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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
����2�WH[WR�GH¿QLWLYR�GHYH�VHU�HVFULWR�j�WLQWD��QD�IROKD�SUySULD��HP�DWp����OLQKDV�
3. 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.
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
�����WLYHU�DWp����VHWH��OLQKDV�HVFULWDV��VHQGR�FRQVLGHUDGD�³WH[WR�LQVX¿FLHQWH´�
�����IXJLU�DR�WHPD�RX�TXH�QmR�DWHQGHU�DR�WLSR�GLVVHUWDWLYR�DUJXPHQWDWLYR�
4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES
TEXTO I
¬V�VHJXQGDV�IHLUDV�SHOD�PDQKm�� RV�XVXiULRV�GH�XP�VHUYLoR�GH�P~VLFD�GLJLWDO� UHFHEHP�XPD� OLVWD�SHUVRQDOL]DGD�GH�
músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este 
FpUHEUR�DUWL¿FLDO�FRQVHJXH�WUDoDU�XP�UHWUDWR�DXWRPDWL]DGR�GR�JRVWR�GH�VHXV�DVVLQDQWHV�H�FRQVWUyL�XPD�PiTXLQD�GH�
sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo 
FXOWXUDO�VmR�LQ¿QLWRV��'H�IDWR��SODWDIRUPDV�GH�WUDQVPLVVmR�GH�YtGHR�on-line começam a desenhar suas séries de sucesso 
rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo 
constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar 
VHPSUH�D�OXJDUHV�UHFRQKHFtYHLV��'HVVD�IRUPD��D�¿OWUDJHP�GH�LQIRUPDomR�IHLWD�SHODV�UHGHV�VRFLDLV�RX�SHORV�VLVWHPDV�
de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal: a ilusão de liberdade de escolha que 
muitas vezes é gerada pelos algoritmos. 

VERDÚ, Daniel. O gosto na era do algoritmo��'LVSRQtYHO�HP��KWWSV���EUDVLO�HOSDLV�FRP��$FHVVR�HP�����MXQ��������DGDSWDGR��

TEXTO II
1RV�VLVWHPDV�GRV�JLJDQWHV�GD�LQWHUQHW��D�¿OWUDJHP�
de dados é transferida para um exército de 
moderadores em empresas localizadas do Oriente 
Médio ao Sul da Ásia, que têm um papel importante 
no controle daquilo que deve ser eliminado da 
rede social, a partir de sinalizações dos usuários. 
Mas a informação é então processada por um 
DOJRULWPR��TXH�WHP�D�GHFLVmR�¿QDO��2V�DOJRULWPRV�
são literais. Em poucas palavras, são uma opinião 
embrulhada em código. E estamos caminhando 
para um estágio em que é a máquina que decide 
qual notícia deve ou não ser lida.

PEPE ESCOBAR. A silenciosa ditadura do algoritmo. Disponível em:
KWWS���RXWUDVSDODYUDV�QHW��$FHVVR�HP����MXQ��������DGDSWDGR��

TEXTO IV
Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes 
têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como “trending topics” ou critérios como “relevância”. Mas nós 
SUDWLFDPHQWH�QmR�VDEHPRV�FRPR�LVVR�WXGR�p�¿OWUDGR��4XDQWR�PDLV�LQIRUPDo}HV�UHOHYDQWHV�WLYHUPRV�QDV�SRQWDV�GRV�
dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais: entre a 
conveniência e a deliberação; entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele; entre a transparência e o lado 
comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais 
riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a “cutucadas” invisíveis. O que está em jogo não 
é tanto a questão “homem versus máquina”, mas sim a disputa “decisão informada versus�REHGLrQFLD�LQÀXHQFLDGD´��

CHATFIELD, Tom. &RPR�D�LQWHUQHW�LQÀXHQFLD�VHFUHWDPente nossas escolhas��'LVSRQtYHO�HP��ZZZ�EEF�FRP���$FHVVR�HP����MXQ��������DGDSWDGR��

PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
UHGLMD� XP� WH[WR� GLVVHUWDWLYR�DUJXPHQWDWLYR� HP� PRGDOLGDGH� HVFULWD� IRUPDO� GD� OtQJXD� SRUWXJXHVD� VREUH� R� WHPD�
“Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”, 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.

