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

Questão

Resposta

A) les techniques de communication, conçues pour réduire les déplacements
humains, ont eu en réalité le résultat inverse, créer le besoin de se rencontrer
physiquement.
chaque nouvelle technique résout un problème de communication précédent,
mais en crée d’autres.
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B) As técnicas buscam melhorar a comunicação.
Dois dentre os meios:
 rádio
 telefone
 Internet
 televisão
 computador
A) Nenhuma técnica é suficiente, por si só, para modificar radicalmente as relações
humanas.
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B) A Internet se encontra na interseção entre telecomunicações, informática e
audiovisual.
A) Uma no plano técnico e outra no plano sócio-cultural.
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B) Quanto mais a tecnologia diminui as fronteiras, maiores são as dificuldades de
compreensão entre os diferentes indivíduos.
A) Dois dentre os elementos:
 tempo
 compartilhamento de língua
 compartilhamento de valores
 engajamento em ideais em comum
B) A tecnologia não é suficiente nem para caracterizar nem para resolver os
problemas da sociedade. É preciso que cada sociedade tenha um projeto social
que norteie o uso de seu sistema técnico.
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A) bref: marcar o início de um resumo do que foi dito anteriormente
pour: indicar a finalidade
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B) concessão: n’aurait pas suffi
quantidade: davantage.
A) Sublinhado: reforçar o sentido da palavra.
Letras em tamanho reduzido: indicar um comentário.
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B) Reticências: indicar que a idéia não está exposta completamente, está inacabada.
Ponto de exclamação: demonstrar surpresa.
A) bien le bonjour
figurez-vous
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B) amigos
desconhecidos
A) d’autre part: introduzir um argumento novo
viens de: passado muito próximo, imediato
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B) en: escrever um blog, atualizá-lo, distrair minha cuca
le: blog
A) A Internet facilita o contato com realidades diversas em todo o mundo.
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B) A Internet tem conteúdos inapropriados para crianças e jovens.
A) O pai está desesperado ao ver o filho ser engolido pelo computador.
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B) A mãe, incapaz de instalar o programa que possibilitará controlar o acesso do
filho à Internet, precisa pedir que o próprio filho faça a instalação.

