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1.  

 
 

Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de 

enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao(à): 

a) gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas. 

b) exploração indiscriminada de outros planetas. 

c) circulação digital excessiva de autorretratos. 

d) vulgarização das descobertas espaciais. 

e) mecanização das atividades humanas. 

 

 

2. O que é possível dizer em 140 caracteres? 

Sucesso do Twitter no Brasil é oportunidade única de compreender a importância da concisão 

microblog Twitter, cuja premissa é dizer algo  não importa o quê  em 140 caracteres. Desde 

que o serviço foi criado, em 2006, o número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim 

 

passando por aforismo, citações, jornalismo, fofoca, humor etc., tudo ganha o espaço de um 

aprimoramento de um recurso vital à escrita: a concisão. 

Disponível em: http://www.revistalingua.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado). 



 
 

 
 

 

Português 
Eduardo Valladares 

(Maria Carolina Coelho) 

20 e 23.09.2016 

 

O Twitter se presta a diversas finalidades, entre elas, à comunicação concisa, por isso essa 

rede social: 

a) é um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a língua padrão. 

b) constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade escrita da língua. 

c) é restrita à divulgação de textos curtos e pouco significativos e, portanto, é pouco útil. 

d) interfere negativamente no processo de escrita e acaba por revelar uma cultura pouco 

reflexiva. 

e) estimula a produção de frases com clareza e objetividade, fatores que potencializam a 

comunicação interativa. 

 

 

3. O hipertexto permite  ou, de certo modo, em alguns casos, até mesmo exige  a participação 

de diversos autores na sua construção, a redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão dos 

modelos tradicionais de leitura e de escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecerem 

conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o estabelecimento da 

comunicação e a aquisição de informação de maneira cooperativa. 

 

Embora haja quem identifique o hipertexto exclusiva - mente com os textos eletrônicos, 

produzidos em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já 

que consiste numa forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para 

os ambientes digitais. É claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que, no 

papel, são praticamente inviáveis: a conexão imediata, a comparação de trechos de textos na 

camadas, dimensões ou planos. 

RAMAL, A. C. Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e aprendizagem. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, 

TV, internet, segundo o texto, a hipertextualidade configura-se como um(a) 

a) elemento originário dos textos eletrônicos. 

b) conexão imediata e reduzida ao texto digital. 

c) novo modo de leitura e de organização da escrita. 

d) estratégia de manutenção do papel do leitor com perfil definido. 

e) modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto. 
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4. Telecommuting redefine o tradicional entendimento sobre o espaço de trabalho. Atualmente, 

as organizações estão se focando em novos valores, tais como, inovações, satisfação, 

responsabilidades, resultados e ambiente de trabalho familiar. A alternativa do telecommuting 

complementa esses princípios e oferece flexibilidade aos patrões e empregados. É um conceito 

novo que, a cada dia, ganha mais força ao redor do mundo. Grandes empresas escolheram o 

trabalho de telecommuting pelas facilidades que ele gera para o empregador. A implantação do 

telecommuting determina regras para se trabalhar em casa em dias específicos da semana e, 

nos demais dias, trabalhar no escritório. O local de trabalho pode ser a casa ou, 

temporariamente, por motivo de viagem, outros escritórios.  

FERREIRAJR., J.C. Disponível em: www.ccuec.unicamp.br. 
Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

 
Com o advento das novas tecnologias, a sociedade tem vivenciado mudanças de paradigmas 

em vários setores. Nesse sentido, o telecommuting traz novidades para o mundo do trabalho 

porque proporciona prioritariamente o(a) 

a) aumento da produtividade do empregado. 

b) equilíbrio entre vida pessoal e profissional do trabalhador. 

c) fortalecimento da relação entre empregador e empregado. 

d) participação do profissional nas decisões da organização. 

e) maleabilidade dos locais de atuação do profissional da empresa. 

 

 

5. O "Portal Domínio Público", lançado em novembro de 2004, propõe o compartilhamento de 

conhecimentos de forma equânime e gratuita, colocando à disposição de todos os usuários da 

Internet, uma biblioteca virtual que deverá constituir referência para professores, alunos, 

pesquisadores e para a população em geral. Esse portal constitui um ambiente virtual que 

permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo 

seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas 

(na forma de textos, sons, imagens e vídeos), já em domínio público ou que tenham a sua 

divulgação devidamente autorizada.  

BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br. Acesso 
em: 29 jul. 2009 (adaptado).  

 

Considerando a função social das informações geradas nos sistemas de comunicação e 

informação, o ambiente virtual descrito no texto exemplifica  

a) a dependência das escolas públicas quanto ao uso de sistemas de informação.  

b) a ampliação do grau de interação entre as pessoas, a partir de tecnologia convencional.  

http://www.ccuec.unicamp.br/
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c) a democratização da informação, por meio da disponibilização de conteúdo cultural e 

científico à sociedade.  

d) a comercialização do acesso a diversas produções culturais nacionais e estrangeiras via 

tecnologia da informação e da comunicação.  

e) a produção de repertório cultural direcionado a acadêmicos e educadores. 

 

 

6. A marcha galopante das tecnologias teve por primeiro resultado multiplicar em enormes 

proporções tanto a massa das notícias que circulam quanto as ocasiões de sermos solicitados 

por elas. Os profissionais têm tendência a considerar esta inflação como automaticamente 

favorável ao público, pois dela tiram proveito e tornam-se obcecados pela imagem liberal do 

grande mercado em que cada um, dotado de luzes por definição iguais, pode fazer sua escolha 

em toda liberdade. Isso jamais foi realizado e tende a nunca ser. Na verdade, os leitores, 

ouvintes, telespectadores, mesmo se se abandonam a sua bulimia¹, não são realmente nutridos 

por esta indigesta sopa de informações e sua busca finaliza em frustração. Cada vez mais 

frequentemente, até, eles ressentem esse bombardeio de riquezas falsas como agressivo e se 

refugiam na resistência a toda ou qualquer informação. 

O verdadeiro problema das sociedades pós-industriais não é a penúria², mas a abundância. As 

sociedades modernas têm a sua disposição muito mais do que necessitam em objetos, 

informações e contatos. Ou, mais exatamente, disso resulta uma desarmonia entre uma oferta, 

não excessiva, mas incoerente, e uma demanda que, confusamente, exige uma escolha muito 

mais rápida a absorver. Por isso os órgãos de informação devem escolher, uma vez que o homem 

contemporâneo apressado, estressado, desorientado busca uma linha diretriz, uma 

classificação mais clara, um condensado do que é realmente importante. 

 

1: fome excessiva, desejo descontrolado. 

2: miséria, pobreza 

VOYENNE, B. Informação hoje. Lisboa: Armand Colin, 1975 (adaptado). 
 

Com o uso das novas tecnologias, os domínios midiáticos obtiveram um avanço maior e uma 

presença mais atuante junto ao público, marcada ora pela quase simultaneidade das 

informações, ora pelo uso abundante de imagens. A relação entre as necessidades da sociedade 

moderna e a oferta de informação, segundo o texto, é desarmônica, porque: 

a) o jornalista seleciona as informações mais importantes antes de publicá-las. 

b) o ser humano precisa de muito mais conhecimento do que a tecnologia pode dar. 

c) o problema da sociedade moderna é a abundância de informações e de liberdade de 

escolha. 
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d) a oferta é incoerente com o tempo que as pessoas têm para digerir a quantidade de 

informação disponível. 

e) a utilização dos meios de informação acontece de maneira desorganizada e sem 

controle efetivo. 

 

 

7.  

 

 
Veiga, D. Disponível em: http://dirceuveiga.com.br. Acesso em: 3 de maio de 2012. 

 

Considerando que a internet influencia os modos de comunicação contemporânea, a charge 

faz uma crítica ao uso vicioso dessa tecnologia, pois 

a) gera diminuição no tempo de descanso, substituído pelo contato com outras pessoas. 

b) propicia a continuação das atividades de trabalho, ainda que em ambiente doméstico. 

c) promove o distanciamento nos relacionamentos, mesmo entre pessoas próximas 

fisicamente. 

d) tem impacto negativo no tempo disponível para o lazer do casal. 

e) implica a adoção de atitudes agressivas entre os membros de uma mesma família. 