Utilização da Internet

Finalidade do acesso à Internet (%)

64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. 

Cerca de 85% dos jovens  de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas
de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. 

Enviar ou receber 
mensagens de texto,
voz ou imagens por 
aplicativos diferentes 
de e-mail

Assistir a vídeos,
inclusive programas,
séries e filmes

Enviar ou 
receber e-mails
(correio eletrônico)

Conversar por
chamada de voz
ou vídeo

94,2

73,3

76,4

69,3@

63,8% 65,5%

TEXTO III

Internet no Brasil em 2016��'LVSRQtYHO�HP��ZZZ�LEJH�JRY�EU��$FHVVR�HP�����MXQ��������DGDSWDGR��
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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:	

• fugir	ao	tema	ou	que	não	atender	ao	tipo	dissertativo-argumentativo.	
• tiver	até	sete	(7)	linhas	escritas,	sendo	considerada	“texto	insuficiente”.	
• apresentar	parte	do	texto	deliberadamente	desconectada	do	tema	proposto.	

	

TEXTOS	MOTIVADORES	
	
Texto	1	
	 Luzia	 era	 a	 joia	 da	 coroa	 do	 museu.	 Sua	
descoberta	 abriu	 as	 portas	 para	 uma	 série	 de	 hipóteses	
sobre	 a	 colonização	 do	 continente.	 Estudos	 feitos	 com	
seu	crânio	na	década	de	80	pelo	professor	Walter	Neves	
apontaram	 para	 uma	 possível	 origem	 africana	 dos	
primeiros	 nativos	 das	 Américas.	 Os	 traços	 de	 Luzia	 em	
pouco	lembravam	os	de	indígenas	brasileiros	da	época	do	
descobrimento.	 A	 partir	 daí	 formulou-se	 a	 hipótese	 de	
que	houve	uma	primeira	corrente	migratória	para	o	Brasil	
com	 estas	 características	 morfológicas	 africanas,	 que	
teria	 cruzado	 da	 Ásia	 para	 a	 América	 pelo	 estreito	 de	
Bering	 há	 14.000	 anos,	 seguida	 por	 outra	 leva	 de	
migrantes	com	traços	asiáticos,	como	os	dos	ameríndios,	
há	cerca	de	12.000.	Seu	delicado	crânio	estava	guardado	
dentro	 de	 uma	 caixa	 de	 aço	 nos	 arquivos	 do	 museu	
incendiado.	 Até	 o	 momento,	 não	 se	 sabe	 o	 que	
aconteceu	 com	 ele.	 (Disponível	 em	
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/05/politica/1536160858_009887.html
.	Acesso	em	07	set.	2018)	

	
Texto	2	
	 Parte	 do	 patrimônio	 histórico	 não	 precisa	 ser	
demolido	 para	 desabar:	ameaça	 ir	 ao	 chão	 sozinho	por	
falta	 de	 cuidados	 e	 manutenção.	 É	 o	 caso	 do	 prédio	
conhecido	 como	 II	 Batalhão	 de	 Guardas,	 no	 Parque	 D.	
Pedro	 II,	 região	 central	 de	 São	 Paulo.	 Construído	 no	
século	 19,	 o	 local,	 que	 abrigou	 a	 guarda	 imperial,	 está	
abandonado	e	segundo	funcionários	do	Condephaat,	que	
não	 quiseram	 se	 identificar,	 “corre	 risco	 de	 desabar”.	O	
complexo	 está	 em	 ruínas,	 com	 paredes	 rachadas	 e	
telhados	que	podem	ir	ao	chão	a	qualquer	momento.	Em	
nota,	 o	 Conselho	 informou	 que	 “o	 imóvel	 está	 sob	
responsabilidade	 da	 Secretaria	 de	 Segurança	 Pública”,	 e	
que	 já	 foi	 aprovado	 um	 “projeto	 de	 intervenção”,	 mas	
que	 “após	 esta	 etapa,	 oficiamos	 os	 responsáveis,	 por	
duas	 vezes,	 solicitando	 cronograma	 para	 realização	 de	
obras,	sem	retorno	até	o	momento”.	
	 Se	 engana	 quem	 acha	 que	 apenas	 patrimônio	
histórico	 de	 outros	 séculos	 está	 ameaçado.	O	 prédio	 do	

