SIMULADO DE REDAÇÃO ENEM
Proposta elaborada por: Prof. Ricardo Madureira
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Redes sociais: desafios para a
convivência virtual”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.
Texto I
Estamos conectados. No final de 2017, o número de smartphones em uso no Brasil igualou o de habitantes, segundo projeção da
Fundação Getúlio Vargas. E o IBGE, já em 2016, apontou que a internet estava presente em 63,6% dos lares brasileiros. O aumento
desse acesso, tudo indica, é irreversível, e em escala mundial. Já temos uma geração de adolescentes e crianças que, em sua
maioria, naturalmente, se comunica, interage e, sem metáforas, vive em um universo virtual — do qual fazem parte, onipresentes,
quase inescapáveis, as chamadas redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat e alguns poucos etc.). Parecia tudo ótimo.
Mas, recentemente, pesquisadores e protagonistas dessa revolução frenética lançaram um alerta, que devemos considerar e
discutir: não estamos apenas conectados; estão nos conectando, nos monitorando e fazendo experimentos sociais com nossas
interações. É algo muito perigoso.
http://www.revistaeducacao.com.br/falta-de-privacidade-fake-news-e-vicio-os-perigos-das-redes-sociais/ (acesso em 04/07/2018)

Texto II
As chamadas fake news, as informações falsas ou ao menos distorcidas espalhadas nas redes sociais, se tornaram uma epidemia que
percorre o mundo inteiro. Elas fazem parte de uma nova modalidade de guerra informativa, usada com objetivos políticos, que já
rendeu grandes benefícios nas últimas eleições dos EUA. O Brasil aparece agora como um perfeito campo de batalha, no qual as fake
news, que já estão contaminando o debate político no país há algum tempo (…) podem jogar um papel decisivo. Os elementos estão
prontos: um país muito ativo nas redes sociais, com uma forte polarização ideológica que se reflete claramente na Internet e com
umas eleições acirradas demais daqui a poucos meses.
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/09/politica/1518209427_170599.html (acesso em 04/07/2018)

Texto III (não verbal)

http://nanquim.com.br/wp-content/uploads/2018/01/efarsas.jpg (acesso em 04/07/2018)

ATENÇÃO
* O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
* O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
* A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas
desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
* desrespeitar os direitos humanos;
* tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”;
* fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo-argumentativo;
* apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

