Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

Padrão de Resposta
O estudante deve redigir texto dissertativo, abordando os seguintes tópicos:
A – A ideia de que desenvolvimento sustentável pode ser entendido como proposta ou
processo que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer capacidade
similar das gerações futuras.
B – A redução do IPI para a compra de automóveis incentiva a utilização de veículos movidos a
combustíveis fósseis num cenário de baixa mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Mais
automóveis nas cidades gera mobilidade deficitária e mais consumo de combustíveis fósseis,
pois os motores ficam mais tempo acionados. O aumento da queima de combustíveis nestes
motores gera maiores quantidades de emissões de gases poluentes, como os gases de efeito
estufa, o monóxido de carbono, os óxidos de enxofre e os particulados. Como consequência, o
ar atmosférico das cidades se torna mais poluído.
C – São ações de fomento:
Concessão de subsídios governamentais ao transporte coletivo em detrimento do transporte
particular, como exemplo a redução de IPI para a fabricação de equipamentos de transporte
coletivo como ônibus, vagões de metrôs, trólebus e barcas públicas.
Concessão de subsídios governamentais para a manufatura e venda de veículos de transporte
movidos a combustíveis limpos ou mais sustentáveis, como os veículos a energia solar, gás
natural, energia elétrica, hidrogênio, biodiesel, dentre outros.
Incentivo ao uso de bicicletas e da caminhada, como a construção de ciclovias e de passeios
seguros, amplos e agradáveis.

Padrão de Resposta
O estudante deverá redigir texto dissertativo, abordando os seguintes aspectos:
A – Comentários gerais a respeito da violência na atualidade, considerando o papel de
tecnologias no estímulo ou combate à violência.
B – Aspectos relacionados à educação escolar e a violência, apontando suas causas e
consequências.
C – Ações/soluções para a violência na escola. Exemplos: atualização dos profissionais da
educação, conscientização da comunidade escolar sobre o assunto, desenvolvimento de
políticas públicas ligadas ao combate à violência.

Padrão de Resposta
O estudante deve elaborar um texto dissertativo, respeitando a norma culta, a clareza e a
coerência das ideias, no qual discorra sobre a afirmação de que a televisão é um veículo de
cultura, de modo a analisa-la com base na Sociologia da Comunicação e/ ou nas Teorias da
Comunicação e seus diversos autores, citando ao menos um deles. O estudante deve, ainda, se
posicionar favoravelmente ou não em relação à afirmação de que a televisão não é adequada
para disseminar a cultura.

Padrão de Resposta
O estudante deve elaborar um texto dissertativo, indicando elementos para compreender os
conceitos de Galáxia de Gutenberg e Galáxia da Internet – 5,0 pontos. O texto deve analisar e
refletir acerca do impacto social das transformações tecnológicas no processo de
comunicação.

Padrão de Resposta
O estudante deve elaborar um texto dissertativo, respeitando a norma culta, a clareza e a
coerência das ideias, sobre a democratização da comunicação no Brasil, considerando a
concentração da propriedade dos veículos de comunicação e o monopólio da fala na
comunicação brasileira. O texto deve abordar os mecanismos de participação da sociedade
civil na definição das políticas de democratização da comunicação.

