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SUGESTÃO (Proposta de redação da UPE ) 
Produzir um texto dissertativo-argumentativo com 
o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas. Antes de 
desenvolver o tema, leia o texto de apoio abaixo. 
Ele pode despertar ideias para desenvolver o seu 
trabalho. 
 

Texto de apoio 

 
 

Paciência 
Compositores: Lenine e Dudu Falcão (....) 

Enquanto todo mundo espera a cura do mal 
E a loucura finge que isso tudo é normal 

Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez 
mais veloz 

A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um 
pouco mais de paciência 

Disponível em: 
https://www.vagalume.com.br/lenine/paciencia.html  

 

TEMA 
A gente espera do mundo... e o mundo o que 
espera de nós? 

____________________________________
____________________________________              

[...] 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 TEXTO 1 

 
 

Geração „me me me‟  
(1)    Eles são narcisistas e possuem uma autoconfiança 
invejável. Os que pertencem às gerações anteriores 

costumam dizer que são preguiçosos, mimados e até 
mesmo egoístas.                                                                
(2) Eles não largam o celular e costumam expor suas 
vidas, opiniões e sentimentos nas redes sociais. Estão 
conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles, 
definitivamente, assustam as gerações que os 
antecedem; fazem parte de uma geração 
incompreendida.  
(3) Mas afinal, quem são eles? Estamos falando 
daqueles que nasceram entre 1980 e 2000 e fazem 
parte da geração Y, ou da “Millennial Generation”. Uma 
geração polêmica, que se tornou foco de grandes 
estudos e pesquisas ao redor do mundo.  
(4) Uma pesquisa do National Institutes of Health 
apontou que a presença do narcisismo entre jovens da 
geração Y é três vezes maior, se comparada com a da 
geração que hoje tem 65 anos ou mais. 58% dos 
respondentes foram classificados com nível “alto” de 
narcisismo. Veja, abaixo, os resultados de algumas 
perguntas que compuseram o questionário: - 40% dos 
jovens entrevistados afirmaram que esperam ser 
promovidos no trabalho, independente de seu 
desempenho; - 60% deles acreditam possuir opiniões 
corretas e estão certos de sua posição. São 
extremamente autoconfiantes; - o percentual de jovens 
entre 18 e 29 que vive com os pais é superior, se 
comparado a outras gerações. Eles saem mais tarde de 
casa; - em 1982, 80% dos jovens com menos de 23 anos 
estavam interessados em assumir cargos profissionais 
de grande responsabilidade. Em pesquisa realizada em 
2002, esse percentual caiu para 60%.  
(5) Devido à globalização, à internet e, principalmente, 
às redes sociais, os jovens pertencentes à geração Y 
acabaram assumindo um perfil único, que independe de 
seu local de origem. Pelo egocentrismo que marca essa 
geração, eles também foram classificados como “Me, 
Me, Me Generation”, expressão que dá a ideia perfeita 
da supervalorização do ego.  
(6) Esse grau extremo de autoconfiança torna-se um 
desafio para pais e educadores. Ao incentivar a 
autoestima do jovem, é importante que não se 
estimule, por acidente, o narcisismo. Há diferentes 
maneiras de trabalhar a autoconfiança. O jovem deve 
entender que não é detentor de toda a verdade; 
também precisa ser questionado, e não apenas 
elogiado. É preciso impor limites. 
(7) O professor americano David McCullough Jr. ficou 
famoso pelo discurso que preparou à sua turma de 
alunos do ensino médio. Durante a cerimônia de 
formatura, ele fez questão de ressaltar aos jovens ali 
presentes que eles não eram especiais, e ainda 
destacou que crianças mimadas podem resultar em 
adultos fracassados. O discurso foi filmado e, ao ir para 
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o Youtube, teve mais de 2 milhões de views.  
(8) O discurso de McCullough virou fonte de inspiração 
para pais e educadores, e o professor – que do dia para 
a noite ganhou imensa popularidade – afirma que não 
menosprezava seus jovens alunos, mas julgava 
necessário alertá-los. “Em 26 anos ensinando 
adolescentes, pude ver como eles crescem cercados por 
adultos que os tratam como preciosidades”.  
(9) Dizer aos jovens que eles não são tão especiais 
quanto acreditam ser não deve ser visto como uma 
forma de menosprezo ou desestímulo à autoestima e 
autoconfiança, mas, sim, como uma atitude 
fundamental, que visa despertar o questionamento e a 
percepção do jovem, levando-o para além de seu 
universo particular (e sempre tão protegido).  
(10) O mundo desafia e, por isso, é tão importante 
manter os pés no chão e evitar construções irrealistas 
do nosso próprio „eu‟.  
Publicado em: 07/08/2013, por Carolina Prestes Yirula. 
Disponível em: 
https://cadernodia.wordpress.com/2013/08/07/geraca
o-me-me-me. Acesso em: 03/06/2017. Adaptado. 
 

