
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Viviane 
 
TEXTO I 

 
Excesso de exposição na rede oferece perigo 

A invasão das redes sociais no cotidiano das pessoas levou alguns à falsa sensação de popularidade, 
quando na verdade a ferramenta foi criada para garantir a facilidade nos relacionamentos, como encontrar e 
manter contato com amigos e família. Com essa necessidade de sentir-se popular, as pessoas acabam 
esquecendo regras de segurança e disponibilizam todas as informações da vida pessoal na internet.  

A falta de cuidado com a postagem de fotos, comentários e aviso dos locais onde está deixa o internauta 
exposto às pessoas que não têm boas intenções, que estão na rede buscando alvos fáceis para prática de 
crimes como estelionato, sequestro-relâmpago, furtos, roubos, entre outros crimes. “Antes de postar, a 
pessoa tem que pensar se realmente quer que aquilo seja de conhecimento público”. O Gerente de 
Segurança da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Danyllo Carvalho, lembra ainda que, além do 
risco pessoal, algumas condutas podem ocasionar disseminação de pragas e vírus na rede e no computador, 
além de aumentar a possibilidade de ser vítima de fraudes. 

Disponível em <https://tj-mt.jusbrasil.com.br/noticias/100649778/excesso-de-exposicao-na-rede-oferece-perigo> Acesso em: 22 set. 
2018. 

 
TEXTO II 

 
Estamos perdendo o limite ao nos expormos nas redes sociais? 

Mais do que compartilhar links e informações e fazer novas amizades, as redes sociais funcionam como 
diários virtuais em tempo real. São comuns posts de gente narrando a rotina, reclamando do trabalho, 
mostrando a roupa do dia, o prato do almoço ou exibindo sua localização: na academia, na faculdade, no 
hospital ou na balada. Isso sem contar os selfies (autorretratos). Conforme as teorias, as aparências se 
tornaram mais importantes do que a realidade. Uma foto no Instagram não é garantia de que a pessoa é feliz, 
mas seu pretenso sucesso já ajuda a formar uma imagem virtual e socialmente desejada, digna de inveja e 
admiração. Para os especialistas, tanto narcisismo é um reflexo de nossos tempos.  

“É preciso compreender, no entanto, que o narcisismo não é simplesmente sinônimo de vaidade ou 
egoísmo, ele é o desespero para corresponder ao desejo e à curiosidade do outro e, assim, se ver reconhecido”, 
“trata-se exatamente de se sentir amado ou simplesmente existente aos olhos de alguém. É preciso ler esses 
fenômenos sem um viés moralista ou patológico que os encare como um erro ou doença. Somos todos 
narcisistas e, hoje, os espelhos são as redes sociais”.   

Disponível em <https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/18/estamos-perdendo-o-limite-aos-nos-expormos-nas-redes-
sociais.htm> Acesso em: 22 set. 2018. 

TEXTO IV 

 
Disponível em <https://www.estacaocult.com.br/single-post/limites-publico-privado-redes-sociais> Acesso em: 22 set. 2018. 

 

Considerando que os fragmentos apresentados têm caráter motivador, redija, na modalidade 
padrão da língua portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema: 
 

A vida em rede: consequências do excesso de exposição nas mídias sociais 


