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La economía estadounidense le debe, y será 
así de modo creciente en el futuro, una parte 
sustantiva de su crecimiento y dinamismo a la 
actividad laboral y empresarial de los hispanos, 
con una porción importante de ello originada 
en los inmigrantes latinos en Estados Unidos.

En algunos ámbitos, los hispanos — tan-
to los nacidos en el país como los inmigran-
tes — son un motor económico más relevante 
que el general de la población estadounidense.

En un reporte reciente de la Peterson Ins-
titution for International Economics (PIIE), 
se detalla que “la comunidad hispana en 
EE.UU. ha contribuido significativamente 
al crecimiento económico de Estados Uni-
dos en las décadas recientes y continuará 
haciéndolo por los próximos 10 a 20 años”.

Esta afirmación puede resultar obvia o de 
sentido común, pues ciertamente la comuni-
dad latina, con los inmigrantes como un com-
ponente destacado, realizan labores econó-
micas cruciales en el país y su mano de obra 
es clave en muchos sectores económicos.

Ello se debe, en una medida sustanti-
va, a la vitalidad demográfica de los hispa-
nos: la población latina es más joven que 
otros grupos (28.7 de edad media en 2017, 
frente a 38.1 años del promedio estadouni-

dense), es la minoría más numerosa del país 
(con natalidad y fertilidad mayores) y tiene 
un flujo migratorio positivo y una propor-
ción creciente en la fuerza laboral del país.

Pero ese dinamismo no se restringe a traba-
jadores poco cualificados o a empleos de bajos 
salarios y fuertes cargas físicas, sino que tam-
bién se ha proyectado en niveles educativos 
mayores y en el dinamismo en la creación de 
empresas. Los inmigrantes latinos están, ade-
más, ocupados en mayor proporción: el 83% de 
los latinos en edad laboral trabajan (86% entre 
los inmigrantes mexicanos), cifra que está por 
debajo del 60% en la población general y mues-
tra la laboriosidad de la comunidad hispana.

En paralelo, un informe de Latino Do-
nor Collaborative de 2017 situó en 2.13 
billones de dólares el PIB de la población 
hispana en EE.UU., una suma que si se tra-
tase de un país correspondería a la sépti-
ma mayor economía del mundo. Y el PIB 
de los latinos en Estados Unidos crece 70% 
más rápido que el de la población no latina.

Esas cifras, si se unen a las del PIEE, 
muestran un panorama detallado del em-
puje económico hispano, y el de los inmi-
grantes latinos en EE.UU. y de la creciente 
influencia de ello en la economía del país.

LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA 
INMIGRACIÓN HISPANA EN EE.UU.: LAS 

CIFRAS QUE TRUMP PREFIERE IGNORAR
Jesús Del Toro — 14 de agosto de 2019

Adaptado de: https://es-us.noticias.yahoo.com/los-in-
migrantes-hispanos-son-un-motor-economico-clave-y-cre-

ciente-en-eeuu-182338390.html. 
Accedido el 16 de agosto de 2019.

LÍNGUA ESPANHOLA

Universidade Estadual do Oeste Paraná - Unioeste
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01. El texto que has acabado de leer consiste en:

a) un género informativo que trata de los beneficios y maleficios de la presencia de hispanos 
en EE.UU..

b) un género periodístico que trata de la importancia de los hispanos en la economía esta-
dunidense.

c) un género descriptivo que presenta datos numéricos sobre la presencia de hispanos en el 
mercado laboral de América Latina.

d) una campaña de oposición a Trump cuyo objetivo es ganar votos de los hispanos.
e) una noticia sobre la presencia de los inmigrantes hispanos en el mercado laboral nortea-

mericano que exige trabajadores poco calificados.

