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Faculdade Rio Bronco 12 de fevereiro de 2019 | 18h49 o estudante Lucas Flapi foi um dos 55 estudantes de todo o Brasil a obter a maior nota na redação do Enem 2018, e um dos quatro únicos do estado de São Paulo, ganhando altos em importantes mídias e grandes trabalhos nas redes sociais. Além de Lucas, outros 56 alunos das
unidades de Higginopolis e Granja Viana do Coljio Rio Bronco tiveram notas acima de 800 na redação, em matemática e médias altas em todas as outras etapas da prova. Investe muito em laboratórios de escrita, leitura e engajamento estudantil em todas as áreas de formação humana e conhecimento. Ao longo de 2018, os alunos do
ensino médio trabalharam intensamente em disciplinas específicas e atuais em diversas disciplinas e atividades, seja dentro ou fora da sala de aula. Eles produziam textos, realizavam discussões em grupo e entregavam cerca de dois artigos por semana, apoiando a correção e análise de conteúdo. Escrever o Enem, ter um peso alto no
exame, é sempre uma grande preocupação para os candidatos, bem como quais são as melhores técnicas para produzir um bom texto. Neste último lançamento, o tema proposto foi manipular o comportamento do usuário controlando dados na internet, o que permitiu aos candidatos desenhar diferentes linhas de abordagem. Em
seguida, os alunos do Rio Bronco têm dicas sobre como fazer textos e o quanto os escritores trabalharam nas aulas de sociologia, história e filosofia, e podem ajudar a expressar ideias e fatos históricos contextiológicos, ideias e citações com o tema principal. Os jovens também enfatizam a importância das experiências culturais sociais,
aplicando senso crítico, leitura e reflexão, e utilizando seu repertório como séries de TV, música, opiniões e experiências específicas para argumentos com fundamentos firmes e coerentes. Lucas Felpi, 17Note 1000I abordou o tema da redação do Enem 2018 analisando dois pontos principais sobre algoritmos: como eles restringem as
informações disponíveis ao usuário e como essa manipulação interfere no comportamento disso! Como tal, acabei optando por usar algumas das fontes do meu repertório e com quem estou familiarizado, como o livro de George Orwell de 1984, a série American Black Mirror e as teorias de Sigmont Bavarman e da Escola de Frankfurt.
Lucas quer seguir carreira em tecnologia e já cursou engenharia da computação na USP e Unicamp no Brasil, e Georgia Tech e na Universidade de Michigan, nos EUA. Pedro Secaf Rodrigues Nunes, 17Note 980Rio Broncos oferece preparativos incríveis para o teste de redação de Com produções semanais e ajuda através de
retornos. Isso pode desenvolver as habilidades necessárias para realizar um bom teste. Além disso, desenvolvi um modelo básico para a combinação da escrita, com introduções, desenvolvimentos e conclusões bem definidos, elementos coerentes pré-estabelecidos e um padrão de proposta de intervenção. O repertório social cultural
também foi crucial para uma boa performance. Também pude usar meu conhecimento de seriados e filmes, além de aulas de filosofia e sociologia, no meu modo de escrita. O tema me permitiu citar sociólogos como Karl Marx e Zygmunt Bauman, além da série Black Mirror e cookies, arquivos de texto que servem como sua principal
função para armazenar as preferências dos usuários em um determinado site na Internet. O foco do meu texto foi o uso de situações contemporâneas como notícias falsas junto com os pensamentos de grandes nomes da sociologia para explicar os problemas que podem ser causados pela manipulação de dados. O curso que eu te dou
é engenharia da computação. Além de anim, realizei Fawcett e foi verificado. No entanto, como minha primeira opção é estudar nos EUA, ainda não defini se vou participar do primeiro ano aqui no Brasil antes de fazer os testes de SAT e TOEFL para iniciar o processo de inscrição. Meus sonhos são o MIT e Stanford. Leonardo Castilho
Neves, 17Note 980 Meu foco na redação foi demonstrar o máximo de conhecimento mundial possível e estruturar o texto coerentemente para seguir os requisitos da agenda de correção. Leonardo foi aprovado em economia pela USP e FGV-SP, e em relações internacionais na USP. Mateus Felipe Norio Miyakiya 17 nota 960 no meu
artigo sobre o tema da alienação pela internet, que eu uso ao reunir a mentalidade das pessoas citando a ideia da indústria cultural, sociólogos Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, e eu também sou capaz de falar sobre educação como um agente que pode impedir as pessoas de manipular se elas se preparam melhor para o
