
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAME 1 
  



 

EXAME DE INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DA INFORMAÇÃO (41032) 
Ano Lectivo 2008/2009 
 
PARA RESOLUÇÃO DO TESTE ACONSELHA-SE QUE LEIA 
ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 
  

• O cabeçalho de teste deve ser preenchido de forma legível. 
 

• Este teste é constituído por ??? páginas e termina com a palavra FIM. 
 

• Caso o exemplar do teste que lhe é entregue não apresente o formato acima descrito, ou 
detecte qualquer outra deficiência, dirija-se ao professor vigilante. 

 
• O teste está organizado em quatro grupos de questões de natureza diferente. O GRUPO 

I é constituído por 10 perguntas do tipo Verdadeiro ou Falso. O GRUPO II é 
constituídos por dez perguntas de escolha múltipla. O GRUPO III integra duas 
questões de resposta curta e uma pergunta de desenvolvimento. 

 

• Deve responder ás questões dos Grupos I e II nas respectivas grelhas de respostas, 
incluídas no início de cada Grupo. Nas perguntas do Grupo II, para cada uma das 
perguntas formuladas, identificadas pelo respectivo número deve assinalar com a letra 
certa (a, b, c ou d)  no quadrado de respostas a alternativa que considerar correcta. Se 
pretender alterar qualquer resposta dada, risque por inteiro (a cheio) o quadrado que 
quer inutilizar e marque uma nova letra na alternativa de resposta que considerar 
correcta. Para o Grupos III deve responder no espaço indicado à frente da pergunta.  

 
• A resposta a uma questão será considerada válida se só e apenas uma opção estiver 

devidamente assinalada. Caso sejam assinaladas para uma mesma questão duas 
alternativas em simultâneo a resposta será considerada como errada. 

 
• A cotação das perguntas para cada grupo é a seguinte: Grupo I e Grupo II – meio valor 

(0,5) para cada uma das perguntas; Grupo III - pergunta 1: 3 valores; pergunta 2: 2 
pergunta 3: 5 valores  

 
• Durante a prova não é autorizada a consulta de qualquer documentação. 

  
• Esta prova terá a duração de 120 minutos. Adicionalmente serão concedidos 30 minutos 

de tolerância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
GRUPO I 
 
QUADRO DE RESPOSTA 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) na coluna da direita: 
 
 

Nº questão Resposta 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
 
 
 
  



GRUPO I 
 
Assinale com Verdadeiro ou Falso as frases que se apresentam: 
 

1. Teoria Hipodérmica é uma teoria sobre a sociedade de massa.  
 

2. A superação da Teoria Hipodérmica faz-se quando os investigadores são 
obrigados a desviar a sua atenção da audiência para o indivíduo.  

 
3. A teoria dos meios de comunicação resultante dos estudos psicológico-

experimentais põe em causa a noção de eficácia da persuasão.  
 

4. A exposição selectiva é um dos factores relativos à audiência na abordagem 
empírico-experimental.  

 
5. A hipótese dos usos e satisfações toma em consideração as necessidades dos 

emissores.  
 

6. Para a Teoria Crítica, a cultura de massas impõe estandardização e organização e 
os gostos e necessidades do público impõem estereótipos de baixa qualidade.  

 
7. A hipotese do agenda-setting diz-nos que cada receptor elabora para si mesmo 

uma lista de temas sobre os quais deve ter uma opinião e discutir.  
 

8. Para Bell, na transição de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-
industrial, o fim da ideologia não se traduz no fim da política. 

 
9. No texto de G. Cardoso, C. Cunha e S. Nascimento, “O Parlamento Português 

na Construção de uma Democracia Digital”, argumenta-se que as sociedades 
democráticas apresentam sinais de crise de legitimidade do Estado-Nação. 

 
10. No texto de Elisabete Barbosa sobre interactividade, argumenta-se que a internet 

não irá alterar radicalmente o jornalismo praticado até agora, mas vai introduzir 
alterações e mudanças na forma como funcionam as redacções e como os 
jornalistas realizam o seu trabalho. 

