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Leia o texto a seguir e faça uma reflexão sobre o tema abordado. 

Nada, uma Revolução Tecnológica 

 

 Estavam todos eufóricos, mas diante de um grande impasse. O produto era 
revolucionário, mas havia um enorme problema, não tinha utilidade nenhuma, ou seja, 
não servia para nada; pelo menos nada que pudessem naquele momento vislumbrar. E 
o departamento de ideias foi chamado para ver se encontrava alguma utilidade para o 
objeto, e muitas reuniões e debates depois, nada se conseguiu. 
 "Isso não pode estar acontecendo", comentou desolado o pesquisador chefe; "é 
um produto bonito, perfeito em formato e tamanho. Vejam que beleza de desenho, e 
não serve para nada!". 



 "Já sei! - disse outro, o departamento de publicidade pode nos ajudar a 
encontrar uma solução. Eles são criativos, vão achar uma utilidade para isso." E todos 
concordaram. Foram então consultar o departamento, e a resposta foi simples e 
enfática: "Pode trazer para examinarmos. Fabricar pode não ser um problema nosso, 
mas vender qualquer coisa, isso é!".        
 Contente com a possibilidade, a comissão de cientistas ainda duvidou: "Olha 
que isso não é qualquer coisa, pode ser um desafio até para vocês". E o chefe da 
publicidade riu e disse: "Somos movidos à desafios!", e em seguida lembrou do famoso 
caso do aparelho de barbear a laser, capaz de remover de vez os pelos de qualquer 
pessoa. O problema é que sem pelos, não haveria mais a necessidade do usuário 
comprar o aparelho, o que o tornaria um objeto descartável, feito para ser usado uma 
vez apenas, constituindo um grande problema para a empresa. Mas bastou uma 
abordagem inteligente, um ajustezinho, e foi um sucesso de vendas, que durava até os 
dias atuais. 
 E eles trouxeram o novo e revolucionário invento. E o chefe dos publicitários foi 
logo perguntando: "O que ele faz?". "Nada, ele não faz absolutamente nada!", disse o 
cientista chefe. Os publicitários se entreolharam por um instante, e depois de cada um 
examinar pessoalmente o pequeno acessório, comentaram: "É bonitinho. Mas não faz 
nada; quer dizer, não serve para nada mesmo?". "Não, nada!", foi o coro unânime dos 
cientistas. "Mas, se não serve para nada porque foi criado?".    

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Hoje teremos a Atividade Avaliativa de Língua Portuguesa referente aos 

últimos conteúdos estudados. 

 O teste será postado no grupo do WhatsApp no primeiro horário de cada dia e 

ficará disponível até o próximo dia as 12:00. Exemplo: o teste do dia 21/09 postarei as 

7hr e só fecharei ele no dia 22/09 as 12h. 

 Farei dessa maneira, pois sei que nem todos têm celulares ou internet disponível 

no horário da aula, tem que aguardar os responsáveis chegar para poder fazer a lição. 

 Então espero que dessa maneira possa facilitar e ajudar a todos. 

 Se achar necessário faça a atividade no caderno, porém é preciso finalizar o 

sistema para a atividade ser válida. 

 Não se esqueçam de colocar o nome. 

 Façam a atividade com calma, consulte o caderno e o livro se for necessário 

 Antes de clicar em enviar, revisem a atividade 

 Não enviem a atividade duas vezes, só será considerada a primeira atividade 

enviada, por esse motivo revisem antes de enviar. 

 Mesmo que tenham dúvida na resposta não deixe nenhuma questão em branco. 

 Todo o conteúdo da atividade estará no livro de vocês, então dessa maneira não 

há necessidade de consultar outro material. 

 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A DISPOSIÇÃO. 