uso da internet Fale corretamente. Mateus foi confirmado em biofísica e graduado em física pela Unesp, em física pela USP, IFSP e UFSCar, e foi o primeiro em gestão de energia e eficiência energética na Fatec.Eduardo Borges Ribeiro Lemos da Silva, 17 nota 940 para fazer bem na redação do Enem meu foco foi em estrutura e
conteúdo. Além de muitos tutoriais de escrita, baixei aplicativos de notícias no meu celular para me manter bem informado e desenvolver minha escrita.  Os professores me ajudaram muito ao longo do caminho, não só Escreva tópicos, mas como há em escolhas profissionais e maneiras! Ao fazer isso, decidi governar sobre a USP, a
famosa São Francisco. Passando para a segunda etapa, percebi que os turnos da tarde e os seletores me ajudaram muito para os problemas de tese que eu tinha que fazer. Embora eu não tenha feito isso este ano, tive um resultado muito bom. Eduardo foi confirmado na gestão da UFMG. Raffaela Scotti, 17 Note 940My foco em
escrever era explorar como além do tangível é o controle do algoritmo em nossas vidas. Neste mundo globalizado, a tecnologia é quase tão importante quanto a água. E nesta sociedade robótica onde as pessoas se conectam à vida, a máquina tem um certo poder persuasivo.  Portanto, acabamos vivendo em tal ditadura algorítmica,
onde todas as escolhas são a ilusão de liberdade em diferentes esferas, como no consumismo (já vi anúncios particularmente direcionados para mim) ou em notícias falsas, o que cria uma bolha cósmica para cada usuário, dedicada a discutir apenas seus dogmas com pessoas que têm opiniões semelhantes. : Quando a mentira ou
quase a verdade é verdade. Por fim, vinculei tudo isso em contextos sociais e culturais, como a dialética da democracia e da ditadura militar, no governo Medici.O trabalho que quero seguir é na dança, na arte como um todo e na integração com a psicologia. Mas ao longo do caminho, surgiram oportunidades para estudar o
departamento e a medicina biomédica. Mas eu acho que é importante salientar isso: sou muito grato a todos os professores que passaram pela minha carreira ao longo dos anos, e antes de qualquer máquina ou nota, somos seres humanos. E isso é o que é mais bonito nas pessoas na vida. Raffaella entrou no estado da Unifesp, na
dança na Unicamp e em biomédica e dança no Anhembi Morumbi.Kevin Hideki Honda University, 18 anos nota 940 Eu sempre gostei de escrever, e o Colégio Rio Bronco me ajudou a usar isso a meu favor, com feedback completo e consistente sobre meus artigos, principalmente no ensino médio. No ano passado, decidi ir para a
faculdade de medicina e consegui chegar a 940 por escrito. Usei referências a filósofos como Michel Foucault e Pierre Bourdio, mas como sempre gostei de vincular o assunto a filmes, séries e canções, lembrei da longa memória de Look Who's Back e fiz um dos meus argumentos, que se relaciona com o uso da tecnologia como
ferramenta para manipular o enredo do filme que simula o retorno de Hitler à Atual Alemanha. O uso do repertório social cultural sempre me ajudou muito em artigos, mas não importa a citação, um filme, uma música, basta tocar uma performance clara na estrutura do argumento, sem olhar para o texto e escrever um bom artigo é fácil,
além de sempre destacar seu estilo Isso não precisa ser melhor, apenas diferente, único. Lucas Robles Capovila Nota 940My foco na escrita foi tentar inserir meu conhecimento mundial sobre o assunto da melhor forma possível, de modo que o texto refletisse minha opinião real são seus fundamentos. Lucas quer seguir carreira em
políticas públicas, passar por um curso de gestão de políticas públicas na USP e ser aceito na Brown University, nos EUA. Luísa Pepe Razzolini, 18Note 940My ensaio foi principalmente sobre como a internet apresenta uma falsa liberdade para os usuários, já que, pelo uso de seus dados, apresenta apenas anúncios e opções que tem
a ver com seu perfil. Luísa foi aprovada em Engenharia Elétrica pela USP, Unicamp e Unesp.Fernanda Azar, 17Note 940 Tenho o hábito de querer escrever muito e costumo me afastar do tema, então meu foco era ter certeza de que todos os meus argumentos estavam reforçando minha tese. Fernanda está atualmente matriculada no
curso de relações internacionais da FGV-SP, onde foi confirmada na primeira lista. Camila Facchini de Tolosa, 17 Nota 940O acredito que para obter uma boa nota na escrita, estudar as habilidades exigidas pelos testes é essencial. Na escola fiz inúmeros textos e tive que aprender a usar muitos conectivos, teses incorporadas,
