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A etiqueta nas redes sociais 
 

Ryana Gonçalves 

 

Ultimamente, temos passado mais tempo no convívio social cibernético do que no convívio 

social pessoal. Aqui adivinhamos emoções, não há toque, não há olhares silenciosos cheios de 

significados, não há presença, não há corpo. Há apenas o teclado, o mouse, a tela, o curtir, o 

compartilhar, o twitar, retweetar, participar, excluir, bloquear, responder, perguntar. 

Apesar de serem espaços sociais diferentes, igualmente vale a etiqueta que aprendemos em casa 

antes de sair para o mundo. 

Todos têm suas manias, receios, ideias, caráter, costumes e essa coisa toda, mas todos devem ser, 

acima de tudo, RESPEITADOS. Assim como tem aquele cara que nunca posta nada, existe a menina 

que se expõe demais. Pra ela, pode não ser exagero, mas pros outros sim. Vale o mesmo para caso 

inverso, existem pessoas sem noção de ambos os sexos, ignorem as estatísticas. Não tem essa de mulher 

trai menos, homem é mais cafajeste. Aqui é todo mundo igual. Junta a quantidade de gente sem noção, 

de puritanos, de revolucionários, revoltados, ignorantes e ignorados. Cada um tem algo a dizer, sempre.  

Na realidade, o chato começa quando um começa a reclamar de tal coisa, daí aparece o fulano 

reclamando do que o ciclano tá reclamando, e aí um monte de gente começa a reclamar dos dois que 

estão reclamando, e uns começam a reclamar dos outros, e daí já aparecem outros status reclamando... e 

eu estou reclamando dessa gente que como eu só reclama e não faz nada.  

Vamos trocar ideias? Porque reclamar não acrescenta em nada, só desabafa e daqui a pouco o 

vazio do desabafo vira mais reclamação, chateação e falta do que fazer. 

Mas daí aparece um ser reclamando daquele que posta algo produtivo, que reclama daquele que 

não posta algo produtivo, segue reclamando, e assim por diante. 

Ah, a etiqueta das redes sociais! Que coisa complicada de se entender. Quanto mais a gente tenta 

colaborar, parece que mais piora. Pedir perguntas no Ask não significa se expor totalmente, compartilhar 

no Facebook não significa que concorda plena e totalmente com o que está escrito (todos têm o direito 

de achar legal, simplesmente), curtir não significa "dar em cima" e assim por diante. Temos que 

entender que assim como temos nossas preferências quanto à comida, e manias quanto as nossas coisas, 

também tem pessoas com suas particularidades, e ter uma rede social não significa mostrar sua 

intimidade para o mundo. Ninguém é obrigado a nada. 

 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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ENSINO MÉDIO 

• AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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E sabe o que é uma boa etiqueta, um comportamento muito refinado? Educação. Sim, aprecia-se 

a boa educação, o respeito, a igualdade. Isso faz falta. Assim como faz falta um bom diálogo frente-a-

frente e sair pra dar uma pedalada num dia de sol pra entorpecer o corpo de vitamina D. Pense nisso! 

Disponível em: http://thefirstimpressionsofme.blogspot.com.br/ 

 
QUESTÃO Nº 1 

A autora usa a expressão de lugar “aqui” para fazer referência a quê? (1,0) 

 

 

QUESTÃO Nº 2 

No primeiro parágrafo, separe os elementos e ações que são distinguidas para cada ambiente social. 

 (1,0) 

 

 

QUESTÃO Nº 3 

Por que a palavra "respeitados" foi escrita de forma diferente? (1,0) 

 

 

QUESTÃO Nº 4 

O que a autora propõe como forma de amenizar esse problema? (1,0) 

 

 

QUESTÃO Nº 5 

Apesar da argumentação se desenvolver acerca das redes sociais, no fim do texto a autora revela sua 

opinião sobre a importância de nos desprendermos do mundo virtual. O que ela sugere? (1,0) 

 

 

QUESTÃO Nº 6 

No texto de Ryana Gonçalves há algumas orações independentes sintaticamente, mas que são ligadas 

semanticamente por um conectivo. Destaque uma dessas conjunções e indique o seu valor semântico. 

(1,0) 

 
 

QUESTÃO Nº 7 

Observe o trecho destacado do sétimo parágrafo do texto: 

 

curtir não significa "dar em cima" e assim por diante. 

 

Explique com que finalidade as aspas foram utilizadas considerando o contexto da expressão destacada. 

(1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thefirstimpressionsofme.blogspot.com.br/
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O que você faz com o seu tempo? 
 

Estudo mostra que 35% dos brasileiros se dizem escravos das rotinas. Novas tecnologias e 

acúmulo de tarefas dão a sensação de mais velocidade. O estudo analisou, pela primeira vez, como os 

brasileiros fazem uso e como se relacionam com o tempo, destacando diferenças regionais e 

determinando perfis com base nas entrevistas.  

Foram identificados dois tipos de pessoas: aquelas que se relacionam com o tempo observando a 

passagem na vida e outros que interagem diretamente com o cotidiano.  

“A pessoa que se sente escrava é aquela que está sempre correndo atrás do tempo perdido. 

Geralmente, acumula muitas tarefas sem conseguir se planejar para a execução”, explica Silvia 

Cervellini, diretora executiva de negócios do Ibope Inteligência.  

Mas o tempo está passando mais rápido hoje do que na época de nossos avós? O que mudou, diz 

Lauro Luiz Samojeden, chefe do Departamento de Física da UFPR, é que, com a celeridade das 

informações e o acúmulo de tarefas, a sensação é de que o tempo está passando com mais velocidade.  

Foram as máquinas e as novas tecnologias que deram um novo ritmo ao uso do tempo pelos 

homens, explica o professor de Filosofia da PUCPR, Jelson Oliveira. Para ele, as máquinas surgiram 

com a promessa de abreviar o tempo de produção, mas essa estratégia deu mais tempo para que fossem 

acumuladas novas tarefas – a pesquisa mostra que 22% dos brasileiros dizem realizar atividades 

simultâneas, índice que na Região Sul é de 43,5%.  

“A tecnologia abreviou o tempo, mas fez com que as pessoas estejam conectadas sempre, 

ampliando a sensação de mais tarefas e menos tempo. Esse novo ritmo está moldando as relações 

humanas, incluindo nos relacionamentos uma desculpa pronta: a falta de tempo”, acrescenta Oliveira.  

Ibope Inteligência. Infografia: Fabiane Lima/Gazeta do Povo (acessado em 23.03.2014) 

 

 
QUESTÃO Nº 8 

Observe no texto as seguintes ocorrências de pontuação e justifique os seus usos: (1,0) 

 

a) No segundo parágrafo, os dois pontos (:) foram usados para: 

b) No terceiro parágrafo, as aspas são empregadas para:   

 

 

Observe a tirinha abaixo:  

 
O segundo quadrinho inicia-se com uma pergunta de Mafalda que estabelece uma relação semântica 

com a situação anterior.  

 
QUESTÃO Nº 9 

Identifique o conectivo presente nessa oração e a relação de sentido estabelecida. 
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QUESTÃO Nº 10 

Tomando como base o assunto da História em Quadrinhos acima, escreva uma frase, empregando uma 

destas figuras de linguagem (metáfora, hipérbole ou eufemismo). Diga qual escolheu. 

 


