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…..........................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“Os riscos da falsa liberdade na internet”, 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 

                                    Quando a liberdade de expressão na internet vira crime ..                        .
....O  Brasil  é  um  dos  líderes  mundiais  em  número  de  usuários  no  Facebook,  Twitter  e  YouTube,  e  o
comportamento das pessoas nessas redes sociais nem sempre é pacífico. Segundo especialistas em direito
digital, discussões acaloradas são perfeitamente normais, mas o mundo virtual também tem suas leis, e elas
são bem concretas.                                                                                      
Quem compartilha calúnias e mensagens de ódio nas redes sociais ou re-encaminha vídeos íntimos no Whatsapp,
por exemplo, também pode estar sujeito a punição. "Quando alguém ajuda a disseminar um conteúdo ilegal, pode
ser  considerado um colaborador.  E também pode responder  na medida da sua participação.  Já  a curtida no
Facebook  pode  não  representar  um  ilícito  em  si,  mas,  se  o  comportamento  da  pessoa  for  monitorado,
evidenciando que ela curte tudo o que é ilegal, é possível se chegar a uma responsabilização", explica o advogado
Renato Opice Blum, coordenador do curso de Direito Digital do Insper.
                                                                                                                                                                                        WELLE, D. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 10 mar. 2016 (adaptado).

TEXTO.II                                                                                            TEXTO.III       

                                                     Disponível em: raulvirgilio.wordpress.com. Acesso em: 10 mar. 2016.

Disponível em: www.webop.com.br. Acesso em: 10 mar. 2016.

TEXTO IV
....“Quando a internet foi criada, ela poderia ser uma arma a favor da liberdade. Hoje, corremos o risco de que ela
se torne um veículo de opressão”, é com esse discurso que a líder do movimento ativista da Eletronic Frontier
Foundation, Rainey Reitman, abre sua palestra na Campus Party. 
....Afinal,  quando falamos de liberdade de rede, falamos, sim, sobre revisões nas leis que poderiam condenar
Aaron Swartz (foi um programador americano acusado pelos EUA por crime de invasão de computadores, Swartz
cometeu suicídio em 2013) a uma injusta pena de 35 anos de prisão e de milhões de dólares. Mas, ao mesmo
tempo, falamos também sobre pessoas comuns,  que podem ter seus direitos comprometidos e sua liberdade
invadida por falta de vigilância sobre empresas de tecnologia e governos. 
                                                                                                                                                                                                           Disponível em: http://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 10 mar. 2016 (adaptado).

INSTRUÇÕES:
      •  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:
      •  tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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