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 TEXTO 1 
 
 A World Wide Web, ou www, completou três décadas de existência. Sua invenção mudou a cara da 

internet. A ideia foi do físico britânico Tim Berners-Lee, quando tinha 33 anos. Naquela época, a internet 
já operava havia duas décadas, mas de forma bem diferente. Com recursos restritos, era usada 
principalmente para troca de informações entre pesquisadores da área acadêmica. 

 “A www transformou-se em um componente fundamental da internet moderna”, afirma Fabio Kon, 
professor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. “A rede trouxe muitas 
coisas boas e já não conseguimos mais viver sem as comodidades que ela proporciona. Mas, por outro 
lado, ela amplifica alguns fenômenos negativos e indesejados que já existiam na sociedade.” 

 Nas comemorações dos 30 anos da web, Berners-Lee expressou preocupação com o rumo que vem 
tomando a internet. Em carta aberta, listou três áreas que, para ele, prejudicam a web: intenções 
maliciosas; projetos duvidosos, entre eles modelos de negócios que recompensam cliques; e 
consequências negativas não intencionais da rede, com destaque para discussões agressivas e 
polarizadas. 

 “Precisamos de um novo contrato para a web”, declarou Berners-Lee em uma conferência sobre 
tecnologia da internet. “Algumas questões de regulamentação têm que envolver governos. Outras 
claramente incluem as empresas. Se você for provedor de acesso, precisa se comprometer a entregar 
neutralidade de rede. Se for uma companhia de rede social, precisa garantir que as pessoas tenham 
controle sobre seus dados.” 

 “Desde sua origem, a internet se propôs a ser plural e de acesso amplo”, ressalta a advogada Cíntia Rosa 
Pereira de Lima, líder do grupo de pesquisa Observatório do Marco Civil da Internet no Brasil.  

 A pesquisadora assinala também alguns problemas decorrentes das mudanças geradas pela internet. 
“Percebo que, com a proliferação das redes sociais, as pessoas passaram a se preocupar mais com a 
quantidade de relacionamentos, desconsiderando a qualidade deles”. 

 Um dos pioneiros da internet no país, o engenheiro Demi Getschko admite que a rede enfrenta 
problemas, mas defende que o que vemos nela, conforme já expresso pelo matemático Vint Cerf, um de 
seus fundadores, é a representação daquilo que existe no mundo real. “A maioria das pessoas envolvidas 
com ela é bem-intencionada, mas existe uma ânsia de participar, de falar sem pensar, que com o tempo, 
esperamos, vai assentar. Tenho dúvidas sobre a eficiência de normatizações para corrigir os excessos na 
rede. Como ela não tem fronteiras, qualquer legislação local tende a falhar.” 

(Adaptado de: VASCONCELOS, Yuri. Disponível em: revistapesquisa.fapesp.br)  
1. A oração subordinada que exprime noção de causa está em: 
a) ... por outro lado, ela amplifica alguns fenômenos negativos e indesejados. (2° parágrafo) 
b) Como ela não tem fronteiras, qualquer legislação local tende a falhar. (7° parágrafo) 
c) ... conforme já expresso pelo matemático Vint Cerf, um de seus fundadores. (7° parágrafo) 
d) Se você for provedor de acesso, precisa se comprometer a entregar neutralidade de rede. (4° parágrafo) 
e) Desde sua origem, a internet se propôs a ser plural e de acesso amplo. (5° parágrafo) 
 
2. Estabelece-se entre as ideias das orações Era uma exceção, mas certamente os outros deviam ser quase 

semideuses (...) relação de 
a) coordenação, articulada pelo emprego do sentido de adversidade do conectivo. 
b) paralelismo, efetuado pela independência entre as orações. 
c) subordinação, efetuada pelo sentido de oposição entre as orações. 
d) situação, marcadamente designada pela presença de advérbios. 
e) nominação, efetuada pelo emprego de substantivos. 
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 TEXTO 2 
 
 No passado, convivera muito tempo com a mãe. Filho único, sentia-se obrigado a cuidar da velhinha 

que cedo enviuvara. Não se tratava de tarefa fácil: como ele, a mãe era uma mulher amargurada. 
Contra a sua vontade, tinha casado, em 31 de dezembro de 1914 (o ano em que começou a Grande 
Guerra, como ela fazia questão de lembrar) com um homem de quem não gostava, mas que pais e 
familiares achavam um bom partido. Resultado desse matrimônio: um filho e longos anos de 
sofrimento e frustração. O filho tinha de ouvir suas constantes e ressentidas queixas. Coisa que 
suportava estoicamente; não deixou, contudo, de sentir certo alívio quando de seu falecimento, em 
1984. Este alívio resultou em culpa, uma culpa que retornava a cada Natal. Porque a mãe falecera 
exatamente na noite de Natal. Na véspera, no hospital, ela lhe fizera uma confissão surpreendente: 
muito jovem, apaixonara-se por um primo, que acabou se transformando no grande amor de sua 
vida. Mas a família do primo mudara-se, e ela nunca mais tivera notícias dele. Nunca recebera uma 
carta, uma mensagem, nada. Nem ao menos um cartão de Natal. 

 
 “o ano em que começou a Grande Guerra, como ela fazia questão de lembrar” (2º parágrafo) 

 
3. Em relação ao segmento anterior, o segmento sublinhado expressa ideia de 
a) consequência. 
b) conformidade. 
c) comparação. 
d) conclusão. 
e) proporção. 

TEXTO 3 

 
 
 



 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

3 

    

SSDDSSDDHH  ||  PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  CCOOMM  FFAABBIIAANNAA  FFEERRRREEIIRRAA  

3300//0077//22002200  

4. No contexto, expressa noção de finalidade o seguinte trecho: 
a) ao mesmo tempo que nos confronta com nosso próprio suicídio (2º parágrafo) 
b) para falar do estado insustentável da desigualdade no mundo (4º parágrafo) 
c) Mesmo ironizando o projeto modernista (9º parágrafo) 
d) mas continuamos caminhando para o precipício (2º parágrafo) 
e) Entre outras coisas, por expressar a urgência de uma correção da ordem social e econômica (1º 

parágrafo) 

 