02. Según el texto, está CORRECTO afirmar que:

a) PIIE comprueba que la contribución de los hispanos al mercado estadunidense se limitará 
a los próximos 20 años.

b) la comunidad hispana está formada exclusivamente por los latinos que han inmigrado 
hacia ese país en búsqueda de un trabajo más rentable.

c) la importancia de la comunidad hispana en la economía norteamericana se debe, entre 
otros factores, al hecho de que es el grupo más joven y está en una cantidad numerosa.

d) el 83% de los hispanos que viven en EE.UU. están insertados en el mercado laboral de 
EE.UU. y, de estos, el 86% son mexicanos.

e) según el informe de Latino Donor Collaborative de 2017, el PIB de la comunidad hispana 
en EE.UU. es un 70% superior al total del PIB de la población no latina.

03. Está CORRECTO afirmar que:

a) en el segundo párrafo, el fragmento “— tanto los nacidos en el país como los inmigran-
tes —” tiene la función de explicar que el término “hispanos” contempla tanto sujetos 
latinos que inmigraron a EE.UU. como los descendientes de inmigrantes latinos que ya 
hayan nacido en ese país.

b) a partir de los datos del sexto párrafo, es posible afirmar que el 40% de los no latinos no 
trabajan en EE.UU..

c) el promedio de edad de  la población estadounidense, presentado en el quinto párrafo, es 
superior al de la población hispana justo porque no la incluye.

d) en el séptimo párrafo, el valor del PIB de la población hispana en EE.UU. (2.13 billones 
de dólares) se traduce al portugués como “2.13 bilhões de dólares”.

e) PIIE y EE.UU. son siglas de lengua inglesa que se emplean en lugar de Peterson Institu-
tion for International Economics y Estados Unidos, respectivamente.

04. En el fragmento “La economía estadounidense le debe, y será así de modo creciente en 
el futuro, una parte sustantiva de su crecimiento y dinamismo a la actividad laboral y 
empresarial de los hispanos”, en el primer párrafo, la palabra en negrita:

a) es un pronombre complemento indirecto que equivale a “a la actividad laboral y empre-
sarial de los hispanos”.

b) está usada de manera equivocada.
c) indica un caso de leísmo, o sea, de uso de “le” en lugar de “la” o “lo”.
d) es un pronombre complemento directo que equivale a “una parte sustantiva de su creci-

miento y dinamismo”.
e) complementa el verbo “deber” y sustituye un objeto ausente del período.

05. En cuanto al uso de los conectivos, está CORRECTO afirmar que:

a) en el cuarto párrafo, el uso de “pues” introduce una conclusión.
b) en el sexto párrafo, “pero” podría sustituirse por “aunque” sin alterarse el sentido.
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c) en el sexto párrafo, “sino” podría ser traducido al portugués como “se não”.
d) en el sexto párrafo, “además” se usa para agregar una información que conduce al mis-

mo sentido argumentativo.
e) en el séptimo párrafo, “en paralelo” se emplea para presentarse una idea que se contra-

pone al párrafo anterior.

06. En cuanto a las formas verbales, en el fragmento “En un reporte reciente de la Peterson 
Institution for International Economics (PIIE)”, se detalla que “la comunidad hispa-
na en EE.UU. ha contribuido significativamente al crecimiento económico de Estados 
Unidos en las décadas recientes y continuará haciéndolo por los próximos 10 a 20 
años”, está CORRECTO afirmar que:

a) el presente de indicativo tiene el valor de pasado histórico.
b) la forma verbal “ha contribuido” fue empleada para expresar una relación con el pre-

sente.
c) la expresión “continuará haciéndolo” puede ser sustituida por “continuará lo hacien-

do”.
d) el presente de indicativo y el pretérito perfecto compuesto tienen el mismo significado.
e) las formas verbales “se detalla”, “ha contribuido” y “continuará haciéndolo” remiten 

al mismo sujeto.

