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TEXTO 1 
Como deverá ser o Enem digital, que o MEC quer implantar a partir de 2020 
O Ministério da Educação e o Inep (autarquia responsável pelo Enem) anunciaram em uma coletiva de imprensa na 
manhã desta quarta (3) a implantação, já para o ano que vem, de um projeto piloto que tornará o Enem digital até 
2026. O objetivo é que a prova deixe, aos poucos, de ser impressa e passe a ser realizada em computadores.  
Segundo eles, o Enem digital facilitará também a adaptação ao Novo Ensino Médio, que deve ser implantado em 
2021.  
Nele, os estudantes poderão escolher diferentes “itinerários formativos” para se especializar, e o Enem 
contemplará isso com diferentes versões de provas. Na teoria, o candidato deverá optar por um dos itinerários na 
hora de se inscrever para a prova, de acordo com a área que deseja ingressar na faculdade.  
Além disso, o Inep afirmou também que a prova deve ficar mais interativa, com a inserção de vídeos, infográficos e 
até jogos.  
https://guiadoestudante.abril.com.br/enem/como-devera-ser-o-enem-digital-que-o-mec-quer-implantar-a-partir-de-2020/ 

 
TEXTO 2 

 
 

TEXTO 3 
Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. 
Albert Einstein 
 
TEXTO 4 
Governo Bolsonaro quer ampliar educação a distância no ensino superior federal 
O ministro falou sobre o assunto durante entrevista em Brasília para anunciar o repasse de recursos para instalação 
de internet em escolas rurais de educação básica. "Hoje estamos falando de algo mais importante, que é a forma 
de mudar nossa forma de educar nossos jovens nas próximas gerações, que é a distância, via internet, de forma 

mais eficiente, mais humana, que permite cada uma dessas crianças sonhar alto", disse ele. 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/08/governo-bolsonaro-quer-ampliar-educacao-a-distancia-no-ensino-superior-federal.shtml 

 

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    A TECNOLOGIA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO BRASIL. Apresente 
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. 
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