
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 
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: 

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

_____________________________________________________________________________________ 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 
 

Poucos anos atrás, as notícias eram veiculadas pelos 
jornais impressos, revistas e até mesmo pela televisão, porém 
receber a notícia era uma prática ativa, era necessário comprar o 
jornal, ligar a televisão e buscar saber o que estava acontecendo no 
mundo. 

Hoje a avalanche de notícias nos atinge aonde quer que 
seja, pela tela do celular em nossas redes sociais, mesmo que você 
não busque ativamente um site de notícias, ao entrar em uma rede é 
soterrado por informações de todos os tipos, sejam elas verdadeiras 
ou falsas, uma vez que no mundo online a barreira entre verdade e 
mentira parece ter sido rompida, já não se sabe mais em que 
acreditar, qualquer pessoa pode gerar uma notícia de acordo com 
aquilo que lhe convém. 

Se há duas décadas só contávamos com alguns                   
canais de televisão, hoje o volume de dados no mundo equivaleria à 
leitura de 174 jornais por dia por pessoa, aponta estudo da USC 
Annenberg School for Communication & Journalism. 
 
VIEIRA, Danielli. Como o excesso de informação afeta nossa vida? 
Disponível em: https://daniellevieira.com.br. (Adaptado) 
 
 

TEXTO II 
A velocidade da tecnologia da informação e a revolução 
provocada pela internet, em que qualquer pessoa pode 
publicar qualquer coisa na web, sem que isso seja 
necessariamente verdade, afetam todos nós, já que se exige 
um grau de informação praticamente impossível de 
acompanhar no mundo atual. Patologia moderna, provocada 
pela compulsão em acessar notícias veiculadas em jornais, 
rádios, revistas, TVs, blogs, redes sociais, invasão de 
publicidade nas caixas de correio, [...] e tudo isso de fácil 
acesso, ao alcance das mãos, seja via laptop e tablet, seja via 
smartphones e até relógio. A asfixia provocada pelo excesso 
de informação fragmentada tem imobilizado milhões de 
pessoas. 
Para piorar, elas ainda precisam saber filtrar dados reais dos 
falsos. Grande parte entra num círculo vicioso e busca pela 
informação, que é tratada como ativo, como um diferencial. 
Em tempos de alta competitividade em todas as áreas da vida, 
fica fácil de entender o grau de adoecimento desta sociedade 
da era da tecnologia da informação. Muitos já não conseguem 
conviver com a sensação de que estão desatualizados. 
 
MONTEIRO, Lilian. Excesso de informação na era digital requer discernimento 

para identificar o mundo real e o falso. Disponível em: https://www.uai.com.br. 
 
 

 
 

TEXTO III 

 
DUKE. Disponível em: https://www.otempo.com.br 
 

 
TEXTO IV 
 
Infoxicação 
 

Será que podemos ficar intoxicados por recebermos 
informações demais? 

Para o estudioso espanhol Alfons Cornella, a 
resposta a essa pergunta é um sonoro sim - tanto que ele 
criou o neologismo "infoxicação", uma palavra que sintetiza o 
excesso de informação que atualmente envolve grande parte 
da sociedade mundial. 

Para Cornella, a infoxicação decorre do bombardeio 
constante a que as pessoas estão submetidas pelas redes 
sociais e pelo acesso à internet em geral, além das 
convencionais emissoras de rádio, televisão e jornais. O 
estudioso reconhece que ainda não se compreendeu 
exatamente as consequências dessa "patologia" que se abate 
sobre grande número de pessoas porque o processo de 
conscientização sobre o fenômeno ainda está no início. 
 
É possível sofrer intoxicação por excesso de informações? Disponível 

em:https://www.diariodasaude.com.br. 
 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

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 
“A QUESTÃO DO EXCESSO DE INFORMAÇÃO NA ERA DA 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. 


