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As coletâneas abaixo trazem textos e imagens que relacionam o mundo da internet e as novas Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TICs) com os diferentes processos de leitura e escrita nos dias atuais. Considerando tal cole-
tânea e seus conhecimentos sobre o assunto, construa um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “A influência 
do mundo digital nas práticas de leitura e escrita do brasileiro”. Discuta as opiniões diferentes entre si envolvidas 
nesse debate, e apresente argumentos que defendam o seu posicionamento quanto à questão.  
 

 
 

O domínio das redes em 2014 
 

 Parece que tudo passa tão rápido aos nossos olhos. São inúmeros cliques durante uma hora, 140 caracteres em 
poucos instantes, milhares de fotos sendo publicadas em milésimos de segundos, centenas de vídeos sendo compar-
tilhados por minuto, e assim funciona o ciclo das redes sociais.  

(Disponível em: www.adegadeideias.com.br Acesso em 22/10/2014) 
 

Redes sociais promovem interação entre leitores 
 

 As redes sociais voltadas para a leitura seguem uma fórmula simples mas que dá certo: promover a interação entre 
internautas com gostos semelhantes, seja por autores, por gêneros, por épocas específicas. O sistema de busca pos-
sibilita acompanhar toda a movimentação dentro do universo dos livros – resenhas, notas, lista de desejos, dicas etc. 
[...]  

(Disponível em: www.acritica.com.br Acesso em 22/10/2014) 

 
ProDeaf Tradutor para LIBRAS 
 

O ProDeaf Móvel é o primeiro aplicativo tradutor para a Língua Brasileira de Sinais. Com esta ferramenta de bolso é 
possível traduzir automaticamente pequenas frases de português para Libras através de texto escrito ou reconheci-
mento de voz e facilitar seu aprendizado desta língua de sinais. Ele é o único que possui um Dicionário de Libras 
para você navegar entre milhares de palavras em português e ver sua tradução sem necessidade de conexão com a 
Internet.  

(Disponível em: http://play.google.com/store/apps Acesso em 23/10/2014) Concurso Vestibular Específico – 2016/1 Página 9 

 
O texto na era digital 
 

 Com cada vez mais usuários [...], a internet está criando novos hábitos de comunicação entre as pessoas, que acabam 
se adaptando às facilidades da nova tecnologia. Isso vale tanto para a leitura, em vista da profusão de textos veiculados 
na rede, quanto para a escrita, principal meio de expressão do internauta (pelo menos até que as conversas “via voz” 
se tornem mais corriqueiras). [...] Com os recursos de interação cada vez mais expandidos, qualquer site é um convite 
a comentários, críticas e observações, obrigando os internautas a desenvolverem discursos de improviso e a defender 
seus pontos de vistas. 
 


