DEVOLUTIVA PROVA GLOBAL
2º SEMESTRE PRODUÇÃO MULTIMÍDIA
Parte I – ATUALIDADES
• Questão nº 1
Alternativa correta B) II, apenas. A escolha dos textos reflete sobre a cobertura
jornalística do mais recente conflito entre Israel e o Hamas em Gaza, também visa
propor reflexão sobre a dificuldade da imprensa nacional, especialmente ao abordar
temas internacionais, em explicar causas, conseqüências, fatores históricos, que
ajudam o leitor a compreender e contextualizar as disputas entre diferentes povos na
Faixa de Gaza.

• Questão nº 2
Alternativa correta E) Como normalmente chefes... Tanto o texto quanto a charge
resumem a atitude da presidente Dilma, após ser vaiada no Itaquerão, na abertura da
Copa do Mundo. A discussão gerada envolveu o questionamento: as vaias eram reflexo
das manifestações populares de 2013 e 2014 ou eram apenas de reação momentânea
do público privilegiado que pagou caro para ver os jogos do mundial?

• Questão nº 3
Alternativa correta B) Assunção, no Paraguai. O ex-médico Roger Abdelmassih chegou
às 18h40 desta quarta-feira (20) na penitenciária Doutor José Augusto Salgado, a P2 de
Tremembé, no interior de São Paulo. É a segunda vez que ele vai para esse presídio,
onde chegou a ficar preso por quatro meses em 2009. Abdelmassih, de 70 anos, estava
foragido havia três anos e foi preso na noite de terça-feira (19) em Assunção, capital
do Paraguai. Ele foi preso por agentes ligados à Secretaria Nacional Antidrogas do
governo paraguaio com apoio da Polícia Federal brasileira.

• Questão nº 4
Alternativa correta C) I e II, apenas. Países como Serra Leoa, Guiné-Conacri e Libéria
sofrem as conseqüências da proliferação e não existência de tratamento eficaz contra
o vírus Ebola. O tema tem ganhado destaque mundial depois que a Organização
Mundial da Saúde (OMS) decretou no início de agosto uma emergência de saúde
pública de alcance mundial e convocou a comunidade internacional a se mobilizar
contra a epidemia de ebola no oeste da África.

• Questão nº 5
Alternativa correta D) Ariano não defendia... A morte de Ariano Suassuna foi destaque
nacional, o que fez com suas obras, sua trajetória fosse amplamente revisada após seu
falecimento em julho de 2014, marcadas pela defesa da cultura nacional.

• Questão nº 6
Alternativa correta C) Pernambuco. O governador Eduardo Campos (PSB) deixa o
comando de Pernambuco para se dedicar à disputa pela Presidência da República nas
eleições de outubro ao lado da ex-senadora Marina Silva.

• Questão nº 7
Alternativa correta E) I, II e III. Governos ditatoriais, influência estrangeira, falta de
saneamento básico, miséria, lixo, ausência de atendimento nas áreas de educação e
saúde, falta de uma política social ou econômica pulsante são temas frequentes
estampados nas principais notícias sobre o Haiti.

• Questão nº 8
Alternativa correta A) O Plano Real não acabou... Em 1º de julho de 1994, entrava em
vigor o Real, moeda que pôs fim à hiperinflação que assolou a população brasileira nos
15 anos anteriores. Em 2014, devido aos 20 anos de implementação da nova moeda, o
tema foi amplamente abordado.

• Questão nº 9
Alternativa correta A) 1. Fotografia- Gravidade. 2. Melhor Ator e melhor Atriz:
Matthew McConaughey e Cate Blanchett. 3. Melhor Documentário: A Um Passo do
Estrelato. 4. Melhor Filme: 12 Anos de Escravidão 5. Trilha Sonora: Steven Price, por
Gravidade. 6. Melhor Animação: Frozen: Uma Aventura Congelante. O Oscar é um
evento de grande cobertura midiática.

