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TAREFA 01  

Leia a tirinha abaixo: 

 
 
No primeiro bimestre, estudamos a questão da polifonia, que é a presença de diversas vozes, ou discursos, 

dentro de um mesmo texto. Assim, analise a tirinha acima e escreva um texto (mínimo 10 linhas) identificando 
todas as vozes presentes nela. Explique a origem dessas vozes e qual é a sua contribuição para o sentido da 

tirinha. 

 
TAREFA 02  

Leia o texto abaixo: 
 

Em “Vidas secas”, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma 
situação degradante marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo 

chamados apenas como o “mais velho” e o “mais novo”, recurso usado pelo autor para evidenciar a 
desumanização do indivíduo. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a 

problemática apresentada ainda percorre a atualidade: a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de 
registro civil. A partir desse contexto, não se pode hesitar – é imprescindível compreender os impactos gerados 

pela falta de identificação oficial da população. 
Com efeito, é nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na persistente falta de 

pertencimento como cidadão brasileiro. Isso acontece, porque, como já estudado pelo historiador José Murilo de 

Carvalho, para que haja uma cidadania completa no Brasil é necessária a coexistência dos direitos sociais, 
políticos e civis. Sob essa ótica, percebe-se que, quando o pilar civil não é garantido – em outras palavras, a não 

efetivação do direito devido à falta do registro em cartório –, não é possível fazer com que a cidadania seja 
alcançada na sociedade. Dessa forma, da mesma maneira que o “mais novo” e o “mais velho” de Graciliano 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais     
     serão anulados.  
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada  
     no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.  
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que  
     devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.  
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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO. 

 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 

 - 2 - 

Ramos, quase 3 milhões de brasileiros continuam por ser invisibilizados: sem nome oficial, sem reconhecimento 
pelo Estado e, por fim, sem a dignidade de um cidadão. 

Além disso, a falta do sentimento de cidadania na população não registrada reflete, também, na 

manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Tal questão ocorre, pois, de acordo com a análise da 
antropóloga brasileira Lilia Schwarcz, desde a Independência do Brasil, não há a formação de um ideal de 

coletividade – ou seja, de uma “Nação” ao invés de, meramente, um “Estado”. Com isso, o caráter de 
desigualdade social e exclusão do diferente se mantém, sobretudo, no que diz respeito às pessoas que não 

tiveram acesso ao registro oficial, as quais, frequentemente, são obrigadas a lidar com situações humilhantes por 
parte do restante da sociedade: das mais diversas discriminações até o fato de não poderem ter qualquer outro 

documento se, antes, não tiverem sua identificação oficial. 

Portanto, ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente 
ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Assim, cabe ao Poder Executivo Federal, 

mais especificamente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ampliar o acesso aos cartórios 
de registro civil. Tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um Projeto Nacional de Incentivo à 

Identidade Civil, o qual irá articular, junto aos gestores dos municípios brasileiros, campanhas, divulgadas pela 

mídia socialmente engajada, que expliquem sobre a importância do registro oficial para garantia da cidadania, 
além de instruções para realizar o processo, a fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa 

documentação. Afinal, assim como os meninos em “Vidas secas”, toda a população merece ter a garantia e o 

reconhecimento do seu nome e identidade. 

 

O texto acima foi uma redação nota 1000 da edição 2021 do ENEM. Conforme vimos no segundo bimestre, a 

redação escolar é categorizada como uma dissertação argumentativa. Com isso em mente, escreva um 
comentário (mínimo 10 linhas) sobre essa redação, apontando, na sua visão, os motivos pelos quais esse texto 

recebeu a nota máxima no vestibular. Leve em conta todos os aspectos estudados nas aulas de Redação 
(formulação de argumentos e tese, coesão referencial e sequencial, coerência etc.). 

 


