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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO 
 Espera-se que o candidato elabore um texto dissertativo para tratar do tema proposto. Para isso, deve partir de um ponto 
de vista e defendê-lo por meio de argumentos consistentes, abordando os aspectos solicitados. 
 Com relação ao primeiro aspecto, o candidato pode, de forma argumentativa, mencionar abordar diversas formas pelas 
quais a divulgação de dados e arquivos tem sido bastante útil na Internet. Pode mencionar abordar, por exemplo, como o primeiro 
texto motivador já sugere, que a Internet é um ótimo “local” para se conseguir um emprego. Hoje em dia, há diversos sites 
especializados no assunto, em que o usuário insere seu currículo de forma segura, uma vez que ele só pode ser visualizado por 
potenciais contratantes. Por outro lado, para obter a segurança desejada, o usuário deve pagar uma taxa. Atualmente, a Internet 
também funciona, cada vez mais, como meio de conectar pessoas que estão interessadas em fazer amizades ou encontrar um par. A 
divulgação de trabalhos científicos também vem se tornando cada vez mais comum na rede, assim como a exposição de vídeos que 
exibem talentos artísticos, o que pode ser bastante proveitoso em termos de autopromoção. A participação (e consequente 
autoexposição) em redes sociais também pode ser proveitosa para reencontrar antigas amizades e estabelecer novas relações 
interpessoais. 
 Ainda em relação ao primeiro aspecto, o candidato pode abordar, como desvantagens da divulgação de dados e 
informações pessoais na Internet, a falta de privacidade, já que suas fotos e postagens podem ser acompanhadas por diversas 
pessoas. Também pode abordar a superexposição, provocada pela ansiedade de compartilhar o que se está fazendo em busca de 
curtidas e comentários, o que pode causar o isolamento, uma vez que a pessoa, muitas vezes, deixa de vivenciar o momento para 
buscar o melhor ângulo para fotos. 
 Por outro lado Além disso, a exposição de dados e arquivos pessoais na Internet pode acarretar um efeito não desejado, que 
é seu uso indevido, isto é, para fins distintos daqueles com que foram divulgados inicialmente. Dessa forma, no segundo aspecto, 
espera-se que o candidato discorra, por exemplo, sobre a divulgação de fotos íntimas de outra pessoa sem a sua autorização, o que, 
infelizmente, parece até já ter se tornado comum. Nesse caso, conhecido como revenge porn, a divulgação é uma forma de retaliação 
à pessoa exposta. Outra situação de uso indevido de arquivos é aquela em que fotos postadas em redes sociais, por exemplo, são editadas 
e republicadas por terceiros em outros ambientes virtuais. Há, ainda, situações como a mencionada em um dos textos motivadores, que 
envolvem crimes planejados a partir de informações, postadas em redes sociais, que dão pistas da condição financeira do usuário, tais 
como informações sobre viagens realizadas. Atualmente já existe lei que prevê certos crimes virtuais, como a divulgação de arquivos 
obtidos por meio de invasão em dispositivos alheios. Conforme a Lei n.º 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, esse 
ato é passível de multa e detenção de três meses a um ano. Essa lei também prevê como crime a falsificação de documento particular, 
como cartão de crédito. Para esse crime, a pena consiste em multa e reclusão de um a cinco anos. Uma outra situação é aquela em que 
uma pessoa maior de idade publica imagens de menores nus ou em ato sexual. Esse tipo de crime, tipificado como crime de pedofilia, 
acarreta multa e reclusão de três a seis anos.  
 As situações acima descritas consistem em exemplos de possíveis situações que os candidatos podem abordar em seus 
textos, não consistindo em rol taxativo, e sim exemplificativo. 