• Questão nº 10
Alternativa correta C) I e III, apenas. O horário eleitoral gratuito é relevante na disputa
eleitoral no Brasil, ainda mais que em 2014, segundo o TSE, 24,9 mil candidatos vão
disputar 1.709 vagas para os cargos de deputado federal, estadual e distrital, senador,
governador e presidente da República, além de suplentes para o Senado e vices.

• Questão nº 11
Alternativa correta E) V-F-V. Os combates se intensificaram nesta quarta-feira (20) no
leste da Ucrânia, onde mais de 40 civis morreram na região de Donetsk, submetida a
intensos bombardeios, e um avião militar ucraniano foi derrubado perto de Lugansk.
Corey Griffin, um dos criadores do “ALS Ice Bucket Challenge”, o desafio do balde de
gelo, morreu afogado em um acidente de mergulho. Aos 27 anos, ele havia arrecadado
US$ 100 mil horas antes de sua morte e estava orgulhoso pela popularidade de sua
campanha na internet, de acordo com o jornal “Boston Globe”. A Rússia ordenou o
fechamento temporário de quatro lanchonetes McDonald's em Moscou. Entre as
quatro lanchonetes interditadas pela vigilância sanitária russa está a primeira unidade
aberta no país nos últimos dias da União Soviética, e que a empresa diz ser o mais
frequentado do mundo.

• Questão nº 12
Alternativa correta D) 1: b, d, e - 2: a, c. Senador: A função mais importante dos
senadores é revisar as decisões dos deputados federais. Diferente dos outros cargos
políticos, o senador é eleito para um mandato de oito anos, durante o qual tem o

papel de fiscalizar o Executivo, além do próprio Legislativo. São eles que aprovam a
escolha dos presidentes e diretores de empresas públicas, membros do poder
judiciário

e

diplomatas

indicados pelo

presidente.

Os

senadores

têm

a

responsabilidade de zelar pelos direitos constitucionais e julgar o Presidente da
República. Deputado Federal: Os deputados federais atuam na Câmara dos Deputados,
em Brasília e têm como principal missão a elaboração e votação do orçamento federal.
Cabe a eles a criação de projetos de leis federais; e eles também podem derrubar leis
já existentes. Os deputados podem propor alterações na Constituição por meio de
emendas constitucionais e, em conjunto com os senadores, fiscalizam as ações do
poder Executivo e do Legislativo.

• Questão nº 13
Alternativa correta B) O volume morto é a água... Há meses bairros de São Paulo têm
enfrentado falta de água por horas ou revezamento na distribuição de água. A medida
de emergência anunciada pelo governo foi a de utilizar a água do volume morte, o que
gerou polêmica e desconfiança, amplamente noticiadas.

• Questão nº 14
Alternativa correta A) I, apenas. Segundo pesquisa do Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação sob os auspícios da Unesco (CETIC.br),
órgão ligado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e ao
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br): em 2013, 85% das pessoas com 10 anos
de idade ou mais usavam telefone celular, totalizando 143 milhões de brasileiros. Nas
classes D e E esta proporção é de 69% e na área rural é de 73%; entre as atividades
realizadas no telefone celular, 30% dos usuários de telefone celular acessaram redes
sociais; 26% compartilharam fotos, vídeos ou textos; 25% acessaram e-mails; e 23%
baixaram aplicativos.]

• Questão nº 15
Alternativa correta A) Tentativas das grandes. Com a implementação das faixas e
corredores de ônibus na cidade de São Paulo, é preciso ainda discutir ações efetivas

que realmente funcionam para destravar o trânsito e que garantem opções
efetivamente boas para o cidadão que precisa do transporte público.

• Questão nº 16
Alternativa correta E) Secret. O aplicativo de mensagens anônimas Secret não está
mais disponível na loja de apps da Apple para iOS no Brasil. Ao tentar baixá-lo, uma
mensagem aparece informando que o “item (…) não está mais disponível”. Ao
remover, a empresa acata decisão polêmica da justiça do Espírito Santo que exigiu
liminarmente a remoção do app no Brasil.

