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ATIVIDADES 23 – 27/03  9º ANO – SOCIOLOGIA – PROFs. IGOR E SUSSUMO 

Salve, salve galera! Tudo bem? Preparados para mais uma lista de exercícios? 

1. Atividades:

Exercícios do livro de sociologia: página 43 -  Cibercultura. 

2. Videoaula:

Pierre Lévy - O que é o virtual? 

https://www.youtube.com/watch?v=sMyokl6YJ5U&list=RDCMUCr9-y5fOcA04REYePWrTigw&index=7 

Pierre Lévy – A internet não é exatamente o que você pensa. 

https://www.youtube.com/watch?v=joNIVsMbsKI   

Vocês viram que o rapaz do vídeo é o mesmo do texto “Cibercultura” da página 43? Vamos fazer uma 

relação entre os dois vídeos e o texto. Tente escrever um parágrafo curto sobre isso! 

3. Exercícios:

Questão 01 

O hábito de ler em meios digitais ainda é minoritário – 5% dos livros vendidos hoje, no Brasil, são e-

books, enquanto que o número nos Estados Unidos chega a 25% –, porém, aos poucos, mais pessoas 

aderem aos livros eletrônicos. Por um lado, é possível afirmar que a leitura de uma narrativa em um 

e-reader (aparelho projetado para a leitura digital) atrapalhe um pouco a percepção que a pessoa 

tem da estrutura da história, ainda que não interfira em outros aspectos. De outro, a possibilidade de 

personalizar detalhes do texto parece ajudar quem tem dificuldades em ler no papel. A ligeira 

desvantagem do leitor digital foi identificada em um estudo liderado por Anne Mangen, da 

Universidade de Stavanger, na Noruega. Ela dividiu 50 estudantes em dois grupos – um tinha de ler a 

versão em papel de um conto, enquanto o outro lia esse mesmo texto em um e-reader Kindle. 

Depois, tinham de responder a perguntas sobre o conto. A percepção sobre personagens da 

narrativa, por exemplo, não variou de forma significativa entre os grupos, e sobre elementos da 

história foi até melhor no grupo que leu via e-reader. Por outro lado, os usuários do Kindle sofreram 

mais para identificar a sequência correta de acontecimentos na trama. Já a equipe de Matthew 

Schneps, do Departamento de Educação Científica do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, 

trabalhou com mais de 100 adolescentes com dislexia. A comparação se deu entre aqueles que leram 

em papel e em iPods Touch configurados para mostrar de duas a três palavras por linha, em letras 

https://www.youtube.com/watch?v=sMyokl6YJ5U&list=RDCMUCr9-y5fOcA04REYePWrTigw&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=joNIVsMbsKI
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grandes. Resultado: os adolescentes com mais dificuldade para captar o som das palavras, bem como 

os que tinham menos capacidade de atenção visual, tiveram melhora significativa na velocidade de 

leitura e na compreensão, ao lerem nos iPods Touch.  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/09/1516515-estudos-comparam-compreensao-

de-texto-de-quem-le-livros-eletronicos-e-de-papel.shtml>.  

Acesso em: 10 abr. 17 (Parcial e adaptado.) 

 

A partir das informações, assinale a alternativa correta. 

 

a) A pesquisa revela que ler em um e-reader melhora a percepção da estrutura da história; no 

entanto, a possibilidade de personalizar detalhes do texto prejudica quem usa essa ferramenta. 

b) Os dados mostram que a diferença entre a compra de livros eletrônicos por leitores brasileiros 

e estadunidenses é de 25%, pois menos de 5% dos leitores brasileiros são digitais. 

c) Os estudos realizados na Noruega revelam que os usuários do Kindle, em comparação com os 

leitores que leem no papel, tiveram mais facilidade para identificar as personagens e a sequência 

correta de acontecimentos na trama. 

d) As pessoas com dislexia são beneficiadas com a leitura em dispositivos digitais, pois eles 

possibilitam a personalização do texto, contribuindo para a otimização da compreensão textual e da 

velocidade de leitura. 

e) Os resultados da pesquisa realizada no Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica mostram 

que os adolescentes com maior capacidade visual apresentaram dificuldade para captar o som das 

palavras, reduzindo sua velocidade de leitura e compreensão. 

 

Questão 02 

Um estudo realizado pela Microsoft, no Canadá, em 2015, revelou que o intervalo médio de atenção 

dos humanos caiu de 12 segundos no final do século passado para oito segundos no novo milênio. 

