
Prova Substitutiva
Mídias Sociais

1. (2,0) Explique qual a relação existente entre as revoluções na tecnologia da informação, a
crise econômica do capitalismo e o apogeu dos movimentos culturais que estão na base
da constituição social daquilo que conhecemos hoje como sociedade em rede. A partir de sua
explicação, demonstre como essas relações acabaram gerando uma nova estrutura social
dominante, uma nova economia e uma nova cultura.

2. (2,0) No campo do trabalho imaterial deixamos de atuar no domínio da gestão dos tempos
e métodos para atuar no  domínio da construção social do mercado. Explique quais as
principais diferenças entre essas formas de gerir o trabalho e de que maneira isso acaba
sendo  dependente  daquilo  que  passamos  a  chamar  do  processo  de  produção  da
subjetividade. 

3. (2,0) Do ponto de vista da inteligência coletiva, vivemos uma era determinada culturalmente
pelos  algoritmos que hoje se aperfeiçoam e buscam se desenvolver em direção de uma
esfera  semântica. Explique  qual  a  importância  e  em  que  sentido  os  algoritmos
contemporâneos determinam nossa experiência  cultural  e  exemplifique com ao menos 3
exemplos de usos desses algoritmos para a constituição de aplicações semânticas. Qual a
importância e o papel dos metadados neste contexto? Por quê o uso desses algoritmos e a
construção  da  esfera  semântica  é  algo  que  somente  faz  sentido  quando  falamos  de
inteligência coletiva?

4. (4,0)  Analise  e  justifique  a  criação  de  um  campo  semântico  para  futuras  análises  de
produção de conteúdos em mídias sociais, percorrendo os seguintes itens:
1. (0,5)  Encontre  as  20  expressões  mais  relevantes  em  um  mecanismo  de  análise  de

palavras-chave. Apresente uma planilha com os resultados;
2. (0,5) Encontre  os termos mais  expressivos (simples  ou compostos)  em um buscador

semântico.Apresente uma planilha com os resultados;;
3. (0,5) Encontre as palavras de maior frequência no conteúdo dos 10 documentos mais

importantes  retornados  em  uma  pesquisa  no  Google  do  tema  de  seu  mapeamento.
Apresente uma planilha com os resultados;

4. (2,5)Crie uma planilha integrada com no máximo 20 expressões, sendo constituída pela
junção das 3 etapas anteriores. Justifique a escolha de cada termo relativo a relavância
social de sua base de dados de origem. Apresente uma planilha com os resultados.


