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01. Esta questão solicita a percepção do aluno sobre a comparação entre a escrita tradicional e as tecnologias da contemporaneidade. 
O autor afirma (e defende sua tese) que na escrita está a base para todo o progresso da comunicação. 

 A alternativa C poderia confundir, mas deve-se perceber que a escrita está difusa em outros meios dos “modelos informativos anteriores”. 
Vale frisar que, antes da escrita, o meio de maior divulgação era a fala.

 Resposta: E

02. As novas tecnologias – como a rede social Twitter – podem contribuir para a evolução da literatura, como, por exemplo, o desenvolvimento 
do microconto. Uso dessa rede permitirá condensar as ideias, sem que haja perda da criatividade e das características originais do 
conto, como, por exemplo, o suspense.

 Resposta: A

03. Sabe-se que os avanços técnicos nas diferentes áreas sociais são frutos dos impactos tecnológicos ocorridos nas últimas décadas. 
Na educação, por exemplo, vê-se que a tecnologia trouxe, por meio da educação à distância, comodidade aos educandos, o que os 
potencializa a desenvolverem atitudes mais autônomas, mais independentes. Isso torna o estudante um ser colaborativo no processo 
ensino-aprendizagem, mas não dispensa a prática profissional e a figura de um educador especializado, tampouco gera mudanças 
imediatas de status social.

 Resposta: B

04. Embora a hipertextualidade esteja ligada a formas distintas de produção textual, é no ambiente virtual que ela encontra seu “espaço” 
mais característico. É possível, ao leitor-redator, recorrer a diferentes recursos: vídeo, imagem, link, áudio etc. isso demonstra que a 
hipertextualidade ocorre no modo de leitura (multimidiática) e de organização da escrita (horizontal, vertical, transversal etc.). Basta 
lembrar-se de gêneros como blogs e fóruns, que permitem esse tipo de relação entre os usuários.

 Resposta: C

05. Ao relacionar os gêneros virtuais com os tradicionais, vê-se que o e-mail mantém características dos gêneros carta e bilhete. Há também 
uma correlação entre aula virtual e aula presencial; assim como há entre videoconferência e reunião de grupo.

 Resposta: A
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