• Questão nº 17
Alternativa correta D) F-F-V. Em apenas oito meses, a humanidade estourou o
orçamento de recursos naturais disponível para 2014, revela a organização
internacional Global Footprint Network. Isso significa que, a partir de agora, tudo o
que for consumido até o fim do ano não será reposto pela natureza. Na primeira
Olimpíada realizada no Brasil e na América do Sul, o Rio de Janeiro será a sede dos
Jogos de 5 a 21 de agosto de 2016. O direito foi conseguido em 2009, quando os
cariocas ganharam a eleição do COI (Comitê Olímpico Internacional) no dia 2 de
outubro. Chicago (EUA), Madri (Espanha) e Tóquio (Japão) foram derrotados pelo Rio.
EUA abrem investigação sobre execução do jornalista James Foley. Americano aparece
sendo decapitado em vídeo do grupo Estado Islâmico. O secretário de Justiça dos
Estados Unidos, Eric Holder, anunciou que seu departamento deu início a uma
"investigação criminal" para apurar o assassinato.

• Questão nº 18
Alternativa correta B) Robin Williams. O ator e comediante americano Robin Williams
foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira (11), na casa dele, no
estado americano da Califórnia.

• Questão nº 19
Alternativa correta C) Suárez. Luis Suárez está fora da Copa do Mundo-2014. Acusado
de morder o zagueiro italiano Giorgio Chiellini, o atacante da seleção do Uruguai foi
punido pela Fifa com uma suspensão de nove partidas.

• Questão nº 20
Alternativa correta A) mais eleitores que habitantes. Em 194 cidades brasileiras, há
mais eleitores que habitantes. É o que mostra um levantamento feito pelo G1 com
base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Isso representa 3,5% dos municípios do país, que tem
quase 5,6 mil cidades. Oliveira de Fátima, no Tocantins, é a cidade com a maior
disparidade entre população e eleitorado.

Parte II – LIVRO GERAL: HALL, Stuart. A identidade
cultural na pós modernidade. São Paulo: Dp&A, 2006.
• Questão nº 21
Alternativa “A”. O autor justifica a importância da mente e da razão

como

componentes do cérebro humano, em decorrência da evolução assinalada por
Darwin, isso diferenciou o homem dos animais.

• Questão nº 22
Alternativa “D”. A asserção IV é falsa porque as nações e suas identidades se
construíram de forma religiosa, mesmo na fase da globalização, muitas nações
permanecem com suas ideologias religiosas, como o caso dos países árabes.

• Questão nº 23
Alternativa “A”. Todas estão corretas, pois verifica-se que realmente o processo de
globalização atravessou as fronteiras nacionais, causou um processo de integração e
conexão com as comunidades, promoveu mudanças dentro do eixo tempo e espaço,

há uma rápida locomoção de um lugar para outro, por exemplo, uma viagem aérea do
Brasil para a Europa.

• Questão nº 24
Alternativa “A”. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I. Percebe-e a indivisibilidade do sujeito, as pessoas possuem um
aspecto único, não podemos dividir.

• Questão nº 25
Alternativa “C”. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição
falsa, pois essa é a descrição do sujeito sociológico, uma vez que os sujeitos agem de
forma subjetiva, pois são dotados de opiniões e de formação, e assim desempenham
papeia sociais, como pai, mãe, professor, etc.

• Questão nº 26
Alternativa “E”. Analisando cada asserção podemos perceber que existem diferentes
raças pelo mundo, sua características são físicas e corporais, uma raça não pode ser
considerada superior à outra, todas estão em desenvolvimento, e o preconceito
aparecem sim nas mídias, negros aparecem como empregados nas telenovelas.

• Questão nº 27
Alternativa “D”. Apenas III, na asserção I Freud e Lacan nunca afirmaram tal sentença,
também na II, Freud e Lacan não sinalizaram que a separação dos pais possa ser
motivo para problemas psíquicos infantis e o medo da rejeição não aparece nas
pesquisas dos dois pensadores na ára da Psicologia, e ocorrem sim as negociações
como está na asserção III.

