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TEXTO:
ALDEIA GLOBAL

Foi após a Segunda Guerra Mundial que a expressão mass media começou a ser usada 
pela sociologia norteamericana, para dar a entender “difusão maciça” de mensagens. Trata-se de 
um neologismo, pela sua formação anglolatina:  mass, do inglês, significando “massa” e  media, 
plural neutro do substantivo latino medium, significando “meios”.

Os meios de massa são, portanto os veículos de comunicação destinados a um público 
amplo, um aglomerado gigantesco de indivíduos.

A cultura de massa, veiculada pelos mass media, faz parte da sociedade industrial. Ela é 
produzida segundo as normas maciças de fabricação e sempre se destina à multidão (...).

O  aparecimento  dos  media  corresponde  à  passagem  do  universo  gráfico  à  galáxia 
eletrônica, pois a presença dos meios sonoros (o rádio, a televisão) desenraíza a experiência do 
mundo conhecida apenas pelo “homem gráfico”  (ligado à imprensa).  Os  media  possibilitam a 
comunicação imediata de qualquer evento a qualquer parte do mundo, tornando o globo terrestre 
uma “aldeia global” (...).

Faz parte do universo dos  mass media  a simplificação, como também a veiculação das 
ideias já consagradas ou ainda aquelas que se pretende incutir. Os valores políticos, religiosos, 
nacionais  são  transmitidos  de  maneira  direta  (propaganda,  discursos,  debates)  ou  indireta 
(servem-se de alguma outra mensagem para fazer passar a intenção política ou religiosa).

A  contribuição  essencial  dos  mass  media  é,  todavia,  a  rapidez  na  transmissão  de 
informações, propiciando sua grande difusão.

É  importante  observar  que  os  meios  massivos  não  operam  somente  no  setor  da 
informação, mas também no terreno da diversão. Multidões jamais atingidas antes pelo teatro, por 
exemplo, podem assistir a um espetáculo pela televisão. No começo do século XIX, um escritor 
que tivesse sua obra lida por dez mil pessoas, após um ano de publicação, teria atingido a fama. 
Na era eletrônica, a fama é ser admirado, numa só noite, por dez milhões de pessoas. Se o livro, 
no seu surgimento,  provocou uma revolução cultural,  os  meios eletrônicos podem conduzir  à 
manipulação da opinião e até mesmo modificá-la.
Jésus Barbosa de Souza.  Meios de comunicação de massa.  São Paulo: Scipione, 1996. 
Fragmento.

01- O título do texto faz referência à:
A) Evolução do globo terrestre.
B) Manipulação das aldeias em geral.
C) Globalização feita através principalmente dos meios de comunicação.
D) Globalização das aldeias, existentes.
E) N.R.A.

02- A respeito do 1º parágrafo do texto pode-se dizer que, EXCETO:
A) O autor explica a origem de certa expressão ligada à globalização.
B) O papel, ou seja, a função dos “meios de massa” é colocada em dúvida.
C) É feita uma ligação entre a sociologia e o assunto que está sendo introduzido.
D) São citados vários idiomas.
E) É apontado o alvo dos meios de comunicação de massa.

03- “...  pois a presença dos meios sonoros (o rádio, a televisão) desenraíza a experiência do 
mundo conhecida apenas pelo homem gráfico...”. A palavra grifada tem o mesmo sentido que a 
expressão sublinhada na frase da seguinte opção:
A) Os conceitos por ele aprendidos na infância foram desvinculados daquele pensamento.



B) Aquela antiga árvore foi desenraizada esta manhã.
C) O homem cria raízes onde nasce.
D) As ideias estavam soltas.
E) As experiências adquiridas são consistentes e estruturadas.

04- O texto cita a seguinte expressão: “homem gráfico”, é CORRETO dizer que a palavra grifada 
pertence a qual classe de palavras?
A) adjunto adnominal 
B) complemento nominal 
C) adjetivo
D) substantivo
E) adjunto adverbial

05- Veja: I “... a presença dos meios sonoros ( o rádio, a televisão)...”
II “... homem gráfico” (ligado à imprensa).
Nos dois casos acima, o uso dos parênteses tem o seguinte motivo:
A) explicação da expressão anterior 
B) pausa do pensamento 
C) interrupção da fala
D) explicação do parágrafo anterior
E) mudança de assunto

06- “Faz parte do universo dos mass media a simplificação, como também a veiculação das ideias 
já consagradas ou ainda aquelas que se pretende incutir”. O pronome demonstrativo se refere à 
palavra:
A) aquelas 
B) globalização 
C) ideias 
D) consagradas 
E) veiculação

07- O texto  cita  que os  “mass media”,  meios  de comunicação de massa,  transmitem alguns 
valores, sobre isto é correto afirmar que, de acordo com o texto:
A)  Os  valores  políticos  são  transmitidos  de  maneira  indireta  porque  não  podem  deixar 
transparecer a verdadeira intenção dos homens da política.
B)  A  comunicação  imediata  dos  valores  políticos,  religiosos  e  nacionais  é  feita  sempre 
indiretamente.
C) Os valores nacionais são transmitidos apenas em pronunciamentos oficiais.
D) A intenção política ou religiosa é contestada pelos valores nacionais.
E) Existem duas maneiras como tais valores são transmitidos.

08- No texto, o autor faz uma comparação entre duas épocas diferentes, em relação aos meios de 
comunicação está CORRETO o afirmado em:
A) Atualmente, observa-se a espantosa rapidez na transmissão de informações, assim como no 
século XIX.
B) Vivemos em uma aldeia global onde a informação é rápida chegando a todo lugar.
C) Para que um escritor do século XIX fosse bom era necessário que sua obra fosse amplamente 
divulgada.
D) Pode-se assistir a tudo pela televisão, substituindo completamente os passeios.
E) O livro tem mais importância que a televisão.



09- No contexto apresentado, “manipulação de opinião” tem o seguinte sentido:
A) Opinar conscientemente.
B) Construção de opinião.
C) Guardar a própria opinião.
D) Alguém leva uma pessoa a ter a opinião que lhe interessa.
E) Contradição de opinião.

10- “...à passagem do universo gráfico à galáxia eletrônica, pois a presença dos meios sonoros...”. 
O trecho destacado na oração anterior expressa a circunstância de:
A) causa 
B) consequência 
C) condição 
D) tempo 
E) proporção

Gabarito

01. C
Comentário:  o segundo parágrafo confirma a alternativa C. Os meios de comunicação são os 
maiores responsáveis pela globalização e disseminação de informações.

02. B
Comentário: o primeiro parágrafo fala da origem do nome e não da eficiência dos meios  de 
massa.
 
03.  A
Comentário: desenraizar significa tirar da raiz e desvincular significa tirar os vínculos.

04. C
Comentário: nesse caso o termo está qualificando a palavra “homem”.

05. A
Comentário: os parênteses explicam o termo anterior, deixando mais claro o que significa o que 
foi dito anteriormente.

06. C
Comentário: é um termo de coesão referencial anafórica que se refere à palavra “ideia”.

07. E
Comentário: de maneira direta ou de maneira indireta – quinto parágrafo. 

08. B
Comentário: com a globalização as informações são imediatas. Não há mais morosidade por isso 
o termo “aldeia global”

09. D
Comentário:  manipulação  significa  manobra  pela  qual  se  influencia  um  indivíduo,  uma 
coletividade, contra a vontade destes, o que justifica a resposta da questão.

10. A
Comentário: o conector em destaque estabelece com a oração anterior uma relação de causa.




