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As novas tecnologias 

 

Tarefas: 

- Fazer a correspondência entre o título e imagens sobre a evolução e uso da 

tecnologia;  

- Responder a questões a partir de un anúncio a um modelo de telemóvel; 

- Responder a questões a partir da leitura de um artigo sobre o Facebook;  

- Passar mensagens para o discurso indireto; 

- Escrever um texto de opinião sobre as novas tecnologias. 

Conteúdos linguísticos: 

- Formação de palavras: verbo > adjetivo > nome 

- Discurso direto e indireto. 

 

A tecnologia sempre serviu para ajudar o ser humano a realizar as mais variadas 

tarefas. Nesta sequência, vamos ver como as tecnologias mudaram, quais os novos 

meios tecnológicos e como é que a maioria das pessoas os usa. 

 

1. As imagens seguinte mostram como a tecnologia tem mudado e, com ela, os 

hábitos das pessoas. Escreva a letra no título adequado a cada uma das 

imagens. 

 

 

 
a)  

 
b)  

 
c)  
 

Onde estão 

os ícones?? 

Não  há ícones. É um quadro. 

Telefono-te depois. A 

professora está a 

distrair-me. 
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d)  

 

 
 

e)  

 
 
 

 
f)  

 

 

TÍTULO IMAGEM 

1. Quem tem um telemóvel tem tudo  

2. A evolução da escrita  

3. Tecnologia do século passado  

4. A minha vida por um ícone  

5. Estar na lua  

6. Quando o professor é invisível  
 

 

2. O telemóvel tornou-se nos dias de hoje indispensável. Todos os anos, saem 

novos modelos, sempre com uma tecnologia mais avançada. 

2.1.  Veja o vídeo publicitário em 

https://www.youtube.com/watch?v=XgYASWQ3foM e escolha a resposta 

correta para cada pergunta. 

 

1. Tem 4 vezes mais resolução do que o HD. ____ 
2. Sim, mas apenas no caso de essa tecnologia ser simples. ___ 
3. A LG está a apresentar o novo telemóvel LG G3. ___ 
4. Sim, utiliza três tecnologias que ajudam a bateria a durar o dia todo. ___ 
5. O écran, a câmara e o design. ___ 

Como é que posso confiar nas suas informações se o 

professor está a usar uma tecnologia tão desatualizada? 

Está alguém 

com atenção? 
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6. Sim, podemos utilizar o controlo de voz. ___ 
7. A câmara tem um estabilizador de imagem que acaba com as fotografias tremidas 

e até uma criança consegue tirar uma fotografia com qualidade. ___ 
 
a) Qual é o produto que a LG está a apresentar? 
b) As pessoas querem tecnologia avançada? 
c) O novo smartphone da LG melhorou três das tecnologias existentes. Quais? 
d) Como é a resolução deste novo écran? 
e) Qual é uma das novidades da câmara deste telemóvel? 
f) Há alguma novidade para quem gosta de tirar selfies? 
g) A bateria do LG G3 é inovadora? 
 

2.2. Observe a tabela e escreva verbo, adjetivo ou nome de acordo com a 
categoria gramatical da palavra. 
 

1) assustadora  12) lançamento  23) adiantar  

2) tirar  13) televisão  24) informação  

3) programa  14) entusiastas  25) habitual  

4) revolucionárias  15) aficionados  26) abastecem  

5) melhoria  16) alterações  27) interagir  

6) alimentos  17) substituir  28) locais  

7) significativo  18) implantada  29) funciona  

8) invadir  19) houve  30) robôs  

9) inteligência  20) tecnologia  31) cirurgias  

10) plantação  21) orgânicos  32) instantânea  

11) início  22) surgiu  33) design  

 
 

3. As redes sociais são um exemplo de como a tecnologia mudou o mundo em 
que vivemos. Leia o seguinte texto sobre a rede social mais conhecida do 
planeta: o Facebook:  
  

«The Social Network»: o parto difícil do Facebook 
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«Não se conseguem 500 milhões de amigos sem fazer alguns inimigos»: este é o mote 
de «The Social Network», o filme de David Fincher sobre a criação do Facebook, cujo 
«trailer» já está na internet, ao som de «Creep», dos Radiohead. 

