
 
TEXTOS MOTIVADORES 

 
TEXTO I 

Pokémon Go vira febre global e faz disparar valor da Nintendo 

Cinco anos em cinco dias. Esse foi o tempo necessário para que as ações da Nintendo retornassem aos patamares de preço que 
haviam sido registrados pela última vez em 2011. A explicação para a escalada sem precedentes é o jogo virtual Pokémon Go. O 
game, instalado por meio de aplicativo em celulares que operam com os sistemas Android e iOS, tornou-se uma febre sem 
precedentes. O jogo faz uso da chamada realidade aumentada: é preciso sair para as ruas e colocar o celular à frente dos olhos 
para encontrar e caçar pokémons que estão escondidos em diferentes locais. Especialistas dizem que o sucesso inesperado do 
Pokémon Go pode abrir uma nova era da computação, com a popularização de games que utilizam a mesma tecnologia e buscam 

explorar a interação dos usuários com o mundo real. 
Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 26 jul. 2016 (adaptado). 

 
TEXTO II 

Primeiro satélite brasileiro inicia operações e fica sob responsabilidade da FAB 

O Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), em Brasília (DF), deu início às operações do Satélite Geoestacionário 
de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGCD). A partir de agora, a operação e o monitoramento do satélite estão sob 
responsabilidade da Força Aérea Brasileira (FAB), que vai trabalhar em conjunto com o Exército e a Marinha.  O início das 
operações foi classificado pela FAB como “um dia histórico para o campo da Defesa do país”. O equipamento, colocado em órbita 
em maio de 2017 ao custo de R$ 2,8 bilhões, permitirá a segurança das comunicações do governo e das Forças Armadas e, a 
curto prazo, a ampliação da oferta do serviço de banda larga aos mais distantes rincões do país. 

A ação, segundo a FAB, marcou o primeiro enlace da Operação Ostium – feito nas regiões Norte e Centro-Oeste e que 
irá reforçar a vigilância no espaço aéreo sobre a região de fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai.  O ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, disse que este é um momento histórico para o país e ressaltou a importância do satélite para a defesa e a 
soberania do Brasil. “Nós estamos operando um satélite que é o primeiro sob total controle do Brasil, devidamente criptografado 
sob nosso controle. Não é apenas um projeto militar, de soberania e defesa nacional, mas, evidentemente, significa um grande 
passo para a nossa autonomia, nossa independência em termos de meios estrangeiros para procedermos as nossas 
comunicações”, disse. 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 02 ago. 2017 (adaptado). 

 
TEXTO III 

Avanço tecnológico trouxe benefícios e prejuízos ao trabalhador 

A dependência tecnológica no mundo do trabalho é cada vez maior. Para o economista e diretor técnico do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, as transformações sociais geradas por 
essa dependência trouxeram benefícios e prejuízos ao trabalhador. “Em algumas atividades penosas, como o corte da cana-de-
açúcar, o uso de máquinas é positivo porque auxilia o ser humano, mas em outras substitui o trabalhador, o que significa um 
prejuízo para a sociedade porque gera desemprego”, afirmou. Conforme a presidente da Associação Brasileira de Recursos 
Humanos, Leyla Nascimento, o predomínio do uso de tecnologias no trabalho exige que os profissionais de todas as áreas estejam 
permanentemente atualizados para o mercado. 

Disponível em: https://noticias.uol.com.br. Acesso em: 02 ago. 2017 (adaptado). 

 
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 Avanços tecnológicos e seus 
impactos na vida e no cotidiano da população, 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. 
 
 
 
 

7º - SIMULADO DE REDAÇÃO - (11/08/17) 

 

PROPOSTA 07/17 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  

 O texto definitivo deve ser escrito à TINTA PRETA, 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: 

 Tiver até 19 linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”; 

 Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo; 

 Apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos; 

 Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.  

 