 
 

  



 
GRUPO II 
 
QUADRO DE RESPOSTA 
 
Assinale a resposta certa (A, B, C ou D) na coluna da direita: 
 
 

Nº questão Resposta 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
 
  



GRUPO II 
 
Indique a opção correcta para a frase que se apresenta: 
 

1. A Teoria Hipodérmica está associada a um determinado contexto temporal, 
marcado por vários factores. Qual dos seguintes factores não explica o 
desenvolvimento desta teoria:  

 
a) As duas guerras mundiais 
b) A expansão dos mass-media 
c) O surgimento da imprensa escrita 
d) O desenvolvimento de regimes totalitários 

 
2. A revisão do processo comunicativo entendido como uma relação 

mecanicista e imediata entre estímulo e resposta é levada a cabo por que 
teoria:  

 
a) Modelo de Lasswell 
b) Abordagem empírico-experimental ou “da persuasão” 
c) Teoria crítica 
d) Teoria funcionalista 
 

3. Um estudo sobre as possibilidades de êxito de uma série de cartoons na 
modificação de comportamentos de indivíduos com preconceitos raciais, 
demonstrou que uma reacção comum para fugir à questão é “não 
compreender” a mensagem. De que factor relativo à audiência na abordagem 
da persuasão é que falamos aqui:  

 
a) Interesse em obter informação 
b) Exposição selectiva 
c) Percepção selectiva 
d) Memorização selectiva  
 

4. Qual dos seguintes teóricos não pertence à Teoria Crítica da Escola de 
Frankfurt:  

 
a) Habermas 
b) Horkheimer 
c) Marx 
d) Marcuse 
 

5. “As pessoas têm tendência para incluir e excluir dos seus próprios 
conhecimentos aquilo que os mass-media incluem ou excluem do seu próprio 
conteúdo” (Shaw). Esta frase é representativa de qual teoria: 

 
a) Teoria crítica 
b) Agenda-setting 
c) Hipótese dos usos e gratificações 
d) Abordagem dos “efeitos limitados” 

 



6. “O fim da ideologia liga-se (…) à transformação da sociedade industrial em 
sociedade pós-industrial – que é uma sociedade da informação, assim como a 
sociedade industrial é uma sociedade de produção de bens.” Trata-se de uma 
teorização proposta por: 

 
a)  Theodor Adorno 
b)  Daniel Bell 
c)  Manuel Castells 
d) Marshall MacLuhan 

 
7.“Apesar de todas as vantagens, a Internet não está isenta de riscos”. Qual dos 
seguintes riscos - da internet enquanto recurso educativo - não é considerado no 
texto de Paulo Serra? 

 
a) Plágio 
b) A utilização de dados pessoais por terceiros 
c) A confusão informativa 
d) A tagarelice 

 
8. “As nossas sociedades estruturam-se cada vez mais em torno de uma oposição 
bipolar entre a Rede e o Self.” Esta frase é da autoria de: 

 
a)  Gustavo Cardoso 
b) Manuel Castells 
c) Daniel Bell 
d) Anthony Giddens 

 
9. Qual destas quatro dimensões não é considerada por G. Cardoso, C. Cunha e S. 

Nascimento como entrave ao desenvolvimento de uma democracia digital: 
 

a) um sistema dos media onde predomina a televisão 
b) a crise das ideologias nas sociedades pós-industriais 
c) um sistema político parlamentar que não promove o contacto directo 

com os cidadãos 
d) falta de motivação dos cidadãos 

 
10. No texto de Elisabete Barbosa, as duas grandes alterações que vão alterar a 

forma como o jornalismo é produzido quando se fala de publicações online são: 
 

a. A interactividade com o leitor e o recurso a fontes de informação 
secundárias. 

b. A utilização da internet para investigação e a interactividade com o 
leitor. 

c. A interactividade com o leitor e a escrita não-linear. 
d. A utilização da internet para investigação e a escrita não-linear. 

