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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas
desconsiderado para a contagem de linhas.
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.
4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I
O Brasil vive um paradoxo. Estamos entre os dez maiores mercados de Tecnologia da Informação
(TI) do mundo, mas temos um déficit de profissionais qualificados para atender a demanda de
161,5 mil vagas de tecnologia, de acordo com a estimativa feita pelo The Network Skills in Latin
America para 2019. Na prática, há vagas disponíveis em uma indústria que exige mão de obra
altamente qualificada. Quando pensamos em inclusão, vemos que o mercado de tecnologia
nacional carece de cursos de programação e tecnologia digital realmente acessíveis, sobretudo
para os jovens de baixa renda e grupos vulneráveis que vivem nas periferias das cidades.

PESSANHA, Maure. Como gerar inclusão e diversidade reais no mercado de trabalho na era digital.
Disponível em: https://pme.estadao.com.br. Acesso em: 19 nov. 2019 (adaptado).

TEXTO II
O modelo taylorista-fordista ocasionou alto índice de rotatividade, sobretudo nas áreas mais
próximas às linhas de produção, com baixo nível de qualificação educacional e profissional dos
operários, o que os tornava descartáveis. No contexto atual, a organização do trabalho experimenta
uma nova estrutura, apoiada na flexibilização das relações de trabalho e dos processos produtivos,
além da intensa utilização de tecnologias da informação.
Vários autores. Sociologia em movimento. Volume único. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2013 (adaptado).

TEXTO III

Em expansão

Veja um exemplo de atuação de cada um dos
setores e áreas industriais apontadas como
detentoras de perfis profissionais do futuro:

Fonte: Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).
Disponível em: https://creajrpr.wordpress.com.
Acesso em: 19 nov. 2019 (adaptado).

TEXTO IV
Dominar o ‘‘ABC’’ da informática se tornou
fundamental para quem quer conquistar um
espaço no mercado de trabalho, independente
da área de atuação. Atualmente, as empresas
exigem do candidato um mínimo de conhecimento
sobre o assunto. O fato é que muita gente sabe
como manusear um computador. Na era virtual, é
praticamente impossível alguém não possuir um
e-mail, um perfil em alguma rede social, utilizar
conexões wi-fi, 3G, 4G, smartphones, tablets
e tantas outras formas de interatividade, o que
torna essa nova mão de obra uma máquina de
informações. Segundo a pesquisa NetView,
da Nielsen IBOPE de julho de 2015, o número
de brasileiros que moram em domicílios com
acesso a um computador com internet chegou a
96,1 milhões.

Informática é ainda mais importante nos currículos.
Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br.
Acesso em: 14 dez. 2019 (fragmento).

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa
sobre o tema ‘‘Perspectivas do trabalho na era digital’’, apresentando proposta de intervenção que respeite
os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para
defesa de seu ponto de vista.
Propostas de Redação © 2020

Estudo Guiado

VOCÊ SABIA

A tecnologia vai tirar 7 milhões de empregos até 2021.
Pesquisa do Fórum Econômico Mundial revela que, se
por um lado, a tecnologia é o motor fundamental para o
desenvolvimento, por outro, vai criar um abismo ainda
maior de desigualdade.

Fonte: Fórum Econômico Mundial.
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LEITURA 1
As relações de trabalho e o nível de desemprego mundial devem mudar
significativamente até 2021. E não será para melhor, aponta estudo do Fórum
Econômico Mundial. [...] Nesse turbilhão de mudanças, 52% dos demitidos
serão mulheres e 48%, homens. A cada cinco empregos perdidos por elas,
somente um será recuperado.

Escaneie o QR code
para continuar a leitura

Vera Batista. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br. Acesso em: 12 dez. 2019 (fragmento).

LEITURA 2
Se máquinas a vapor movidas a carvão deram a partida na primeira
revolução industrial, seria o ciberespaço o motor da quarta edição de uma
nova reviravolta nos meios de produção?
Empresários e economistas ouvidos pelo G1 defendem que a Quarta
Revolução Industrial será movida pela internet ultrarrápida. Ela não encontrará
barreiras entre os mundos físico e digital para promover “conversas” entre
máquinas, que executarão tarefas cada vez mais sofisticadas..

Escaneie o QR code
para continuar a leitura

Helton Simões Gomes. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 15 dez. 2019 (fragmento).
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LIVRO

Reprodução.

O privilégio da servidão: O novo proletariado de serviço na era digital
(Autor: Ricardo Antunes. Brasil, 2018)
O novo livro do sociólogo e professor da Unicamp Ricardo Antunes apresenta um retrato
detalhado da classe trabalhadora hoje, em suas principais tendências. O estudo apresenta
uma análise detalhada das mudanças trabalhistas que ocorreram na história recente do
país, desde a redemocratização até o impeachment de Dilma Rousseff, e seu eixo está
em compreender a explosão do novo proletariado de serviços, que se desenvolve com o
trabalho digital, on-line e intermitente.
Fonte: Google Books.

Reprodução.
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YOUTUBE
O futuro das profissões (Jornalismo TV Cultura)
O Panorama discute as tendências de
negócios e profissões para a próxima década.
Vamos entender como as novas tecnologias e a
chamada Quarta Revolução Industrial alteram
o cenário do trabalho, as competências e as
habilidades para o mercado.

Escaneie o QR code para
assistir ao documentário

Gostou desse tema?
Confira esse e outros em nosso
novo eBook de temas
CONFIRA MAIS

