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 Globalização, Mídia e Consumo 

 

1.      
A reportagem apresenta uma reflexão acerca das possibilidades e limitações do uso das novas 
tecnologias no ativismo político no mundo atual. 
 
As limitações existentes para o emprego dessas tecnologias são justificadas basicamente pela: 

a) Disparidade regional quanto aos níveis de alfabetização 
b) Hierarquização social relativa ao acesso às redes virtuais 
c) Censura da mídia em função do intervencionismo governamental 
d) Dispersão populacional devido às grandes extensões territoriais 

 
 
2. Observe a figura a seguir. 
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                                            da vida social.  
 
                                                                                  
                                  

a)                                                                               
desemprego dos trabalhadores. 

b)                                                                                    
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c)                                                                                          

                         
d)                                                                                       

                             
e)                                                                               

                                      
 
 
3. A letra da música de Gilberto Gil trata da rede de comunicação existente no mundo e sugere a 
importância dessa rede para a inclusão digital, do ponto de vista socioeconômico. 
 
Pela Internet 
“Criar meu web site  
Fazer minha home-page  
Com quantos gigabytes  
Se faz uma jangada  
Um barco que veleje  
 
[...] 
Eu quero entrar na rede  
Promover um debate  
Juntar via Internet  
Um grupo de tietes de Connecticut  
 
De Connecticut acessar  
O chefe da milícia de Milão  
Um hacker mafioso acaba de soltar  
Um vírus pra atacar programas no Japão  
 
Eu quero entrar na rede pra contactar  
Os lares do Nepal, os bares do Gabão  
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular  
Que lá na praça Onze tem um videopôquer para se jogar” 

GILBERTO GIL. Disco Quanta. Warner Music, 1997 (adaptado). 
 
A relação entre a exclusão socioeconômica e a digital está apresentada na seguinte assertiva: 

a) A digital desencadeia a socioeconômica, pela relação direta entre a existência de ampla 
tecnologia da informação e comunicação e a realidade dos países subdesenvolvidos. 

b) A socioeconômica desencadeia a digital, por existir maior investimento dos países 
subdesenvolvidos no acesso à tecnologia de informação e comunicação, portanto, maior 
inclusão. 

c) A socioeconômica desencadeia a digital, pois há relação igualitária entre países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos quanto ao acesso à tecnologia de informação e 
comunicação, e à inclusão. 

d) A digital desencadeia a socioeconômica, à medida que o acesso às tecnologias de 
informação e comunicação se dá de forma mais estruturada nos países subdesenvolvidos. 

e) A socioeconômica desencadeia a digital, por haver uma relação desfavorável quanto ao 
menor acesso dos países subdesenvolvidos à tecnologia de informação e comunicação. 
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4. Na década de 1960, a empresa Sony lançou o seu televisor portátil. Uma das primeiras 
propagandas deste produto, difundidas nos EUA, é reproduzida abaixo. Nela afirmava-se: Segure 
o futuro em suas mãos com Sony. 
 

 
(www.wellmedicated.com/inspiration. Adaptado.) 

 
No contexto da matéria publicitária, pode-se afirmar que: 

a) Os valores e os comportamentos sociais foram, ao longo da história da humanidade, 
afetados pelos meios de comunicação de massa. 

b) O controle social exercido sobre a técnica impede que esta altere a nossa percepção do 
mundo. 

c) As sociedades industrializadas contemporâneas libertaram-se da dependência da 
tecnologia e de seus produtos. 

d) As inovações no campo da comunicação aceleraram-se a ponto de alterar a nossa relação 
com o tempo e o espaço. 

e) Graças aos programas sociais, foi possível assegurar um patamar tecnológico mínimo a 
todos os seres humanos. 

 
 
5. 
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As reportagens ilustram uma importante característica do mundo atual apresentada na opção: 

a) Ampliação da inclusão social, consequência do desinteresse das classes mais pobres 
pelas novas tecnologias da informação. 

b) Redução das desigualdades sociais, possibilitada pelo acesso irrestrito às novas 
tecnologias de comunicação em todas as partes do mundo. 

c) Expansão dos fluxos materiais, resultado da consolidação das redes mundiais de produção 
que garantem o acesso às redes globais de informação. 

d) Consolidação de velhas redes sociais, acessíveis a todos e plenamente no mundo graças à 
rapidez na troca de informações em escala planetária. 

e) Aumento das possibilidades de interatividade com o mundo, resultado da facilitação do 
acesso à informação e da intensificação dos fluxos imateriais. 

 
 
6. “Grande parte dos avanços tecnológicos integra o processo evolutivo da comunicação, 
conduzindo-nos para uma maior democratização da informação e, consequentemente, do saber. 
A comunicação virtual introduz um conceito de descentralização da informação e do poder de 
comunicar. Todo computador, conectado à internet, possui a capacidade de transmitir palavras, 
imagens, sons. Não se limita apenas aos donos de jornais e emissoras; qualquer pessoa pode 
construir um site na internet, sobre qualquer assunto e propagá-lo de maneira simples. O espaço 
cibernético tem se tornado um lugar essencial, um futuro próximo de comunicação completamente 
distinta da mídia clássica. [...]. A internet proporciona a interação entre locutor e interlocutor, uma 
vez que, na rede, qualquer elemento adquire a possibilidade de interação, havendo interconexões 
entre pessoas dos mais diferentes lugares do planeta, facilitando, portanto, o contato entre elas, 
assim como a busca por opiniões e ideias convergentes. Uma prova da eficiência da internet em 
construir esse ideal de propagação de mensagens e opiniões está na multiplicidade de temas que 
podem ser encontrados nela. Além dos sites, as listas de discussão, que agregam pessoas 
interessadas em um dado assunto, também merecem consideração. É nesse ponto que a internet 
se sobressai, pois integra e condensa nela todos os recursos de todas as formas de 
comunicação, como jornal, por exemplo. Além de apresentar todas as funções do jornalismo, que, 
segundo Beltrão são econômica, social, educativa e de entretenimento, ela é um meio de 
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comunicação interativo. Além disso, há a questão da dinamicidade e da interatividade: o espaço 
virtual, diferentemente de um texto de jornal ou revista em papel, está constantemente em 
movimento.” 

GALLI, Fernanda. Linguagem da internet: um meio de comunicação global. In: Hipertexto e 
gêneros digitais.MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antonio Carlos (Org.). São Paulo: Cortez, 

2010, p. 151-2. (adaptado) 
 
A partir da leitura, marque a alternativa que informa a ideia central do texto: 

a) A descentralização da informação advinda da internet pode ser usada a favor dos donos de 
jornais. 

b) O jornal e a revista em papel devem desaparecer, pois perderam espaço para as mídias 
virtuais e sua interatividade. 

c) Todo jornal deve englobar questões socioeconômicas e culturais, a fim de deixar seu leitor 
bem informado. 

d) No espaço cibernético, não há uma fiscalização das informações publicadas, tendo em 
vista que qualquer um pode criar um site. 

e) A internet, no processo de evolução da comunicação, possibilitou uma maior interação 
entre as pessoas, as quais recebem e publicam informações sobre os mais diversos temas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Filosofia 
Professor: Larissa Rocha 

 

 Gabarito 
 

1. C 
2. E 
3. E 
4. D 
5. E 
6. E 
 
 