 
 
 

 
 



 
GRUPO III 
 
 
1. Caracterize o modelo do two-step-flow ou de fluxo de comunicação a dois níveis 
proposta na abordagem empírica dos “efeitos limitados”. 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
2. Enumere cinco impactos da internet na comunicação social, de acordo com os textos 
de apoio que foram fornecidos: 

 
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
   



 
3. Até que ponto podemos afirmar que a evolução nas teorias da comunicação é 
acompanhada de uma atenção crescente dada ao receptor (audiências, públicos, 
consumidores) em detrimento do emissor nessa comunicação. 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



EXAME DE INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DA INFORMAÇÃO (41032) 
Ano Lectivo 2008/2009 
 
ORIENTAÇÕES GENÉRICAS DE RESPOSTA 
 
Grupo I 
 
 

Nº questão Resposta 
1 V – Wolf, p.23 
2 V- Wolf, p.32-33 
3 F –  Wolf, p.34 
4 V – Wolf, p.37-39 
5 F - Wolf, p.70-71 
6 V – Wolf, p.85 
7 F – Wolf, p.144-145 
8 F – Serra, p.97. 
9 V – Cardoso, p.113 

10 V – Barbosa, p.3 
 
 
Grupo II 
 

Nº questão Resposta 
1 C – Wolf, p.23 
2 B – Wolf, p.34 
3 C – Wolf, p.40 
4 C – Wolf, p.83 
5 B – Wolf, p.144 
6 B – Serra, 1998, p.97 
7 B – Serra, 2007, pp.7-9 
8 B – Ferreira, p.715 
9 B – Cardoso, p.1 

10 D – Barbosa, pp.3-4. 
 
  



Grupo III 
 

1. Caracterização do modelo two-step-flow (Wolf, pp.51-54) 
 
 1.1 Processos indirectos de influência na formação de opinião. 
 1.2 Importância dos líderes de opinião. Influência no eleitorado. 
  1.3. Mediação que os líderes exercem entre os meios de comunicação e os outros 
indivíduos do grupo. 
 
2. Impactos da internet no jornalismo: 
 
 2.1. Interactividade entre quem escreve e quem lê as notícias (Barbosa, p.2) 
 2.2. Alcance planetário (Barbosa, p.2) 
 2.3. Acesso à informação em tempo real. (Barbosa, p.2) 
 2.4. Quebra de fronteiras entre Estados e cidades (Barbosa, p.2) 
 2.5. Não-linearidade da informação (Barbosa, p.3) 
 2.6. Junção de som, vídeo e texto. (Barbosa, p.3) 
 2.7. Arquivação de jornais e outra documentação. (Barbosa, p.10) 
  
Grupo IV 
 
Pergunta de desenvolvimento 
 
A. Organização da resposta. Exposição das principais teorias: 
 

1. Teoria hipodérmica: enfoque no poder do emissor. Contexto histórico: ascensão 
ao poder de regimes totalitários. (Wolf, p.23) Receptor como elemento passivo. 
Efeitos dos mass media numa sociedade de massa (e não de indivíduos 
distintos): “Cada elemento do público é pessoa e directamente atingido pela 
mensagem” (Wright, 1975 in Wolf, p.22). Massa enquanto conjunto homogéneo 
de indivíduos (Wolf, p.25). Modelo comunicativo da teoria hipodérmica: efeitos 
não são estudados, são dados como certos (Wolf, p.27). 

2. Modelo de Lasswell: quem? Diz o quê? De que forma? Com que efeito? 
Atenção à audiência. (p.29) Iniciativa não é exclusivamente do comunicador e 
efeitos não recaem só sobre o público (Wolf, p.30). Individualização das 
audiências (Wolf, p.31) 

3. Abordagem empírico-experimental ou “da persuasão”. Factores relativos à 
audiência: interesse, exposição, percepção e memorização (Wolf, pp.36-41). 

4. Abordagem empírica de campo ou “dos efeitos limitados”. Influência em vez de 
persuasão. Importância do contexto social (Wolf, pp.51-54) e das características 
dos ouvintes (Wolf, p.49). Importância da estrutura social enquanto mediação 
entre mass-media e indivíduo (Wolf, p.56). 