• Questão nº 28
Alternativa “A”. Todas estão corretas. Uma vez que o inconsciente foge da
racionalidade, são diferentes, segundo a visão de Freud, o racional está ligado ao

consciente, o in consciente promove a mudança da identidade, não pode ser fixa e
imutável, pois o próprio inconsciente sofre modificações, o pensamento simbólico
ocorre no inconsciente, por exemplo, um sonho está cheio de símbolos e ocorre no
inconsciente, já na teoria de Descartes, a razão é a marca do pensamento e surge
como elemento formador do processo de formação do conhecimento.

• Questão nº 29
Alternativa “A”. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I, pois parece haver uma padronização em relação à vestimenta, o que
ocorre aí é que a produção é feita em países em fase de desenvolvimento e é vendida
em países do chamado primeiro mundo, ficando cara.

• Questão nº 30
Alternativa “A”. Todas estão corretas, uma vez que o consumismo acontece no
mundo todo, com exceção dos países fechados economicamente, esses fluxos que
acontecem no mundo globalizado fazem com as diversas identidades sejam
compartilhadas e o número de consumidores aumenta, observando o fato de que a
distância não é mais impedimento para que ocorra a globalização, o mundo fica
menor, essa ligação proposta pela globalização incentiva o consumo por pessoas
diferentes, em lugares diferente do mesmo produto, como exemplo podemos citar o
refrigerante Coca-Cola que é consumido praticamente no mundo todo.

• Questão nº 31
Alternativa “B”. (...) pág 1. As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o
mundo social, estao em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o
indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado.
Pág. 3 (..) Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar
no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma crise de identidade
para o indivíduo.

• Questão nº 32
Alternativa “B”. Página 49. Segue-se que a nação não é apenas uma entidade política mas
algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural. As pessoas não são
apenas cidadãos/as legais de uma nação; elas participam da ideia da nação tal como
representada em sua cultura nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso
que explica seu poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade.

• Questão nº 33
Alternativa “C”. Os estudos culturais são um campo interdisciplinar onde certas
preocupações e métodos convergem; a utilidade dessas convergências é que ela nos
propicia entender fenômenos e relações que não são acessíveis através das disciplinas
existentes. Não é, contudo, um campo unificado. (TUNNER)

• Questão nº 34
Alternativa “C”. O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa
humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades
de razão, de consciência e de ação, cujo centro consistia num núcleo interior, que
energia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que
permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou idêntico a ele – ao longo da
existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa.
Direi mais sobre isto em seguida, mas pode-se ver que essa era uma concepção muito
individualista do sujeito e de sua identidade (na verdade, a identidade dele, já que o
sujeito do Iluminismo era usualmente descrito como masculino).

• Questão nº 35
Aternativa “A”. Página 11. De acordo com essa visão, que se tornou a concepçãoo
sociológica clássica da questão, a identidade é formada na interação entre o eu e a
sociedade. O sujeito ainta tem um núcleo ou essência interior que é o eu real mas
este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais
exteriores e as identidades que esses mundos oferecem.

• Questão nº 36
Alternativa “C”. Página 8. Este livro é escrito a partir de uma posição basicamente
simpática à afirmação de que as identidades modernas estão sendo descentradas, isto
é, deslocadas ou fragmentadas.
Página 12: Argumenta-se (...) que são exatamente essas coisas que agora estão
mudando. O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e
estável esta se tornando fragmentado composto não de uma única, mas de várias
identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas.

• Questão nº 37
Alternativa “D”.

Página 35: Marx deslocou duas proposições-chave da filosofia

moderna:
Que há uma essência universal de homem;
Que essa essência é o atributo de cada indivíduo singular, o qual é seu sujeito real, (...)

• Questão nº 38
Alternativa “C”. Página 40. A língua é um sistema social e não um sistema individual.