conclusões com propostas de intervenção bem definidas, entre outros requisitos. Durante meus estudos busquei expandir meu repertório social cultural sobre inúmeros temas para não me assustar no momento da prova. A prática, a leitura e a escrita são essenciais, além de manter o foco para alcançar seus objetivos! Camila passou
em Relações Internacionais na UFABC, Universidade Anhembi Morumbi e Comércio Exterior no Mackenzie.Julia Setton dos Ramos, 18 Nota 920Em minha redação decidi citar Admirável Mundo Novo e O Mito da Caverna, que achei ser textos muito coerentes com o tema. Eu fornenciei ciências da vida e pretendo seguir uma carreira
em pesquisa. Julia entrou em Ciências Biológicas, na UFMG e no Mackenzie.Cezar Augusto de Noronha Najjarian Batista, 17 Nota 900O ensaio foi meu foco durante todo o ano. Com a ajuda dos professores, pude tornar meu texto mais disciplinado e coerente. Meu maior problema em acorrentar ideias foi, pratiquei muito através de
testes e volta, o que foi essencial para melhorar minha apresentação e desenvolvimento. César foi aprovado na gestão da FEI, na análise do desenvolvimento de sistemas no IFSP, e em direito na PUC-SP e Mackenzie. Beatriz Trajman, 18 nota 880Se o que escrever o Enem requer um padrão estrutural, acredito que os avaliadores
estão procurando Com alguns digghall, pensando nisso eu tentei escapar do bom senso, especialmente em explicar a proposta de intervenção, uma vez que corresponde a um quinto do grau final. Meu foco era as instituições escolares se adaptarem ao avanço das tecnologias e fornecerem aos alunos sobre a prática de algoritmos na
internet e métodos de prevenção. Dessa forma, evitar que os usuários manipulem a ação dos algoritmos, já que a nova geração tem mais inserções nessa nova realidade virtual. Os beaters aprovaram a lei na PUC-SP. Maria Luísa Januário de Oliveira, 17 Nota 880Em meu ensaio escrevi sobre a liberdade que a internet parece
oferecer, mas por causa dos algoritmos, isso não ocorre, já que o conteúdo se torna específico e sempre agradável para o usuário. Depois que pensei nos argumentos, passei muito tempo coesão de parágrafos, que é a minha maior dificuldade. Luan Fernandes Velho, 18Note 880Em minha redação do Enem enfatizei a monotonia de
opiniões de que os internautas estão expostos e sua falta de pluralidade de opiniõesLuão aderiu ao curso de engenharia e Gestão Industrial na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal.Tiago Bernardin da Costa, 17Nota 880Na redação do Enemi busca associar o tema a temas que vi nas aulas de sociologia, como a indústria cultural
e a cultura de massa, sugeridas pelos sociólogos alemães Adorno E Horkimer, absolvendo o poder da manipulação que a indústria, neste caso a Internet, pode ter mais do que o consumidor. Thiago quer seguir carreira em design, em publicidade e administração na ESPM, e passou um tempo em publicidade na FAAP. Felipe de Moraes
Vazamin, 17Note 880 No desenvolvimento da minha escrita tenho muito foco no uso de conectivos entre parágrafos, poucas pessoas pagam por esse detalhe, e tentei aproveitar ao máximo meu repertório sociocultural. Além disso, prestei muita atenção à distribuição de parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusões para que
todos os bem desenvolvidos e a forma mais completa fosse o texto dadflip na administração da ESPM. Fernando Estanislau do Amaral de Aragão, 17 Nota 880Míssimas das minhas redações são baseadas em Filosofia, tema que eu gosto muito, então na minha dissertação no Enem 2018 não foi diferente. Nele cita Platão, um grande
pensamento que me ajuda a pensar sobre problemas cotidianos e cobaias. Além disso, só consegui uma boa pontuação por escrito graças aos laboratórios de redação do Colégio Rio Branco e professora Débora Menezes que me ajudaram muito. Fernando quer trabalhar no mercado financeiro, gastos em economia na PUC-SP e em
Administração na UFSCar. Gabriela Torta Albuquerque, 17 anos 880 No início achei o assunto bastante desafiador porque, embora fosse um tema muito específico, existem várias maneiras de resolver isso. Dessa forma, procurei cuidar bem da estrutura do artigo do Enem e vim procurar referências ao meu dia a dia, como como o
Facebook e o Spotify usam as informações dos usuários. Gabriela quer ser nutricionista e ficou em oitavo lugar na Universidade de São Camilo. Na minha, invoquei o processo de Mark Zuckerberg por publicar dados de usuários do Facebook para outras empresas em abril de 2018. Além disso, é interessante chegar às teorias de alguns
sociólogos, no meu caso usei a teoria da modernidade líquida de Sigmont-Thumman, que se baseia na superficialidade das relações humanas que mostram que os indivíduos, cada vez mais, são tratados como meros algoritmos e mais suscetíveis à manipulação. Clara Vasquez Casavola, 17 Nota 860Para alcançar notas altas na