5. Hipótese dos usos e satisfações. De “o que é que os mass-media fazem às 
pessoas?” para “o que é que as pessoas fazem com os mass-media?” (Wolf, 
pp.70-71). Necessidades do receptor (Wolf, p.71). Necessidade cognitivas, 
afectivas e estéticas, de integração da personalidade, de intergração social, e de 
evasão. 

6. Hipótese do agenda-setting: percepção da realidade é condicionada pelos mass-
media. Mass-media fornecem as categorias de entendimento da realidade social. 
(Wolf, pp.144-145). Impacto directo sobre os destinatários a dois níveis: “ordem 



do dia” dos temas e hierarquia de importância e prioridade dos mesmos (Wolf, 
pp.146-147). 

7. Menos relevante: Teoria crítica. Manipulação das massas pelas indústrias 
culturais. 

 
B. Interpretação e conclusão:  

 
1. Crescente protagonismo dado ao receptor. De um receptor passivo (teoria 

hipodérmica) para um receptor activo (usos e satisfações). Mais autonomia e 
independência face aos mass-media. Diversidade de respostas do receptor em 
função de motivação e do contexto social. Factores psicológicos e sociais na 
resposta comunicativa.  

2. Excepção na hipótese do agenda-setting: retorno ao determinismo dos mass-
media? Abordagem empírico-experimental dos efeitos limitados: mediação dos 
líderes de opinião.  

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTE FORMATIVO 1 
  



TESTE FORMATIVO DE INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(41032) 
 
Ano Lectivo 2008/2009 
 
Assinale no quadro a opção de resposta correcta. 
 

1. Pode descrever-se o modelo _____________ como uma teoria da propaganda e 
sobre a propaganda.  

 
a) de Lasswell 
b) Hipodérmico 
c) Two-step-flow 
d) Funcionalista 

 
2. O “efeito latente” em que a eficácia persuasiva aumenta à medida que o tempo 

passa diz respeito a um factor da abordagem «da persuasão». Esse factor é o de 
_________________ .  

 
a) Exposição selectiva 
b) Percepção selectiva 
c) Memorização selectiva 
d) Credibilidade do comunicador 

 
3. O modelo “two-step flow” põe em evidência a influência dos _____________  

na formação de atitudes do indivíduo.  
 

a) mass-media 
b) ditadores 
c) políticos 
d) líderes de opinião 

 
4. A teoria dos mass-media ligada à abordagem sociológica empírica defende que a 

eficácia da comunicação de massa está largamente associada e depende de 
___________________ e que existem no interior da estrutura social em que o 
indivíduo vive.  

 
a) Processos de comunicação decorrentes dos mass-media 
b) Processos de comunicação não provenientes dos mass-media  
c) Processos não-comunicacionais relacionados com os grupos de 

referência 
d) Factores socio-económicos relacionados com a classe social 

 
5. A pesquisa social levada a cabo pela _____________ propõe-se como teoria da 

sociedade entendida como um todo.  
 

a) Teoria crítica  
b) Teoria funcionalista 
c) Hipótese dos usos e satisfações 
d) Hipótese do agenda-setting 



 

6. Como afirma Cohen, se é certo que ____________ pode na maior parte das 
vezes, não conseguir dizer às pessoas como pensar, tem, no entanto, uma 
capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre que temas 
devem pensar qualquer coisa.  

 
a) Um líder de opinião 
b) A internet 
c) Um Governo 
d) A imprensa 

 
7. No texto de Gustavo Cardoso é argumentado que, em Portugal, os entraves ao 

desenvolvimento de uma democracia digital são essencialmente fruto de um 
sistema dos media dominado pela ______________, por um sistema político 
parlamentar que não promove o contacto directo com os eleitores e por uma não 
motivação dos cidadãos.  

 
a) Internet 
b) Televisão 
c) Imprensa escrita 
d) Rádio  

 
 

