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Responda às questões com base no fragmento do

texto intitulado Bürokraten des Wissens? 'Denk-

stile'computerunterstützter visueller Präsenta-

tionen. (pág. 6)

De acordo com o primeiro parágrafo (§ 1) do texto,

considere as afirmações a seguir.

I Na discussão crítica contemporânea sobre esti-→

los de pensamento e formas de conhecimento, a

questão da influência crescente dos materiais de

apoio visual ocupam um papel central.

II Os materiais de apoio visual desempenham um→

papel crescente na comunicação do conhecimento

em muitos campos sociais.

III Um dos objetivos do texto é responder à ques-→

tão das mudanças nos estilos de pensamento e for-

mas de conhecimento na sociedade.

Está(ão) correta(s)

1

Marque A para as afirmações que estão em eacordo

D para as afirmações que estão em com odesacordo

conteúdo expresso no primeiro parágrafo (§ 1) do

texto.

2

Pouco tem sido pesquisado, na prática, de que

forma os elementos de comunicação visual mu-

dam o conhecimento.

Em algumas áreas da produção científica de

conhecimento, como na pesquisa científica e

tecnológica, a forma como os elementos de

comunicação visual mudam o conhecimento já

foi pesquisada.

O artigo tem em vista uma modalidade de

comunicação menos difundida que a comuni-

cação visual, que tem sido utilizada por insti-

tuições científicas.

(  )

(  )

(  )

Assinale a sequência correta.

D – A – D

A – A – D

A – D – D

a

c

b

A – D – A

D – A – Ae

d

apenas I.

apenas I e II.

apenas II e III.

a

c

b

apenas III.

I, II e III.e

d

Em “Im Zentrum steht d ie Analyse der

Visualisierung von Wissen, die mit Hilfe von

computerunterstützten visuellen Präsentationen

mittlerweile in zahlreichen gesellschaftlichen

Feldern zum Standard avanciert sind.” (§ 1), o

segmento sublinhado pode ser substituído, sem

alteração de sentido, por

3

anhand von.

in Bezug auf.

im Hinblick auf.

im Auftrag von.

aufgrund von.e

d

c

b

a

A melhor tradução para os segmentos sublinhados

em “ solchen Präsentationen im kulturWährend -

kritischen Diskurs vorgehalten wird, einerletztlich

'Bürokratisierung des Wissens' Vorschub zu leisten”

(§ 1) é

4

embora – finalmente.

no entanto – enfim.

assim – por último.

enquanto – em última análise.

porém – afinal.e

d

c

b

a
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Em “fragen wir hier nach den spezifischen Merk-

malen, Visualisierung von Wissenselementen indie

Präsentationen auszeichnet” (§ 1), o segmento

sublinhado refere-se a

5

Bürokratisierung des Wissens.

Vorschub.

Merkmalen.

Präsentationen.

Typologie der Ikonologie.e

d

c

b

a

De acordo com o quarto parágrafo (§ 4) do texto,

considere as afirmações a seguir.

I As apresentações com apoio visual são um gê-→

nero de comunicação relativamente novo, que se

espalhou rapidamente nas últimas décadas.

II A mediação do conhecimento é realizada prin-→

cipalmente em situações formais de comunicação.

III Em inúmeras instituições da economia, do sis-→

tema educacional e da ciência, as palestras são rea-

lizadas cada vez mais com apoio visual.

Está(ão) correta(s)

6

apenas I.

apenas I e II.

apenas I e III.

apenas III.

I, II e III.e

d

c

b

a

Em “Es stellt sich die Frage” (§ 4), o segmentodaher

sublinhado expressa ideia de

7

modo.

oposição.

finalidade.

conclusão.

concessão.e

d

c

b

a

Em “ob es solcherdurch den massiven Einsatz

Präsentationen zu einer Veränderung in den Wis-

sensstrukturen kommt” (§ 4), o segmento sub-

linhado pode ser substituído, sem alteração de

sentido, por

8

angesichts des ständigen Aufwands.

mit der häufigen Anwendung.

nach der drastischen Veränderung.

ohne den maßlosen Gebrauch.

um die völlige Nutzung.e

d

c

b

a

Anotações
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Assinale a alternativa que expressa ideia de fre-

quência.