Muitos já passaram por esta situação: em alguns dias você simplesmente não consegue se 

concentrar. Em um minuto, você está totalmente envolvido em uma atividade em seu trabalho, no 

momento seguinte, está conversando com os amigos no WhatsApp, vendo as últimas piadas on-line 

ou até os últimos vídeos virais de bichinhos. Muitos não conseguem terminar o que começam e 

acabam frustrados. Essa busca constante pelo novo ativa nosso sistema de dopamina, que envia 

mensagens, frequentemente conhecidas como “substâncias químicas de recompensa”, a várias 

partes do cérebro.  

 

Com relação às consequências do uso intenso de equipamentos digitais de comunicação e suas 

influências sobre a nossa capacidade de nos concentrarmos em nossas atividades, as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO:  

 

a) A tecnologia domina praticamente todos os aspectos da vida durante o tempo em que 

estamos acordados, e isso tem um custo cognitivo, sendo esse um problema típico do século XXI.  

b) O uso constante e continuado das funções cognitivas cerebrais gera a combustão excessiva de 

glicose e oxigênio e, à medida que estes se esgotam, a pessoa fica com uma sensação de sonolência e 

lentificação.  
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c) Assim como é preciso praticar atividades físicas para manter a saúde, é necessário exercitar o 

cérebro para manter a saúde mental, sendo o uso constante dos equipamentos digitais o principal 

recurso que nos livrará da desatenção.  

d) Especialistas sugerem que nosso cérebro não está preparado para o bombardeio rápido e 

cada vez maior de distrações digitais, o que nos deixa com uma sensação de lentidão e, no final, 

menos produtivos. 

 

Questão 03 

Esse sistema tecnológico, em que estamos totalmente imersos na aurora do século XXI, surgiu nos 

anos 1970. Assim, o microprocessador, o principal dispositivo de difusão da microeletrônica, foi 

inventado em 1971 e começou a ser difundido em meados dos anos 1970. O microcomputador foi 

inventado em 1975, e o primeiro produto comercial de sucesso, o Apple II, foi introduzido em abril de 

1977, por volta da mesma época em que a Microsoft começava a produzir sistemas operacionais para 

microcomputadores. 
CASTELLS, M. A sociedade em rede: a era da informação. São Paulo: Paz e Terra, 1999 (adaptado). 

 

A mudança técnica descrita permitiu o surgimento de uma nova forma de organização do espaço 

produtivo global, marcada pelo(a) 

 

a) primazia do setor secundário. 

b) contração da demanda energética. 

c) conectividade dos agentes econômicos. 

d) enfraquecimento dos centros de gestão. 

e) regulamentação das relações de trabalho. 

 

Questão 04 

(...) ao contrário do que se acredita, a internet e as questões digitais não são fenômenos sobretudo 

globais. Estão enraizados num território; são territorializados. Trata-se quase sempre de homens e 

mulheres, informações, comércio eletrônico, aplicativos, mapas, redes sociais, ligados entre si por 

vínculos físicos, materiais e reais. É ao mesmo tempo um smart world e um small world, mas de 

qualquer maneira um mundo que não é plano nem flat.  
MARTEL, F. Smart: o que você não sabe sobre a internet. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 

Considerando o trecho citado e conhecimentos sobre os temas “comunicação”, “cultura” e 

“ideologia”, assinale o que for correto. 

01) O mundo digital é caracterizado pela homogeneidade e pela uniformidade de práticas, de 

usos e de acessos a serviços e a conteúdos. 

02) O mundo digital constitui um universo à parte quando se considera o mundo físico, material. 

04) A internet superou os limites geográficos tradicionais, dissolveu as identidades culturais e 

eliminou as diferenças linguísticas. 

08) Embora seja um elemento central do processo de globalização, o mundo digital possui 

dimensões local e territorial que implicam a sua pluralidade e a sua diversidade de práticas e de usos. 

16) O mundo digital é composto tanto por aplicativos e softwares quanto pelos aparelhos e pelos 

equipamentos que dão suporte e acesso à rede, tais como notebooks e celulares. 
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Gente! O gabarito será comunicado em sala de aula, pois quando retornarmos nós corrigiremos e 

comentaremos os exercícios! 

 

Abração, 

 

Igor e Sussumo. 

 

 
 


