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A caixa de pandora tecnológica penetra nos lares e libera suas
cabeças falantes, astros, novelas, noticiários e as fabulosas,
irresistíveis garotas – propaganda, versões modernizadas do
tradicional homem- sanduíche.
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A TV, a partir da década de 1950, entrou nos lares provocando
mudanças consideráveis nos hábitos da população. Certos
episódios da história brasileira revelam que a TV, especialmente
como espaço de ação da imprensa, tornou-se também veículo de
utilidade pública, a favor da democracia, na medida em que

a) amplificou os discursos nacionalistas e autoritários durante o
Governo Getúlio Vargas.
b) revelou para o país casos de corrupção na esfera política de
vários governos.
c) maquiou indicadores sociais negativos durante as décadas de
19970 e 1980.
d) apoiou, no governo Castelo Branco, as iniciativas de
fechamento do parlamento.
e) corroborou a construção de obras faraônicas durante os
governos militares.
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Comentário: O direito de informação é um
direito fundamental da pessoa humana que
regulamenta o acesso à informação de
interesse público. Qualquer tipo de opinião
pode ser externada desde que não agrida a
honra e a dignidade da outra pessoa,
tutelados pelo texto constitucional do Brasil.
Cabe a quem recebe a notícia ater-se a
critérios avaliativos a fim de discernir o que é
fato (aquilo que é consolidado dentro de
uma comunidade científica, portanto
irrefutável) de opinião (algo meramente
subjetivo). Ressalta-se que, nos dias de hoje,
com a evolução vertiginosa da tecnologia,
tem ocorrido uma crescente onda de Fake
News, produzindo e espalhando notícias
falsas sobre determinados assuntos ou
personalidades. Em se tratando de Fake
News sobre outra pessoa, tal atitude pode
ser considerada crime levando-se em
consideração as declarações caluniosas,
difamatórias e injuriosas.

GABARITO:
alternativa B

NÍVEL DA QUESTÃO:  FÁCIL
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