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1. Desenhe um meio de transporte.

2. No caminho de casa para a escola, você observa alguns meios de transporte circulando pela 
cidade.

Quais meios de transporte você mais utiliza e quando?

3. Escreva o significado da placa de trânsito mostrada.
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4. Para nos deslocarmos de um lugar a outro, usamos os meios de transporte, alguns que são mais 
frequentes no dia a dia das cidades, e outros que usamos uma vez ou outra.

A)   Quais são terrestres?

B)   Quais são aéreos?

C)   Quais são aquáticos?

5. Circular pela cidade requer muito cuidado e atenção! Veja abaixo alguns cuidados que devemos 
tomar:

1. Andar sempre na calçada.

2. Olhar sempre para os dois lados antes de atravessar a rua.

3. Atravessar sempre na faixa de segurança, depois que os carros obedeceram ao sinal.

4. Atravessar a rua somente quando o sinal estiver verde para o pedestre.

Agora, escreva o número de cada frase acima no lugar correto.
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6. Desenhe os meios de comunicação que você já conhece ou utilizou.

7.                                  Você sabe o que são meios de comunicação?

Os meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber ou transmitir informação. 
dessa maneira, eles nos ajudam a nos comunicar um com o outro. Existem diversos meios de 
comunicação. É graças ao avanço da tecnologia que eles permitem que nos comuniquemos com 
pessoas em maiores distâncias e menos tempo. Cada meio permite que nos comuniquemos de 
uma maneira diferente com o outro.

Disponível em: <http://smartkids.terra.com.br/pergunte/comunicacao/index.html>. Acesso em: 15 maio 2008. (Adaptado.)

Escreva um exemplo que prove que a afirmativa destacada no texto acima é verdadeira.
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8.                                                        Imagens a toda hora!
Quando apareceu a primeira televisão, mais de sessenta anos atrás, quem estava assistindo 
achou que era um show de mágicas. Como é que aquela caixa preta podia estar transmitindo 
uma cena que estava acontecendo em outro lugar?
Essa mesma pergunta pode ser feita até hoje. Porque parece mesmo mágica. Mas sabemos que 
não é bem assim.
[...] A imagem era muito sem graça. Apenas um fio cortando ao meio uma tela dentro de um tubo 
de vidro. Mas era um passo e tanto na história das comunicações. [...]

Disponível  em: <www.canalkids.com.br/tecnologia/meios/tevi.htm>. Acesso em: 23 mar. 2020.

A televisão é um meio de comunicação de massa? Por quê? 

9.                                                                 A família do futuro
Prestes a completar 13 anos, o órfão Lewis não tem mais esperanças de ser adotado por uma 
família, então decide construir um scanner de memória para lembrar de como era sua verdadeira 
mãe e, assim, encontrá-la. Quando o pequeno gênio vai apresentar seu novo invento na feira 
de ciências do colégio, ele conhece Wilbur Robinson, um estranho garoto que se diz ser um 
policial do futuro, que está ali apenas para protegê-lo de um terrível cara do chapéu-coco.

Disponível em: <www.guiadasemana.com.br/film.asp?/A_Familia_do_Futuro/CINEMA/BRASILIA>. Acesso em: 23 mar. 2020.

Suponha que, ao invés de os garotos irem para o futuro, eles ficassem no presente. Escreva um 
texto explicando como as pessoas se deslocam e se comunicam no nosso tempo. 
Atenção: você não deve fazer apenas uma lista com nomes de meios de transporte ou meios de 
comunicação. Explique quando e como usar esses objetos. 
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10. Imagine que você está na escola e sua mãe no trabalho e que você precise falar agora mesmo 
com sua mãe. Qual seria o melhor meio de fazer isso? Você acha que seus avós poderiam fazer o 
mesmo quando eles eram crianças?


