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O ABC da Revoluça o Tecnolo gica 

 

 

 

1. Explique em que consiste o GPS, a pen drive e o wi-fi. 

 

GPS é um sistema de navegação que serve para nos indicar o destino onde 

queremos chegar, avisa-nos de radares, de obras e tem muitas mais 

funcionalidades, também dependendo do preço. 

Pen drive é como um disco rígido mas muito mais pequeno em tamanho e em 

espaço onde podemos guardar todo o tipo de ficheiros sem os perdermos e 

onde podemos levar de maneira fácil, por exemplo no bolso. 

Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance, que é utilizada por produtos 

certificados que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fios 

(WLAN) baseados no padrão IEEE 802.11. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Com certeza que já teve contacto com um GPS, uma vez que o mesmo 

pode estar presente em telemóveis, carros ou relógios. Identifique 

benefícios/utilidades que o mesmo proporciona ao sujeito. 

 

O GPS tem como benefícios facilitar-nos uma viagem, dizendo o caminho mais 

apropriado sem trânsito, sem obras, sem radares, etc… Também podemos ir a 

internet em alguns via wireless, podemos guardar nos favoritos as ruas, serve 

como despertador, podemos ter acesso as matrículas dos carros da polícia 

descaracterizados e muito mais. 
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3. Explique em que consiste o Facebook e o Twitter. Indique vantagens e 

desvantagens que advêm da utilização dos mesmos. 

 

O Facebook e o Twitter são redes sociais, isto é, são sites onde criamos uma 

conta e dento dela podemos adicionar novas pessoas, fazer amizades jogar 

joguinhos online, publicar imagens, vídeos e ainda temos um chat onde 

podemos conversar em tempo real tipo Messenger. 

 

As vantagens são estas que escrevi agora como publicar imagens, jogar ou até 

mesmo fazer amizades novas. 

As desvantagens podem ser graves, imaginem uma conta no Facebook de uma 

criança que está agora a começar no mundo da Internet. Elas (crianças) são 

fáceis de manipular e infelizmente existe pessoas que as enganam e depois 

raptam-nas graças a estas tecnologias todas. Acho que isto é a desvantagem 

pior das redes sociais pois nunca sabemos se estamos a falar com a pessoa que 

aparece nas imagens no perfil dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cada vez mais os sujeitos utilizam a sua conta de correio electrónico 

para contactar com os outros. Possui correio electrónico? Se não possui 

crie um. Identifique algumas das funcionalidades que o mesmo possui. 

 

O correio electrónico é um servidor online onde podemos enviar mensagens e 

até ficheiros com limite de tamanho dependendo do servidor. O correio 

electrónico costuma-se usar quando não estamos com as pessoas que 

queremos conversar nem pessoalmente nem na internet e ai mandamos o mail 

para quando a pessoa chegar a casa ir ao correio e ver lá a nossa mensagem.  


