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CICLO I - PROPOSTA 2 - TEMA INÉDITO 

TEXTO I 

 

Na mitologia grega, Narciso, ou o autoadmirador, ficou conhecido pela sua beleza e também pela 

impossibilidade de se contemplar, pois segundo o mito, isso lhe renderia vida longa. Se ele estivesse vivo 

hoje, talvez o mito grego o levasse a morte instantânea. Isto porque, com a tecnologia, as pessoas 

buscaram outras formas de se autoadimirarem, sobretudo com a explosão das redes sociais. A moda agora 

é o selfie, palavra substantivada do Self “eu” em inglês, mais o sufixoie, uma espécie de autorretrato feito 

com câmeras ou celulares. Tal prática, porém, denota a que ponto a superficialidade humana tem chegado, 

com pessoas extremamente preocupadas em sair bem na foto, enquanto outras questões humanas são 

esquecidas por essa sociedade cibernética e fotoshopada. 

 

(http://serfelizeserlivre.blogspot.com.br/2014/04/selfie-e-o-narcisismo-moderno.html) 

 

 

Com base no texto acima, escreva um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito da 

Geração selfie: o narcisismo contemporâneo. 

 

 

Pesquise antes de escrever. Sugestão de leituras: 

 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/02/por-que-tiramos-e-postamos-tantos-selfies.html 

https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2016/03/04/noticias-saude,190559/selfie-esta-mudando-a-

forma-como-olhamos-para-nos-mesmos.shtml 

https://tecnoblog.net/186985/tragicomedia-selfies/ 

https://www.cartacapital.com.br/tecnologia/201cselfies201d-e-a-era-de-narciso-4538.html 

https://www.cartacapital.com.br/cultura/selfies-em-auschwitz-charlottesville-e-o-avanco-da-banalidade-

do-mal 

http://www.blogdaeditorarecord.com.br/2016/04/04/uma-selfie-com-lenin-de-fernando-molica/ 

http://justificando.cartacapital.com.br/2015/01/21/ha-relacao-entre-bauman-e-o-pau-de-selfie/ 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/03/cultura/1486128718_178172.html 
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TEMA – TRT 4ª REGIÃO (TÉCNICO) 

  

Discriminar − Discernir: discriminar as razões de uma teoria. Separar; diferenciar: discriminar o 

bem e o mal (Lat. discriminare). (FIGUEIREDO, Cândido de. Dicionário da Língua Portuguesa. 

Lisboa, 4. ed, 1926) 

 

Discriminar − Diferenciar, distinguir; 2. Discernir; 3. Separar. 
(FREIRE, Laudelino. Grande Dicionário da Língua Portuguesa. A Noite, Rio de Janeiro, 1941) 

 
Discriminar 
1 perceber diferenças; distinguir, discernir 
2 colocar à parte por algum critério; especificar, classificar, listar 
3 não (se) misturar; formar grupo à parte por alguma característica étnica, cultural, religiosa etc.; 
separar(-se), apartar(-se), afastar(-se) 
4 Derivação: por extensão de sentido. 
tratar mal ou de modo injusto, desigual, um indivíduo ou grupo de indivíduos, em razão de alguma 
característica pessoal, cor da pele, classe social, convicções etc. (HOUAISS, Antônio. Houaiss 
Eletrônico. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009) 
 

Com base nas acepções acima, escreva um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a 

respeito do convívio de grupos sociais distintos na atualidade. 

 

 

Pesquise antes de escrever. Sugestão de leituras: 

 

https://diversidademfoco.wordpress.com/etnica/os-desafios-do-convivio-em-sociedade/ 

https://sedicoes.wordpress.com/category/serie-direitos-e-humanos-entre-o-convivio-e-a-intolerancia/ 

https://www.cartacapital.com.br/internacional/assim-como-a-liberdade-a-tolerancia-e-inegociavel-

2404.htm 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-brasil-da-discriminacao-racial 

https://leonardoboff.wordpress.com/2015/01/22/a-intolerancia-no-brasil-atual-e-no-mundo/ 
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