
A) A abrangência da Internet não impactou a sociedade como a revolução
industrial.
B) O telefone celular mudou o comportamento social, mas não impactou na
disponibilidade de informações.
C) A invenção do rádio foi possível com o lançamento de satélites que
proporcionam a transposição de fronteiras.
D) A televisão não atingiu toda a sociedade devido ao alto custo de implantação e
disseminação.
E) As redes de computadores, nos quais o trabalho são realizados por grande
número de computadores separados, mas interconectados, promoveram a
aproximação das pessoas

A fusão dos computadores e das comunicações teve profunda influência na
organização da sociedade, conforme se verifica pela afirmação:

(Enem 2009 - cancelada)
Cada um dos três séculos anteriores foi dominado por uma única
tecnologia. O século XVIII foi a época dos grandes sistemas mecânicos que
acompanharam a Revolução Industrial. O século XIX foi a era das máquinas a
vapor. As principais conquistas do século XX se deram no campo da aquisição, do
processamento e da distribuição de informações. Entre outros desenvolvimentos,
vimos a instalação das redes de telefonia em escala mundial, a invenção do rádio
e da televisão, o nascimento e crescimento sem precedentes da indústria de
informática e o lançamento de satélites de comunicação.
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GABARITO:
alternativa E

Comentário: O texto realiza um passeio histórico
pelos avanços e grandes momentos de avanços
tecnológicos da humanidade.  Contudo, lança um
olhar mais específico sobre o impacto das
tecnologias da comunicação e da informação na
sua vida pessoal e social. Também fala do impacto
no desenvolvimento do conhecimento. O último
período do texto aborda diretamente e chama a
atenção para "o nascimento e crescimento sem
precedentes da indústria de informática e o
lançamento de satélites de comunicação". Isso
possibilitou encurtar distâncias, aproximando mais
e mais as pessoas

Aprenda mais em: https://enem.ced.ce.gov.br/


