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01. Segundo o texto, o Brasil ainda está engatinhando em relação à segurança no espaço virtual e os últimos acontecimentos, como a 
espionagem americana, provaram isso, o que demonstra a necessidade de o País se voltar para a indústria de segurança da informação.

 Resposta: B

02. O blog, que inicialmente, funcionava como uma espécie de diário pessoal, ampliou suas funções e hoje permite – por meio de posts 
– a propagação de opiniões de pessoas sobre diferentes assuntos, contribuindo, assim, para a circulação de ideias.

 Resposta: B

03. Ao relacionarmos os textos (verbal e não verbal) propostos para análise, é possível inferir que “a venda colocada na imagem” 
da cabeça humana ilustra, de maneira figurativa, a denúncia observada no texto verbal. Observe que “a venda” constitui uma 
metonímia ao criar uma relação verbo-visual por meio de associação imagética. Nesse sentido, é coerente a afirmação contida 
na alternativa B.

 Resposta: B

04. Procurando explicar o que é bullying virtual ou cyberbullying, o texto demonstra, ao relacionar com a forma tradicional, o impacto 
que a Internet causa em face do bullying, pois, conforme o texto, potencializa essa prática, visto que o anonimato, além de 
aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças, dificulta a identificação do agressor incógnito.

 Resposta: B

05. Partindo da origem do alfabeto na Grécia antiga, o texto desta questão discorre sobre a evolução da comunicação (da oralidade 
à escrita), considerando, inclusive, as novas tecnologias, como a Internet, que contribuiu para a quebra de fronteira entre tempo 
e espaço, uma vez que é capaz de fazer que os locutores integrem escrita, oralidade e audiovisual no ato comunicativo.

 Resposta: C
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