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Texto 01 

Aos 27 anos, em 1993, Michael Dell era o CEO mais novo a entrar em um ranking da revista Forbes. Hoje, ele 

possui a fortuna calculada em 14 bilhões de dólares e conseguiu esse sucesso sem ter um diploma universitário. 

Michael Dell, que tem 45 anos hoje, saiu da faculdade de medicina da University of Texas Austin para criar uma 
companhia que vende computadores diretamente ao consumidor, sem revenda, em 1984. Atualmente, a sua empresa 

Dell está entre as maiores vendedoras de notebooks, rivalizando com gigantes como a Hewlett-Packard (HP). 

Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em 15 já. 2018. 

Texto 02 

Neste momento, muitos jovens estão preocupados ou ansiosos em demasia com o que os espera no futuro 
próximo em relação aos estudos. São eles os que irão iniciar o ensino médio no próximo ano letivo e os que estão 

prestes a terminar o mesmo ciclo. O motivo? A escolha que terão de fazer para o ingresso na faculdade. 
Eles acreditam existir um curso -UM!- que dará sentido à vida profissional deles. A escolha que farão terá de ser, 

portanto, exata, precisa. Não podem errar, não podem vacilar, não podem hesitar. Essa decisão, tomada perto dos 17 

anos, deverá ser definitiva. E dá-lhe orientação profissional, vocacional e coisa que o valha. Apesar disso, bem perto 
dos 45 minutos do segundo tempo, a maioria deles estará indecisa. E mesmo os que fizerem uma escolha duvidarão 

dela rapidamente. Cerca de 40% dos universitários desistem do curso que escolheram no primeiro ano da faculdade. 
O que foi que fizemos com os jovens para que eles caíssem nessa roubada? Contamos histórias fantásticas a 

respeito da vida adulta profissional, construímos fábulas muito bem estruturadas sobre a vida e o trabalho, apontamos 

o êxito como meta de vida, associamos prazer no trabalho com felicidade, não é verdade? Isso sem falar no conto da 
vocação. E eles sofrem com as dúvidas mais do que certas que surgem nessa hora. Claro! Em um mundo com tantas 

profissões novas somadas às tradicionais mais as já desgastadas etc., o que priorizar? 

Disponível em: http://www.folha.uol.com.br. Acesso em 15 já. 2018 (adaptado). 

Texto 03 

Em seu primeiro dia de inscrição o Sistema de Seleção Unificada (SiSu) recebeu, até as 19h, 1.222.399 inscritos, 
totalizando 2.365.170 inscrições em cursos de graduação nas universidades e institutos federais de educação do país. 
Em todo o Brasil, a oferta é de 238.397 vagas para ingresso em cursos de graduação do primeiro semestre de 2017. 

Um dos cursos mais procurados pelos candidatos é o de Medicina. Ao todo, são oferecidas 4.624 vagas para essa 

carreira em todo país. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) tem a maior oferta, totalizando 320 vagas. 

Disponível em: http://www.folhadirigida.com.br. Acesso em 15 já. 2018. 

Texto 04 
 

 
Disponível em: http://www.willtirando.com.br. Acesso em 15 já. 2018. 

 

 
A partir da leitura dos textos motivadores a 

seguir e com base em seus conhecimentos 

e reflexões, redija um texto dissertativo- 

argumentativo em modalidade escrita 

formal da língua portuguesa sobre o tema 

A valorização do diploma universitário 

em discussão no Brasil, apresentando 

proposta de intervenção que respeite os 

direitos humanos. Selecione, organize e 

relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para a defesa do seu 

ponto de vista. 
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