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

TEXTOS MOTIVADORES
Texto I
Conceito de inclusão digital
A inclusão digital presume a possibilidade de elaboração e disseminação do conhecimento e acesso aos
instrumentos digitais para todos os cidadãos.
Tem como principal objetivo o acesso a tecnologia a todos, ou seja, a democratização da tecnologia. O
avanço tecnológico tomou conta do mundo, e a sociedade transformou-se tanto no âmbito pessoal como
profissional.
Inclusão digital no Brasil
No Brasil, ainda há grandes desafios nesse assunto. Por ser um país subdesenvolvido, a pobreza atinge boa
parte da população brasileira.
Desta forma, muitas pessoas acabam excluídas do acesso digital corroborando ainda mais para o aumento
da desigualdade social.
O mercado de trabalho na maioria das vezes exige conhecimento digital básico, e para quem teve pouco
acesso ou nenhum a essas ferramentas, fica impossível concorrer às oportunidades. [...]
Ainda de acordo com a empresa The Economist Inteligence Unit em parceria com o Facebook, o Brasil está
em 31° lugar geral no mundo sobre o nível de internet inclusiva.
A dura realidade brasileira ficou ainda mais visível com a chegada da pandemia da Covid-19 ao país. As
escolas públicas passaram a adotar o modelo EAD devido as medidas de segurança impostas pelos governos
estaduais e municipais. E, assim, muitos alunos simplesmente evadiram por não possuírem meios para conseguir
acessar as plataformas digitais.
Disponível em: https://noticiasconcursos.com.br/dicas/atualidades-os-desafios-da-inclusao-digital-no-brasil acesso em
05/10/2020 [adaptado].

Texto II

Texto III

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/inclusao-digital/Acesso
em: 05/12/2020
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Nome:
PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes 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 Desafios da inclusão digital no Brasil 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.
FOLHA DE REDAÇÃO
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