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INSTRUÇÕES PARA 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 “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.

TEXTOS MOTIVADORES
Texto I
AS REDES SOCIAIS MUDARAM NOSSO COMPORTAMENTO

Texto II
Atualmente não há como descrever como as redes sociais estão presentes no nosso dia a dia. É só olhar em volta e ver,
no caminho para o trabalho ou para a escola, todos conectados através de seus celulares.
E as perguntas que surgem são: como as redes sociais interferem no nosso relacionamento com as pessoas? e será que
elas vão substituir o contato cara a cara entre as pessoas?
Não podemos negar que as redes sociais modificaram o modo de as pessoas se relacionarem, pois, através delas, podemos
manter contato com um amigo que não vemos há anos e até fazer novos amigos através da Internet. A forma de nos relacionarmos,
sem dúvida, foi modificada, pois o contato entre as pessoas se tornou mais dinâmico, mais rápido, mas, muitas vezes, esse contato
se tornou distante, um contato virtual.
O contato cara a cara entre as pessoas não irá se extinguir, porém temos que tomar cuidado com o contato somente
“virtual” proporcionado pelas redes sociais. Devemos verificar se utilizamos essas redes com equilíbrio e se nos mantemos numa
vida social fora do virtual. Usar as redes sociais tornou-se parte do nosso dia a dia e, para muitas profissões, elas se tornaram um
instrumento de trabalho. Entretanto, ter momentos fora do virtual é primordial para qualquer pessoa. Curtir uma cerveja com os
amigos ou uma festa com a família é de extrema importância para a qualidade de vida de todos nós.
Outro ponto que deve ser observado no uso das redes sociais é o conteúdo que você coloca em suas páginas, pois muitas
empresas atualmente utilizam os perfis das redes sociais como instrumento de seleção de seus candidatos. Então, tenha cuidado
no conteúdo que você coloca nas suas páginas pessoais.
Portanto, as redes sociais possuem um grande poder no mundo atual, elas podem te dar amigos ou te afastar deles; pode
te proporcionar o emprego dos seus sonhos ou afastá-lo dele.
Não há como fugir das redes sociais. Elas vieram para ficar, entretanto o modo que você as utiliza, você pode escolher.
Pense nisso!
Disponível em http://www.publicitariossc.com/o-poder-das-redes-sociais/
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PROPOSTAS DE REDAÇÃO

PROPOSTA I (Enem)
A partir da leitura do texto motivador seguinte e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema O Poder das 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.
PROPOSTA II (Outros Vestibulares)
Escreva uma carta argumentativa ao prefeito da sua cidade, reivindicando mais investimentos na educação e na saúde.
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