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Expectativa

Questão 1

Segundo  o  autor,  os  novos  dispositivos  de  mídia  (redes  sociais,  telefones  celulares)  foram
apresentados ao público de massa como o veículo comunicativo perfeito para manter ou reforçar
a comunicação entre as pessoas, para melhorar nossas vidas sociais, nossas conexões com os
outros, para melhorar a sociedade como um todo. Novas mídias foram apresentadas como meios
para permitir uma melhor organização da sociedade, de modo que a sociedade seria muito mais
orientada  para  o  indivíduo.  Mas  a  questão  levantada  pelo  autor  é  se  estamos  realmente  mais
felizes com nossos relacionamentos nas redes sociais.

Questão 2

O  objetivo  deste  artigo  não  é  dar  uma  resposta  coerente  e  unidimensional  aos  problemas
descritos. Pelo contrário, o artigo contém várias perspectivas,  mesmo as opostas, e, portanto, é
um ponto de partida para um maior debate sobre as práticas de comunicação modernas. O autor
entende  as  contradições  como  o  "estado  atual  da  arte"  e  como  condição  prévia  para  a
reconsideração e compreensão amplamente reflexiva da sociedade contemporânea.

Questão 3

Uma  das  conclusões  do  artigo  é  que,  usando  dispositivos  móveis  "pobres",  mascaramos  /
dissimulamos  nossa  própria  falta  de  preparação  para  nos  envolvermos  em  uma  comunicação
complexa e "exaustiva". Além disso, o artigo também enfatiza outros fatores contextuais para as
práticas de comunicação, desde restrições tecnológicas até normas comunicativas. 

Questão 4

O  autor  recomenda  que,  ao  reconsiderar  nossa  vida  e  relacionamentos  contemporâneos,  não
avaliemos  nossas  práticas  de  comunicação  como boas  ou  más;  elas  são  reflexos  sobre  quem
somos  e  quem  queremos  ser.  Se  nos  perguntarmos  constantemente  se  a  tecnologia  arruinou
nossos relacionamentos, colocamos uma máscara sobre nós mesmos e atribuímos os problemas
à tecnologia. Escondemos nossas verdadeiras intenções e motivações atrás de nós mesmos.

Questão 5

Talvez  nós  realmente  desejemos  alguma solidão;  talvez  nós  queiramos  ser  menos  unidos  uns
aos  outros,  pelo  menos  uma  parte  do  tempo.  Mas  as  consequências  de  tal  solidão  vão,  no
entanto,  em direções diferentes;  estamos sozinhos,  mas às  vezes  podemos até  ficar  solitários.
Estar  sozinho  é  bom,  é  revitalizante,  mas  devemos  poder  viver  sozinhos  e  não  sentir-nos
solitários ao mesmo tempo.

UFRN – Exame de Proficiência 2012_2 – Inglês – Ciências da Saúde      0