07. A respecto del uso de “ello” en el texto, está CORRECTO afirmar que:

a) en “con una porción importante de ello originada en los inmigrantes latinos en Estados 
Unidos”, podría ser sustituido por “él”.

b) En “Ello se debe, en una medida sustantiva, a la vitalidad demográfica de los hispanos”, 
se usa para cambiar el tema del párrafo anterior.

c) En “Ello se debe, en una medida sustantiva, a la vitalidad demográfica de los hispanos”, 
es el complemento del verbo “deber”.

d) En “de la creciente influencia de ello en la economía del país”, está incorrecto y debería 
ser sustituido por “ellos”.

e) En “de la creciente influencia de ello en la economía del país”, remite al empuje econó-
mico hispánico.



Descartando-se o sempre pulsante no-
ticiário político, a principal novi-
dade da semana talvez tenha sido 

uma nova política do Instagram, batizada 
manchetes afora de “fim dos likes” — ou 
das curtidas. Não é bem verdade que os li-
kes acabaram, eles apenas estão escondi-
dos dos nossos seguidores. Mas podemos, a 
qualquer momento, descobrir o alcance de 
uma foto ou vídeo postados por nós mesmos.

Primeiro problema, portanto: continuamos 
sabendo se bombamos ou “flopamos”. E po-
demos continuar cultivando a ideia imaginária 
de sucesso ou fracasso a partir de como lemos 
nossas estatísticas do coraçãozinho vermelho.

No entanto, a empresa afirma que a estraté-
gia, ainda em fase de testes, tem o propósito de 
permitir que os seguidores se concentrem mais 
nos conteúdos do que em sua repercussão.

Ora, como? Seria revolucionário mes-
mo se as curtidas sumissem de vez. O que 
seria de nós ao postar uma foto e não ter 
pistas sobre sua aprovação ou reprova-
ção? Seríamos mais livres de autocensura? 
Talvez o eterno enigma sobre o que pen-
sam os outros nos tornasse mais criativos.

A história fica ainda mais confusa quan-
do acessamos os Stories e continua lá o de-
senho de um olhinho seguido pelo número 
de visualizadores de cada capítulo da nossa 
trama cotidiana. Acho tão perturbador quan-
to, por exemplo, o coração de um ex numa 
foto (ou a falta dele), saber quem se interes-
sa minimamente pela nossa vida (e por qual 
motivo) e, principalmente, quem não dá a 

menor bola para o que comemos no almoço, 
o novo corte de cabelo ou as fotos de férias.

Seja qual for o cenário, seguimos en-
ganchados pelo olhar alheio, ao qual res-
pondemos desde o nascer. As redes sociais 
só escancaram essa operação psíquica, e o 
Instagram, convém lembrar, foi a platafor-
ma que nasceu unicamente suportada pela 
imagem (mas quem passou dos 30, como 
eu, deve se lembrar do saudoso Fotolog).

Em psicanálise, especialmente a proposta 
por Jacques Lacan, um dos fiéis leitores de 
Freud, o sujeito se constitui a partir de um 
olhar externo. Uma linguagem alheia. Uma 
família antecipa a chegada do bebê nas pala-
vras que diz e no que imagina sobre ele. Fun-
da-se algo aí. Uma mãe ou um pai olham o 
recém-nascido para compreender o que deseja 
o ser que ainda não fala. Ou seja, somos algo 
porque primeiro somos olhados e adivinhados 
por alguém. Não há escapatória. Estaremos 
neuroticamente fadados a repetir essa dan-
ça durante toda a vida, de maneiras mais ou 
menos sintomáticas. Mais ou menos sofridas.

O Instagram é só mais um jeito de ser-
mos olhados e, sobretudo, de buscar esse 
olhar. Não é a rede que nos torna mais an-
siosos, com autoestima em baixa, achando a 
vida pouco colorida em comparação com as 
demais vidas da timeline. A imagem é nosso 
problema essencial, dentro ou fora da tela do 
celular. É com ela que temos de lidar, mesmo 
que as curtidas estejam escondidas. A gente 
continua sempre sabendo onde o calo aperta.