01. Uma análise global do Texto 1 revela que ele se 

organiza em duas grandes partes: do início até o final 
do 5º parágrafo; e do 6º parágrafo até o fim do texto. 
Acerca dessa organização, é CORRETO afirmar que: 
 a) o texto é caracteristicamente narrativo: na primeira 
parte, definem-se claramente tempo, espaço e enredo; 
na segunda, apresentam-se o clímax e o desfecho da 
narrativa.  
b) embora todo o texto seja tipicamente injuntivo, é na 
segunda parte que essa característica se mostra mais 
saliente, com orientações diretas para os jovens 
leitores.  
c) a primeira parte é totalmente expositiva; na segunda, 
entretanto, a autora se vale de resultados de pesquisa 
apresentados para construir uma argumentação 
consistente.  
d) o texto é privilegiadamente dissertativo: na primeira 
parte, apresentam-se prós e contras de um dado ponto 
de vista; na segunda, a tese que se defende é 
claramente exposta.  
e) a primeira parte traz a descrição do que está 
focalizado no título; isso dá as bases para as afirmações 
da segunda parte, na qual a opinião da autora é 
explicitada. 
 

02. Há, na língua, diversas maneiras de expressar a 

relação semântica de “causalidade”. Analise, a esse 
respeito, os seguintes enunciados do Texto 1:  
I. “Devido à globalização, à internet e, principalmente, 
às redes sociais, os jovens pertencentes à geração Y 
acabaram assumindo um perfil único” (5º parágrafo).  
II. “Pelo egocentrismo que marca essa geração, eles 
também foram classificados como „Me, Me, Me 
Generation‟” (5º parágrafo).  

III. “o professor – que do dia para a noite ganhou 
imensa popularidade – afirma que não menosprezava 
seus jovens alunos, mas julgava necessário alertá-los.” 
(8º parágrafo).  
IV. “Dizer aos jovens que eles não são tão especiais 
quanto acreditam ser não deve ser visto como uma 
forma de menosprezo ou desestímulo à autoestima e 
autoconfiança” (9º parágrafo).  
A relação de causalidade está presente, apenas, no(s) 
enunciado(s):  
a) I.              
b) I e II.           
c) III.  
d) III e IV.  
e) II, III e IV. 

 
03. A autora do Texto 1 emprega diversos termos para 

qualificar e caracterizar os jovens da “geração me me 
me”. Segundo ela, esses jovens NÃO são:  
a) superprotegidos e incompreendidos.  
b) dependentes da tecnologia e sem limites.  
c) egocêntricos e donos da verdade.  
d) independentes e manipuladores.  
e) narcisistas e autoconfiantes. 

 
04. No que se refere ao emprego de algumas formas 

verbais no Texto 1, assinale a alternativa CORRETA.  
a) No trecho “Os que pertencem às gerações anteriores 
costumam dizer que são preguiçosos, mimados e até 
mesmo egoístas.” (1º parágrafo), a forma verbal 
destacada indica alta frequência da ação expressa no 
verbo “dizer‟.  
b) No trecho “58% dos respondentes foram 
classificados com nível “alto” de narcisismo.” (4º 
parágrafo), o emprego da locução destacada indica que 
a ação de “classificar‟ ainda está em curso, no 
momento presente.  
c) No trecho “os jovens pertencentes à geração Y 
acabaram assumindo um perfil único” (5º parágrafo), a 
forma verbal destacada indica a efemeridade da ação 
expressa em “assumir‟.  
d) Com a forma verbal destacada no trecho: “O jovem 
deve entender que não é detentor de toda a verdade” 
(6º parágrafo), a autora pretendeu expressar que a ação 
de “entender‟ é uma probabilidade.  
e) Ao empregar a forma verbal destacada no trecho “e 
ainda destacou que crianças mimadas podem resultar 
em adultos fracassados.” (7º parágrafo), a autora 
pretendeu expressar obrigatoriedade da ação de 
“resultar‟. 

  
05. Considerando alguns aspectos gramaticais do 

Texto 1, analise as afirmações a seguir.  
I. A expressão “me me me” foi formada a partir da 
primeira sílaba da palavra “milênio”, que é crucial para 
definir quem faz parte da geração Y.  