8. Alguns estudiosos defendem que ________________ terá, no futuro, práticas e 
características semelhantes às actuais, apenas utilizará um meio diferente para a 
difusão da mensagem, um meio que tem a vantagem de conjugar texto, imagem 
e som numa só estrutura ao alcance de todos à distância de um clique.  

 
a) A televisão 
b) A internet 
c) O jornalismo online 
d) O ensino 

 
9. No texto de Gil Baptista Ferreira, é apresentada a tese de uma sociedade em rede 

proposta por Manuel Castells, segundo o qual ______________ surge como uma 
nova forma de organização material das práticas sociais.  

 
a) A interactividade 
b) O espaço de fluxos 
c) A acção colectiva 
d) A tecnologia digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Segundo o texto de Paulo Serra sobre a internet como recurso educativo, falamos de 
___________________ quando nos referimos à incapacidade ou dificuldade do 
estudante em seleccionar a informação e distinguir entre material relevante e irrelevante, 
fonte autorizada e fonte suspeita.   

 
a) Exposição selectiva 
b) Percepção selectiva 
c) Plágio 
d) Confusão informativa 

  



GRUPO II 
 

Faça corresponder os autores e/ou teorias na coluna da esquerda às teorias ou 
definições na coluna da direita. 
 

 
1. Modelo de Lasswell a) Modelo Comunicativo da Teoria 

Hipodérmica  
2. Manuel Castells b) Consumidor é objecto da indústria 

cultural  
3. Theodor Adorno c) Quem? Diz o quê? Através de que 

canal? Com que efeito?  
4. Agenda-setting d) Exposição selectiva  
5. Teoria hipodérmica e) Ideologia da informação  
6. Abordagem empírica dos «efeitos 
limitados» 

f) Oposição entre rede e “self”  

7. Abordagem empírica «da persuasão» g) Audiência é activa  
8. Hipótese dos usos e satisfações h) Coincidência no ênfase dado pelo 

público e pelos mass-media a determinado 
acontecimento  

9. F.H. Lund e R. Bauer i) Ligação entre tendências políticas 
individuais e a teia de relações sociais de 
cada indivíduo.  

10. Daniel Bell j) Sociedade de massa  
 
 
  



GRUPO III 
 

1. Refira, a partir do texto de Serra (1997), algumas das vantagens e desvantagens 
do surgimento da Sociedade da Informação.  

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 

2. Enumere as três dimensões que Cardoso (2003) define como entraves ao 
desenvolvimento de uma democracia digital. 

 
1._______________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 

  



 
3. Analise críticamente, com recurso aos textos de apoio, os impactos da internet 

no jornalismo.  
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 



TESTE FORMATIVO DE INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(41032) 
 
Ano Lectivo 2008/2009 
 
ORIENTAÇÕES GENÉRICAS DE RESPOSTA 
 
Grupo I 
 
 

Nº questão Resposta 
1 B – Wolf, p.23 
2 C – Wolf, p.41 
3 D – Wolf, p.53 
4 B – Wolf, p.56 
5 A – Wolf, p.82 
6 D – Wolf, p.145 
7 B – Cardoso, pp.135-136 
8 C – Barbosa, p.1 
9 B – Ferreira, pp.713 

10 D – Serra, 2007, p.8 
 
 
Grupo II 
 

Nº questão Resposta 
1 C – Wolf, p.29  
2 F – Ferreira, p.715 
3 B –  Wolf, p.86 
4 H – Wolf, p.144 
5 J – Wolf, pp.23-26 
6 I – Wolf, p.53 
7 D – Wolf, p.37 
8 G – Wolf, p.73 
9 A – Wolf, p.27 

10 E – Serra, 1998, pp.95-101 
 
 
Grupo III 
 

1. Pergunta 1: 
 
Vantagens da sociedade da informação:  

1.1. Aumento de competitividade face ao Japão e E.U.A. 
1.2. Criação de emprego 
1.3. Melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e dos consumidores em 

geral. 
1.4. Maior eficiência da organização social e económica 
1.5. Aumento do P.I.B. 



