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  OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS::        TTOODDAA  AA  PPRROOVVAA  DDEEVVEERRÁÁ  SSEERR  RREESSPPOONNDDIIDDAA  AA  CCAANNEETTAA  AAZZUULL  OOUU  PPRREETTAA..  
        NNÃÃOO  UUSSAARR  CCOORRRREETTIIVVOO  //  NNEEMM  RRAASSUURRAARR..  

 
 
O texto abaixo é um artigo de opinião, texto de caráter argumentativo, e servirá de base para as questões 1, 2 e 3. 
 

Eu não quero saber da sua vida 

 
    Reclama-se de invasão de privacidade, mas quem tem vida privada hoje em dia? 

   Quando foi a última vez que você comeu em um bom restaurante, viu uma bela obra de arte ou 

foi para uma balada sem tirar uma foto e postar online? Quando foi a última vez que um amigo seu o 

surpreendeu com algo que tenha feito que não foi fofocado pelo Facebook? 
   Um tipo de privacidade muito desrespeitada é a dos desinteressados, que não se comovem com 

a vida de seus vizinhos, não leem a revista Caras, não assistem a big brothers, domingões, caldeirões 

ou vídeo shows e mal conseguem guardar os nomes dos atores e diretores dos filmes que veem. 

   Para estes pobres, alheios a quem dorme com quem, quando e onde, as redes sociais devem 
parecer ferramentas desenvolvidas para uma multidão narcisista, burra, voyeur e birrenta, pronta 

para dar opiniões impensadas a respeito dos assuntos mais bestas possíveis, cuja única regra parece 

ser a do “compartilho, logo existo”. [...] 

   É praticamente impossível entrar em uma rede social e não ficar sobrecarregado com o 
volume de imagens e dados demasiadamente pessoais. A necessidade que alguns têm de falar do seu 

desejo por uma roupa nova, de sua higiene pessoal, de seu mau humor quando serviços e ou serviçais 

falham parece patológica. [...] 

  Tudo o que deveria ser guardado para si parece material de divulgação. O que é essa 
compulsão por dividir? Esse ataque coletivo de ansiedade cujo único antídoto parece ser 

compartilhar ainda mais? 

   Psicólogos dizem que um dos motivos principais para a troca de informações é o contato 

emocional, que demanda um esforço razoável para administrar a opinião do outro e tentar 
impressioná-lo. Quando isso é feito o tempo todo, é fácil provocar situações embaraçosas 

precisamente entre as pessoas que mais queremos impressionar. [...] 

   Como a noiva na festa de casamento, cada usuário precisa dar atenção a todos, mesmo que de 

forma efêmera e rasa. Com isso boa parte da riqueza das relações interpessoais é perdida, 
desumanizando seus atores e forçando os mais carentes de atenção a exagerarem suas atitudes para 

que pareçam interessantes o suficiente. 

   O Facebook é a rede da vez. Ela morrerá, surgirão outras. Abandoná-las é tão inviável quanto 

viver sem cartão de crédito, celular, conta bancária, plano de saúde, emprego ou qualquer tipo de 
atividade que deixe registros. 

   Mais do que isso, abandoná-las reduz oportunidades reais de auto expressão, convívio, 

crescimento pessoal, aprendizado e intercâmbios sociais em geral. 

   Já que os processos de socialização digital e construção de identidade são inevitáveis é 
importante redefinir, com eles, os limites e regras de etiqueta no convívio. 

Luli Radfahrer é colunista da Folha de S. Paulo. Acesso em: 21 ago. 2019. 
Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/_ed797_eu_nao_quero_saber_da_sua_vida/ 

 

 
O texto lido é argumentativo e defende um tema com a apresentação de pontos de vista. 
 
a) Qual é o tema por ele abordado? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

b) Cite um argumento usado pelo autor que dê sustentação ao tema defendido. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Em relação à linguagem trabalhada no texto, o autor usa de uma expressão muito comum em nosso cotidiano, de forma ressignificada: “O 
Facebbok é a rede da vez”. 
 
No contexto do texto, que sentido a expressão adquire? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
As conjunções e as locuções conjuntivas desempenham um papel importante na construção da coesão textual, tanto no interior das frases 
quanto na relação entre frases e parágrafos. 
 
Leia o parágrafo: 
 

“Já que os processos de socialização digital e construção de identidade são inevitáveis é importante 

redefinir, com eles, os limites e regras de etiqueta no convívio.” 
 
a) Que valor de sentido a locução conjuntiva “Já que” estabelece em relação à segunda oração do parágrafo? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

b) No parágrafo abaixo, há a repetição de um elemento de retomada, o pronome possessivo sua.  
 

“É praticamente impossível entrar em uma rede social e não ficar sobrecarregado com o volume de 

imagens e dados demasiadamente pessoais. A necessidade que alguns têm de falar do seu desejo por 

uma roupa nova, de sua higiene pessoal, de seu mau humor quando serviços e ou serviçais falham 

parece patológica. [...]” 
 
A quem ele se refere no contexto do texto apresentado? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
A charge é um gênero discursivo que tem como finalidade criticar, de forma humorística, algum acontecimento contemporâneo no momento 
em que é produzida. Leia a charge abaixo. 
 

A partir de uma leitura atenta desse gênero textual e em relação a seus elementos 
verbais e não verbais, pode-se extrair a crítica pretendida pelo chargista. 
 

Qual é a crítica feita na charge em evidência? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Disponível em: https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-19-
04-2019-1.2170240. Acesso em: 21 ago. 2019. 
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Leia o texto abaixo: 

 

Depoimento: Não dá pra não ter celular 
MARION STRECKER 
COLUNISTA DA FOLHA 

  

   Claro que dá pra não ter. Mas não ter é só para radicais, libertários, desprendidos ou os que 

têm uma vida regrada junto a telefones fixos. 
    A maioria acha que não dá pra não ter um celular. Eu também, embora saiba que dá. Virou 

dependência. Nós achamos que precisamos e os outros também esperam isso de nós. “Como? Você 

não tem celular?”, perguntam, como se a pessoa fosse um ET. 

   [...] 
   O mito é ter o mundo nas mãos. A realidade é se tornar um escravo do aparelho. 

   [...] 

   Minha filha de 14 anos é mais viciada do que eu. Brinco que a geração dela ficará com patolas 

enormes no lugar dos dedões, de tanto digitar. Ela também dorme e acorda com ele (o álibi é o 
despertador). Leva o fulano para a escola, o banheiro, a praia, a neve, onde for. Só não surfou com 

ele, ainda. 

   [...] 
Disponível em: http://coletivodar.org/83-dos-usuarios-brasileiros-ficam-alterados-se-esquecem-o-celular-em-casa/ 

Acesso em: 21 ago. 2019.  
 
No texto trabalhado, a linguagem apresentada é a formal, embora haja marcas de coloquialidade o que torna o texto expressivo. 
Reconheça no trecho uma construção coloquial e reestruture-a de forma que fique adequada ao padrão culto da língua. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

BOA PROVA! 


