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Tarefas: 

- Responder a questões a partir da audição de uma conversa telefónica; 

- Relatar experiências de situações referentes a problemas com dispositivos 

tecnológicos; 

- Completar textos com o futuro imperfeito do indicativo; 

Escrever uma carta para o futuro eu. 

Conteúdos linguísticos: 

- Futuro imperfeito do indicativo. 

- Fonética: vogais e ditongos. 

 

A Tecnologia e o Futuro 
 
 
 

 

Quando compramos um dispositivo tecnológico, normalmente escolhemos o mais 

moderno ou o que está “à frente dos outros” em termos de opções e de 

possibilidades de utilização. Esta sequência apresenta várias situações que têm em 

comum o facto de falarem sobre a forma como a tecnologia muda o nosso 

presentem mas também, com toda certeza, o futuro. No final, vamos enviar uma 

carta para o futuro... 

 

 
1. Às vezes as novas tecnologias trazem-nos problemas. Ouça a conversa telefónica e 

selecione a opção correta (https://www.youtube.com/watch?v=9np26IW3sPo, dos 

0-3’58”): 

A. A Maria pede autorização ao cliente para gravar a chamada para 

efeitos de... 

I. segurança da empresa e de prova contratutal. 

II. segurança do cliente e de prova de rescisão de contrato. 

III. segurança e satisfação do cliente. 

 
B. A empresa está a contactar o Sr. João... 

I. porque querem convencê-lo a tornar-se o novo cliente da empresa. 

II. porque ele já foi cliente. 

III. porque têm uma campanha unicamente para antigos clientes. 

 
C. O cliente rescindiu contrato com a Voz... 

I. porque o preço aumentou e o serviço era mau. 

II. porque optou por um serviço mais barato e mais completo. 

III.porque optou por um serviço mais caro, mas muito melhor. 

https://www.youtube.com/watch?v=9np26IW3sPo
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D. A Voz é a primeira operadora a levar até casa dos clientes... 

I. uma internet mais rápida. 

II.a fibra. 

III.um pacote de internet e televisão. 

 
E. O Sr. João viu um cartaz na paragem de autocarro da companhia... 

I. Robafone 

II.Voz 

III.Meuo 

F. A fibra da Voz é mais rápida e melhor do que das outras companhias... 

I. porque os cabos são maiores. 

II. porque os cabos são mais largos. 

III. porque os cabos são mais grossos. 

 
G. O novo router da Voz permite velocidades de wi-fi... 

I. até dez vezes mais rápidas. 

II.dez vezes mais rápidas. 

III.no mínimo dez vezes mais rápidas. 

 
1.1. Perante todas as ofertas da voz o Sr. João diz “Isso parace-me muita parra e 

pouca uva.” 

Conhece este provérbio: “Muita parra e pouca uva”? Qual será a opção correta 

que melhor descreve este provérbio. Sublinhe-a. 

a. Muitas palavras e muitas obras 

b. Muitas promessas e poucos resultados. 

c. Pouca conversa e muita ação. 
 

1.2. Na sua opinião, o que quis dizer o Sr. João com esta expressão? 
 
 

 

 

1.3. Já viveu alguma situação semelhante a esta ou outra em que teve problemas 

por causa das novas tecnologias? Relate a sua experiência. 

 
2. Leia a informação sobre quatro projetos arquitetónicos do futuro. Complete os 

textos com os verbos na caixa correta do Futuro Simples do Indicativo. 
 

ser ter terminar custar receber haver estar ligar 
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As moradias The Floating Seahorse estão em construção a poucos 
quilómetros da costa do Dubai. Tecnicamente, estas moradias serão 
um barco que não se mexe. Terão três andares. Os quartos estarão 
debaixo de água, a três metros de profundidade. Uma casa destas 

  1.5 milhões de euros. As primeiras    
prontas em 2018. 

A Torre Jeddah, na Arábia Saudita, será o 
edifício mais alto do mundo. 
  1 km de altura. A torre 
precisará de aguentar os ventos fortes, 
muito comuns no deserto. Dentro da 
torre caberão apartamentos de luxo, 
escritórios, um hotel e um centro 
comercial. A torre terá 60 elevadores e 
200 andares. A sua construção 
  em 2020. 

A Ponte-jardim, em Londres, será uma ponte acessível só aos 
peões. Terá 367 metros de comprimento e 30 metros de 
largura. 
  as duas margens do Rio Tamisa. Ao longo da 
ponte   vários tipos de árvores típicas de Inglaterra. 
Será provavelmente, a única ponte-jardim do mundo. Receberá 
os primeiros visitantes em 2018. 

 
 
 

A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. 
A Casa da Montanha Kezmarska  um 
hotel no meio das montanhas, no norte da 
Eslováquia. O hotel ficará a 1700 metros de 
altitude e terá uma forma moderna, parecida 
com um cubo de gelo gigante. Na parte de 
dentro, o hotel terá um estilo tradicional, típico 
das montanhas. Ainda não se sabe quando é que 
o Kezmarska  os primeiros 
hóspedes. 
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B. Ouça e repita as palavras. Sublinhe as letras 
sublinhas pronunciadas como [ɐ]. 

A44 
A. Ouça e repita as palavras. Assinale as letras 

sublinhadas pronunciadas como [ɐ]. 

A44 

A44. 
b. Ouça e repita as formas verbais que terminam 

com o ditongo [ɐw]. Sublinhe a sílaba 
acentuada. 

A44. 
a. Ouça e repita as formas verbais. Preste 

atenção à acentuação e à pronúncia da vogal 
final como [a]. 

será terá verá dará fará dirá irá 

 

leram lerão vieram virão perderam  

verão viram perderão ouviram ouvirão  

 

jogaram jogarão ligaram ligarão 

 

cama fala chama cara Ana Banha 

 

 

2.1. realize agora os seguintes exercícios para treinar a pronúncia: 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

3. Pense em Macau. Consegue imaginar como será no futuro, daqui a uns 15 anos? 

Escreva quatro frases. 

 
1. No futuro, a minha cidade    

2. No futuro,    

3. No futuro,    

4. No futuro,    
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4. Escreva uma carta para si no futuro, que receberá na data que indicar: 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

4.1. Ir ao sítio futureme.org e enviar a carta que escreveu. 


