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A evolução da sociedade tem levado a humanidade a cada vez mais utilizar a              
tecnologia para o seu viver diário. São as redes sociais, são os meios de comunicação na                
feitura de negócios e de pesquisas dentro dos interesses pessoais. Essas ações têm             
obrigado o ser humano a solucionar certos problemas e a atender às demandas que agora               
chegam num piscar de olhos, tomando o fôlego dos mandatários e dos obedientes             
mandados.  

A escassez do tempo sinalizada no hoje na verdade não existe, o que ocorre é o                
acúmulo de fazeres graças à solicitação maior devido à rapidez de como se faz a               
comunicação nos dias de hoje. A carta ou documento demorava a chegar e o fax não                
ilustrava com detalhe a visão do elemento negociado, quando era o caso, forçando o envio               
da peça ou o deslocamento do interessado até o lugar de origem do contratado. Tudo isso                
hoje é resolvido com um click no próprio celular que resolve o envio de texto e imagem em                  
tempo mínimo. (...)  

Vamos, pois, conscientizar de que a tecnologia tem nos tirado bons momentos do             
viver o agora, que é sempre exorcizado em prol de um modismo sem fim, sempre               
encabeçado por pessoas que, não tendo o que fazer, vivem a ocupar de forma              
inconveniente aqueles que sabem gerenciar o seu tempo e bem merecem saborear as             
quimeras que trazem reservas para as atitudes racionais que a todo momento estão por vir 

 
Pela Internet  
Gilberto Gil  
 
Criar meu web site  
Fazer minha home-page  
Com quantos gigabytes  
Se faz uma jangada  
Um barco que veleje  
Criar meu web site  
Fazer minha home-page  
Com quantos gigabytes  
Se faz uma jangada  
Um barco que veleje  
Que veleje nesse informar  
Que aproveite a vazante da infomaré  
Que leve um oriki do meu velho orixá  
Ao porto de um disquete de um micro em Taipé  
Um barco que veleje nesse infomar  
Que aproveite a vazante da infomaré  
Que leve meu e-mail até Calcutá  



Depois de um hot-link  
Num site de Helsinque  
Para abastecer  
Eu quero entrar na rede  
Promover um debate  
Juntar via Internet  
Um grupo de tietes de Connecticut  
Eu quero entrar na rede  
Promover um debate  
Juntar via Internet  
Um grupo de tietes de Connecticut  
De Connecticut de acessar  
O chefe da Mac Milícia de Milão  
Um hacker mafioso acaba de soltar  
Um vírus para atacar os programas no Japão  
Eu quero entrar na rede para contactar  
Os lares do Nepal, os bares do Gabão  
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular  
Que lá na praça Onze  
Tem um videopôquer para se jogar 
 
Os textos motivadores acima descrevem o movimento das relações entre homem e            
tecnologia digital. Diante desse quadro, você deverá escrever um texto em que você dê a               
sua opinião sobre o tema: REDES SOCIAIS: CAMINHO PARA O PROGRESSO OU            
REGRESSO DA HUMANIDADE? 
 
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. 
 
 