redação do Enem, acho que o importante é focar em uma boa tese e poder desenvolvê-la ao longo do texto com fortes argumentos. Também é muito importante comunicar o assunto com elementos filosóficos e cotidianos. O repertório social cultural é definitivamente o que mais conta! Por exemplo, conectei um episódio da série black
mirror netfeli e uma frase do filósofo Pierre Bourdio, sem fugir do assunto. Todas as informações adicionais que vão além dos materiais educativos podem ajudar não só na escrita, mas também em todo o teste. E, em última análise, a educação é sempre a melhor estratégia, fazendo e recuperando testes de anos anteriores e
escrevendo inúmeros artigos que melhoram técnicas que ajudam no dia do teste. Gustavo Mora, 17 nota 860 por ano se preparando para o teste de Anim procurei focar muito no que está acontecendo no mundo para que eu pudesse ter um bom histórico para qualquer tema de escrita, o que fez uma enorme diferença na minha nota em
relação aos esforços dos anos anteriores.  Gustavo passou pela primeira vez no curso de gestão do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e em administração na PUC-SP. Giulia Monteiro Milanese, 18 Nota 860Para minha redação no Enem, tentei escrever uma dissertação usando como referência o sociólogo Zygmunt Bauman e sua
teoria sobre Modernidade Líquida, que poderíamos ter contato estudando durante a 2ª e 3ª Aulas de sociologia, com a professora Marina Mayvary. Esse repertório definitivamente me deu mais segurança quando se tratava de fazer o meu argumento. Além disso, eu fornenciei para as ciências sociais e vou seguir essa profissão e não
posso deixar de destacar minha influência gigantesca durante minhas escolhas de carreira com minhas incríveis aulas na escola! Giulia passou em Ciências Sociais na PUC-SP, UFScar e na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.Henrique de Andrade Costa, 17 Nota 860 Na redação, meu foco foi mostrar que a
manipulação de dados pela internet (máquinas) era prevista por um estudioso antes da própria internet existir. Henrique entrou na advocacia na UNIPAMPA. Maria Eduarda Bertipaglia Neves, 17Note 840Imagination é mais importante que o conhecimento. Meu foco para escrever foi destacar como as redes sociais podem controlar as
informações e, portanto, o cotidiano de seus usuários e como lidar com esse tipo de nova manipulação. Eles não fizeram, eu só usei no melhor argumento, então eles tinham o incrível poder de persuasão. Assim como hoje muitas pessoas são facilmente manipuladas pelo controle de dados e não percebem, porque quando obtêm a
informação, não fazem perguntas e não olham além de uma perspectiva. É por isso que agradeço ao professor de filosofia da Issac Trevisam Braga por provocar reflexão e análise crítica de alunos imparcial. Quero fazer a economia para mostrar às pessoas que se pode crescer na vida, independentemente de onde ou de onde elas
vêm, porque sempre há escolhas. Mariana Kaufmann Sanchez, 17Note 840O tema da redação do Enem 2018 foi extremamente abrangente, pois é visível no dia a dia dos jovens. Em particular, foi fácil escrever texto, porque estou muito interessado no assunto em questão. Consegui vincular essa proposta à série Black Mirror, porque
retrata a sociedade manipulada pela tecnologia. Então, explorei facilmente o conhecimento adquirido ao longo do meu treinamento acadêmico e especialmente pessoal para que meus argumentos ganhassem bases mais consistentes e diferentes para os corretores, disse. Mariana entrou na administração da ESPM e
mackenzie.Alexandre Janoni Bayerlein GV, 18 Nota 840My escrita foi feita ligando três subtemas ao tema principal: Getúlio Vargas (a intenção comunista), fake news e bolhas sociais. Seção Getúlio Vargas foca no controle que governos totalitários fazem com o que eu tinha a ver com notícias falsas. Alexander foi confirmado em ciência
e tecnologia na UFABC. Anna Memran Schreier , 17Note 840I escreveu principalmente sobre notícias falsas e como elas comprometem o pensamento das pessoas sobre certos assuntos. Anna entrou na economia na PUC-SP. Lucas Schimidt Coelho, 18Note 840 Meu foco na escrita foi principalmente o repertório cultural, que usei
séries de televisão como Mr. Robot e Black Mirror. Lucas quer estudar Ciência da Computação e providenciou a USP, Unicamp e Unifesp.Pedro Luiz Marques Canciani, 17 Nota 820 Ao longo do terceiro ano, o Colégio Rio Branco possibilitou a realização de ensaios toda semana, então isso me deixou constantemente ativo e preparado!