Departamento	de	Operações	de	Informações	–	Centro	de	
Operações	 de	Defesa	 Interna	 (Doi-Codi),	 no	 Paraíso,	 em	
São	 Paulo,	 foi	 tombado	 em	 2014	 por	 seu	 “patrimônio	
material	que	evoca	as	memórias	de	um	momento	longo	e	
sombrio	de	nossa	história”,	de	acordo	com	o	Condephaat.	
Dentro	 de	 suas	 celas	 foram	 torturadas	 dezenas	 de	
pessoas	durante	a	ditadura	militar	do	país.	Lá,	em	1975,	
foi	 assassinado	 o	 jornalista	Vladimir	 Herzog.	 Atualmente	
o	local,	que	está	sob	a	responsabilidade	da	Secretaria	de	
Segurança	 Pública,	 encontra-se	 tomado	 por	 cupins	 e	
repleto	 de	 infiltrações.	 O	 Condephaat	 informou	 que	 foi	
aprovado	 em	 2016	 um	 projeto	 “para	 reforma	 da	
cobertura”,	e	que	“ficou	no	aguardo	do	envio	do	projeto	
para	as	 instalações	elétricas	e	pintura”.	Ainda	de	acordo	
com	 o	 Conselho,	 “há	 uma	 conversa	 iniciada	 para	
transferência	do	prédio	para	a	Secretaria	da	Cultura	para	
instalação	 de	 equipamento	 cultural	 no	 local”,	 mas	 isso	
ainda	 depende	 de	 “manifestação	 da	 secretaria	 de	
Segurança	 Pública”.	 Por	 sua	 vez,	 a	 pasta	 da	 Segurança	
afirmou	 que	 a	 informação	 de	 que	 o	 prédio	 estaria	
degradado	 “não	 procede”,	 e	 que	 houve	 apenas	 “um	
vazamento”	 no	 local,	 problema	 que	 já	 teria	 sido	
solucionado.	
	 Por	 fim,	parte	do	patrimônio	histórico	paulista	é	
simplesmente	 posto	 à	 venda.	 Um	 sobrado	 do	 final	 do	
século	19	na	região	dos	Campos	Elíseos	conhecido	como	
Palacete	 Barão	 do	 Rio	 Pardo	 foi	 excluído	 pelo	
Condephaat	 da	 lista	 de	 imóveis	 tombados	 em	 março	
deste	ano,	atendendo	a	um	pedido	de	seu	proprietário.	O	
casarão,	extremamente	deteriorado,	foi	colocado	à	venda	
por	 8	 milhões	 de	 reais.	 Seu	 dono	 alegou	 não	 possuir	
condições	 financeiras	 para	manter	 o	 local,	 discurso	 que	
foi	endossado	por	parte	dos	conselheiros	do	Condephaat.	
Alguns,	no	entanto,	criticaram	a	medida,	afirmando	que	a	
prática	do	abandono	pode	se	tornar	um	caminho	comum	
para	 o	 destombamento.	 A	 reportagem	 não	 conseguiu	
entrar	em	contato	com	os	donos	do	imóvel.	(Disponível	em		
brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/politica/1536002917_439429.html)	

	
PROPOSTA	DE	REDAÇÃO	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 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	“O	descaso	com	os	museus	e	com	a	
história	 do	 país.”,	 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.	


