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LEIA O TEXTO ABAIXO. 

O celular em nossas vidas 
 

Talvez você ainda não tenha pensado nisso, mas já imaginou que o celular existe há pouco 
tempo? Basta você assistir a reprise de uma novela de TV de duas décadas atrás, e você logo 
perceberá muitas situações que são bem diferentes das encontradas nos dias atuais, graças ao 
celular. As pessoas saíam para seus compromissos e só era possível entrar em contato com elas, 
quando chegassem aos seus destinos. Isso contando que lá onde elas estivessem, existisse um 
telefone “fixo” disponível. O fato é que durante o trajeto, seja ele perto ou longe as pessoas ficavam 
incomunicáveis. 

 Essa pequena caixinha que as pessoas costumam levar dentro de suas bolsas, bolsos ou 
dependuradas no pescoço, provocaram uma grande mudança na nossa sociedade. Antes o 
telefone se limitava a fazer e receber ligações. Hoje vários recursos são utilizados: torpedos, e-
mails, fotos, vídeos, jogos e outros. Tudo mudou muito depressa e certamente mudará muito mais. 

 Imagine só que a primeira demonstração de um aparelho portátil de comunicação à distância 
foi feita em Nova York em 1973 pelo engenheiro Martin Cooper. O aparelho que ele usou pesava 
quase um quilo e média 25 centímetros. A bateria levava 10 horas para recarregar e só durava 20 
minutos. Custava 4 mil dólares. E o apelido era perfeito: “tijolão”. 

 No Brasil a primeira ligação por celular foi feita na cidade do Rio de Janeiro no mês de 
dezembro de 1990. O aparelho custava uma fortuna e a conta outra. 

Texto disponível em: http://www.saladeatividades.com.br  

 

 

 

RESPONDA EM SEU CADERNO. 

A finalidade desse texto é: 

A.   contar uma história. 

B.   fazer um anúncio. 

C.   informar. 

D.  fazer uma propaganda. 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.  
(EF35LP04) Inferir informações implícitas e explícitas nos textos lidos. 
(EF04MA04) Utilizar as relações adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, 
para ampliar as estratégias de cálculo. 
 (EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e comunicação.   
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De acordo com o texto, o celular: 

 

A.   modificou os meios de comunicação. 

B.   só ocupou o lugar do telefone fixo. 

C.   não alterou o modo de vida das pessoas. 

D.  prejudicou a comunicação entre as pessoas. 

 

 

 

FIGURA 1 

 

 

Acesse o link https://www.todamateria.com.br/historia-do-telefone/ para descobrir mais sobre a história do 

telefone e os meios de comunicação. 

 

https://www.todamateria.com.br/historia-do-telefone/
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     AGORA A PROPOSTA É: 

Faça uma linha do tempo partindo da sua data de nascimento, contando a evolução do 

aparelho celular até os dias de hoje. 

 

 

 

    QUE TAL UMA EXPERIÊNCIA? 

 

Você reparou a primeira imagem da linha do tempo do telefone, lá no ano de 1667?  (Figura 1) 

 Que tal produzirem o seu próprio telefone? 

 

 

Acesse o link https://youtu.be/PArIr5GtEvQ e embarque nessa descoberta! 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PArIr5GtEvQ
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       VAMOS DE CÁLCULO? 

1) Bruno quer comprar um telefone celular e uma televisão. Veja os modelos disponíveis 

e os preços. Depois, calcule o valor a ser pago em cada opção de escolha: 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

2) Com base na questão acima, responda as perguntas. 

A. Quantos reais, no máximo, Bruno gastará? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

B. E no mínimo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Observe a tabela abaixo: 

CONTA VALOR MENSAL 

Luz R$150,00 

Aluguel R$538,00 

Telefone R$92,00 

 

A. Qual é a despesa total de Dona Maria com as contas mostradas na tabela? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

A) Celular simples + TV LCD 

____________________________

____________________________ 

 

B) Smartphone Logon + TV Tubo 

____________________________

____________________________ 

 

D) Smartphone Logon + TV LCD 

____________________________

____________________________ 

 

C) Celular simples + TV Tubo 

____________________________

____________________________ 

 



 

 

5 

 

 
 
 
 

 
 

www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/geografia/descobrindo-meios-de-comunicacao/ 
 
 
 
 

 
 

 omeninomaluquinho.educacional.com.br/Jogos/forcaMaluquinho.asp?Classe
=meios%20de%20comunicacao&IdClasse=7 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/geografia/descobrindo-meios-de-comunicacao/
http://omeninomaluquinho.educacional.com.br/Jogos/forcaMaluquinho.asp?Classe=meios%20de%20comunicacao&IdClasse=7
http://omeninomaluquinho.educacional.com.br/Jogos/forcaMaluquinho.asp?Classe=meios%20de%20comunicacao&IdClasse=7

