Proposta de Redação
Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Mundo digital: o uso de aplicativos na
sociedade contemporânea, apresentando proposta de intervenção social 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 1
Em janeiro de 2016, durante o Fórum Mundial de Davos, seu chairman Klaus Schwab disse que uma mudança
estrutural está em andamento na economia mundial, no que seria o início da Quarta Revolução Industrial. Segundo ele, esta
revolução aprofundaria elementos da Terceira Revolução, a da computação e faria uma “fusão de tecnologias, borrando as
linhas divisórias entre as esferas físicas, digitais e biológicas”.
Na opinião de Schwab, esta nova revolução, unindo mudanças socioeconômicas e demográficas, terá impactos nos
modelos e formas de fazer negócios e no mercado de trabalho. Afetará exponencialmente todos os setores da economia e
todas as regiões do mundo. Mas não do mesmo modo. Haverá ganhadores e perdedores. “As mudanças são tão profundas
que, da perspectiva da história humana, nunca houve um tempo de maior promessa ou potencial perigo”. O mercado de
trabalho será afetado dramaticamente, inclusive com trabalhos intelectuais mais repetitivos substituídos pela robotização. As
mudanças são reais. Já estão aí.
Disponível em http://computerworld.com.br/quarta-revolucao-industrial-chegou-e-voce-nao-passara-imune-ela. Acesso em 20 ago. 2016.

Texto 2
A cada dia cresce o número de pessoas com acesso à internet em seus smartphones e com isso cresce o número
de aplicativoscompartilhados e a variedade dos mesmos. O Brasil hoje possui uma população de 204 milhões de brasileiros.
Desses, 78 milhões (quase 40%) acessam as redes sociais direto de seus smartphones. É comum encontrar operadoras de
telefonia oferecendo planos com acesso ilimitado a redes sociais. A nova geração, que já nasceu conectada, é a prova de que
essa revolução não é mais coisa do futuro. Nós estamos vivendo uma fase onde o uso de aplicativos torna a vida das pessoas
muito mais simples em todos os parâmetros da vida.
Disponível em http://coworkers.com.br/infografico-qual-a-real-importancia-dos-aplicativos/. Acesso em 21 ago. 2016.

Texto 3
A briga entre o Uber e os taxistas parece estar distante do fim. Os criadores do app alegam que o objetivo é
conectar passageiros a motoristas particulares proprietários de carros pretos. Parte dos taxistas, por sua vez, afirma que se
trata de um aplicativo ilegal. Os donos de táxis já fizeram protestos em diversas cidades do planeta, entre elas Rio de Janeiro e
São Paulo.
No meio deste embate estão os cidadãos – em busca de um serviço de transporte de qualidade, e alguns já se
questionando como ser motorista.
Disponível em http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/04/entenda-polemica-entre-o-aplicativo-uber-e-os-taxistas-no-brasil.html

Texto 4

Texto 5

Disponível em: http://optclean.com.br/causas-e-consequencias-da-nomofobia-dependencia-de-celulares/. Acesso em 21 ago. 2016.

