
SIMULADO UFRGS – MAIO 2010  

Leia o texto abaixo
1
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Observe, na lista abaixo, algumas possibilidades de uso da internet. 

o Compras on-line 

o Pesquisa escolar e acadêmica 

o Participação em redes sociais 

o Comunicação pessoal 

o Lazer imediato (e-books, jogos, sites, programas) 

o Compartilhamento de arquivos 

o Pagamento de contas 

o Capacitação profissional 

o Divulgação barata de produtos e serviços 

o Ampliação da rede de contatos pessoais e profissionais 

o Acesso rápido a informações e notícias de qualquer parte do mundo  

o Ultrapassagem de fronteiras geográficas (contato intercultural) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Instruções: 
 

1- Crie um título para seu texto e escreva-o na linha destinada a este fim. 
2- Redija uma redação com extensão mínima de 30 linhas, excluído o título – aquém disso, seu texto não será 

avaliado –, e máxima de 50 linhas, considerando-se letra de tamanho regular. 
3- As redações que apresentarem segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco 

terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas;  
4- Lápis poderá ser usado apenas no rascunho; ao passar sua redação para a folha definitiva, faça-o com letra 

legível e utilize caneta.  

                                                           
1
 Proposta baseada em reportagem da Revista Atualidades Vestibular + Enem do Guia do Estudante, 1º semestre de 2010. 

- analise a lista sobre o uso da internet; 

- relacione os aspectos positivos e os negativos decorrentes desse uso, elencando algumas 
mudanças que o acesso facilitado ocasionou na vida prática; 

- reflita sobre as possíveis transformações que a internet ainda pode instaurar na sociedade 
atual; 

- redija uma redação, de caráter dissertativo, defendendo seu ponto de vista. 

 

 

O acesso à internet está crescendo aceleradamente no Brasil, alterando comportamentos, formas de estudar e de se 

divertir, modos e relações de trabalho e de funcionamento da economia. Em 2008, 56,4 milhões de brasileiros a partir 

dos 10 anos de idade estiveram online pelo menos uma vez, contra 32 milhões em 2005, segundo pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Neste começo do século XXI, está se tornando difícil viver sem internet, em razão do avanço da oferta de lazer, de 

recursos de trabalho e emprego e de serviços públicos e privados, como pagar contas e tirar documentos.  Até por 

isso, muita gente usa a internet sem ter computador nem serviço de provedor contratado, utilizando as lan houses, 

estabelecimentos que vendem o acesso por tempo de uso. 

Em geral, já se pode notar que a internet transforma rapidamente as relações de trabalho, de comunicação e até o 

espaço político, afinal uma reforma na lei eleitoral brasileira permite, a partir de 2010, que candidatos e partidos 

utilizem livremente a rede durante os meses de campanha, até mesmo no dia da eleição.  

A internet é positiva – e considerada uma das maiores invenções do século XX. Mas, apesar de seu caráter 

participativo, não está livre do mau uso. 

 


