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01. Os sites de compra coletiva – como o Grandescompras – permitem ao consumidor adquirir produtos por um preço mais acessível. Isso 
se torna possível porque, na lógica do comércio, o aumento da procura de um produto permite a diminuição de seu preço.

 Resposta: C

02. Como o texto mostra, as sociedades urbanas se encontram imersas em um mundo que promove grande fluxo de informação. Isso 
decorre, sobretudo, da maneira como as pessoas passaram a se relacionar em um novo contexto, o tecnológico. Sabe-se também 
que as relações sociais passaram a ser afetadas e sofreram grandes impactos, devido às diversas redes sociais disponíveis, o que muda 
diretamente as relações sociais existentes.

 Resposta: B

03. De acordo com o texto, nos chats, “é necessário escolher um nick”, ou seja, um nickname, um apelido que identificará o participante da 
conversa. Conclui-se que tal forma de comunicação “possibilita que ocorra diálogo sem a expressão da identidade real dos indivíduos”, 
que podem escolher apelidos que não correspondam à sua real identidade.

 Resposta: A

04. A partir da exemplificação presente na introdução do texto, no primeiro parágrafo, que exemplifica como se faz um tweet, o autor 
relaciona uma série de meios de comunicação que são realizados por mensagens rápidas, como o SMS e o próprio Twitter. No segundo 
parágrafo, o autor explica o funcionamento da referida rede social. Nesse novo universo de relações, “público e privado começam a 
se confundir”, o que resulta numa “reinvenção” do conceito de privacidade.

 Resposta: C

05. De acordo com o texto fornecido, como qualquer usuário no mundo inteiro pode publicar ou editar verbetes do Wikipédia, a informação 
neles veiculada pode ser errônea em consequência de “sabotagens deliberadas ou contribuições erradas”, tornando o site pouco 
confiável.

 Resposta: A

06. Por mais que as redes sociais façam parte do cotidiano de muitos brasileiros como afirma o texto II, ainda há pessoas que se mostram 
resistentes a essa nova realidade de comunicação e interação, como demonstra o personagem masculino do texto I. Observe que as 
atitudes desse personagem são contrárias à evolução das novas formas de se aproximar de alguém, como as que ocorrem por meio 
das redes sociais.

 Resposta: C

07. Por meio das redes sociais, o usuário pode ter acesso a diferentes informações e pode interagir com diferentes grupos, o que 
comprova o importante papel que a Internet desempenha na sociedade moderna, pois ela é capaz de propiciar acesso livre e imediato 
a informações e permite o intercâmbio de julgamentos sobre diversos assuntos, como aqueles (política, educação, saúde, amizade, 
relação, informação, ...) discutidos nas redes sociais.

 Resposta: A

08. A linguagem usada no MSN Messenger e em outros chats é rápida, instantânea e, por isso, requer o uso de frases curtas, abreviaturas 
padronizadas, ausência de acentos, letras minúsculas e emoticons que garantem a velocidade na comunicação. Esses programas de 
computador permitem a interação direta pela Internet em tempo real. De fato, o diálogo ilustra a simplicidade e a rapidez da linguagem 
nesse tipo de comunicação.

 Resposta: B

09. Segundo o texto, o que se pensava acerca do aparecimento do “internetês” não se confirmou, pois hoje é insignificante a ocorrência 
do “internetês” em provas escolares, em concursos públicos, etc., o que demonstra que os usuários do “internetês” (especialmente 
os jovens) hoje, mais do que antes, estão alternando o uso das variações linguísticas dependendo de cada situação comunicativa.

 Resposta: E

10. A única opção que trata do maior tempo livre conquistado pelo homem moderno e do aumento da possibilidade de se mover pelo 
espaço físico propiciados pela centralidade é o item B, que, inclusive, é uma paráfrase quase idêntica do quarto período do texto.
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