• Questão nº 39
Alternativa “D”. Esses movimentos se opunham tanto a politica liberal capitalista do
Ocidente quanto a politica estalinista do Oriente; Anti burocracia e a favor da
espontaneidade; abraçavam o teatro da revolução; refletiam o enfraquecimento das
classes políticas; apelava as mulheres, a policita sexual, aos gays e lesbicas, lutas
raciais do negros, movimento antibelicista, entre outros.

• Questão nº 40
Alternativa “A”. A partir do texto, página 72, os Lugares permanecem fixos, é neles
que temos raízes. Entretanto, o espaço pode ser cruzado num piscar de olhos – por
avião a jato, por fax ou por satélite. Identidades locais tem se tornado mais fortes e os
conceitos de nação puras mais frágeis.

Parte III – LIVRO TEXTO: MOURA, Leonardo. Manual de
texto e redação para Internet. Rio de Janeiro: Record,
2002.
• Questão nº 41
Alternativa “B”. A Guerra Fria (1945-1991) foi um período de grande tensão mundial
por conta do conflito entre os EUA e a União Soviética envolvendo questões
diplomáticas e estratégicas sem, contudo, se estabelecer um confronto físico mais
direto – o que poderia chegar ao patamar de uma guerra nuclear e ameaçar a própria
existência planeta. Como parte de suas estratégias militares, o Departamento de
Defesa dos EUA desenvolveu a ARPANet (Advanced Research Projectos Agency
Network), a primeira rede de computadores que interligou bases militares e
departamentos de pesquisa do governo americano. A partir da década de 70 a rede
também passou a ser utilizada por Universidades dos EUA e, pouco depois, seu uso
militar foi separado dos demais propósitos. No final da década de 80, com a
popularização dos computadores pessoais (PCs), surgem os primeiros provedores
comerciais de acesso à Internet e a partir da década seguinte esse serviço passa a ser
comercializado por todo o mundo, crescendo a uma taxa estimada de 100% ao ano
durante a década de 90. Assim, aliada aos constantes desenvolvimentos tecnológicos,
a Internet foi responsável por grandes impactos culturais e econômicos no mundo
contemporâneo e ainda continua a crescer.

• Questão nº 42
Alternativa “E”. Apesar de ao longo do tempo os preços de equipamentos e serviços
ligados à Internet terem se tornado relativamente mais baratos, ainda não são
acessíveis a uma boa parcela da população mundial. Este fenômeno é conhecido como
“exclusão digital” e pode representar outra forma de divisão entre ricos e pobres e um
dos grandes desafios para o século XXI. Segundo a União Internacional de
Telecomunicações, em 2014, cerca de 77% da população dos países desenvolvidos

utiliza a Internet contra 39% dos países em desenvolvimento – praticamente a metade
deste índice.

• Questão nº 43
Alternativa “C”. Em 1987 pesquisadores de tecnologia e informática de todo país se
reuniram na USP junto com representantes do governo e da Embratel para discutir a
criação de uma rede nacional com fins acadêmicos. No ano seguinte o CNPq e a Fapesp
ligam-se a redes internacionais. No final de 1994 a Embratel (Empresa Brasileira de
Telecomunicações) e da RNP (Rede Nacional de Pesquisas) assumem a
responsabilidade de exploração comercial da Internet, que acabou sendo ampliada à
iniciativa privada a partir da criação do Comitê Gestor da Internet, em 1995. No ano
seguinte a novela televisiva de Gloria Perez apresenta a Rede para boa parte do grande
público no país. Neste mesmo ano, o Grupo Folha lança o provedor de acesso UOL
(Universo On-Line) e disponibiliza diversos conteúdos em língua portuguesa – fatos
que favorecem o início da popularização da Internet no país.

• Questão nº 44
Alternativa “C”. Os portais surgem como uma espécie de agregador a partir do
crescimento exponencial do número de páginas na Internet. Dessa forma, oferecem a
partir de um mesmo endereço maior quantidade e diversidade de informações,
disputando assinantes e aumentando a visibilidade publicitária. Devido a grande
quantidade e diversidade de informações um portal costuma ser desenvolvido por
empresas que possuem uma estrutura apta a atender esta demanda. Considerando
que o público possui diferentes velocidades de conexão e configurações de hardware
um portal costuma priorizar a rapidez e facilidade de interação.

