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Cuidado: o uso desse aparelho pode produzir violência
A revista Science publicou, em 2002, o relatório de uma pesquisa coordenada por Jeffrey 
Johnson, da Universidade de Colúmbia, em Nova York. O estudo mostra uma relação significativa 
entre o comportamento violento e o número de horas que um sujeito (adolescente ou jovem 
adulto) passa assistindo à TV.
Pela pesquisa de Johnson, os televisores deveriam ser comercializados com um aviso, como os 
maços de cigarros: cuidado, a exposição prolongada à tela desse aparelho pode produzir 
violência.
Estranho? Nem tanto. É bem provável que a fonte de muita violência moderna seja nossa 
insubordinação básica: ninguém quer ser ou continuar sendo quem é. Podemos proclamar nossa 
nostalgia de tempos mais resignados, mas duvido que queiramos ou possamos renunciar à 
divisão constante entre o que somos e o que gostaríamos de ser.
Para alimentar nossa insatisfação, inventamos a literatura e, mais tarde, o cinema. Mas a 
invenção mais astuciosa talvez tenha sido a televisão. Graças a ela, instalamos em nossas salas 
uma janela sobre o devaneio, que pode ser aberta a qualquer instante e sem esforço.
Pouco importa que fiquemos no zapping (*) ou que paremos para sonhar em ser policiais, 
gângsteres ou apenas nós mesmos (um pouco piores) no Big brother. A TV confirma uma idéia 
que está sempre conosco: existe outra dimensão, e nossas quatro paredes são uma jaula. A 
pesquisa de Johnson constata que, à força de olhar, podemos ficar a fim de sacudir as barras 
além do permitido. Faz sentido.
(*) zapping = uso contínuo do controle remoto.
(Contardo Calligaris, Terra de ninguém)

01.Em relação à pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, o autor do texto manifesta
a) sua inteira estranheza, uma vez que tem convicções diametralmente opostas às do 
pesquisador.
b) sua inteira concordância, detalhando todos os elementos da pesquisa e colando-se à 
argumentação dela.
c) o acolhimento da conclusão geral da pesquisa, mas não deixa de trilhar um caminho reflexivo 
pessoal sobre o fenômeno observado.
d) sua parcial concordância, pois julga que o pesquisador se valeu de uma argumentação 
bastante estranha, nem sempre coerente.
e) sua plena discordância, uma vez que não vê qualquer relação entre assistir à TV e as eventuais 
atitudes de violência do público televisivo.

02. Considere as afirmações abaixo.
I. Na pesquisa de Jeffrey Johnson, ficou claro que é um exagero estabelecer uma relação de 
causa e efeito entre a exposição prolongada a programas de TV e atitudes de violência.
II. De acordo com o autor do texto, a literatura e o cinema já estimulavam, antes do surgimento da 
TV, os mesmos níveis de violência social.
III. O autor do texto defende a idéia de que a mídia pode estimular ações de violência que são 
geradas por nossa insatisfação com nós mesmos.

É correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.



03. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o sentido de uma expressão do texto em:
a) exposição prolongada = exibição intermitente.
b) nostalgia de tempos mais resignados = remorsos por antigas submissões.
c) uma janela sobre o devaneio = uma refração da realidade.
d) renunciar à divisão constante = recusar o freqüente desacordo íntimo.
e) sacudir as barras além do permitido = ratificar os limites inaceitáveis.

04. Preserva-se plenamente a concordância verbal na frase:
a) Caberia comercializar-se os televisores com uma advertência expressa sobre o perigo que 
representa as exposições contínuas à tela de uma TV.
b) Boa parte dos atos de violência provém, de acordo com a pesquisa, do excesso de horas que 
dedica uma pessoa a assistir à TV.
c) Seria da responsabilidade dos programas de TV certas incitações à violência, a se crer nas 
conclusões da pesquisa realizada.
d) Todo aquele que, assistindo continuamente à TV, costumam valer-se dos recursos do zapping, 
abrem janelas sobre o devaneio.
e) Não se atribua tão-somente à TV as atitudes de violência que se vem disseminando nos 
grandes centros urbanos.

