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Atividade extra
A descrição em diferentes gêneros textuais

As origens da internet

A rede mundial de computadores – internet – surgiu e foi desenvolvida graças a pesquisas científicas com 

finalidades militares. Em 1969, uma equipe do Ministério da Defesa dos Estados Unidos conseguiu conectar dois com-

putadores e começou a enviar mensagens de um para o outro. Mas foi só em 1989 que o britânico Tim Berners-Lee 

apresentou o primeiro projeto de hipertexto global, World Wide Web (teia de alcance mundial), origem da sigla, hoje 

mundialmente conhecida, www. Esse projeto foi oferecido ao público 4 anos mais tarde, conquistando um sucesso 

mundial imediato. 

(Fonte de pesquisa: Revista Planeta. São Paulo, Três, janeiro de 2006, p. 17. Adaptado)

Questão 1

Após a leitura do texto, verifica-se que há a apresentação de um fato, com as características brevemente deline-

adas, sem a explanação de opiniões pessoais. Transcreva um trecho que comprove a existência de um texto expositivo.

Questão 2

Quais as informações gerais apresentadas no texto sobre a rede mundial de computadores quanto a

(A) finalidade de criação

(B) data de criação e autoria
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Questão 3

Explique a origem da sigla www.

Questão 4

A frase que está de acordo com a norma-padrão é:

(A) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui.

(B) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova.

(C) Bateu três horas quando o entrevistador chegou.

(D) Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha.

Questão 5

A frase que está de acordo com as regras de concordância da norma-padrão é

(A) Muitos jovens não consegue concluírem o ensino médio e, sem formação, acaba entrando no mundo do crime.

(B) Os objetivos desse plano pode ser resumido na seguinte frase: clareza na comunicação e envolvimento dos 

empregados na definição de metas.

(C) Um dos problemas é a incerteza em relação ao eixo determinante dos conflitos internacionais, que, na 

guerra-fria era, sem dúvida, a questão ideológica.

(D) Para tornar mais claro as regras do programa de participação nos resultados, os diretores convidaram eco-

nomistas que pudesse deixar os conteúdos mais compreensíveis para a maioria dos funcionários.
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Gabarito

Questão 1

“A rede mundial de computadores – internet – surgiu e foi desenvolvida graças a pesquisas científicas com 

finalidades militares.”

Questão 2

A) Finalidades militares.

B) Em 1969, uma equipe do Ministério da Defesa dos Estados Unidos conseguiu conectar dois computadores e 

começou a enviar mensagens de um para o outro. Mas foi em 1989 que o britânico Tim Berners-Lee apresentou 

o primeiro projeto de hipertexto global, World Wide Web.

Questão 3

WWW sigla de World Wide Web. Esse é o nome pelo qual a rede mundial de computadores internet se tornou 

conhecida a partir de 1991, quando se popularizou devido à criação de uma interface gráfica que facilitou o 

acesso e estendeu seu alcance ao público em geral.

Questão 4

A      B     C    D

Questão 5

A      B     C    D




