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INSTRUÇÕES

Este caderno, com quatro páginas numeradas sequencialmente, contém a proposta de Redação. Confira seu nome na 
capa deste caderno.

Se houver algum erro, notifique o fiscal.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

A proposta de Redação encontra-se na página 2.

Utilize caneta azul ou preta para escrever sua redação no espaço apropriado na página 3. Não use lápis, nem borracha, 
nem corretor.

Os rascunhos não serão considerados na correção.

O tempo disponível para fazer a prova é de duas horas. Nada mais poderá ser registrado após o término desse prazo.

Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno.

Atenção:

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer meio de obtenção de informações, 
eletrônico ou não.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

BOA PROVA!



CAp-UERJ 2023     1O ANO DO ENSINO MÉDIO2

BRASILEIROS USAM REDES SOCIAIS PARA ACOMPANHAR 
POLÍTICA

A pesquisa “A cara da democracia” levantou dados sobre como o brasileiro gosta de consumir 
informações sobre política. No cenário geral, 22% disseram que seu principal meio de informação 
sobre política são as redes sociais e 38% preferem o noticiário de televisão.

Entre os que acessam as redes sociais, a maioria prefere o Facebook para acompanhar as novidades 
sobre política. Atrás do Facebook está o Instagram, seguido por YouTube. O  WhatsApp  aparece 
em 4º lugar. 

O Twitter fica em 5º lugar, sendo mais usado por políticos e por meios de comunicação. 

Adaptado de ultimosegundo.ig.com.br, 13/07/2022.
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Texto

Seu texto deverá:

 • conter um título; 

 •  ser organizado em parágrafos; e

 •  apresentar o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas.

Utilize caneta azul ou preta para escrever seu texto na Folha de Redação.

A reportagem mostra que brasileiros usam bastante as redes sociais para se informar sobre política.

Escreva um texto apresentando e defendendo sua opinião sobre a seguinte questão:

As redes sociais são uma boa fonte para se informar sobre política?

+
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Folha de Redação +



RASCUNHO