05. Transpondo-se para voz passiva o segmento Para alimentar nossa insatisfação, a forma 
verbal resultante será
a) seja alimentada.
b) alimentemos.
c) seria alimentada.
d) tenha alimentado.
e) fosse alimentado.

06. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:
a) A relação significativa cuja se demonstrou na pesquisa se dá entre o comportamento violento e 
a audiência à TV.
b) A insubordinação básica em que se refere o autor do texto derivaria da insatisfação dos nossos 
recalcados desejos.
c) A invenção moderna mais astuciosa, de cujos efeitos trata o autor do texto, teria sido não a do 
cinema, mas a da TV.
d) O hábito do zapping, com cujo nos acostumamos, é um dos responsáveis pela abertura rápida 
de janelas sobre o nosso devaneio.
e) A conclusão de que nossa sala é uma jaula, com que chegou o autor do texto, não deixa de ser 
bastante provocadora e radical.

07. Está clara, coerente e correta a redação da seguinte frase:
a) Sempre haverá quem discorde que a literatura fosse inventada de modo que assim a 
supríssemos com nossas insatisfações, ou vice-versa.
b) Quanto à nostalgia de tempos mais resignados, da qual poucos se insurgem, ela costuma 
freqüentemente ser proclamada.
c) É pela suspeita de haver uma nova dimensão, além da que vivemos, que se chega à conclusão 
de não precisarmos subordinarmos os devaneios.
d) Julga o autor do texto que nos insubordinamos contra as barras de nossa jaula quando nos 
alimentamos de devaneios propiciados pela TV.
e) Afirma-se no texto que faz sentido concluir-se de que a pesquisa de Johnson vai de encontro 
às teses confirmadas por este pesquisador.



08. A pesquisa de Johnson constata que, à força de olhar, podemos ficar a fim de sacudir as 
barras além do permitido.
Preserva-se o sentido essencial dessa frase caso se substituam os elementos sublinhados, 
respectivamente, por
a) por mais que olhemos - submetidos a
b) de tanto olharmos - motivados para
c) quanto mais olhamos - impregnados de
d) tão logo olhemos - predispostos a
e) conquanto olhemos - condicionados em

09. Está inteiramente correta a pontuação do período:
a) Primeiro, inventamos a literatura e em seguida o cinema, mas nenhum desses meios, teria 
alcançado influenciar-nos tanto como a TV.
b) O fato de imaginarmos que há uma dimensão além das nossas paredes, é decisivo, para que 
reconheçamos na TV, o poder de abrir tantas janelas.
c) Por mais confortável que seja, o zapping, constitui na verdade, um meio de tentar suprir com 
rapidez nossa fome, insaciável de imagens.
d) Queremos por vezes imaginar: que somos policiais ou gângsteres, mas, preferiríamos ser nós 
mesmos, sentirmo-nos por assim dizer completos.
e) O autor preocupa-se, sobretudo, com a tese de que nossa violência tem origem em nossa 
divisão interna, responsável maior por nossas rebeldias.

10. Jeffrey Johnson realizou uma pesquisa, e o autor do texto, ao comentar essa pesquisa, 
acrescentou a essa pesquisa elementos de sua convicção pessoal, que tornam essa pesquisa 
ainda mais instigante aos olhos do público.
Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo- se os elementos sublinhados, 
segundo a ordem em que se apresentam, por:
a) comentá-la - acrescentou-lhe - a tornam
b) a comentar - lhe acrescentou - lhe tornam
c) comentar-lhe - acrescentou-lhe - tornam-a
d) comentá-la - acrescentou-a - tornam-na
e) a comentar - acrescentou-lhe - tornam-lhe

Gabarito: 

01. C
02. E
03. D
04. B
05. A
06. C
07. D
08. B
09. E
10. A


