ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____
PROF:______________________________________________TURMA:___________
NOME:_______________________________________________________________

1.Explique como ocorrem as relações interpessoais pela internet e quais benefícios ou
malefícios essas relações podem provocar na sociedade em geral?
As relações Interpessoais na Internet é todo e qualquer tipo de relação entre as
pessoas, pode ser uma simples conversa no bate-papo, a interação nas redes sociais,
a troca de informações no trabalho, entre outras. Proporcionando benefícios como
relacionamentos a distância, ou seja, a facilidade na comunicação, a facilidade de
compra de produtos, entre outros;
e malefícios como a vulnerabilidade das
exposições pessoais e profissionais na rede, os vícios em jogos eletrônicos, golpes
como clonagem de cartões, entre outros.
2.Há vantagens nessas relações interpessoais ocorridas pela internet?Comente.
A internet favorece as relações interpessoais, pois as pessoas se comunicam com
mais velocidade e com um grande número de pessoas do mundo todo, favorecendo
os aspectos profissional, educacional, entre outros. Também pela natureza gratuita da
maioria dos conteúdos, a internet proporciona uma inclusão social e digital sem
precedentes. Esta inclusão também favorece o contato entre as pessoas e de forma
muito intuitiva, os internautas aprendem coisas novas a todo o momento.

3.Responda com suas palavras: o que são redes sociais e o objetivo de sua criação?
As redes sociais são plataformas sociais virtuais
compostas por pessoas conectadas por vários tipos de
relações, que dividem valores, objetivos, interesses e
ideologias comuns. O objetivo das redes sociais é de
integrar as pessoas dos mais diversos lugares e facilitar
as relações interpessoais.

4. Analise a música: Pela Internet do cantor Gilberto Gil e explique com suas palavras
como a tecnologia é vista pelo compositor, após faça um paralelo com o nosso
cotidiano.
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Criar meu web site
Fazer minha home-page
Com quantos gigabytes
Se faz uma jangada
Um barco que veleje
Criar meu web site
Fazer minha home-page
Com quantos gigabytes
Se faz uma jangada
Um barco que veleje
Que veleje nesse informar
Que aproveite a vazante da infomaré
Que leve um oriki do meu velho orixá
Ao porto de um disquete de um micro
em Taipé

Um grupo de tietes de Connecticut
Eu quero entrar na rede
Promover um debate
Juntar via Internet
Um grupo de tietes de Connecticut
De Connecticut de acessar
O chefe da Mac Milícia de Milão
Um hacker mafioso acaba de soltar
Um vírus para atacar os programas no
Japão
Eu quero entrar na rede para contactar
Os lares do Nepal, os bares do Gabão
Que o chefe da polícia carioca avisa
pelo celular
Que lá na praça Onze
Tem um videopôquer para se jogar
https://www.letras.mus.br/gilbertogil/68924/

Um barco que veleje nesse infomar
Que aproveite a vazante da infomaré
Que leve meu e-mail até Calcutá
Depois de um hot-link
Num site de Helsinque
Para abastecer
Eu quero entrar na rede
Promover um debate
Juntar via Internet
Na canção, o compositor defende a internet, ou seja, a tecnologia como ferramenta
de uso cultural e essa canção apesar de ter sido escrita há 10 anos atrás consegue
sintetizar a essência do que é vivido na atualidade. Nos versos “criar meu web site”,
“fazer minha home page”, mostra como a internet proporciona a utilização de
serviços úteis e grátis para a navegação que facilita e muito a vida de milhões de
pessoas e empresas. Neologismos como “informar e infomaré” referem-se ao mar de
informações que a internet possibilita para todas as pessoas do mundo inteiro, desde
Calcutá a Helsique em questão de segundos. A música também trata de aspectos
como promoção de debates o que dá a possibilidade de uma construção coletiva de
conhecimento tão frequente no nosso cotidiano.
5.Encontre na letra da canção aspectos positivos e negativos mencionados quanto ao
uso da tecnologia. Em seguida, explique quais aspectos predominam. Você concorda
com essa confirmação? Por quê?
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Aspectos positivos

Aspectos negativos

Promoção de debate.
Menção a hacker mafioso.
Criação de web site e home Page.
Vírus que atacam programas no Japão.
Utilização do celular para auxiliar a polícia
O mar de informações proporcionados pela
internet.

Os aspectos positivos predominam os negativos.
Resposta Pessoal.
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