1.6. Redução da inflação 
1.7. Novas oportunidades de afirmação cultural e artística 
1.8. Sociedade mais equilibrada e igualitária 
1.9. Redução de distâncias e do isolamento cultural 
1.10. Horários de trabalho mais flexíveis. 
1.11. Acessos das empresas a novos mercados. 
1.12. Acesso dos consumidores a novos serviços, na área da 

informação, do lazer, da cultura e da bases de dados. 
 

Desvantagens da sociedade da informação: 
1.13. Risco de exclusão cultural. 
1.14. Reforço do isolamento individual 
1.15. Intrusão no espaço e na vida privada. 
1.16. Problemas de ética e de moral. 

 
2. Pergunta 2: 

 
2.1. Sistema dos media onde predomina a televisão e, numa menor dimensão, os 

jornais. 
2.2. Um sistema político parlamentar que não promove o contacto directo entre 

os actores políticos e os eleitores. 
2.3. Uma não motivação dos cidadãos para a participação política. 

 
GRUPO IV 
 
Pergunta de desenvolvimento 
 

1. Impactos da internet no jornalismo: 
 

1.1. Fim do jornalismo ou mudança nas práticas jornalísticas? 
1.2. Conjugar texto, som e imagem numa só estrutura. 
1.3. Interactividade entre jornalista e leitor. Foruns, chats, sondagens de opinião, 

correio electrónico. 
1.4. Troca rápida ou imediata de informações entre pessoas que estão em 

diferentes partes do mundo (compressão espaço-tempo). 
1.5. Alcance planetário: quebra de fronteiras entre estados e cidades. 
1.6. Escrita não-linear: uso de links ou hiperligações. Nova forma de estruturar o 

texto jornalístico. O hipertexto. 
1.7. Utilização da net como fonte de investigação. Arquivamento de informação. 

 
2. Impactos da internet na educação: 

 
2.1. Como fonte de informação: internet como «biblioteca universal». 
2.2. Como recurso pedagógico-didactico. Uso de computador com projector de 
vídeo. Multitextualidade: texto, gráficos, fotografias, vídeos. Disponibilização 
de conteúdos. E-learning: não esgota as utilizações da internet como recurso 
educativo. 
2.3. Como instrumento de materialização de projectos. Criação de jornais, rádio 
ou televisão escolares para construir página ou fazer um blogue.  
2.4. Como objecto de estudo 



 2.4.1. Nas disciplinas de Tecnologia da Informação e da Comunicação 
 2.4.2. Na Sociologia, Antropologia, Economia, Português, etc. 
2.5. Riscos associados ao uso da internet:  
 2.5.1. O plágio 
 2.5.2. A confusão informativa. Dificuldade de seleccionar material 
relevante. 
 2.5.3. Desvio e tagarelice. Chats e messenger. 
 2.5.4. O jogo e o vício. Gasto excessivo de tempo e dinheiro. Risco de 
alienação: os MMORPG.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTE FORMATIVO 2 
  



2º TESTE FORMATIVO DE INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(41032) 
 
 
GRUPO I 
 
Assinale no quadro abaixo com Verdadeiro ou Falso as frases que se apresentam: 
 

1. O modelo de Lasswell também ficou conhecido como bullet theory.  
 

2. A teoria dos meios de comunicação resultante dos estudos psicológicos 
experimentais consiste sobretudo na revisão do processo comunicativo 
entendido como um processo mediado por factores externos aos meios de 
comunicação de massa. 

 
3. A credibilidade do comunicador é um factor ligado à mensagem dentro da 

abordagem empírico experimental «da persuasão». 
 

4. Os estudos de campo da abordagem dos efeitos limitados explicitam a escassa 
relevância dos mass media em confronto com os processos de interacção social.  

 
5. A hipótese dos usos e satisfações é uma teoria da sociedade de massa que têm 

em conta o papel do contexto social no processo comunicacional.  
 

6. Para os autores ligados à Escola de Frankfurt a autonomia do consumidor é 
condicionada pelo sistema da indústria cultural.  