As origens em 2004 da rede social da moda, o Facebook, são o tema do mais recente 
filme de 
David Fincher, «The Social Network», com estreia agendada para 1 de Outubro nos 
EUA e 9 de Dezembro em Portugal. A película está a ser adaptada do livro «The 
Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius, and 
Betrayal», de Ben Mezrich, por cá editado pela Almedina com o título de «Milionários 
Acidentais». 

O resumo do livro no site da editora dá bem uma ideia do que deverá ser o tom do 
filme: «Um pequeno crime, uma ideia genial, um negócio de milhões: toda a história 
da polémica criação do Facebook, desde o dia em que Mark Zuckerberg invadiu os 
servidores da Universidade de Harvard até à ruptura definitiva com o seu melhor 
amigo. Ao contrário do que se pensa, a criação do Facebook é a história de um crime, 
de dois génios socialmente inadaptados, de uma amizade que acabou na barra dos 
tribunais. Mas é, também, a empolgante narrativa de um momento mágico, do 
nascimento de uma ideia, e de como uma série de acasos deram origem a uma das 
maiores fortunas do planeta». 

adaptado de https://mag.sapo.pt/cinema/atualidade-cinema/artigos/the-social-network-o-parto-dificil-do-facebook 

3.1. O que é que significam as seguintes expressões do texto? Escolha a opção que 
melhor define a expressão.  

a) … o parto difícil do Facebook… 

a criação da rede social foi complicada 

a rede social provocou muitas dores  
 

b) «Não se conseguem 500 milhões de amigos sem fazer alguns inimigos» 

é impossível ter sucesso sem amigos 

não é possível ter sucesso sem ter problemas  
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c) … este é o mote de… 

ponto de partida 

ponto de chegada  
 

 
d) … o tom do filme… 

a cor  

o sentido  
 

e) … génios socialmente inadaptados… 

pessoas extremamente inteligentes que são difíceis  

pessoas extremamente inteligentes que têm dificuldade em socializar  
 

f) … ruptura definitiva com o seu melhor amigo… 

terminar uma relação de amizade para sempre 

ter uma grande discussão  
 

g) … a empolgante narrativa… 

os acontecimentos reais ou imaginários  

a história emocionante  
 

4. Complete o texto com as palavras corretas. Faça as alterações necessárias. Pode 

usar a mesma palavra mais do que uma vez. 

 

internet nome aplicação ícone telemóvel 
 

Atualmente, os _____________________, têm muitas _________________________. 

Cada uma, tem um ___________________________________ e um 

___________________. Todos nós reconhecemos a ___________________________ 

pelo seu _______________________. Este é o 

_______________________________ da ________________________ que se chama 

Wechat.Para usarmos a grande maioria das ___________________________, 

precisamos de ________________________________.  

 

5. Mude agora as seguintes mensagens para o discurso indireto. Faça as alterações 

necessárias: 
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Mensagem da Joana: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Mensagem do Carlos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Para terminar, escreva um texto sobre as vantagens e desvantagens das novas 

tecnologias. Pode servir-se do cartoon para dar a sua opinião. Siga os tópicos: 

- Utilização que faz das novas tecnologias; 

- Apresentação de vantagens e desvantagens das novas tecnologias (duas vantagens e duas 

desvantagens); 

- Conselhos para quem usa as novas tecnologias.      

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Carlos, 
Podes ir buscar o meu telémovel à loja? Já está pronto! 
Muito obrigada. 
Joana 
 

Joana, 
Hoje não posso. Estou muito ocupado no trabalho. Hoje, 
quando cheguei ao escritório já tinha imensas coisas em cima 
da secretária para fazer. Acho que vou sair mais tarde. 
Até logo, 
Carlos 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