Eu também faço um breve resumo sobre o que cada parágrafo vai retratar antes de começar a escrever. Como o Enem foca fortemente na coesão e coesão, sempre pretendo usar sinônimos, composição e fusão, além de criar uma estrutura consistente na introdução, raciocínio e conclusões com uma proposta de intervenção
consistente e clara. Acho importante estar sempre atento aos temas cotidianos e ter um bom repertório cultural social para ajudar referências ou citações. No teste, vinculei o tema a algo bastante comum hoje em dia que tem grande exposição a dados pessoais nas redes sociais e a capacidade de criar algoritmos específicos para cada
indivíduo e preferência. Através de feedback e conselhos ao longo do ano, eu estava acostumado a desfrutar de doutrinas filosóficas, e desta vez não foi diferente, pois a partir da ideia da indústria cultural pude expor como a manipulação de dados do usuário ajuda a padronizar gostos e criar uma bolha social que exclui e não se sabe o
que é diferente. Não há nenhuma regra sobre o que citar, você pode conseguir isso de diferentes maneiras, seja através de livros, filmes, seriados, citações ou reboques históricos, apenas logicamente e proporcionalmente ao texto. Por fim, sempre aconselho você a seguir a confecção do texto à sua maneira, confiar em si mesmo e
sempre procurar evitar estereótipos ou exageros! Miriã Pereira de Araújo, 17Note 820 No ensaio, falei sobre cookies e como eles passam informações sobre o que as pessoas acessam e o fato de algumas pessoas não estarem cientes disso. Davi Martinez Cavanaanha, 17 anos da nota 820, acompanhei os passos que sempre foram
ditos nas aulas de redação do Rio Bronco, em artigo falei sobre o soophista, tema de uma aula de filosofia em que o professor disse que as chances de poder usar isso na escrita seriam grandes e ele estava certo. David em Ciências Econômicas da PUC-SP. Gabriela Cano Zaccharias, 18 Nota 820 Na redação do Enem 2018, tentei
destacar a manipulação de dados na internet através dos próprios usuários. Desta forma, eu estava relacionado com a indústria cultural, um termo criado pelos filósofos e sociólogos Theodore Adorno e Max Horkimir. Gabriela pretende estudar Medicina.Thiago Cardoso Evangelista, 18Note 820 Para a redação tentei ter calma para fazer
e pensar em tudo o que tínhamos discutido em Rio Branco sobre o assunto, que foi amplamente visto, e tentar abordar um pouco de tudo. Thiago quer ser advogado e firmado com a PUC-SP e Mackenzie. Cinthia Campozana Germek, 18 Nota 820 no Enem 2018, foco em perder a autonomia dos internautas devido a várias formas de
manipulação já disponíveis, como, por exemplo, fake news. Cinthia pretende estudar Medicina.Isabela Roque Silveira , 17Note 820I tentei observar muito para escapar do tema proposto, além de sempre buscar citar filmes ou livros, bem como autores ou filósofos. Também usei colegas de banda entre parágrafos e conclusões e procurei
olhar para o uso correto do padrão cultivado. No final do texto, eu li várias vezes para ter certeza de que segui o que eu pretendia. Caio Padilha Soares, 17Note 820 Quero acompanhar a carreira de um jornalista especificamente esportivo, lembro que citou Bauman e deu prioridade em como evitar a manipulação de quanto os
internautas estão expostos. Arthur Teixeira Aleixo Silva, 17 Nota 800 No meu ensaio pensei em abordar ideias e conceitos fora do senso comum e adaptá-los ao tema. Uma tarefa que requer muito raciocínio, lógica e memória para usar conceitos adquiridos em classes de temas como sociologia e filosofia que me deram um grande
