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.

Teologia

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo que
a) apresente as respostas que sua própria confissão sugere ao problema do sofrimento
humano;
b) aborde ao menos dois dos elementos existenciais presentes no texto, a partir da sua
confessionalidade:
i) sentido da vida;
ii) sofrimento relativo à vida;
iii) sofrimento relativo à morte.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo que aborde os seguintes aspectos:
a) comparação descritiva entre a tradição judaica e a indígena relativa aos ritos de
iniciação;
a) argumentação sobre os ritos de passagem descritos nos textos: os ritos e os valores
sagrados são repassados tradicionalmente por serem eventos considerados
extremamente importantes e necessários a seus membros como condição de
pertença; o sagrado e o cultural são fenômenos que esclarecem e atribuem sentido à
existência humana;
b) apresentação dos ritos e dos símbolos (religiosos) como mediações das relações
humanas com o transcendente.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo que aborde os seguintes aspectos:





a importância da tolerância religiosa em vista do bem comum das sociedades
contemporâneas;
a relação entre direitos humanos e liberdade de expressão e de culto religioso,
argumentando que, independentemente da orientação religiosa, todos devem ser
tratados de maneira igual perante a Lei;
os valores éticos dos indivíduos como condição necessária a uma sociedade solidária,
ressaltando que os valores éticos permitem que todos sejam respeitados na
sociedade.

