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TRABALHO E LAZER: PASSADO E PRESENTE 

 

Com o desenvolvimento da informática, algumas profissões deixaram de existir. 

 

1 – Dê o que se pede:  

 

a) O profissional que cria e desenvolve jogos para computadores, tablets e celulares. 

_____________________________________________ 

 

b) O profissional que cria sites, organiza texto e imagens de modo a facilitar a sua visualização e 

uso pelas pessoas. _________________________________________________ 

 

c) O profissional que digita e prepara documentos. _____________________________________ 

 

d) O profissional que rege uma orquestra. _________________________________ 

 

2 - Complete o texto com as palavras do quadro. 

 

 

ACENDEDOR                       ARMADOR  

 

 

 

a) O __________________________________________ de pinos de boliche devolvia no lugar os 

pinos derrubados no jogo deixando-os prontos para o próximo jogador.   

 

b) O __________________________________________ de lampiões acendia lampiões em ruas e 

avenidas ao anoitecer e apagava-os ao amanhecer.  

 

3 -  Nos últimos 150 anos, muitos profissionais deixaram de existir ou passaram a ser exercidas por 

um número pequeno de pessoas. Escreva três profissões que deixaram de existir, justificando a 

sua extinção.  

 

a) _________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

b) ____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

c) ___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 



 

4) Que profissões continuam presentes no mundo do trabalho?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

5) O tempo médio por dia que crianças e adolescentes usam o celular tem subido constantemente.  

Escreva dois benefícios e dois malefícios do uso de celular.  

 

____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

6) Por que, antigamente, as pessoas tinham mais liberdade de brincar na rua? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7) Escreva. 

 

a) Duas brincadeiras de antigamente.  _______________________________________________ 

 

b) Duas brincadeiras da atualidade. ________________________________________________ 

 

 

8)  Vamos adivinhar?  

 
a) O que é, o que é? Quanto mais se tira mais se aumenta. 
 

(      ) papel           (      ) nota      (      ) buraco     (      ) massa      

  

b) O que é, o que é? Todo mês têm, menos abril. 

 

(      )  a letra “e”      (      ) a letra “i “     (      ) a letra “u”    (      ) a letra “o” 
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