9

“In zahlreichen Institutionen der Wirtschaft,

des Bildungssystems und der Wissenschaft

werden Vorträge immer häufiger mit am Com-

puter erzeugten und dargebotenen Visualisier-

ungen durchgeführt.” (§ 4)

“Zweifellos spielt vor allem die Visualisierung

von 'Wissen' eine zentrale Rolle.” (§ 4)

“Die Visualisierung von Wissen ist allerdings

keineswegs eine originelle Erfindung von Prä-

sentationen.” (§ 5)

“Freilich kann diese Kommunikationsform an

Vorläufer anschließen.” (§ 5)

“Tatsächlich gehen die Bemühungen, die Über-

zeugungskraft des gesprochenen Wortes und

die Vermittlung von Wissen durch visuelle

Darstellungen zu verstärken, historisch noch

weiter zurück.” (§ 5)

e

d

c

b

a

Em “Freilich kann andiese Kommunikationsform

Vorläufer anschließen.” (§ 5), o segmento sublinha-

do refere-se a

Em “Wir sind hier an einer rezenterenjedoch

Veränderung der Kommunikation durch den Einsatz

von visuellen Mitteln interessiert.” (§ 6), o segmen-

to sublinhado estabelece uma relação de

10

12

Visualisierung von Wissen.

Präsentationen.

Vorläufer.

Dias, Epidiaskop oder Overheadfolien.

Referate.e

d

c

b

a

comparação.

condição.

concessão.

oposição.

conclusão.e

d

c

b

a

Marque A para as afirmações que estão em eacordo

D para as afirmações que estão em com odesacordo

conteúdo expresso no quinto parágrafo (§ 5).

1 1

A apresentação de comunicações com apoio vi-

sual é uma invenção original.

A mediação do conhecimento por meio de apre-

sentações com apoio visual remonta a tempos

historicamente mais antigos.

As apresentações visuais são usadas para for-

talecer o poder convincente da palavra falada e

a mediação do conhecimento.

(  )

(  )

(  )

Assinale a sequência correta.

D – A – D

A – A – D

A – D – D

a

c

b

A – D – A

D – A – Ae

d
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Assinale a alternativa em que o segmento estabe-

lece relação de causa no texto.

13

“an einer rezenteren Veränderung” (§ 6)

“durch den Einsatz von visuellen Mitteln” (§ 6)

“aufgrund veränderter Kommunikationserfor-

dernisse” (§ 6)

“nach den Formen der Wissensproduktion” (§ 7)

“ob durch visuelle Präsentation” (§ 7)e

d

c

b

a

A melhor tradução para os segmentos sublinhados

em “ und ihresVor diesem Hintergrund angesichts

oft schlichten Charakters” (§ 7) é, respectivamente,

14

no fundo – em oposição a.

antes desse quadro – por causa de.

contra esse pano de fundo – por um lado.

diante disso – em contraste.

nesse contexto – em vista de.e

d

c

b

a

Em “und durch welche Charakteristika sich diese

denn auszeichnet” (§ 7), o segmento sublinhado

refere-se a

Em “Es wirft sich – durchaus analog zu derdeshalb

von Knorr Cetina (2002) formulierten Frage nach

den Formen der Wissensproduktion in den Wissen-

schaften – die Frage danach auf” (§ 7), o segmento

sublinhado pode ser substituído, sem alteração de

sentido, por

15

16

Charakteristika.

epistemische Kultur.

visuelle Präsentation.

Frage.

Wissenschaften.e

d

c

b

a

daher.

daraus.

dabei.

dafür.

dazu.e

d

c

b

a

Anotações
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Texto

§1
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§2

§3
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§4

§5

§6
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§7

Fonte: Disponível em: <http://www.soz.uni-bayreuth.de/_pdf-Pub/Poetzsch-Schnettler-2006-Wissensbuerokraten.pdf>.
Acesso em: 04 set. 2017.