LIKES ESCONDIDOS NO INSTAGRAM NÃO VÃO 
AUMENTAR A AUTOESTIMA DE NINGUÉM

Fonte: Anna Carolina Lementy, O Globo, em 
19.07.2019. Coluna “Celina”.

A PARTIR DO TEXTO, RESPONDA ÀS PERGUNTAS QUE SEGUEM:

LÍNGUA PORTUGUESA

Universidade Estadual do Oeste Paraná - Unioeste
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08. Assinale a alternativa CORRETA.

a) O texto defende o uso do Instagram, afirmando que a exposição da autoimagem em redes 
sociais não provoca quaisquer problemas de autoestima no usuário.

b) O texto alerta sobre os quadros de neurose em consequência dos sintomas de depressão 
e baixa autoestima em usuários do Instagram. 

c) O texto acusa o Instagram de provocar problemas de autoestima no usuário, sobretudo 
depois da omissão dos likes.

d) O texto se vale de um tema em evidência — o uso do Instagram — como pretexto para 
discutir sobre o papel da família na construção da autoimagem do bebê.

e) O texto relativiza as críticas quanto à divulgação da imagem em redes sociais, visto que 
o Instagram não pode ser, sozinho, o culpado por problemas de baixa autoestima.

09. O texto, nos dois primeiros parágrafos, utiliza duas expressões entre aspas. Assinale a 
alternativa CORRETA para tal utilização.

a) Criar efeitos irônico e cômico, respectivamente, para os termos utilizados.
b) Apontar o tratamento dos termos dado em mídias para a nova era instaurada pelo Insta-

gram e marcar um neologismo.
c) Marcar o fato de que a autora desconhece o modo de uso e circulação dos termos.
d) Chamar atenção para a utilização de termos que são comuns para todos os leitores e 

autores.
e) Destacar o equívoco e o engano no uso de termos retirados da linguagem do Instagram.

10. Quanto ao quinto parágrafo, o que é considerado igualmente perturbador em relação à 
possibilidade de se saber quantas pessoas vizualizam nosso Stories? Assinale a alterna-
tiva CORRETA.

a) Saber quem não dá a menor bola para o que comemos no almoço; o coração (ou a falta 
dele) de um ex numa foto; quem se interessa minimamente pela nossa vida.

b) Não ter o coração de um ex numa foto; saber quem não se interessa minimamente pela 
nossa vida; não conseguir ver as visualizações.

c) Os olhinhos que servem para saber quem nos segue; saber que um ex está seguindo você; 
saber que pessoas se interessam pelo nosso novo corte de cabelo.

d) Um ex não curtir a foto; ninguém se interessar pelas fotos das nossas férias; não ter, de 
modo algum, como saber as visualizações.

e) Saber quem se interessa pela nossa vida; não ver o coração de um ex em uma foto nossa; 
não conseguir visualizar os likes.

11. No sexto parágrafo, há a utilização de parênteses. Assinale a alternativa que descreve 
CORRETAMENTE tal utilização.

a) Trazer uma informação complementar, mas que não altera o sentido contido no enuncia-
do.

b) Trazer uma informação complementar, contrária a que está expressa fora dos parênteses.
c) Trazer uma informação complementar em forma de comentário em que se pode observar 

a memória da autora.
d) Trazer uma informação complementar para convencer os leitores sobre a desumanidade 

contida nas redes sociais.
e) Trazer uma informação complementar que não melhora a argumentação contida no texto.
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12. As sequências de palavras abaixo pertencem ao sexto e sétimo parágrafos do texto e 
estabelecem entre si relações de sentido, EXCETO em:

a) enganchados, olhados, adivinhados.
b) redes sociais, Instagram, plataforma.
c) externo, alheio, alguém.
d) bebê, recém-nascido, ser que ainda não fala.
e) fiéis leitores, mãe ou um pai, recém-nascido.