 
7. Para Adorno, a estandardização da produção cultural não depende das 

necessidades do público.  
 

8. Para Manuel Castells, as manifestações anti-globalização são a expressão mais 
mediática das novas manifestações de identidade colectiva que desafiam a 
mundialização e o cosmopolitismo.  

 
9. A interactividade é vista sempre e inequívocamente como uma vantagem do 

jornalismo online  
 

10. Um dos efeitos positivos da internet enquanto recurso educativo é o de poder 
motivar os alunos através da elaboração de projectos digitais como o sejam a 
criação de uma televisão, rádio ou jornal digitais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRUPO I 
 
QUADRO DE RESPOSTA 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) na coluna da direita: 
 
 

Nº questão Resposta 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
 
 
 
 
  



 
GRUPO II 
 
Indique a opção correcta para a frase que se apresenta: 
 

1. “Mais do que um modelo sobre o processo de comunicação, dever-se ia falar de 
uma teoria da acção elaborada pela psicologia behaviorista” (Wolf). A que 
modelo/teoria se refere  a citação:  

 
a) Modelo de Lasswell 
b) Modelo comunicativo da teoria hipodérmica 
c) Teoria crítica 
d) Abordagem empírico-experimental «da persuasão» 

 
2. De que efeito trata a abordagem empírica de campo ou dos efeitos limitados:  

 
a) Efeito de manipulação pelos mass-media 
b) Efeito de persuasão dos mass-media 
c) Efeito de influência dos mass-media  
d) Efeito de influência que perspassa nas relações comunitárias 

 
3. Que efeito da campanha presidencial, dentro da dinâmica global de formação de 

atitudes políticas, não é referido por Lazarsfeld, Berelson e Gaudet (1944) no 
seu estudo The People’s Choice:  

 
a) Efeito de persuasão 
b) Efeito de activação 
c) Efeito de reforço 
d) Efeito de conversão 

 
4. Que teoria se constitui como uma abordagem global aos meios de comunicação 

de massa no seu conjunto?  
 

a) Hipótese dos usos e satisfações 
b) Funcionalista 
c) Crítica da Escola de Frankfurt 
d) Agenda-setting 

 
5. Do ponto de vista metodológico, a hipótese dos usos e satisfações sustenta que 

muitos dos objectivos da utilização dos mass-media podem conhecer-se através:  
 

a) dos dados de audiência 
b) de informação sobre o funcionamento dos mass-media em si. 
c) dos dados fornecidos pelos destinatários 
d) da comunidade e grupo de referência a que pertence o destinatário 

 
 
 

6. Segundo Bell, numa sociedade pós-industrial que elemento vem substituir o 
trabalho como fonte de valor:  



 
a) A educação 
b) A informação 
c) As novas tecnologias 
d) Os mass media 

 
7. A interactividade entre jornalistas e leitores tende a ser vista de que forma, por 

autores e jornalistas:  
 

a) Como uma vantagem incontestável 
b) Acima de tudo, como uma vantagem 
c) Acima de tudo, como um perigo 
d) Como uma vantagem e um perigo 

 
8. Qual das seguintes funções atribuída aos mass-media é referida por Gustavo 

Cardoso como sendo inibidora das funções tradicionais do parlamento:  
 

a) Diversão 
b) Agenda-setting 
c) Formação de opinião pública 
d) Inculcação ideológica 

 
9. Segundo Castells, que duas forças se opõem na luta pela remodelação do mundo 

e das vidas, encontrando nos novos media a “caixa de ressonância” para as suas 
lutas:  

 
a) Mundialização e identidade 
b) Local e global 
c) Estado-nação e sociedade global 
d) Estados-nação e movimentos sociais 

 
10. Qual das seguintes funcionalidades da internet é considerada um recurso com 

um impacto positivo na educação dos jovens?  
 

a) Chats 
b) Messenger 
c) Blogues 
d) Jogos online 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



GRUPO II 
 
QUADRO DE RESPOSTA 
 
Assinale a resposta certa (a, b, c ou d) na coluna da direita: 
 
 

