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1- Relacione cada meio de comunicação a sua funcionalidade.
(A) TELEFONE

(B) RÁDIO

(C) INTERNET

(D) TELEVISÃO

( C) É a rede por meio da qual estão interligados computadores do mundo inteiro.
( D) As imagens eram em preto e branco, não eram coloridas como são hoje.
( B) A primeira transmissão de voz foi feita em 1901.
( A) Envia e recebe sons ao mesmo tempo, alcançando longas distâncias. Podem ser fixos
ou móveis.
2- A modernização das atividades agrícolas trouxe várias consequências tanto para as
pessoas como para a área em si. Cite algumas consequências dessa modernização.
R. Obteve-se um aumento da produção e a diminuição da oferta de emprego nas áreas
rurais.
3- A modernização na pecuária intensiva é notória. Escreva melhorias que a tecnologia
trouxe para os produtores.
R. Drones e softwares estão sendo utilizados pelos agricultores. Os drones sobrevoam as
áreas de cultivo, coletam as imagens e trazem informações precisas. Os softwares
analisam esses dados, ajudando o agricultor a melhorar sua produtividade.
4- Observe as imagens abaixo.

a) Qual das duas imagens é a mais atual?

R. A segunda imagem.

b) Como funcionava a linha de montagem de Henry Ford?
R. Na Linha Ford, os automóveis ficavam sobre as esteiras e conforme se movimentavam,
cada operário ia colocando as peças e montando o automóvel.
c) Como é atualmente a linha de montagem nas indústrias?
R. Atualmente, os operários na produção industrial foram substituídos por robôs e
equipamentos de alta tecnologia.
5- Sobre a biotecnologia, responda:
a) O que a biotecnologia desenvolve?
R. A Biotecnologia desenvolve técnicas para utilizar material biológico na agricultura e na
indústria.
b) Para que essas técnicas são utilizadas?
R. Elas são utilizadas no melhoramento de sementes e de mudas para cultivo. Podem ser
empregadas na produção de fertilizantes, agrotóxicos, alimentos, bebidas e medicamentos.
6- Dos meios de comunicação estudados, qual você mais utiliza em suas atividades
diárias? Comente.

R. Resposta pessoal.
7- Revisar os assuntos trabalhados.
Ciente:________________________

Cálculos:

R.______________________________________________________________________________
7- Estudar os conteúdos trabalhados e revisar as tabuadas de X.
Ciente: __________________________