13. Sobre o enunciado “Uma família antecipa a chegada do bebê nas palavras que diz e no 
que imagina sobre ele. Funda-se algo aí.” é INCORRETO afirmar que ele trata sobre:

a) questões de gênero, especificamente.
b) o papel dos pais em relação aos desejos dos filhos.
c) a expectativa imaginária sobre a chegada de uma criança.
d) a relação psicoemocional entre pais e filhos.
e) a determinção do olhar externo na constituição de quem somos. 

14. A passagem “Estaremos neuroticamente fadados a repetir essa dança durante toda a 
vida, de maneiras mais ou menos sintomáticas. Mais ou menos sofridas” relaciona-se:

a) ao Instagram e a rede tornar a pessoa mais ansiosa.
b) ao sujeito e ao fato dele se constituir a partir de um olhar externo.
c) aos likes, por estarem escondidos.
d) ao processo de autodepreciação em relação à vida alheia.
e) ao saudoso Fotolog.

15. Leia atentamente o fragmento abaixo, retirado do soneto “O incêndio de Roma”, de 
Olavo Bilac, e assinale a alternativa CORRETA.

“Nero, com o manto grego ondeando ao ombro, assoma
entre os libertos, e ébrio, engrinaldada a fronte,
lira em punho, celebra a destruição de Roma”.

a) A temática proposta, isto é, a Antiguidade Clássica, bem como o cuidado formal, soneto 
com versos alexandrinos, é inerente ao Parnasianismo.

b) O movimento parnasiano no Brasil tem início com a publicação de Missal e broquéis, 
de Cruz e Souza.

c) Pode-se afirmar, pelo caudal da obra que produziram, que Olavo Bilac e Cruz e Souza 
foram os grandes nomes da literatura parnasiana brasileira.

d) O nome Parnasianismo deriva de Arcádia, região da Grécia, onde vivem em harmonia 
com a natureza, simbolizando um ideal de vida.

e) Simbolismo e Parnasianismo no Brasil produziram temas e textos análogos dada a pro-
ximidade temporal entre as duas escolas, a ponto de muitos teóricos fundirem e confun-
direm as expressões de cada movimento literário.

16. No que concerne ao conto “Pai contra mãe”, de Machado de Assis, é CORRETO afir-
mar.

a) Neste conto, descreve-se o conflito familiar entre o pai, Candinho, e a mãe, Clara, que 
debatiam sobre a escravidão. Ela mostrava-se favorável a ter escravos, ao passo que 
Candido Neves era contrário.

b) No conto em questão não há meio tom, contorno indefinido, sugestão. Machado fala 
abertamente sobre a escravidão no Brasil, mostrando as mazelas do escravizado.

LITERATURA BRASILEIRA
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c) Neste conto, Arminda é a escravizada, que grávida, fugira da casa do seu dono para ter 
o filho em segurança e levá-lo para a roda dos enjeitados.

d) Predomina no conto uma visão romântica em que o pai, depois de receber o dinheiro, 
recobra o filho, obtendo com isso o perdão da tia Mônica e o amor da esposa, Clara.

e) Neste conto, Cândido Neves e a moça Clara tiveram um filho, Albino.

17. Leia atentamente o excerto do soneto “O acendedor de lampiões”, de Jorge de Lima, e 
assinale a opção CORRETA.

“Triste ironia atroz que o senso humano irrita: –  
ele que doira a noite e ilumina a cidade,
talvez não tenha luz na choupana em que habita.

