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• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
•
•
•

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será
avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo
acarretará a anulação da sua prova discursiva.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 15,00 pontos, dos quais até 0,75 ponto será atribuído ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

-- PROVA DISCURSIVA -Texto 1
Sobre os resultados da 5.ª edição da pesquisa Retratos da leitura no Brasil, realizada pelo
Instituto Pró-Livro (IPL), Itaú Cultural e IBOPE Inteligência em 2019, Zoara Failla, coordenadora da
pesquisa, discute os resultados relativos ao que os entrevistados fazem no seu tempo livre:
Vemos que as pessoas, principalmente da classe superior, estão usando o tempo livre nas redes sociais, e
não para leitura ou prazer. Foi um percentual de elevação muito significativo. A maior dificuldade que eles têm é
tempo para ler ao longo do ano – e o tempo que sobra está sendo usado nas redes sociais”.
Internet: <https://www.cenpec.org.br/tematicas/.... (com adaptações).

Texto 2
Usado para se referir a notícias fabricadas, o termo fake news (“notícia falsa”, em português)
originou-se nos meios tradicionais de comunicação, mas já se espalhou para as mídias online. Essa
modalidade de notícia, encontrada em meios tradicionais, mídias sociais ou sites de notícias falsas,
não tem nenhuma base na realidade, mas é apresentada como sendo factualmente correta.
Internet: <https://pt.wikipedia.org> (com adaptações).

Texto 3

Internet: João Montanaro. Fake news. Folha de S. Paulo, 19/3/2018.

Texto 4
Símbolo de alegria, Aurino Pinduca Firmino Gonçalves, o famoso “Pinduca, o Rei do
Carimbó”, perdeu o sorriso e a paz em uma noite do ano de 2017. O telefone fixo de sua casa e o
celular tocavam incessantemente. Eram familiares, amigos e fãs atrás de notícias sobre o músico
de oitenta anos. Poucos minutos antes, alguém veiculou na Internet que um avião transportando
o músico havia caído e que ele estaria morto. “Já haviam me matado várias vezes, mas, naquela
época, a Internet não tinha toda essa força. Quando vi a repercussão do boato, decidi gravar um
vídeo informando a todos que eu estava vivinho da silva”, disse o cantor.
Internet: <https://www.policiacivil.pa.gov.br/fake-news-representa-...>.

Considerando que os textos precedentes têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo-argumentativo a respeito do
seguinte tema:
FAKE NEWS E SEGURANÇA PÚBLICA:
É POSSÍVEL COIBIR A DISSEMINAÇÃO DE FAKE NEWS?
Em seu texto, posicione-se claramente em relação à pergunta acima [valor 1,00 ponto] e aborde os seguintes aspectos:
1
2
3

o acesso à informação na atualidade; [valor 5,00 pontos]
as fake news na sociedade: impactos na segurança pública; [valor 5,00 pontos]
o papel da polícia frente às fake news. [valor 3,25 pontos]
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