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 Mídia e Cidadania 
 
1. 

 
O Globo, 21/06/2007  

 

Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta 
quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao 
serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o 
sonho de uma cidadania verdadeiramente universal. 

Milton SANTOS 
Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

 
Com base nos quadrinhos e no fragmento de texto, dois elementos contraditórios do processo de 
globalização capitalista estão identificados em: 

a) integração econômica e polarização social 
b) liberalização do mercado e ampliação da participação política 

c) acesso ao consumo e redução relativa das distâncias espaciais 

d) formação de blocos econômicos e diminuição da renda média 
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2.  

 
A reportagem apresenta uma reflexão acerca das possibilidades e limitações do uso das novas 
tecnologias no ativismo político no mundo atual. 
As limitações existentes para o emprego dessas tecnologias são justificadas basicamente pela: 

a) disparidade regional quanto aos níveis de alfabetização 

b) hierarquização social relativa ao acesso às redes virtuais 

c) censura da mídia em função do intervencionismo governamental 
d) dispersão populacional devido às grandes extensões territoriais 

 

 

3. 

 
 

A censura política na internet está, em geral, associada à atitude de países que pretendem 

I. proteger suas culturas e valores nacionais, inibindo o contato com culturas de outras nações. 
II. controlar o acesso a informações sobre a situação política interna e a questão dos direitos 
humanos. 
III. isolar suas economias dos efeitos perversos de um mercado globalizado. 
Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) III, apenas. 
e) I, II e III. 
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4. Leia e relacione os textos a seguir. 
O Governo Federal deve promover a inclusão digital, pois a falta de acesso às tecnologias digitais 
acaba por excluir socialmente o cidadão, em especial a juventude. 

(Projeto Casa Brasil de inclusão digital começa em 2004. In: MAZZA, Mariana. JB online.) 
 

Comparando a proposta acima com a charge, pode-se concluir que 
 

 
 

a) o conhecimento da tecnologia digital está democratizado no Brasil. 
b) a preocupação social é preparar quadros para o domínio da informática. 
c) o apelo à inclusão digital atrai os jovens para o universo da computação. 
d) o acesso à tecnologia digital está perdido para as comunidades carentes. 
e) a dificuldade de acesso ao mundo digital torna o cidadão um excluído social. 

 

 

5. Observe a figura a seguir. 
 

 
 

A sociedade globalizada é resultante de um conjunto de atividades humanas que produziram 
inúmeras transformações em todas as esferas da vida social. Assinale a alternativa que 
apresenta, corretamente, uma alteração na sociedade em consequência da sua globalização. 

a) A disseminação da tecnologia de automação propiciou a diminuição no índice de 
desemprego dos trabalhadores. 
b) A elevada massificação de informações em tempo real amplia o tempo disponível para 
refletir, aprimorando o esclarecimento das notícias para os cidadãos. 
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c) A terceira revolução industrial, amparada no uso da eletricidade, impulsionou a expansão da 
produção siderúrgica. 
d) O aparato planetário do sistema de telecomunicação em rede fortalece a preservação de 
valores comunitários locais. 
e) O complexo hegemônico dos donos da comunicação de massa procura selecionar as 
notícias transmitidas para o público. 
 