Tanta gente também nos outros insinua
crenças, religiões, amor, felicidade,
como este acendedor de lampiões da rua!”

a) Trata-se de um soneto decassílabo, com rimas externas, denotando, pelo cuidado com a 
forma e temática, pertencer ao movimento parnasiano.

b) O poema retrata a amargura da profissão de acendedor lampiões em uma sociedade que 
não valoriza o trabalho, tampouco o trabalhador braçal.

c) O soneto retrata a miséria nos subúrbios dos grandes centros brasileiros, onde a situação 
é tão precária que não há luz elétrica para os moradores.

d) A temática proposta no poema faz alusão à hipocrisia humana, principalmente no que 
diz respeito à crença, religião, amor, felicidade.

e) Acender lampiões se traduz como um ato de coragem, de bravura, pois o acendedor de 
lampiões não se cansa de executar seu trabalho.

18. No que tange o romance Fogo morto, de José Lins do Rego, é CORRETO afirmar que:

a) a obra fora escrita para denunciar o cangaço e o cangaceiro, representados na persona-
gem Antônio Silvino, que espalhava  terror e morte pelo Nordeste brasileiro, mormente 
na década de 30.

b) trata-se de um romance panfletário, de tom político, pois nota-se a denúncia dos proble-
mas sociais: a miséria, a fome, a seca que assolam o sertão nordestino da época.

c) o título “fogo morto” aponta para a decadência em sentido amplo, tanto do engenho que 
cede lugar à usina, quanto da expressão de um Nordeste decadente.

d) a obra Fogo morto pertence ao ciclo do cangaço, juntamente a outros dois romances do 
autor: Pedra bonita e Cangaceiros,  haja vista a decadência do engenho.

e) Coronel Lula, Capitão Vitorino e Capitão Antônio Silvino são representantes do Exér-
cito nacional, que tiveram ascensão no Nordeste brasileiro na década de 40.

19. Sobre o conto “Felicidade clandestina”, de Clarice Lispector, é CORRETO afirmar 
que:

a) traz um protagonista masculino, o que é típico do universo ficcional desta escritora.
b) traz um narrador masculino envolvido por personagens femininas, como estratégia de 

reafirmação da posição feminina no universo ficcional.
c) traz um narrador feminino, marcado pela falta, por uma carência que são típicas da 

humanidade tal como costuma ser descrita no universo ficcional desta escritora.
d) traz como narrador-protagonista uma personagem imbuída de bastante poder, para 

questionar a forma como ela lida com ele cotidianamente.
e) traz uma narradora observadora, que critica o comportamento masculino para reafir-

mar-se diante dos homens.
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20. Sobre o conto “O outro”, de Rubem Fonseca, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O conto apresenta, por meio da tensão da narrativa, o medo da convivência de um exe-
cutivo com um pedinte.

b) O espaço da ação é a cidade, permeado pela insegurança e a instabilidade das relações 
sociais.

c) Vivendo em um grande centro urbano, apressado para chegar no horário, preocupado 
com o trabalho, numa rotina inflexível, o narrador-personagem nos alerta que algo vai 
mudar ao sentir uma forte taquicardia.

d) A mudança na rotina do personagem, proposta pelo médico cardiologista, é aceita sem 
ressalvas pelo executivo.

e) Ao olhar nos olhos do pedinte, o executivo percebe tratar-se de um menino franzino.

21. Para responder a esta questão, leia os excertos abaixo:

“Onde se viu ir ao cinema, de luto pesado! A dor já estava sendo cultivada pelas aparências, 
e eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por 
espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom do morto”.

“Voltei, abri a porta e ele ao me ver disse ‘não faça isso, doutor, só tenho o senhor no mun-
do’. Não acabou de falar ou se falou eu não ouvi, com o barulho do tiro”.

“— Será que ele está vendo a gente de algum lugar? — perguntou o rapazinho. Olhou para 
o alto — o teto ainda de luz acesa —, como se a alma do morto estivesse por ali, observan-
do-os; não viu nada, mas sentia como se a alma estivesse por ali”.

“Ai, por que não fugi? Pegou a vassoura atrás da porta e me encheu de pancada. Me desviei, 
a criança ali nos braços, o cabo deu no canto da mesa e se quebrou”.

