Proposta de Redação
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua
portuguesa sobre o tema “A internet facilitou a informação, mas restringiu a capacidade de
reflexão”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione,
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de
vista.
TEXTO I
Impedir o acesso à internet e o uso de recursos
tecnológicos não é o caminho
A internet não precisa ser vista como um mal ou um perigo.
Tudo depende como ela é usada. As novas demandas
educacionais exigem uma integração cada vez maior entre a
sala de aula e os meios digitais. A utilização desses recursos
abre desde cedo diante de crianças e adolescentes um mundo
virtual a ser desbravado. E é aí que os pais precisam tomar
alguns cuidados. Cabe aos adultos orientarem as crianças e
jovens quanto ao uso da internet. À medida em que eles forem
adquirindo responsabilidade, podem ganhar mais autonomia.
Enquanto isso não acontece, é preciso tomar cuidado com os
excessos e perigos a que os filhos ficam expostos por conta da
grande interatividade e acesso irrestrito às informações. Mas
impedir o acesso à internet ou o uso de recursos tecnológicos
não é o caminho. O mais adequado é fazer um trabalho de
conscientização sobre a utilização adequada da internet, com
limites éticos e legais.

O artigo 932 do Código Civil deixa claro que os pais têm o
dever de vigilância, e quando falham nesse sentido podem
responder por negligência. É preciso estar presente na vida dos
filhos, sabendo o que estão fazendo e com quem estão
interagindo no mundo real e no digital.
No ambiente online, na verdade, valem os mesmos conselhos
que antigamente nossos pais nos davam: não falar com
estranhos, não entrar em comunidades desconhecidas, não
copiar o conteúdo do colega e, especialmente, não fazer com
os outros aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco.
A tecnologia não precisa ser vista como um mal ou um perigo.
Tudo depende como ela é usada. Nessa hora, o mais eficaz é
“entrar no jogo” e participar da vida digital do filho para
conseguir avaliar com mais precisão a que os filhos estão
expostos.
Disponível em: http://ensinopositivo.com/impedir-o-acesso-ainternet-e-o-uso-de-recursos-tecnologicos-nao-e-o-caminho/
(Adaptado)

TEXTO II

Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/

TEXTO III
Redes sociais digitais: uso consciente e estratégico
As redes sociais passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas. Essa realidade confundiu os conceitos; do que é
profissional e do que é pessoal, do que é público e do que é particular. Os profissionais que utilizam essas ferramentas;
como forma de apoio para suas carreiras offline, precisam prestar atenção a todo conteúdo postado através de seus perfis
nas redes sociais. Quando é estratégico o uso do meio digital, ele pode ser um espaço importante para os profissionais de
vendas como os corretores de imóveis. A internet modificou a maneira como as pessoas se comunicam. Através de um
smartphone tornou-se possível registrar imagens, enviar mensagens instantaneamente e disseminar informações e opiniões
com apenas um clique. As possibilidades atuais exigem que os profissionais monitorem o que está sendo dito nos espaços
digitais. É preciso ficar atento ao que é falado sobre si, sobre a sua empresa e também sobre o seu mercado de atuação.
Além do que é dito, também é imprescindível prestar atenção no que você posta. Todo conteúdo divulgado por você em
algum de seus perfis nas redes sociais digitais, uma vez publicado; pode ser compartilhado e visto, não só por seus amigos
e familiares, mas também por possíveis clientes. Outro ponto importante é que após publicar um texto, uma imagem, um
vídeo ou mesmo um link, você perde o controle daquela informação, pois ela já está no ambiente público da internet.
Antes de publicar qualquer conteúdo. Não esqueça de que um possível cliente pode visualizar aquela publicação e se
pergunte: Este conteúdo é mesmo relevante? Quero que este conteúdo esteja relacionado ao meu perfil? Algumas redes
sociais possuem recursos que permitem a segmentação no envio das postagens. Se você quer compartilhar a foto de uma
viagem e deixá-la visível apenas para seus familiares; veja se a rede social que você está utilizando possui este recurso,
lembre-se: seu uso deve ser sempre consciente e estratégico.
Disponível em: https://www.jetimob.com/blog/uso-estrategico-redes-sociais/ (Adaptado)

