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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 “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
Diante das transformações ocorridas na sociedade contemporânea, com o advento da Internet vivemos em uma sociedade
conectada com as mídias sociais e com isso um cidadão comum pode se tornar mais conhecido e influenciar o comportamento
de jovens. Isso pode ser possível com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma plataforma como, por exemplo, o You
Tube, então surge o fenômeno conhecido como youtuber. Essas pessoas são fenômenos midiáticos, pois ao gravar vídeos sobre
assuntos variados para entreter seu público, conseguem a adesão de milhares de pessoas e acabam lucrando/ganhando em média
US$ 1 a cada mil visualizações por vídeos.
Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/mpct2017/47446-a-influencia-dos-youtubers-na-personalidade-do-adolescente--aprendizagem-observacional>.

Texto II
Você pode nunca ter ouvido o nome deles, mas não vai fugir dessas celebridades por muito tempo. Os youtubers (famosos
por criar vídeos para a plataforma do Google) são a nova “turma de amigos” de crianças e adolescentes. E trilharam um caminho
bem comum hoje em dia: saíram da Internet para as livrarias, para a TV aberta e até para os cinemas. Kéfera Buchmann, 22,
Christian Figueiredo, 21, Bruna Vieira, 22, e Isabela Freitas, 24, são alguns desses ídolos com milhões de seguidores. Sim, milhões.
Em seus vídeos, eles falam basicamente sobre comportamento. De jovem para jovem. Por trás das câmeras e da tela do
computador, abordam bullying, desilusões amorosas e a superação com a ajuda da Internet. Tudo com uma pitada de humor.
Um cardápio perfeito para atrair quem está em busca de informação, mas prefere manter distância dos adultos e de quem não
passa a credibilidade necessária sobre assuntos tão característicos de uma geração. São eles os novos formadores de opinião.
Mas quais são os valores que eles estão passando para seus seguidores?
Renata Nogueira. UOL. Disponível em: <https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2015/10/19/
youtubers-sao-formadores-de-opiniao-de-jovens-mas-que-valores-eles-passam.ht>. Acesso em: 19/10/2015.

Texto III
INFLUENCIADORES DIGITAIS DA REGIÃO FAZEM SUCESSO NO YOUTUBE
Presume-se que o YouTube seja uma plataforma construída para a criatividade amadora. Conteúdos em vídeos com
ampla variedade de assuntos são disponibilizados diariamente na Internet. No entanto, ser youtuber hoje em dia se tornou um
empreendimento rentável. Milhares de jovens sonham em construir uma carreira sólida e ganhar a vida sendo influenciadores
digitais. O fato é que a diversão acabou se tornando uma profissão.
O professor Alan Angeluci, especialista em novas mídias, explica que os primeiros youtubers de sucesso nem imaginavam
que um dia iriam trabalhar e ganhar dinheiro postando vídeos de dentro de seus quartos, usando câmeras caseiras. “A maior
penetração global da Internet, a disseminação das mídias sociais e dos smartphones permitiram que públicos muito específicos se
encontrassem e compartilhassem experiências e pensamentos comuns ou antagônicos a partir desses vídeos postados”, afirma.
Andressa Claudino

PROPOSTAS DE REDAÇÃO
PROPOSTA I (Enem)
Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “A influência dos youtubers
na personalidade dos adolescentes”, 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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PROPOSTA II (Outros vestibulares)
Em face da descrença do povo brasileiro na política, em razão de tanta prática de desvio de conduta de muitos parlamentares,
escreva uma Carta Aberta ao povo brasileiro, na condição de líder de movimento estudantil comprometido com as questões
nacionais, esclarecendo como se pode mudar a política no Brasil.

Dig.: Raul – Rev.: Rita de Cássia
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