
Primeira prova do ENEM 
exige interpretação
Estudantes de escola pública de Vera Cruz avaliam exame aplicado neste domingo, 
dia 4, que além de questões de linguagem e ciências humanas contou com a redação
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O TEMA E O TEXTO DA REDAÇÃO

AGRADECIMENTO
O forte temporal que atingiu Vera Cruz na última semana, 

causando estragos em muitas residências e empresas, também 
atingiu o hospital. A força do vento, a chuva e o granizo ocasio-
naram o entupimento das calhas e o destelhamento de parte 
do telhado, causando prejuízos à instituição. Os pacientes da 
Unidade de Urgência e Emergência foram encaminhados com 
segurança para a UPA, de Santa Cruz do Sul, e os pacientes inter-
nados, com atenção e cuidado foram removidos para quartos e 
leitos não atingidos pelo temporal. O Hospital Vera Cruz priorizou 
o bem-estar e a segurança de todos, focando primeiramente 
o atendimento aos pacientes da instituição. Agradecemos de 
maneira especial a todos colaboradores do HVC e HAN, que não 
mediram esforços e permaneceram na casa de saúde, secando, 
limpando e organizando a instituição durante toda a madrugada 
e no dia seguinte, deixando o hospital - até o meio-dia de 31 
de outubro -, em plenas condições de funcionamento. Nosso 
reconhecimento à Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito 
Guido Hoff, sempre disposto a colaborar; aos secretários mu-
nicipais Liseana Flores, Marcelo Henrique de Carvalho e Gilson 
Becker pela atenção e cedência de lonas; à equipe do Corpo de 
Bombeiros de Vera Cruz, pela agilidade e empenho; à imprensa 
regional (Jornal Arauto, Rádio Arauto, Rádio Gazeta AM, Jornal 
Gazeta, Rádio Com e RBS TV), que nos ajudaram prestando es-
clarecimentos à comunidade e compartilhando a organização 
dos fluxos internos de atendimento.

ATENDIMENTO IPE
O Hospital Vera Cruz possibilita atendimentos de Urgência e 

Emergência também para pacientes de convênio IPE. Além do 
primeiro atendimento, suturas, soroterapia, exames laboratoriais 
e internações podem ser realizadas através do convênio IPE.

RIFA DE NATAL
As rifas já estão à disposição da comunidade na recepção e 

com colaboradores da casa de saúde. Com apenas R$ 3, você 
ajudará o hospital e concorrerá a 16 prêmios, todos doados por 
parceiros do Hospital Vera Cruz. O sorteio da rifa será dia 11 de 
janeiro de 2019, às 10 horas, na recepção do hospital.

VENDA DAS RIFAS
Além dos colaboradores do HVC, se sua família, entidade ou 

empresa estiver disposta a nos ajudar na venda das rifas, contate 
pelo fone 3718-1800 (com Cíntia, Rafael ou Ivânia), que levamos 
as rifas até você. O objetivo da empresa é vender 3 mil rifas, mas 
para isso precisamos da sua participação.

PRÊMIOS DA RIFA
1º prêmio: Hospedagem em Gramado, Serra Gaúcha, com acom-
panhante/Agência Premiére Viagens
2º prêmio: forno elétrico/Sul Peças
3º prêmio: furadeira Tramontina/Bonnemberger Materiais de 
Construção
4º prêmio: torneira elétrica/ Central Materiais Elétricos, Hidráu-
licos e Acabamentos
5º prêmio: vale-compras de R$ 100/Hello Modas
6º prêmio: vale-compras de R$ 100/Josi Modas
7º prêmio: vale-compras de R$ 100/Afubra
8º prêmio: vale-compras de R$ 100/Afubra
9º prêmio: vale-compras de R$ 100/Afubra
10º prêmio: armação de óculos/Ótica Diniz
11º prêmio: geometria e balanceamento/Sandro Pneus Auto 
Center
12º prêmio: ventilador de teto com luminária/Gazima
13º prêmio: colcha de solteiro/Lúcia Wink
14º prêmio: trilho de mesa em crochê/Lucia Wink
15º prêmio: cadeira de praia/Sicredi
16º prêmio: cadeira de praia/RS Pinturas 99949-6904

DOAÇÃO I
O Hospital Vera Cruz agradece a doação de R$ 2 mil realizada 

pela Legião Evangélica Luterana, da Comunidade Evangélica de 
Vera Cruz. O recurso foi arrecadado no tradicional evento deno-
minado Bifest, realizado na Comunidade Evangélica – centro.