Os fragmentos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes contos:

a) “O arquivo”, “Morre desgraçado”, “O outro”, “O negócio”.
b) “Peru de Natal”, “O outro”, “Fazendo a barba”, “Morre desgraçado”.
c) “Pai contra mãe”, “O enfermeiro”, “O negócio”, “Morre desgraçado”.
d) “Fazendo a barba”, “O enfermeiro”, “O espelho”, “O outro”.
e) “Peru de Natal”, “O outro”, “O espelho”, “Pai contra mãe”.



PROPOSTA 01

Redija um ARTIGO DE OPINIÃO para ser publicado no site https://exame.abril.com.br, manifestando seu posicio-
namento sobre o tema 

Desmatamento na Amazônia do Brasil subiu 91% nos primeiros 7 meses de 2019. Foram 6.404,4 km² desmatados, 
frente aos 3.336,7 km² no mesmo período de 2018, segundo dados oficiais provisórios divulgados em meio à polê-
mica internacional envolvendo a preservação da maior floresta tropical do planeta. Apenas em agosto, 1.700,8 km² 
foram desmatados, de acordo com o sistema Deter de alertas de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). Especialistas avaliam que, este ano, o desmatamento poderia chegar, pela primeira vez desde 2008, a 10.000 
km². Segundo ambientalistas, a escalada se explica pela pressão de madeireiros e criadores de gado estimulados 
pela abertura de reservas indígenas e áreas protegidas para estas atividades e a mineração.

Adaptado de: https://exame.abril.com.br/brasil/desmatamento-na-amazonia-brasileira-aumentou-91-entre-janeiro-e-agosto/
acesso em 08.09.19

PROPOSTA 02

Escreva uma CARTA DO LEITOR, para ser publicada na seção de cartas da Revista FORUM, posicionando-se 
sobre a temática abaixo. Assine sua carta como João ou Maria.

Meritocracia é igualdade de condições e não de oportunidades. Quando se pensa em igualdade de condições, nós 
podemos pensar nas condições reais de vida, a classe social, a realidade concreta das pessoas para a sobrevivência 
digna e capaz de disputar espaço, melhores empregos e qualidade de vida dentro de uma sociedade capitalista. Se 
forem igualitárias as condições de vida, eu posso dizer que estamos apontando para a meritocracia em seu conceito 
justo. Caso contrário, não há meritocracia alguma. O que há é a falácia neoliberal da igualdade de oportunidades; é 
o privilégio de classe social mascarado, muito comum no Brasil. Por isso, se quiserem falar de meritocracia, falem 
de igualdade de condições e não igualdade de oportunidades, senão o mérito deixa de existir. Se dois pilotos, perfi-
lados lado a lado, correrem, quem vai vencer, o que pilota um Fusca ou uma Ferrari? 

Adaptado de: http://www.blogdealtaneira.com.br/2018/07/meritocracia-e-igualdade-de-condicoes-e.html/acesso em 18.10.19.

Entenda por que remuneração deve ser sempre atrelada a resultado. Meritocracia na veia! A meritocracia é uma 
questão lógica. Entende-se que quem trabalha mais deve ser premiado pelo feito, pois do contrário haverá falta de 
incentivo e uma tendência natural para que prevaleça sempre a lei do mínimo esforço. Na realidade, esse modelo 
de trabalho visa a organizar a empresa de modo a garantir que as pessoas mais eficientes sejam recompensadas e 
tenham oportunidade de crescimento ou até mesmo sociedade no negócio. O resultado disso é bom para empresa e 
para o funcionário, pois ambos aumentam suas receitas.

Adaptado de: https://blog.betalabs.com.br/entenda-porque-remuneracao-deve-ser-sempre-atrelada-a-resultado-meritocracia-
-na-veia/acesso em 18.10.19.

REDAÇÃO

DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA

MERITOCRACIA: JUSTIÇA OU INJUSTIÇA SOCIAL?
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