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PADRÃO DE RESPOSTAS
(valor de cada questão = 2,0 pontos)
Questão

Resposta

A) O toque dos dedos simboliza a integração entre o mundo virtual e o real.
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B) O autor é favorável à integração da vida virtual e da vida real de uma pessoa.
A) conectivos: first / second
função: enumerar, listar
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B) Uma dentre as frases:
• How different than the societies of centuries past, when people lived in small
towns and villages.
• Many of your neighbors knew about all your interests and activities.
• Your daily tasks, the people you engaged with, the groups you belonged to, were
all overlapped and connected.
A) A participação do presidente de uma empresa no grupo virtual sobre um programa de
TV.
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B) A dissociação traz benefícios quando há incompatibilidade entre os papéis sociais de
uma pessoa.
Fragmento 1.
A) you − o leitor
we − o escritor e o leitor
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B) aproximação
integração
A) Sugestão: relatar suas atividades e interesses virtuais.
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Conseqüência: revelar partes de sua identidade antes desconhecidas.
B) Sugestão: relatar aspectos de sua vida pessoal e profissional.
Conseqüência: proporcionar uma visão mais precisa de sua personalidade.
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A) Disponibilizar informações interessantes.
Manter ou estabelecer contatos.
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B)

A possível substituição de outros meios de comunicação pelos blogs.
O enfraquecimento das relações humanas.
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A) Dois dentre os exemplos de contrações, gírias ou expressões idiomáticas
informais:
• stuff
• buddy
• babbling
• blog craze
• I've been aware
• got blogs on the brain
• it's a relatively low-tech implementation
B) A frase em itálico / Nota do autor
O uso do imperativo / Enjoy... or ignore!
A) Característica: tipo de software específico para blogs.
Vantagem: os próprios leitores podem inserir seus comentários.
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B) 2ª intervenção: indicar que as informações anteriores não são mais válidas.
3ª intervenção: atualizar informações sobre seu blog.
A) O homem reage positivamente porque acha que o comando de desfazer é uma
novidade do computador.
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B) O lápis reage negativamente porque já possui o “comando de desfazer” − a
borracha − há muito tempo.
A) Texto III
• the undo command – o comando de desfazer
Texto IV – Uma dentre as expressões:
• surf the net – surfar / entrar / navegar na Internet
• be on line – estar conectado à Internet / estar na Net
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B)

O fato de serem empregados, por peixes caracterizados como esposas, os
sentidos não-literais das expressões “surfing the net” e “on line” em relação às
atividades de seus maridos, enquanto a imagem representa o sentido literal das
mesmas expressões (na net = na rede de pesca; on line = fisgado pela linha de
pesca).