 

 

8. Como estamos na "Era Digital", foi necessário rever os velhos ditados existentes e adaptá-

los à nova realidade. Veja abaixo...  

1- A pressa é inimiga da conexão.  

2- Amigos, amigos, senhas à parte.  

3- Para bom provedor uma senha basta.  

4- Não adianta chorar sobre arquivo deletado.  

5- Mais vale um arquivo no HD do que dois baixando.  

6- Quem clica seus males multiplica.  

7- Quem semeia e-mails, colhe spams.  

8- Os fins justificam os e-mails.  

http://dirceuveiga.com.br/
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Disponível em: www.abusar.org.br. Acesso em: 20 maio 2015 (adaptado).  
 

No texto, há uma reinterpretação de ditados populares com o uso de termos da informática. 

Essa reinterpretação: 

a) torna o texto apropriado para profissionais informática. 

b) atribui ao texto um caráter humorístico. 

c) restringe o acesso ao texto por público não especializado. 

d) deixa a terminologia original mais acessível ao público em geral. 

e) dificulta a compreensão do texto por quem não domina a língua inglesa. 

 

 

9. Testes  

Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. O nome do teste era 

̂

̂ncia a marcaram at  os doze anos, depois disso voc ̂ 

aconteceu comigo. Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da 

psican lise, e ele acertou na mosca.  

Estava com tempo sobrando, e curiosidade  algo que n o me falta, ent o resolvi voltar ao 

teste e responder tudo diferente do que havia respondido antes. Marquei umas alternativas 

esdr xulas, que nada tinham a ver com minha personalidade. E fui conferir o resultado, que 

̂ncia a marcaram at  os 12 anos, depois disso 

voc ̂  

MEDEIROS, M. Doidas e santas. Porto Alegre, 2008 (adaptado). 
 

Quanto às influências que a internet pode exercer sobre os usuários, a autora expressa uma 

reação irônica no trecho: 

a)  

b) ̂ncia a marcaram at   

c)  

d)  

e)  

 

 

10. Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance de nossos olhos e de nossas mãos 

um sonho muito antigo da humanidade, que se poderia resumir em duas palavras, 

universalidade e interatividade. 
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As luzes, que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens uma promessa universal, 

cultivavam um modo de utopia. Elas imaginavam poder, a partir das práticas privadas de cada 

um, construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias e opiniões. O sonho de Kant era que 

cada um fosse ao mesmo tempo leitor e autor, que emitisse juízos sobre as instituições de seu 

tempo, quaisquer que elas fossem e que, ao mesmo tempo, pudesse refletir sobre o juízo 

emitido pelos outros. Aquilo que outrora só era permitido pela comunicação manuscrita ou a 

circulação dos impressos encontra hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico. 

CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo; Unesp, 1998. 

 

No trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier caracteriza o texto eletrônico como um 

poderoso suporte que coloca ao alcance da humanidade o antigo sonho de universalidade e 

interatividade, uma vez que cada um passa a ser, nesse espaço de interação social, leitor e autor 

ao mesmo tempo. A universalidade e a interatividade que o texto eletrônico possibilita estão 

diretamente relacionadas à função social da internet de: 

a) propiciar o livre e imediato acesso às informações e ao intercâmbio de julgamentos.  

b) globalizar a rede de informações e democratizar o acesso aos saberes. 

c) expandir as relações interpessoais e dar visibilidade aos interesses pessoais. 

d) propiciar entretenimento e acesso a produtos e serviços. 

e) expandir os canais de publicidade e o espaço mercadológico. 

 

 

Vem que tem mais! 
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A charge acima mostra como as redes sociais influenciam o modo de comunicação e as relações 

interpessoais na contemporaneidade. A partir de quais fatores podemos perceber a crítica que 

o autor faz a esse vício da modernidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Português 
Eduardo Valladares 

(Maria Carolina Coelho) 

20 e 23.09.2016 

Gabarito  
 

1. C 

2. E 

3. C 

4. E 

5. C 

6. D 

7. C 

8. B 

9. E 

10. A 

 

Gabarito  
 

Resposta pessoal. 

 


