
    

 

 

 

 

Goiânia, _____ de setembro de 2020. 

Nome: ________________________________________ 

Ano: 4º          Turno: ______________________         

    

__________________________________________________________________________________ 
 

Como fazíamos sem... Internet 

 

        Antes da internet, livros eram nossa única fonte de pesquisa e o único veículo capaz 

de registrar a história. Isso criava alguns problemas. Primeiro, os livros se preocupavam em 

registrar apenas as coisas grandiosas. Fatos corriqueiros como o dia a dia de uma pessoa 

normal como você não pareciam ter importância, e as informações que temos sobre isso 

hoje são resultado de uma pesquisa intensa, em documentos como cartas e diários, que às 

vezes precisavam ser reconstituídos. Um outro problema é que livros costumavam ser 

escritos pelos vencedores. Assim, tínhamos acesso a apenas um lado dos eventos e uma 

grande parte da história se perdia. 

        Hoje, isso mudou um bocado. Blogs espalhados pela rede contam qualquer história 

dos mais diversos pontos de vista. E isso para não falar do registro que eles fazem da 

rotina de pessoas completamente diferentes umas das outras. No futuro, os historiadores 

vão ter bem menos trabalho para recontar o dia a dia dos homens, mulheres e crianças que 

viveram nos anos 2000. 

        [...] 

        A invenção da internet também foi responsável pelo fim de várias profissões. Nas 

redações dos jornais, por exemplo, um emprego comum era o de arquivista. Sua função era 

recortar as notícias publicadas em todos os jornais do dia e separá-las por tema. Quando 

alguém importante morria (vamos supor, Getúlio Vargas), os repórteres do jornal vinham 

pedir ao arquivista todas as pastas com informações sobre aquela pessoa. Hoje, usando o 

Google, essa mesma pesquisa leva três segundos!  

        Mas talvez a mudança mais importante da internet tenha sido transformar a 

comunicação entre duas pessoas que estão em lugares distantes. Antes da rede, que só 

começou a ser usada pelas pessoas comuns em 1995, a única forma de mandar notícias 

para o amigo era escrevendo uma carta. Isso podia levar meses. Imagine querer contar a 

conversa que você teve com seu paquera na hora do almoço para a sua melhor amiga que 

está fazendo intercâmbio e saber que ela só vai ficar a par do acontecido daqui a duas 

semanas! 

        [...] 

 

 
Bárbara Soalheiro. Como fazíamos sem... São Paulo: Panda Books, 2006. p.40-42 

 
 
 

Corriqueiro: comum. 



 
1) Os textos fazem parte do livro Como fazíamos sem... foram originalmente publicados na revista 
Aventuras na História. Observe duas capas dessa publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capa da edição 60, julho de 2008                 Capa da edição 61, agosto de 2008 
 
a) Quem são os prováveis leitores dessa revista? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
b) Em geral, com que finalidade essas pessoas leriam essa revista? Assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
 
 Para estudar para uma prova. 
 
            Por curiosidade. 
 
            Para pesquisar fatos e pessoas. 
 
2) Leia um trecho do índice do livro Como fazíamos sem..., de Bárbara Soalheiro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

         Comunicação 

         Avião .......................................... 32 

         Correio ....................................... 36 

         Internet ....................................... 40 

         Telefone ..................................... 44 

         Televisão .................................... 48 



 
a) Você imagina um mundo sem essas invenções? Como ele seria? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) Aponte os benefícios que essas invenções trouxeram para o mundo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3) Releia o título do texto: ‘’Como fazíamos sem internet...’’. 
 
a) A que tempo o verbo fazíamos se refere? 
 
            Presente                             Passado                      Futuro 
 
 
b) Qual é o sentido de ‘’fazíamos’’ no título? 
 
           Ação do passado que continuamos a fazer. 
   
           Ação que costumávamos fazer no passado. 
 
           Ação que fizemos um dia no passado. 
 
 
c) A que pessoa o verbo ‘’fazíamos’’ se refere? 

________________________________________________________________________________ 

 

d) Que tipo de informação o leitor espera encontrar ao ler o título do texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
4) O texto apresenta como as pessoas faziam pesquisas antes da invenção da internet. 
 
a) Que recursos eram usados para obter informações para uma pesquisa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) O texto apresenta dois problemas sobre essa forma de pesquisar. Cite-os.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

 
c) Explique por que eles podem ser considerados um problema. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
5) No trecho transcrito a seguir, substitua a palavra destacada por outra de sentido semelhante. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
6) Escreva como as informações são divulgadas nos dias atuais. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
7) Por que os historiadores vão ter menos trabalho para contar sobre a vida das pessoas que  

viveram nos anos 2000? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
8) Complete o esquema a seguir com informações do texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                                    Bom trabalho! 
                                                                                                           Professora Marciene 

Hoje isso modificou um bocado. 

Invenção da internet 

Consequência 1 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Consequência 2 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 


