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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
Crimes cibernéticos: como lidar com esse problema?, 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.
.k

TEXTO.I 
                                     Denúncias de crimes cibernéticos aumentam em todo o Brasil
    Invasão de conta bancária e sites fraudulentos são as principais denúncias de crimes cibernéticos. Entretanto,
o que chama a atenção da polícia é o número de mulheres que se queixam da divulgação de fotos e vídeos
íntimos sem autorização. Em Belo Horizonte são registrados 20 casos por semana, por exemplo. A criação de um
perfil falso ligado a prostituição e a divulgação de fotos ou vídeos na internet sem autorização são considerados
crimes de difamação e injúria. A pena pode chegar a um ano de prisão. Se envolver crianças e adolescentes, a
punição é de até seis anos. 
.                                                                                                 Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 26 jan. 2015 (adaptado).

TEXTO II              Conheça os crimes virtuais mais comuns em redes sociais e proteja-se
 kkkk

.....Com 94,2 milhões de pessoas utilizando a internet no Brasil e
45% delas usando redes sociais diariamente, não é difícil imaginar
que algumas pessoas vão achar estratégias para roubar dados.
Segundo a Bitdefender, a cada 15 segundos, um brasileiro é vítima
de fraudes com documentos roubados ou informações furtadas na
rede.  Mais  de  28  milhões  de  pessoas  foram  prejudicadas  por
cibercrimes, o que custou perto de R$ 16 bilhões ao país em 2012.
......As  maneiras  mais  comuns  disso  acontecer  é  através  do
phishing (conversas ou mensagens falsas com links fraudulentos),
spam (mensagens enviadas sem o consentimento do usuário) e
malwares  (softwares  maliciosos  instalados  sem  permissão  do
usuário, como vírus). 
.....Quando  um  equipamento  é  invadido,  abre-se  para  outras
pessoas  o  acesso  de  informações  armazenadas  de  forma
privativa,  como fotos, senhas de bancos e vídeos.  As principais
consequências são o roubo de informações e danos às máquinas.
.....No  Facebook,  os  golpes  mais  comuns  simulam  notícias  de
celebridades, fotos polêmicas ou escandalosas e provocações que
fazem o usuário acreditar que poderá saber quem visualizou o seu
perfil se clicar em meia dúzia de botões. Já no Twitter, a estratégia
mais usada pelos criminosos é enviar links para supostos vídeos e
fotos que teriam alguma relação com o internauta.
.....Para se proteger, é necessário ter muita cautela ao clicar 
em links na internet. O cuidado de digitar você mesmo o endereço
da  rede  social  no  browser  evita  clicar  em links  duvidosos  que
reencaminham o usuário para outro site. 

Imagem e texto disponíveis em: http://www.techtudo.com.br. Acesso em: 26 jan. 2015 (adaptado).
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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  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 “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 com o tema proposto.
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