• Questão nº 45
Alternativa “A”. As Organizações Globo lançaram seu portal na Internet no ano de
2000. Segundo Leonardo Moura, com a popularização da Internet no início do século
era preciso oferecer portas de acesso à rede para conteúdos mais populares. Desta
forma, a ideia foi trazer o público cativo da televisão – criando uma espécie de sinergia

entre a emissora e o portal. O carro chefe, segundo o autor, são as fofocas, notícias de
bastidores e fotos de estrelas capazes de atrair o grande público. Da mesma forma que
os canais mais assistidos na televisão paga (“cabo”) são os canais abertos, o público da
Internet interage e consome, em sua boa parte, as mesmas informações e conteúdos
oferecidos pelos chamados meios de comunicação de massa. O portal “globo.com”
abriga cerca de 750 sites, é o sétimo endereço mais acessado no país (um dos cem
mais acessados no mundo) e disputa com o “UOL” o papel de portal líder no Brasil.

• Questão nº 46
Alternativa “C”. Todas as alternativas estão corretas sobre a questão dos portais na
Internet. Sobre a terceira assertiva, “nem todo texto digital é, necessariamente, um
hipertexto”, pois um texto pode ser escrito em um processador de textos em um
computador tendo como saída uma mídia analógica, sem links. É o caso, por exemplo,
da diferença de um jornal on-line e outro impresso: ambos são escritos em um
computador, mas apenas o primeiro o tem também como meio.

• Questão nº 47
Alternativa “B”. O hipertexto possui estrutura conhecida como “rizomática”, isto é, em
forma de raiz. Isso significa dizer que de qualquer ponto do texto é possível chegar a
qualquer outro por meio de um ou mais links. A trama deste caminho é desenhada
pelo próprio criador do hipertexto e garante ao interator a possibilidade de uma
navegação não linear por entre o conteúdo disponibilizado.

• Questão nº 48
Alternativa “C”. Para o autor, a principal diferença entre a versão impressa (analógica)
e da Internet (digital) reside no fato de que, na rede, as notícias costumam ser
atualizadas de forma muito mais rápida. Neste sentido, por mais que as técnicas
gráficas tenham se tornado mais rápidas e eficientes, o digital permite atualizações
quase instantâneas de notícias e acontecimentos.

• Questão nº 49
Alternativa “B”. A presença inicial de redações dedicadas exclusivamente às versões
digitais dos jornais eram raras no Brasil. O autor relara a presença de algumas equipes
com número reduzido de jornalistas, normalmente responsáveis por adaptar textos de
jornais impressos e agências de notícias para a Internet.

• Questão nº 50
Alternativa “E”. Para Leonardo Moura, nesta concorrência, cada vez maior, vence
quem der uma abordagem mais dinâmica à notícia. E “mesmo o jornal de interesse
local deve se preocupar com o fato de sua notícia estar sendo lida mundo afora” (p.48)

• Questão nº 51
Alternativa “A”. Cabe ao interator administrar um conteúdo “farto e dinâmico”. De
acordo com suas decisões, pode se aprofundar em um determinado tema trabalhado
em um texto e expandir suas referências para além daquilo que foi inicialmente
apresentado - seja para complementar ou mesmo contrastar o que foi dito
inicialmente.

• Questão nº 52
Alternativa “A”. A tendência é que as emissoras de rádio e de televisão utilizem cada
vez mais recursos multimídia em suas versões digitais. Um exemplo dado no livro foi o
caso da Rádio Pilh@, da PUC-RJ, que ficou conhecida como uma espécie de revista on
line que permitia interagir com diversos tipos de mídia. Além disso, destaca a
possibilidade do público escolher o que, como e quando irá ver e escutar um programa
e poder interagir diretamente com ele, o que irá produzir um consumidor mais
exigente.

