
Formação Geral 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo que contemple alguns dos seguintes 

argumentos e exemplos possíveis: 

 

Item a: 

Caminhos para condução das respostas a respeito do Direito das meninas/jovens/mulheres: 

 Todo cidadão tem o direito à educação com base no texto da Constituição Brasileira; 

 Direito à educação apoiado no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 Direito à educação apoiado na Declaração dos Direitos Humanos; 

 Universalização de direitos; 

 Educação como ponte para o aprimoramento de ideias; 

 Reflexões críticas a respeito de situações em que se observa obstáculo ao livre acesso à 

educação; 

 Vinculação entre educação e paz social. 

Item b: 

Caminhos para condução das respostas a respeito das relações de poder entre homens e 

mulheres: 

 Violência física e psicológica contra a mulher, incluindo a Lei Maria da Penha, no caso 

específico do Brasil; 



 Tolerância/intolerância a vestimentas, trajes, comportamentos socialmente 

estereotipados; 

 Aspectos socioculturais que impõem à mulher uma condição de submissão na sociedade, 

tais como: mutilação, impossibilidade de manifestar seus desejos e posicionamentos em 

algumas culturas, entre outros; 

 Igualdade/desigualdade de gênero, por exemplo, no mercado de trabalho, em relação à 

desigualdade salarial; 

 Ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade: referência a esses ideais como possibilidade 

de equilibrar as relações de poder entre homens e mulheres. 

 



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo que aborde os seguintes aspectos: 

1) reconhecer o caráter dinâmico da cultura, trazendo elementos dos textos 1 e 2 

(padrão de resposta), e com base nesses textos posicionar-se a respeito do 

reconhecimento do funk como legítima manifestação artística e cultural da sociedade 

brasileira (enunciado da questão); 

2) situar o funk dentro das reflexões do segundo texto (Laraia, 2008), abordando 
aspectos como mudança, preconceito, diferença, relações interculturais; 

3) clareza na exposição das ideias.  

Obs.: As notas serão atribuídas de acordo com o preenchimento dos critérios citados acima e 
considerando três correntes interpretativas que podem estar presentes nas respostas: a favor, 
contra e intermediária em relação ao reconhecimento do funk como legítima manifestação 
artística e cultural da sociedade brasileira. 



 

Comunicação Social - Jornalismo 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve redigir um texto dissertativo, levando em consideração o exposto abaixo: 

É importante ressaltar que as duas escolas têm diferentes abordagens sobre a recepção. 
Levando em consideração o texto-base, o estudante deve evidenciar as diferenças e enfatizar a 
relação entre as escolas, a saber: a dimensão ativa da construção de sentidos, defendida pelos 
Estudos Culturais, e os pressupostos de um público passivo e despido de defesas cognitivas, 
propostos pela Teoria Crítica. 

É fundamental ao estudante observar que a análise da Teoria Crítica parte do conceito de 
massa, como um aglomerado de indivíduos que não mantém laços sociais entre si e sem 
capacidade efetiva de interação. Trata-se, portanto, de um conjunto de indivíduos despidos de 
capacidade crítica e sem defesas intelectuais (cognitivas) diante da força dos meios de 
comunicação de massa e da cultura de massa. Desta forma, através da padronização dos bens 
culturais (resposta anterior), os indivíduos componentes da massa não seriam capazes de 
resistir ao poder absoluto dos mass media, de forma a serem completamente cooptados pelo 
processo de uniformização simbólica, desenvolvido pela racionalidade instrumental dentro do 
capitalismo industrial. Devem estar presentes, desta forma, os conceitos de massa, 
padronização e cultura industrializada como elementos que se articulam de forma complexa, 
gerando alienação e controle sociopolítico. 

O estudante tem necessariamente que observar que os Estudos Culturais se colocam em uma 
posição contrária na medida em que defendem a capacidade de recepção crítica de cada 
indivíduo diante da mensagem. Portanto, nesta tradição de pesquisa, os indivíduos são 
concebidos como sujeitos que contam com defesas cognitivas e que podem acioná-las ao 



longo do processo de recepção. Não se trata mais de sujeitos isolados, atomizados; ao 
contrário, tais indivíduos são observados no interior de suas relações particulares e dos 
segmentos sociais a que pertencem. Desta forma, com base na sua história de vida e suas 
relações sociais, o sujeito produz diferentes leituras da mensagem por meio de um processo 
complexo de negociação de significados com o emissor. 

  

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve redigir um texto dissertativo em que enfatize, na formação da opinião 
pública, as contribuições de cada teoria (Espiral do Silêncio e Agenda-setting). Ele deverá 
argumentar que, ao escolher determinadas fontes e não outras, os veículos de comunicação 
dão voz a uma minoria, e as suas opiniões tendem a ser predominantes na sociedade. Para 
tanto, o estudante terá que explicar os princípios das teorias citadas. Não pode deixar de 
mencionar, em relação à teoria Espiral do Silêncio, que os meios de comunicação criam na 
sociedade um ambiente de consenso sobre determinados temas e as pessoas tendem a seguir 
a opinião da suposta maioria. Em relação à teoria Agenda-setting, que os meios de 
comunicação, ao escolherem o que será noticiado, oferecem à população um conjunto de 
acontecimentos e temas que serão debatidos no meio social, em detrimento de outros. 

 

 



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve redigir uma notícia para a editoria de meio ambiente, relatando a divulgação 
oficial da Encíclica intitulada “Laudato Si”, de autoria do papa Francisco, em junho de 2015. O 
texto deve ter caráter objetivo e iniciar-se pelo lide, respondendo às questões centrais em 
torno do fato. No decorrer da notícia, o estudante deve inserir trechos do documento e das 
declarações apresentadas, para efetivar a polifonia característica do texto jornalístico. Não é 
obrigatória a apresentação de título. 


