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TEXTO I

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema ‘‘Como preparar o brasileiro para o mercado de trabalho no 
século XXI’’, apresentando 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. 

[ ] INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

[ ] TEXTOS MOTIVADORES 

Ÿ fugir ao tema ou que não atender ao �po disserta�vo-argumenta�vo. 
Ÿ apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto. 

Ÿ  �ver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente". 

Ÿ O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

Ÿ O texto defini�vo deve ser escrito à �nta, na folha própria, em até 30 linhas. 

Ÿ desrespeitar os direitos humanos. 

Ÿ A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 
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Nº TEMA

[ ]  PROPOSTA DE REDAÇÃO

3 novas formas de trabalho na era digital

 O planeta mudou e as tecnologias evoluíram. Com isso, o 
mundo do trabalho também passa por uma série de transformações. 
Algumas profissões já deixaram de exis�r e outras não devem durar 
muito, seja porque terão suas funções subs�tuídas por máquinas ou por 
não fazerem mais sen�do no novo contexto do mercado. Várias outras 
funções, no entanto, têm surgido, devido às novas demandas do cenário 
que está sendo construído. E, nessa era, o meio digital já é o grande nicho 
de oportunidades.
 A internet, a cultura da conexão móvel e os novos hábitos que 
a presença desses fatores na sociedade têm gerado criam 
co�dianamente novas necessidades. Para supri-las, surgem novos 
profissionais. Prova disso é que em todas as listas de profissões do futuro 
divulgadas nos úl�mos anos estão a�vidades como as de analista de 
mídias sociais, desenvolvedor de apps, entre outras.
 A era digital traz também novas maneiras de estruturar e 
desenvolver o trabalho, que abarcam não só as novas profissões, mas 
também redefinem a maneira como outras, mais tradicionais, 
funcionam.
 Abaixo, reunimos algumas novas formas de trabalho 
possibilitadas pela era digital:

Home-office

Trabalho remoto
Sob a mesma lógica do home-office, muitas empresas têm conseguido 
viabilizar melhor o trabalho de equipes formadas por profissionais 
espalhados em diferentes locais. As ferramentas digitais - desde serviços 
para desktop até apl ica�vos para celular -  desenvolvidas 
especificamente para gestão de tarefas são fundamentais e ajudam, por 
exemplo, a controlar o fluxo do trabalho e permitem aos gestores o 
acompanhamento com clareza de tudo que está sendo feito.
Trabalho cole�vo
Cada vez mais, médicos, por exemplo, têm realizado procedimentos 
complexos, como cirurgias, com a par�cipação de colegas que não estão 
na mesma sala naquele momento, graças às ferramentas de 
videoconferência via web. Hoje, até mesmo robôs desenvolvidos 
especificamente para a realização de procedimentos cirúrgicos podem 
ser operados à distância (com a supervisão de uma equipe in loco, claro).
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Trabalhar de casa não é, necessariamente, algo que surgiu com a era 
digital. Mas essa modalidade tem crescido muito nos úl�mos anos. E isso 
só foi possível por causa da internet. Jornalistas, desenvolvedores de 
so�wares, pesquisadores, entre outros profissionais, hoje podem 
trabalhar sem terem a necessidade de bater ponto em uma empresa.

 O mundo está em grandes transformações e as inovações 
socioculturais e tecnológicas podem fazer muita diferença no mercado 
de trabalho e na visão de carreira. Atualmente, vivemos grandes 
influências vindas destas mudanças e, prestando atenção nas 
tendências, podemos nos preparar e adaptar para novas formas de 
trabalho, impulsionando a carreira, que é o direcionamento dado ao 
exercício da profissão e na construção da trajetória profissional.
O mercado de trabalho exige um novo perfil corpora�vo, que é aquele 
que está em constante mutação. Esqueça o tempo de ser especialista em 
uma única área de formação! Essa realidade mudou. Hoje, o profissional 
disputado pelas organizações é o que consegue ser mul�tarefa em um 
mercado em frequente modificação. Se ainda não enxergou que o 
cenário é outro, é melhor abrir os olhos e a mente, pois o novo modelo 
de carreira que o prepara para o futuro, já bate à porta e é um caminho 
sem volta, sendo a percepção mais clara que a globalização determinou 
30 anos atrás!

 O mercado anseia por pessoas que se desenvolvam em novas 
habilidades e competências, com coragem de se desafiar e de buscar 
novas formas de pensar, descobrindo e transpondo seus limites com 
inteligência e raciocínio rápido com perfil analí�co e colabora�vo. Em 
uma rápida reflexão sobre as habilidades pessoais e profissionais, o 
perfil do profissional não é mais só definido pelo mercado, mas pela 
relação dele com as outras pessoas, observados, principalmente, pelo 
modo de exposição nas redes sociais, hoje, um holofote profissional. E as 
áreas que vão sobreviver são aquelas que exigem competências 
humanas.
 Bem-vindos à uma mudança de era, onde todas elas devem ser 
incorporadas por todos que desejam obter sucesso no novo cenário. 
Tenha em mente que as relações de trabalho estão se alterando 
defini�vamente, formando novas reconfigurações: parcerias, contratos 
temporários, associações entre profissionais, entre outras. O novo 
mundo do trabalho é mais colabora�vo e flexível. Vamos pensar juntos, 
criar oportunidades, fomentar mercados que acreditamos e que haja 
propósito pessoal, entender que a organização é um ser vivo que muda 
constantemente, assim como nós!

Disponível em: h�p://exame.abril.com.br. Acesso em: 25 jul 2019.

 O mais novo especialista precisa ter, além do conhecimento do 
negócio, boa capacitação, experiência profissional, flexibilidade, saber 
trabalhar em equipe, possuir uma enorme competência emocional, 
adaptabilidade e proa�vidade. E indispensavelmente, estar atualizado 
em relação aos avanços tecnológicos, pois historicamente, são um dos 
motores que impulsionam as transformações no mercado de trabalho. 
Isso porque, com novas ferramentas e novos processos, o papel dos 
profissionais se modifica dentro das empresas. Com ciclos de mudanças 
cada vez mais curtos, o que podemos esperar do futuro do trabalho?

TEXTO II
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