• Questão nº 53

Alternativa “B”. Tanto no rádio quanto na televisão, é preciso conversar de forma mais
direta com o público a fim de não perdê-lo. Isso foi o que aconteceu com estas duas
mídias ao longo dos anos e consolidou seus públicos e formas de audiência.

• Questão nº 54
Alternativa “E”. Segundo o autor, “(...) mesmo em portais regionais e específicos para
determinado tipo de público, as gírias devem ser evitadas. Afinal, a rede está aberta
para o mundo. Qualquer tipo de expressão que configure regionalismo limita e
compromete a exposição de um site” (pp.65). Além disso, o autor destaca que as gírias
podem empobrecer e delimitar a abrangência do conteúdo.

• Questão nº 55
Alternativa “C”. O primeiro texto apresentado foi desenvolvido como um release pela
própria produtora do programa de televisão – provavelmente para venda (aquisição)
de possíveis interessados. Ao comprar o programa para veicular em sua grade
programação, o canal GNT (Globosat) o reescreveu para atender um público diferente
do primeiro caso: o espectador. Assim, o segundo texto apresenta linguagem clara e
direta, fazendo maior uso de ações diretas, por exemplo.

• Questão nº 56
Alternativa “E”. O uso do recurso de leads e subleads é corrente no cotidiano do
jornalismo e foi apropriado para a construção de textos para Internet. O termo é de
origem inglesa e pode ser traduzido diretamente como “liderança”. Nas palavras do
autor é um “abre-alas” do texto e deve conter alguma informação curta e interessante,
relevante ou que desperte a curiosidade – caso contrário o leitor dificilmente
continuará a ler as próximas frases. Na Internet, diferentemente do mais usual no
jornalismo, o lide costumam ser menos formais, trabalhando com curiosidades e
mesmo algum humor.

• Questão nº 57
Alternativa “A”. A partir de um briefing prévio o escritor deve estar atentar, em
primeiro lugar, ao perfil de seu público. Isso não significa entendê-lo apenas como uma
classificação genérica – como gênero, faixa etária e nível econômico – mas,
principalmente, em relação aos seus hábitos e costumes, inclusive de leitura de texto.
Desta forma é possível pensar melhor o uso de determinada linguagem e vocabulário.
Por exemplo: se o público é mais crítico e politizado, pequenas ironias no texto podem
ser benvindas.

• Questão nº 58
Alternativa “E”. O problema de se trabalhar com um volume originalmente muito
maior de informação (fonte) para disponibilizá-lo em um espaço inicialmente menor
deve ser pensado em dois momentos. Primeiro, o texto deve ser sintético e
envolvente, capaz de “fisgar” o leitor e fornecer, ao menos, as informações essenciais.
Em segundo lugar, caso este leitor tenha interesse em saber mais sobre qualquer
informação fornecida durante o texto, o autor deve oferecer formas de lincagem de
conteúdos – o que normalmente ocorre por meio da oferta de links ou mecanismos de
busca na Internet

• Questão nº 59
Alternativa “D”. A redação para Internet, também conhecida por webwriting, sofre
com alguns fatores que foram apresentados durante todo o livro. O fato de a Internet
ser relativamente nova e absolutamente metamórfica – sobretudo quando comparada
aos meios mais tradicionais de comunicação – faz com que ela possua menos
credibilidade junto aos produtores e mesmo receptores de conteúdos. Maior
investimento em profissionais especializados na produção de textos para a Internet
poderia ser um primeiro passo na busca por uma maior valorização e
desenvolvimento, tanto em extensão quanto em profundidade, do setor. Assim, a
única alternativa errada é a forte presença de sites de emissoras de televisão, uma vez
que não guarda relação direta com os problemas apontados.

• Questão nº 60
Alternativa “C”. Ainda que não tenha mencionado especificamente o termo, o autor
aponta para o fenômeno hoje conhecido como “convergência das mídias”. Sob a forma
digital todo o conteúdo produzido é convertido em sequencias de zeros e uns (bytes)
que podem ser distribuídos e decodificados por qualquer dispositivo computacional,
tais quais como os atuais smartphones (celulares) e smartvs (TVs digitais).