Nº questão Resposta 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
 
 
  



GRUPO III 
 
 

1. Caracterize as três dimensões que, segundo Gustavo Cardoso, constituem 
entraves aos desenvolvimento de uma democracia digital:  

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

2. Indique os quatro factores relativos à audiência na abordagem empírico-
experimental ou «da persuasão».  

 
a) ______________________ 
b) ______________________ 
c) ______________________ 
d) ______________________ 

 
 
  



 
GRUPO IV 
 
A partir dos pressupostos da Escola de Frankfurt, analise críticamente os impactos das 
indústrias culturais enquanto sistema no indívíduo.  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



TESTE FORMATIVO DE INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(41032) 
 
Ano Lectivo 2008/2009 
 
ORIENTAÇÕES GENÉRICAS DE RESPOSTA 
 
Grupo I 
 
 

Nº questão Resposta 
1 F – Wolf, p.28 
2 F – Wolf, p.34 
3 V – Wolf, p.42 
4 V – Wolf, p.59 
5 F – Wolf, pp.70-81 
6 V – Wolf, p.85 
7 F – Wolf, p.85 
8 V – Ferreira, p.714 
9 F – Barbosa, p.5 

10 V – Serra, 2007, p.6 
 
 
Grupo II 
 

Nº questão Resposta 
1 B – Wolf, p.27 
2 D – Wolf, p.47 
3 A – Wolf, p.52 
4 B – Wolf, p.62 
5 C – Wolf, p.74 
6 B – Serra, 1997, p.97 
7 D – Barbosa, p.5 
8 C – Cardoso, p.114 
9 A – Ferreira, p.715 

10 C – Serra, 2007, p.6 
 
 
Grupo III 
 

3. Pergunta 1: (Cardoso, pp.135-136) 
 

a) Um sistema dos media onde predomina a televisão e numa menor dimensão, os 
jornais. Jornalistas, editores, investidores e proprietários dos media procuram 
manter o controlo dos canais de acesso aos actores políticos. 

b) Um sistema político parlamentar que não promove o contacto directo entre 
actores políticos e eleitores. Utilização individual mais restrita das novas 
tecnologias de informação e comunicação no campo político devido à política 
restritiva das direcções partidárias e grupos parlamentares. 



c) Uma não motivação dos cidadãos para a participação política desencoraja a 
classe política de se apropriar da internet como instrumento de comunicação. 

 
4. Pergunta 2: (Wolf, pp.36-42) 

 
a) Interesse em obter informação 
b) Exposição selectiva 
c) Percepção selectiva 
d) Memorização selectiva 

 
 
GRUPO IV 
 
Pergunta de desenvolvimento (pp.84-92): 
 

1. Caracterização da indústria cultural enquanto sistema (pp.84-86): filmes, rádio e 
semanários constituem um sistema. Contexto: sociedade Americana, anos 30 e 
40. Cultura de massas impõe estandardização e organização. Público impõe 
estereótipos de baixa qualidade. Estratificação dos produtos culturais adequada à 
lógica de todo o sistema produtivo. Novidade oculta sempre uma estrutura já 
estabelecida. Sistema condiciona processo de consumo e consumidor. 

2. Indivíduo na era da indústria cultural (pp.86-87) deixa de decidir 
autonomamente. Manipulação. Indivíduo é objecto não sujeito da indústria 
cultural. Pseudo-individualidade. Obediência irreflectida como valor dominante 
na relação dos indivíduos com a indústria cultural. 

3. Produtos da indústria cultural (pp.88-91): são feitos para serem facilmente 
apreendidos pelo público (exs: filme sonoro, música ligeira). Adequação ao 
mecanismo económico que domina o tempo do trabalho e do lazer. Produto 
cultural prescreve todos os significados que possam ser atribuídos: romances, 
séries televisão, géneros musicais. Distinção entre música ligeira e clássica. A 
pseudo-individualização na música. 

4. Os géneros (pp.91-92): estereotipização. Modelo pré-estabelecido de 
expectativas em relação aos objectos culturais. 

 

 