II. No trecho “o percentual de jovens entre 18 e 29 que 
vive com os pais é superior” (4º parágrafo), percebemos 
que a concordância se fez com o termo “percentual”, o 
que está de acordo com a norma culta da língua. 
III. No 5º parágrafo, observamos o emprego adequado 
do sinal indicativo de crase no trecho: “Devido à 
globalização, à internet e, principalmente, às redes 
sociais, [...]”. O emprego desse sinal estaria igualmente 
adequado se o trecho fosse alterado para: “Devido à 
toda essa revolução que presenciamos, [...]”.  
IV. No segmento “autoestima do jovem” (6º parágrafo), 
o termo em destaque está grafado sem hífen, em 
conformidade com as normas ortográficas vigentes. 
Assim devem ser grafados, também, os termos 
“predeterminado” e “contraindicação”.  
Estão corretas, apenas:  
a) I e II. 
b) I e III.  
c) I, III e IV.  
d) II e III.  
e) II e IV. 

 
TEXTO 2 

 
06.  Podemos afirmar que o Texto 1 tematiza aspectos 

comportamentais de uma geração. Seguindo um 
caminho diferente, o Texto 2 enfatiza, acerca do idoso: 
a) seu esforço para manter-se saudável.  
b) sua preocupação com a família.  
c) o aumento de sua expectativa de vida.  
d) sua preferência por previdência privada.  
e) seu forte empoderamento financeiro.    
 

07. A principal ideia do Texto 2 é a de que: 

a) também na velhice, todas as pessoas têm o direito de 
praticar esportes radicais.  
b) idosos são, como pessoas mais jovens, um público 
consumidor de interesse do mercado.  
c) os idosos, assim como os jovens, preservam sonhos e 
gostam de enfrentar desafios.  
d) como os jovens da geração Y, alguns idosos também 
são muito autoconfiantes.  
e) de fato, as diferenças entre as gerações são 
simplesmente uma questão de idade. 

 
08. Aristóteles, em Arte Poética, menciona três gêneros 
literários: lírico, épico e dramático. Ao primeiro 
denominou de palavra cantada; ao segundo, de palavra 
narrada e ao terceiro, de palavra representada.  
 
Considerando os conceitos do estudioso grego, leia os 
três textos a seguir:  
TEXTO 3 
 Já no largo Oceano navegavam,  
As inquietas ondas apartando;  
Os ventos brandamente respiravam,  
Das naus as velas côncavas inchando;  
Da branca escuma os mares se mostravam  
Cobertos, onde as proas vão cortando  
As marítimas águas consagradas,  
Que do gado de Próteo são cortadas, 
 (Camões)  
 
TEXTO 4  
[...] Chega o Parvo ao batel do Anjo e diz:  
PARVO Hou da barca!  
ANJO Que me queres?  
PARVO Queres-me passar além?  
ANJO Quem és tu?  
PARVO Samica alguém.  
ANJO Tu passarás, se quiseres; porque em todos teus 
fazeres per malícia nom erraste.  
(Gil Vicente)  
 
TEXTO 5  
Discreta e formosíssima Maria,  
Enquanto estamos vendo a qualquer hora  
Em tuas faces a rosada Aurora,  
Em teus olhos e boca o Sol e o dia.  
Enquanto com gentil descortesia  
O ar, que fresco Adônis te namora,  
Te espalha a rica trança voadora  
Quando vem passear-te pela fria.  
Goza, goza da flor da mocidade,  
Que o tempo trata a toda ligeireza, 
 E imprime em toda a flor sua pisada.  
Oh não aguardes, que a madura idade,  
Te converta essa flor, essa beleza,  
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. 
(Gregório de Matos) 



 
 Analise as proposições a seguir, colocando V nas 
verdadeiras e F nas falsas. 
  
( ) Os textos estão na ordem em que se encontram as 
denominações de gênero, presentes no enunciado, 
sendo o primeiro lírico, o segundo, épico e o terceiro, 
dramático.  
( ) Os três textos possuem a mesma temática e são 
estruturados no mesmo gênero literário, pois 
apresentam características semelhantes, apesar de 
pertencerem a três momentos literários distintos. 
 ( ) O texto 5, de Gregório de Matos, é lírico, porque 
possui como tema a efemeridade do tempo, enquanto 
a estrofe do poema camoniano é épica, por narrar o 
início da viagem de Vasco da Gama às Índias; já o texto 
4, sendo um Auto vicentino, pertence ao gênero 
dramático.  
( ) Não há nenhum texto lírico; todos são dramáticos, 
porque se organizam pela palavra representada.  
( ) Cada um dos textos pertence a um gênero literário 
diferente: no texto 3, pode-se afirmar que a palavra é 
narrada; no texto 4, representada, e no texto 5, 
cantada. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA.  
 
a) F – F – V – F – V  
b) V – V – V – F – V  
c) F – F – F – V – V  
d) F – V – F – V – F  
e) F – F – V – F – F 
 
 
 

GABARITO 
1. E 
2. B (I e II) 
3. D 
4. A 
5. E (II e IV) 
6. E 
7. B 
8. A (F-F-V-F-V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