repertório na escrita, além das técnicas de elaboração de textos que aprendi nas aulas de escrita. Arthur foi confirmado em economia na PUC-SP e FECAP. Victoria Marcolini Bsaibes, 17Note 800Em meu ensaio usei como argumento a teoria do sociólogo Émile Durkheim. Tem a ver com uma realidade presente na sociedade atual,
onde algo externo se torna um padrão interno. Então, especialmente na Internet, estamos perdendo sua individualidade e identidade. Acredito que para uma boa nota, em cada exame que contém escrita, a prática de recriar temas antigos, pelo menos toda semana, estudar as justaxs mais formais, sinônimos e vocabulário, me ajudou
muito em busca do sucesso! o vitoriano foi confirmado em arquitetura e urbanismo na FAAP e artes plásticas. João Pedro Nober Marcolino, 17 nota 800 sobre o tema da escrita, tentei focar muito em mostrar como manipular o comportamento do usuário através Os dados foram uma medida altamente antidemocrática, exemplo da
ditadura militar ocorrida no Brasil em 1964 e do Estado Novo de Getúlio Vargas em 1937, mostrando o quão importante era tanto nos períodos de controle de dados (não pela internet) quanto na manipulação do comportamento populacional na época, e por isso tentei esclarecer a importância da precisão ao navegar na internet, pois
controlava dados pessoais. Tornou-se muito mais fácil do que o advento desta rede. Laura Ferreira Zemella, 18 Nota 800 No meu ensaio, tentei focar em como os algoritmos de mídia social podem filtrar os dados dos usuários, como mostrar-lhes apenas o que lhes interessa, deixando-os em uma bolha onde não há contato com
opiniões ou gostos diferentes. Laura pretende estudar Medicina.Luiz Guilherme Voigt Sampaio, 17Note 800O sinto que durante toda a redação meu foco era mostrar meu repertório sociocultural. Lembro-me que meus dois parágrafos de desenvolvimento eram quase apenas isso (o que eu percebo hoje foi errado enfatizar tanto essa
competência). Primeiro conversei com a Cambridge Analytica sobre o caso do Facebook e depois falei sobre Edward Snowden e o vazamento de documentos da CIA em 2013. Ainda não tenho certeza, mas provavelmente farei a lei, disse ele. Eduarda Rodrigues Verona, 17 Nota 800No Enem, um dos pontos que priorizei na redação foi
o problema do algoritmo que seleciona o que vai aparecer ao usuário com base em suas interações com outras publicações, para que o indivíduo sempre acabe exposto ao mesmo tipo de conteúdo, tendo assim reduzido as possibilidades de contato com outras visões de mundo e expandir horizontes. Além disso, também falei sobre
notícias falsas criadas e transmitidas para que as pessoas fizessem comentários errados sobre um fato que na verdade não aconteceu nem aconteceu como retratado nas notícias. Eduarda está fazendo o vestibular de Medicina.Camila Ferreira Levin, 17 Nota 800 Quando vi o tema da redação, logo pensei, que é um tema atual, no qual
pude inserir o problema destacado no ano de 2018: as fake news. Como sempre fui fã de filosofia, vi uma oportunidade de usar os conceitos reais da verdade e a base da comunidade digital líquida, segundo o Batman, então eu reuni uma abordagem muito teórica sobre o assunto. Diego Barroso Vieira Carvalho, 17Note 800 Meu maior
foco na escrita foi a estrutura do texto, tentei ter certeza de que cada parágrafo tinha as informações necessárias do tema, objetivamente. Quero seguir carreira como animador de desenhos animados e estudar no exterior, os alunos aprovados estão incluídos nos principais vestibulares do país, e estão disponíveis em universidades no
exterior: www.crb.g12.br em: www.crb.g12.br
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