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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

• 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. 

TEXTOS MOTIVADORES 

TEXTO I 
Somos todos animais sociais e precisamos ser “liked” pelos nossos “amigos”. E somos obcecados pela nossa aparência. 

Para resolver essas questões nada melhor do que um “selfie”, o termo mais popular do ano de 2013, segundo os Oxford 
Dictionaries. Cerca de 17 mil pessoas usaram a nova palavra. É claro, todo mundo sabe fazer um autorretrato com um 
smartphone: basta segurá-lo e afastá-lo com o braço, apontá-lo para si mesmo e clicar. [...] 

Em busca da aprovação de amigos – e quiçá atrás de celebridade – as pessoas postam seus selfies no Facebook, Twitter 
ou Instagram. No Facebook, de fato, internautas postam seus selfies com frequência. Vemos por exemplo uma moça que 
aparece à beira de uma piscina com um fantástico tanquinho. Até Justin Bieber ficaria com inveja. Depois a vemos em outra 
ocasião também bastante sexy, desta feita com uma saia em uma festa. 

Outros postam seus selfies que variam dependendo da fase: a intelectual – com óculos e lendo; a esportiva – com uma 
raquete em uma quadra de tênis; a fase relaxada – em uma praia no Caribe degustando um prato de frutos do mar. E por aí 
vai. Esse pessoal viciado em selfies é camaleão. E, em geral, é também bastante superficial. 

CARTA, G. “Selfies” e a era de Narciso. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 15 maio 2017 (fragmento). 

TEXTO II 
Mais do que compartilhar links e informações e fazer novas amizades, as redes sociais funcionam como diários virtuais  

em tempo real. São comuns posts de gente narrando a rotina, reclamando do trabalho, mostrando a roupa do dia, o prato do 
almoço ou exibindo sua localização: na academia, na faculdade, no hospital ou na balada. Isso sem contar os "selfies" 
(autorretratos). 

Recentemente, a norte-americana Emily Letts, de 25 anos, postou no YouTube um filme do aborto legalizado que fez em 
uma clínica médica, com a finalidade de conscientizar as mulheres de que o procedimento é um tabu que precisa ser 
combatido. As imagens renderam mais de um milhão de visualizações. Sucesso semelhante têm feito os "selfies after sex” 
(autorretratos de casais depois de, supostamente, terem transado). 

Tanto o vídeo de Emily quanto as fotos pós-sexo são, no momento, os exemplos mais contundentes de que a exposição 
da vida particular em tempos de redes sociais ainda deve render muitos desdobramentos. 

NORONHA, H. Estamos perdendo o limite ao nos expormos nas redes sociais?. Disponível em: https://estilo.uol.com.br. Acesso em: 15 maio 2017 (fragmento). 

TEXTO III 
 

SUPEREXPOSIÇÃO 

Especialistas dão dicas para pais evitarem compartilhar demais nas redes sociais 
 

 
🔸 Evite fotos de lugares 
onde a criança costuma ir. 

🔸 Não mostre o 
uniforme nem o brasão 
da escola de seu filho. 

 
🔸 Altere as configurações 

das suas redes sociais. 

🔸 Se ficar incomodado 
com uma foto que outra 
pessoa tirou de seu filho, 

peça 
que ela seja retirada. 

 
🔸 Evite postar imagens de 

situações que, no futuro, 
possam constranger a criança 

como imagens de nudez. 

 
🔸 Compartilhar detalhe 
– e fotos – demais pode 
não só expor a criança 
como cansar o o seus 
amigos da rede social 

Fonte da arte: Blog Maternar, da Folha. FÁVERO, B. Superexposição nas redes sociais pode prejudicar formação das crianças. 
Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 15 maio 2017 (adaptado). 

 
 

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 em modalidade  escrita formal  da língua portuguesa sobre o  tema  

“As consequências da superexposição nas redes sociais”, 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. 
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