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Texto dissertativo-argumentativo 

 
Com base na leitura da prova de Língua Portuguesa e dos textos motivadores abaixo, redija um texto de caráter dissertativo-
argumentativo, no qual você defenda um posicionamento claro e consistente sobre o tema: Geração Internet: jovens bem-
informados? 
 
Texto 01 

A hora da geração digital 
 

    [...] O poder da internet para descentralizar o conhecimento acarretou um profundo 

deslocamento de poder dos produtos para os consumidores. Os jovens da Geração Internet têm mais 

acesso a informação sobre produtos e serviços e podem discernir o valor real com mais facilidade do 
que as gerações anteriores. [...] A influência também está sendo descentralizada à medida que a 

Geração Internet se manifesta a partir das trincheiras modernas, também conhecidas como blogs. 

Blogs e outras mídias geradas por consumidores estão alterando as fontes de poder e de autoridade 

em nossa sociedade. Algumas dessas fontes têm uma capacidade surpreendente de influência, 
afastando a balança de poder de fontes mais tradicionais e reconhecidas. 

TAPSCOTT, Don. A hora da geração digital. P. 235. Editora Agir: São Paulo, 2010. (Fragmento) 
 

Texto 02 

A geração touch 
 

   [...] Os jovens que hoje têm 15 anos conhecem a vida com um celular nas mãos. Eles não são os 

primeiros a crescer sob a influência da internet, mas os primeiros a se definir pela ligação com um 

universo digital e móvel: com o celular conectado à internet, carregam no bolso as amizades, a 
escola, o trabalho e uma fonte inesgotável de conhecimento. Ainda não há um nome estabelecido para 

eles. Há quem fale em geração Z ou pós-millennials. Pode-se batizá-los de “geração touch”. Estima-se 

que os jovens nessa faixa etária sejam hoje 26% da população mundial. Em pouco mais de uma 

década, eles deverão representar 75% da força de trabalho global.  
   É na escola que a primeira característica da geração touch se torna evidente. Pesquisas 

internacionais demonstram que 52% dos adolescentes usam o YouTube e as redes sociais para 

estudar. “Prefiro ver as aulas de matemática e ciência em vídeo – para mim é muito mais fácil de 

entendê-las”, diz a mineira Gabriela Salles, que confessa que passa doze horas por dia conectada. 
Ainda é cedo para ter certeza do impacto que esse uso constante da internet terá na formação dos 

jovens.  

   [...] Pesquisas feitas por médicos e psiquiatras do Canadá e dos Estados Unidos confirmam que 

os adolescentes de hoje demonstram um limite médio de atenção reduzido: são apenas oito segundos, 
e 11% deles são diagnosticados com transtorno de déficit de atenção. Existe, portanto, um risco no 

horizonte. Mas faltam estudos para que se possa chegar a conclusões sólidas.  
Disponível em: https://veja.abril.com.br/tecnologia/a-geracao-touch/. Acesso em: 13 ago. 2019. (Adaptado) 

 

Texto 03 

 
Disponível em: https://www.wallstreetfitness.com.br/fique_por_dentro/artigo/2633/a-nova-geracao-ja-e-digital/. Acesso em: 13 de ago. 2019. 
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Texto 04 

Selfies 

 

    Muita gente se irrita, e tem razão, com o uso indiscriminado dos celulares. Fossem só para 
falar, já seria ruim. Mas servem também para tirar fotografias, e com isso somos invadidos no 

Facebook com imagens de gatos subindo na cortina, focinhos de cachorro farejando a câmera, pratos 

de torresmo, brownie e feijoada. Se depender do que vejo com meus filhos —dez e 12 anos—, o tempo 

dos “selfies” está de todo modo chegando ao fim. Eles já começam a achar ridícula a mania de tirar 
retratos de si mesmo em qualquer ocasião. Torna-se até um motivo de preconceito para com os 

colegas. 

   “Fulaninha? Tira fotos na frente do espelho.” Hábito que pode ser compreensível, contudo. 

Imagino alguém dedicado a melhorar sua forma física, registrando seus progressos semanais. Ou 
apenas entregue, no início da adolescência, à descoberta de si mesmo. 

   A bobeira se revela em outras situações: é o caso de quem tira um “selfie” tendo ao fundo a 

torre Eiffel, ou (pior) ao lado de, sei lá, Tony Ramos ou Cauã Reymond. 

   Seria apenas o registro de algo importante que nos acontece —e tudo bem. O problema fica 
mais complicado se pensarmos no caso das fotos de comida. Em primeiro lugar, vejo em tudo isso 

uma espécie de degradação da experiência. Ou seja, é como se aquilo que vivemos de fato —uma 

estadia em Paris, o jantar num restaurante— não pudesse ser vivido e sentido como aquilo que é. 

  [...] 
Marcelo Coelho  

Disponível em: https://marcelocoelho.blogfolha.uol.com.br/2014/04/23/selfies/. Acesso em: 13 ago.2019. (Fragmento) 
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  Tabela de Correção  

(2,0 pontos) Tema  
(1,5 pontos) Texto  
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