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INSTRUÇÕES PARA O SIMULADO ON-LINE 
1. Antes de ler o tema, anote o horário do início de seu simulado. 
2. Não deixe de fazer o rascunho na folha apropriada em seu caderno.  
3. Só tenha, em mãos, a proposta, o caderno de atividades e a caneta preta. Não faça consultas sobre o tema. 
4. Garanta que terá, no mínimo, 1h30 sem quaisquer interrupções para a sua produção. 
5. Ao terminar de passar a limpo na folha padrão e, após fazer a leitura final, anote o horário do término de sua redação.  
6. Faça uma foto de boa qualidade (focada e sem sombras) e envie para a correção até às 20h do dia da aula de sua turma. 
 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 
Exclusão 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. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
  
TEXTO I 
Exclusão Digital 
Dado um ambiente social em que não existam disparidades socioeconômicas, o uso de tecnologias de informação e 
comunicação parece ser promissor e possuir um potencial fantástico. Mas sabe-se que na realidade de países como 
o Brasil a exclusão digital deve ser considerada ao se pensar no uso de novas tecnologias para que estas não venham 
a perpetuar a exclusão e criar um abismo ainda maior entre os que têm e os que não têm acesso às inovações 
tecnológicas. No Brasil a inclusão digital ainda não é realidade. 
Disponível em: https://www.infoescola.com/sociologia/exclusao-digital/ 
Acesso em: 29/03/2022. Adaptado.  
 
TEXTO II 
Pesquisa mostra que um em cada quatro brasileiros está fora da internet 
Computadores, notebooks, smartphones, tablets, relógios e até geladeiras. Hoje está cada vez mais fácil estar 
conectado à internet e ao mundo virtual. Mais do que isso, se tornou imprescindível o acesso à rede para trabalhar, 
estudar e socializar. No entanto, ao mesmo tempo que as possibilidades de acesso se multiplicam, o abismo da 
desigualdade digital se abre. Enquanto o número de residências conectadas aumenta, quem são aqueles que 
permanecem desconectados, ou seja, na exclusão digital? 
Segundo a pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação (Cetic), 46 milhões de brasileiros estão na exclusão digital. O levantamento revela também que 45% 
deste grupo não o fazem por ser muito caro e outros 37% por não possuir um aparelho com conexão à rede. A 
mesma pesquisa revela que uma em cada cinco pessoas no país só acessa a rede digital emprestando a conexão de 
um vizinho. Por fim, vale dizer que a pesquisa considera uma pessoa como usuária de internet se ela acessou a rede 
ao menos uma vez nos últimos três meses. 
Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/planeta-azul/2021/06/exclusao-digital-pesquisa/ 
Acesso em: 29/03/2022. Adaptado. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
TEXTO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://portal.aprendiz.uol.com.br/2020/07/14/pandemia-acentua- 
desigualdade-no-acesso-a-internet-e-revela-mobilizacao-social-para-combate-la/ 
Acesso em: 29/03/2022. Adaptado. 

 
TEXTO IV 
O abismo digital no Brasil 
O mundo passa por uma transformação acelerada no mercado de trabalho. Funções tradicionais que representavam 
15,4% da força de trabalho global em 2020 encolherão para 9% até 2025. Por outro lado, a participação de novas 
profissões ligadas à digitização e tecnologia quase dobrará, crescendo de 7,8% para 13,5% da base total de 
empregados no mesmo período. No Brasil, somente o setor de tecnologia vai demandar quase 800 mil novos 
talentos de 2021 a 2025. 
Mas o Brasil pode ficar para trás. O estudo que conduzimos em parceria com o Instituto Locomotiva traçou um 
retrato preocupante da prontidão do país para um futuro que poderia ser promissor. Teremos grandes dificuldades 
de avançar no processo de digitalização enquanto o acesso à internet permanecer amplamente desigual, os 
equipamentos disponíveis não forem adequados para a formação digital e o sistema de educação básica continuar a 
formar um grande contingente de brasileiros incapazes de interpretar textos, sem conhecimentos suficientes de 
matemática e do idioma inglês. 
Disponível em: https://www.pwc.com.br/pt/estudos/preocupacoes-ceos/mais-temas/2022/o-abismo-digital-no-
brasil.html 
Acesso em: 29/03/2022. Adaptado. 
 

 

 


