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PROPOSTA DE REDAÇÃO
Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema VIVER EM REDE NO 
SÉCULO XXI: OS LIMITES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO, apresentando proposta de conscientização social 

que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos 

para defesa de seu ponto de vista.
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A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano – assim como saúde, moradia 

e educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de ����, organizações e governos se 

mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela ainda não chega, com acesso livre e gratuito.

ROSA, G.; SANTOS, P. Galileu. Nº 240, jul. 2011 (fragmento).
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Uma pesquisa da consultoria Forrester Research revela que, nos Estados Unidos, a população já passou 

mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão. Os hábitos estão mudando. No Brasil, as pessoas 

já gastam cerca de 20% de seu tempo on-line em redes sociais. A grande maioria dos internautas (72%, de 
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do indivíduo do século XXI estar numa rede social. Não estar equivale a não ter uma identidade ou um número 

de telefone no passado”, acredita Alessandro Barbosa Lima, CEO da e.Life, empresa de monitoração e análise 

de mídias.
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que não se deve publicar o que não se fala em público, pois a internet é um ambiente social e, ao contrário do que 

se pensa, a rede não acoberta anonimato, uma vez que mesmo quem se esconde atrás de um pseudônimo pode 

������������������������������'������'������������������� exaltam e cometem gafes podem pagar caro. 

Disponível em: http://www.terra.com.br. Acesso em: 30 jun. 2011 (adaptado).

DAHMER, A. Disponível em: http://malvados.wordpress.com. Acesso em: 30 jun. 2011.

INSTRUÇÕES:

+� 5���
���� da redação deve ser feito no espaço apropriado.

+� 5�����	�������� deve ser escrito à tinta, na ����	�������, em até 30 linhas.
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número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.


