
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA DE SOCIOLOGIA – T-23 – 1º ANO 

 
01. Muito se tem falado da sociedade informacional, da sociedade da comunicação global, do surgimento das 

redes telemáticas e de sua correlata dinâmica social. O ciberespaço é lócus de efervescência social e canal 
por onde circulam formas multimodais de informação. A rede é artefato, conteúdo, canal e metáfora. Como 
meio, a Internet problematiza a forma midiática massiva de divulgação cultural e artística. Ela é o foco de 
irradiação de informação, conhecimento e troca de mensagens entre pessoas ao redor do mundo, abrindo o 
polo da emissão. Com a cibercultura, trata–se efetivamente da emergência de uma liberação do polo da 
emissão, onde todos os usuários são autores, e é essa liberação que, em nossa hipótese, vai marcar a 
cultura da rede contemporânea em suas mais diversas manifestações: chats, Orkut, jogos online, fotologs, 
weblogs, wikipédia, troca de músicas, filmes, fotos, textos, software livre... Ligar–se ao outro, ou re-ligar, 
parece ser o mote atual da cibercultura, criando formas de sociabilidade, tendo nas tecnologias digitais um 
vetor de agregação social. A cibercultura contemporânea é fruto de influências mútuas, de trabalho 
cooperativo, de criação e de livre circulação de informação através dos novos dispositivos eletrônicos e 
telemáticos. É nesse sentido que a cibercultura traz uma cultura baseada na metáfora do copyleft. LEMOS, 
André. Cibercultura, cultura e identidade. Em direção a uma "Cultura Copyleft". 

Disponível em: http://www.contemporanea.poscom.ufba.br/v2n2_pdf_dez04/lemoscibercultura– v2n2.pdf. Acesso em: 02 
maio 2009. (adaptado). 

 
O texto Cibercultura, cultura e identidade de André Lemos, visa demonstrar que a cibercultura 
a) empobrece a diversidade cultural ao instaurar uma cultura planetária da troca e da cooperação, 

resgatando o que há de perigoso na dinâmica de qualquer cultura, podendo prejudicar a formação da 
identidade de um povo. 

b) irradia várias informações em tempo real abrindo o polo de emissão para conteúdos polêmicos, como 
os jogos online, fotologs, weblogs, entre outros. 

c) é fruto de influências mútuas, na qual a arte, a literatura, a culinária, o esporte, a economia, a ciência 
e a tecnologia são exemplos concretos de expressões culturais locais e regionais, restrita aos direitos 
autorais das informações. 

d) tem enriquecido a diversidade cultural mundial, provocando, assim, o desaparecimento de culturas 
locais em meio ao global homogeneizante. 

e) potencializa aquilo que é próprio de toda dinâmica cultural: o compartilhamento, a distribuição, a 
cooperação, a apropriação dos bens simbólicos. 

 
02. (ENEM 2009 - 2ª Aplicação). 

 
INFO Exame. Para quem vive de tecnologia. São Paulo: Ed. Abril, n.° 273, Nov. 2008, p. 20. 
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O impacto social das novas tecnologias de comunicação na vida das pessoas é enorme, como mostra a 
tirinha acima, que representa, principalmente, 
a) a velocidade com que uma tecnologia mais avançada substitui a anterior. 
b) a advertência aos consumidores para que não sejam enganados por propagandas que só buscam o 

lucro. 
c) o apelo ao consumo promovido por estabelecimentos industriais por meio de anúncios de produtos de 

última geração. 
d) a atitude das empresas de telefonia celular que seguem estratégias de mercado agressivas para 

disponibilizar seus produtos. 
e) a constatação de que os estabelecimentos comerciais e as empresas de telefonia celular buscam 

atender os desejos de seus clientes. 
 
03. “O que os jornais chamam de Era da Informação nada mais é que o atestado de óbito da cultura de massa 

— um estilo de vida que surgiu com Gutenberg, no século XV, e foi a tônica da Revolução Industrial. Até 
hoje você foi obrigado a assistir ao mesmo filme que o vizinho, ler o mesmo jornal que outros 200 mil 
assinantes, comer o mesmo molho de tomate industrializado e usar uma calça jeans do mesmo modelo do 
seu amigo de trabalho. Esse tempo está chegando ao fim”. 

BARREIRA, W. Era da informação: Tudo ao mesmo tempo agora. Superinteressante. n. 84, set. 1994. 
 

O texto acima, escrito em 1994, realizava uma previsão acerca dos efeitos da Era da Informação na 
sociedade atual. Nessa perspectiva, as transformações tecnológicas propiciaram: 
a) a concessão total de liberdade ao indivíduo 
b) o fim da padronização cultural 
c) o aumento da interatividade digital 
d) a desregulação da moda 
e) o declínio das transformações técnicas 

 


