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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 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.

TEXTO I 
....Saber exatamente o lugar onde a pessoa está ou qual a sua rotina. Esse é um dos grandes problemas que surge em
um momento onde a exposição diária por meio das redes sociais é super compartilhada. O "saber de tudo" expõe na
vulnerabilidade  do  usuário,  que entrega  para  qualquer  desconhecido  o  local  onde  mora,  os  lugares  que  costuma
frequentar, seus hábitos e seu perfil traçado. O uso inconsciente das redes traz uma realidade de medo em um mundo
onde tudo é "perfeito", mas onde sempre tem alguém à espreita. 
                                                        LOBIANCO, B. Redes sociais também oferecem riscos na divulgação de informações pessoais. Disponível em: www.odia.ig.com.br. Acesso em: 02 nov. 2015 (fragmento).

TEXTO II
SUPEREXPOSIÇÃO

     Especialistas dão dicas para pais evitarem compartilhar demais nas redes sociais      

…......SEGURANÇA
>> Evite fotos de lugares 
onde  a criança costuma ir.
>> Não mostre o uniforme 
nem o brasão da escola de
seu filho.

…......PRIVACIDADE 
>> 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. 

…CONSTRANGIMENTO
>> Evite postar imagens de
situações que, no futuro, 
possam constranger a 
criança como imagens de 
nudez.

….....QUANTIDADE
>> Combartilhar detalhe – e
fotos – demais  pode não 
só expor a criança como 
cansar os amigos da rede 
social.

                                                        FÁVERO, B. Superexposição nas redes sociais pode prejudicar formação das crianças. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 01 nov. 2015 (adaptado).

TEXTO.III
 ....É cada vez mais comum a divulgação de fotos íntimas de pessoas através das redes sociais. Os motivos são
os mais diversos:  pornografia de revanche,  sexting malsucedido etc. O fato é que há uma ideia geral de que as
vítimas são, na verdade, as culpadas. "Ninguém mandou tirar foto nua", argumentam os disseminadores das fotos
e vídeos, como se essa escusa legitimasse o ato difamatório.                                                                        

 Esse novo fenômeno social é mais sério do que se pensa. Pode, a princípio, parecer um erro que pessoas se
exponham ao ponto de posarem para fotos e vídeos de cunho erótico – desnecessário dizer que trata-se, por
óbvio, de uma conduta arriscada, quando a divulgação do material não é o que se pretende; porém, muitas vezes,
essas imagens são produzidas em um contexto de intimidade e confiança -  e,  afinal,  nudez e sexo,  quando
íntimos, não são nenhuma aberração ou crime. O resultado da divulgação e do compartilhamento irresponsáveis
desses  materiais  costuma ser  grave:  pessoas desenvolvem problemas psicológicos,  perdem o emprego,  são
obrigadas a se mudarem de cidade e, em casos mais extremos as vítimas podem até cometer suicídio, por não
suportarem o peso da humilhação pública.                                                                                   
                                                                                   NAVARRO, E. A ética está nua! Disponível em: www.eriknavarro.jusbrasil.com.br. Acesso em: 02 nov. 2015 (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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