DOAÇÃO II
O hospital recebeu a doação de 21 Kg de alimentos não pere-

cíveis do Distrito Juvenil do Vale do Rio Pardo. A ação contou com 
o envolvimento direto dos jovens da Comunidade Evangélica 
Trindade, de Vila Progresso.

O tema da redação do ENEM 2018 foi “Mani-
pulação do comportamento do usuário pelo 
controle de dados na internet”. O texto disser-
tativo-argumentativo deveria ter até 30 linhas 
e ser desenvolvido a partir da situação-pro-

blema e de subsídios oferecidos pelos textos 
motivadores. Ele precisava ser opinativo e 
organizado para a defesa de um ponto de vis-
ta. No ano passado o tema foi: Desafios para 
formação educacional de surdos no Brasil.

Em Santa Cruz, estudantes de diversas cidades prestaram a prova

Vera-cruzenses avaliam prova como muito interpretativa e cansativa

No primeiro domingo em 
que foi realizado o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), os candidatos fize-
ram provas de linguagem, 
ciências humanas e redação. 
Alguns dos temas abordados 
foram a declaração univer-
sal dos direitos humanos, 
racismo, ditadura militar e 
violência contra a mulher. Já 
o tema da redação foi “Mani-
pulação do comportamento 
do usuário pelo controle de 
dados na internet”.

Para os estudantes vera-cru-
zenses Mateus Regert, Douglas 
Cunha, Thaís Padilha, Sabrina 
Fichborn, Tamires Hoelz e Ana 
Paula May, que têm entre 17 e 
18 anos e estudam na Escola 
Estadual de Ensino Médio 
Vera Cruz, o Poli, o primeiro 
dia de prova foi desafiador, 
pois além das questões, em 
sua maioria, serem interpre-
tativas, avaliam a prova como 
cansativa. “A prova continha 
questões com textos grandes 
e que exigiam interpretação. 
Achei que seria mais fácil, mas 
não foi”, comenta Thaís. “O 
desafio foi vencer o cansaço”, 
acrescenta Tamires. 

Ao perceber a extensão 
das questões, alguns dos 
estudantes vera-cruzenses 
tentaram inicialmente ado-
tar como estratégia avançar 
para o enunciado e, então, 
partir para as respostas. “Não 
adiantou muito, pois era 
preciso ler. As respostas de-
pendiam de uma análise”, 
comenta Mateus. “Precisáva-
mos ler, pois algumas respos-
tas eram muito parecidas e 
exigia interpretação”, reforça 
Douglas.

Se as questões já haviam 
gerado desgaste mental, a 
redação fez os estudantes colo-
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carem a cabeça para funcionar. 
E não foi fácil. “Foi difícil, pois 
o tema era muito restrito. Além 
disso, era fácil fugir do tema”, 
avaliam Ana Paula e Tamires. 
Já Mateus revelou ter sido di-
fícil concluir o tema. “Se fosse 
só manipulação poderíamos 
ir para o lado da fake news, o 
que a maioria acreditava que 
seria o foco, mas envolvendo 
o comportamento do usuário 
dificultou”, reflete Tamires.

Para o próximo domingo, 
dia 11, quando realizam a pro-
va com questões de ciências 
da natureza e matemática, os 
estudantes desejam que não 
seja um exame tão cansativo. 
“Teremos matemática, que 
além do cálculo também vem 
exigindo interpretação. É espe-
rar para ver o quão desafiador 
será”, sublinha Mateus. “É 
uma prova desafiadora. É uma 

prova para decidir o futuro”, 
analisa Sabrina. “Não há uma 
recuperação como na escola, 
então é preciso muita dedica-
ção e atenção”, finaliza.

ABSTENÇÃO
A prova do ENEM reali-

zada neste domingo teve o 
menor percentual de faltan-
tes desde 2009. Conforme o 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), 24,9% 
dos candidatos não compare-
ceram, o que representa cerca 
de 1,4 milhão de estudantes, 
de um total de 5,5 milhões de 
inscritos. Até então, a menor 
porcentagem de ausentes foi 
há nove anos, quando 26,4% 
faltaram a prova. O núme-
ro final de faltantes só será 
divulgado no segundo dia 
do exame, que ocorre neste 
domingo, dia 11. 


