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 A transição para a era digital é a mais radical transformação da nossa história intelectual desde a 
invenção do alfabeto grego. Sim, o momento é histórico: há mudanças profundas na leitura, na escrita — e 
talvez até no nosso cérebro. Para lermos, o nosso cérebro tem de conectar os neurônios responsáveis pela 
visão, pela linguagem e pelos conceitos. Em suma, ele precisa redesenhar a estrutura interna, segundo 
suas circunstâncias. O fascinante é que, ao criar novos caminhos neuronais, o cérebro expande a 
capacidade de pensar, multiplicando as possibilidades intelectuais, o que, por sua vez, ajuda a expandir 
ainda mais a capacidade de pensar, numa esplêndida dialética em que o cérebro muda o meio, e o meio 
muda o cérebro. 

Veja, 19/12/2012, p. 151 (com adaptações). 
 
 Depois de quase 600 anos, uma invenção que revolucionou o mundo tem finalmente um concorrente 
forte. Os livros digitais já existem há algum tempo, mas a enxurrada de novos e-readers confirma uma 
tendência: eles querem fazer parte da vida dos indivíduos, tal como os livros de papel têm feito desde o 
século XV. 

Internet: <bibliotecadesaopaulo.org.br>. 
 
 Até uns cinco anos atrás, livro eletrônico era uma ideia que ninguém levava a sério. Afinal, quem 
trocaria o bom e velho papel por uma tela de computador? Mas a tecnologia evoluiu e gigantes do mercado 
estão escrevendo um novo capítulo da história do livro. Uma estante tem 1.500 livros e todos cabem em um 
pequeno livro eletrônico. Cada um dos títulos já está disponível, em formato digital, para ser transferido em 
apenas 60 segundos, a um custo bem mais baixo do que aquele cobrado pela livraria. 

Internet: <g1.globo.com>. 

 
 
Considerando que os fragmentos de texto têm caráter motivador, redija um texto em que você dê sua 
opinião acerca do livro na era digital. 
 
ORIENTAÇÕES: 

• Faça no mínimo 3 parágrafos. 

• Mínimo: 10 linhas 

• Máximo: 30 linhas 

• Use caneta azul ou preta. 
 
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE: 

• Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva. 

• Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva. 

• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta. 

• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva. 

• Fugir ao tema ou ao gênero. 

• Desrespeitar os direitos humanos. 

• Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio. 

• Possuir marcas de identificação. 

• Estiver com corretivo. 

• Copiar ou parafrasear outros textos. 
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