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Atividade extra
Sociedade em Redes – modelos, atores e lugares 
no mundo globalizado

Questão 1

Observe a imagem abaixo e, em seguida, identifique quais os meios de comunicação utilizados por você. Justifi-

que sua resposta.

http://www.sxc.hu/assets/183347/1833469323/3d-illustration-of-computer-technologies--concept-
notebook-1398484-s.jpg – http://www.sxc.hu/assets/62/611411/tv-hd-2-1209127-m.jpg - http://www.sxc.hu/
assets/183007/1830065686/vintage-radio-2-1400144-m.jpg - http://www.sxc.hu/assets/183222/1832211016/
stack-of-books-1335451-m.jpg - http://www.sxc.hu/assets/43/422619/old-letters-1195237-s.jpg
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Questão 2

Observe a imagem abaixo e em seguida escreva um texto sobre a evolução dos meios de transporte ao longo do tempo.

Adaptação http://geoprofessora.blogspot.com.br/2010/11/evolucao-capitalista.html (Professora Roberta)

Questão 3

Os fios que tecem a rede

(...) Para chegar aos primeiros 50 milhões de usuários, o sistema de telefonia demorou 75 anos. O rádio alcançou 

esse mesmo número em pouco menos de 40 anos. O computador pessoal, em pouco mais de 15. A Internet, em menos 

de cinco. (...)

"Os fios que tecem a rede" In: Educação, ano 26, n.226. São Paulo: Segundo, fevereiro/2000.p. 40

Responda as perguntas.

a. Como é o acesso à Internet no local onde você vive, e onde estuda? 

b. Para quê você costuma usar a internet? Com que frequência você usa a internet? 

c. Aponte as vantagens e desvantagens que a internet traz para nossa sociedade.
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Questão 4

Leia a letra da música de Chico Buarque e Roberto Menescal e em seguida responda a pergunta.

Bye, Bye, Brasil

Oi , coração

Não dá pra falar muito não

Espera passar o avião

Assim que o inverno passar

Eu acho que vou te buscar

Aqui tá fazendo calor 

Deu pane no ventilador 

Já tem fliperama em Macau 

(...)

Eu tenho saudades da nossa canção 

Saudades de roça e sertão 

Bom mesmo é ter um caminhão

(...)

Baby bye, bye 

Abraços na mãe e no pai 

Eu acho que vou desligar 

As fichas já vão terminar 

(...)

Bye,bye Brasil 

A última ficha caiu 

Eu penso em vocês night \’n day 

Explica que tá tudo OK 

(...)
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Mas a ligação está no fim 

Tem um japonês atrás de mim 

(...)

Composição: Chico Buarque e Roberto Menescal - http://letras.terra.com.br/chico-buarque/45118/

a. Quais os meios de transporte citados na música?

b. Qual o meio de comunicação citado na música?

Questão 5

Todos os dias, desde quando acordamos até o momento de dormir, utilizamos produtos das empresas multi-

nacionais. Também conhecidas como transnacionais, as multinacionais são empresas que tem sede em um determi-

nado país e filiais espalhadas pelos continentes. 

Com o fim da Guerra Fria, a divisão do mundo em dois polos de poder econômico e político acabou, o sistema 

capitalista prevaleceu e as multinacionais passaram a circular por todo o espaço planetário, padronizando o cotidiano 

da vida da população mundial.

Complete o quadro com o nome do fabricante e o país-sede dos produtos que você utiliza no seu dia a dia. 

Produto Marca e País (es) fabricante(s)

Automóveis Ex. Volkswagem (Alemanha)

Alimentos

Ônibus

Refrigerantes

Aparelhos elétricos

Aparelhos eletrônicos

Adaptado http://wylliams.wordpress.com/2012/02/10/uma-nova-sociedade-e-um-novo-ser-humano-em-rede/
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Gabarito

Questão 1

Resposta pessoal. O aluno deverá justificar os motivos pelos quais utiliza determinados meios de comu-

nicação e se não utiliza algum, justificar também os motivos. 

Questão 2

No texto deverá constar os meios de transportes desde a carruagem até os 

aviões a jato.

Questão 3

a. Resposta pessoal (não tem, ruim, bom) especificando o lugar (casa, lan house, escola etc)

b. O aluno deverá responder com informações do tipo: trabalho, pesquisa, bate papo e deverá dizer 

com que frequência (todo dia, uma hora na lan house etc)

c. O aluno deverá escrever sobre o que ele pensa a respeito. 

Questão 4

a) Quais os meios de transporte citados na música?

GABARITO: Avião, caminhão

b) Qual o meio de comunicação citado na música?

GABARITO: telefone orelhão (telefone publico com fichas)  
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Questão 5

Resposta pessoal. O aluno deverá colocar a marca dos produtos que utiliza no dia a dia e pesquisar a sede 

da empresa que fabrica cada um dos produtos que ele citou.


