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1. Escrever uma notícia jornalística sobre algum fato que tenha acontecido nos 

últimos dias na Argentina. 

 

2. Ler com atenção as perguntas e respondê-las:                                                                                

 

E aí, Zeca? O que é que você anda 

fazendo da vida? Sua mãe e eu 

estamos bem, mas sentimos muito a 

sua falta… Por favor, desligue 

o seu computador só um pouquinho e 

venha aqui para baixo para comer algo, 

tá bom? P@p@i 

 

a) Quais são os aspectos positivos e negativos do uso das novas tecnologias hoje 

em dia? 

b) Na sua opinião, o uso da internet aproxima ou afasta as pessoas? Por quê? 

 

 

3. a) Ler o seguinte diálogo. Trata-se de uma conversa pelo bate papo entre dois 

amigos, Marcos (M) e Diego (D).              

 

D:- Oi Marcos! 

M: - Fala aí, Diego! Tudo certo? 

D: - Tudo. Quando começam as aulas na sua faculdade? 

M: - Acho que na semana próxima, mas tenho que aprovar as matérias da escola 

para poder começar! 

D: - Se você estudou tudo vai dar certo! 
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M: Estudei muito, sim. Há duas semanas que a única coisa que faço é só estudar! 

Não vejo televisão, não saio, não vou nas baladas… 

D: - Tranquilo Marcos, já vai ter tempo para sair. Eu também estou estudando. 

Agora só temos que nos concentrar no estudo.  

M: - É... Diego, amanhã você pode ir ao cinema? Quero assistir um filme que dizem 

que é muito bom! 

D: - Posso, vamos à noite depois do meu trabalho. Tenho que sair agora. A gente 

se vê amanhã.  

M: - Valeu! Abraço.  

  

b) Mais tarde, o Diego se encontra com o Rodrigo e lhe conta o que conversou 

com o Marcos. Transcreva o relato do Diego usando o discurso indireto: 

Diego: Oi Rodrigo! Encontrei com o Marcos no MSN, perguntei-lhe... 

 


