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4 DE JUNHO DE 2019 

Sites, games, aplicativos… Embora essas ferramentas sejam muito usadas no dia a dia, nem todo 
mundo sabe como elas são feitas. Boa parte do segredo está na programação, ou seja, no ato de dar 
instruções para uma máquina, elaborando um “roteiro” para que ela faça o que você deseja. 

Nos últimos anos, a prática chamou a atenção de jovens. É o caso de Sophia C., 11 anos, que 
frequenta, há um ano, um curso de programação para crianças e adolescentes em que aprende 
conceitos e desenvolve jogos. “No fim do ano passado, nós fizemos um grande game. Tivemos que 
desenhar a arte, programar tudo. O resultado ficou muito bom”, conta. “No início, programar pode 
parecer impossível (risos). Mas, com o tempo, você percebe que só precisa se dedicar e prestar muita 
atenção.” 

 
Febre entre crianças e adolescentes, o Scratch, site de programação gratuito, tornou-se uma 

opção para quem não entende muito de códigos de programação, mas quer produzir os próprios 
projetos. 

Com a ferramenta, é possível usar recursos simples para criar jogos e animações, por exemplo. 
“Você pode inventar o que quiser”, resume Felipe, de 11 anos, que costuma usar o site em um espaço 
de atividades que frequenta no contraturno da escola. “É legal, divertido e fácil de usar." 

E a criatividade parece não ter limites na plataforma. Ao acessar a página inicial, é possível ver 
projetos que vão desde joguinhos com várias fases até pequenos filmes com histórias de aventura. 

O usuário Theo A., de 9 anos, por exemplo, optou por criar um jogo inspirado no Pac-man, game 
que se tornou muito popular na década de 1980. Para isso, ele pensou em como o projeto iria funcionar 
e desenvolveu a ideia usando as ferramentas de programação do Scratch. “Eu desenhei um 
fantasminha vermelho que tinha que andar por um labirinto”, conta. 

 
 De acordo com Noemi Rodriguez, que atua como coordenadora de graduação do departamento 

de informática do Centro Técnico Científico da PUC-Rio, existem bons motivos para aprender 
programação na infância. Confira abaixo: 

1. Programar é muito bom. As crianças não podem deixar de se envolver com algo tão 
divertido; 

2. Crianças têm mais facilidade para entender a lógica da programação do que um adulto, por 
aceitarem melhor as formas diferentes de pensar; 

3. A programação é muito útil como ferramenta para fazer tarefas da escola, por exemplo. 
*Esta matéria é uma versão estendida da matéria publicada no Joca 131.  

Disponível em: https://jornaljoca.com.br/portal/jovens-aprendem-a-programar-e-criam-projetos-digitais-2/.  

Acesso em 29 de jul de 2019. 
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1.  “Sites, games e aplicativos...” 

a)  Essas ferramentas fazem parte do cotidiano das pessoas?  

 

 Sim.   Não. 

 

Justifique sua resposta.  

 

 

 

b)  Fazer uso dessas ferramentas é o mesmo que saber fazê-las?  

 

 Sim.                       

 

 Não.  

 

Justifique sua resposta.  

 

 

 

c)  Segundo o texto, essas “ferramentas” têm um segredo. 

▪ Qual é o segredo?  

 

 

 

2.  Sophia, de 11 anos, aprendeu a desvendar o segredo dessas ferramentas.  
 

a)  Em que lugar ela aprendeu a “desvendar” e “fazer” essas ferramentas?  

 

b)  Há quanto tempo ela frequenta esse lugar?  

 

c)  O que ela já fez com o que aprendeu?  

 

d)  Para ela, foi difícil aprender a usar essa ferramenta?  

 

 Sim.   Não. 

 

Justifique sua resposta.  
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3.  O Scratch é febre entre as crianças e adolescentes.   

a) A expressão sublinhada foi empregada no sentido ___________________________________________________. 

                                                                                                                                                   

Explique o significado da palavra sublinhada no contexto em que foi empregada.  

 

 

 

 

b) O que é o Scratch?  

 

 

 

c) Qual é a vantagem de se usar o Scratch?  

  

 

 

4.  Theo A., que tem 9 anos, já fez uso do Scratch. 
O que ele fez utilizando o Scratch?  

 

 

 

 

5.  “Para isso, ele pensou em como o projeto irá funcionar...” (4º parágrafo do 1º subtítulo)  
A que se refere, no texto, a palavra sublinhada?  

 

 

 

6.  A reportagem traz dois subtítulos. 

a) Qual é a ideia principal do subtítulo abaixo? 
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7.  Na reportagem foram empregados verbos para indicar ação ou estado.    

a) Em que tempo aparece a maioria dos verbos na reportagem?  

 

 

b) Transcreva dois verbos que justifiquem a sua resposta do item a. 

 

 

 

  

 

c) “Tivemos que desenhar a arte, programar tudo.” 

▪ A que pessoa o verbo destacado está se referindo?  

 
2ª pessoa do plural: vós; vocês. 

 
1ª pessoa do plural: nós.  

 
3ª pessoa do plural: eles, elas. 

 

d) “...nós fizemos um grande game.” 

▪ Reescreva a frase fazendo a concordância verbal de acordo com a pessoa indicada. 

➢ Eu __________________________________________________________________ .____________________________________  

➢ Ela ___ ___________________________________________________________________________________________________.  

➢ Eles ___ __________________________________________________________________________________________________.  

 

8.  Releia o trecho abaixo. 

“Embora essas ferramentas sejam muito usadas no dia a dia...” 

 

a) A forma verbal destacada indica  

 
algo incerto, duvidoso, que pode ou não acontecer. 

 
o fato (ação) como algo real, certo, verdadeiro.  

 

b) O verbo em destaque é da: 

 
1ª conjugação. 

 
2ª conjugação.  
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9.  Leia os trechos abaixo. Em seguida, faça o que se pede em cada item. 

a) “As crianças não podem deixar de se envolver com algo tão divertido.” 

No trecho acima: 

▪ Quais palavras pertencem à classe gramatical preposição?  

       

 

 

▪ A palavra em negrito pertence a qual classe gramatical?  

       

 

b)  “A programação é muito útil como ferramenta para fazer tarefas da escola…” 

▪ No trecho acima, contorne, com lápis de cor, os substantivos. 

 

▪ As palavras PROGRAMAÇÃO, ÚTIL e TAREFAS, de acordo com o número de sílabas, são 
classificadas respectivamente como ________________________________, __________________________________ e 
_____________________________________  e de acordo com a tonicidade essas palavras são classificadas 
como  

 paroxítona – paroxítona – paroxítona  

 oxítona – proparoxítona – paroxítona  

 oxítona – paroxítona – paroxítona   

 

▪ A expressão “DA ESCOLA” é classificada como ________________________________________________________  

 

10.  No trecho “É legal, divertido e fácil de usar.” 

a) As palavras sublinhadas são classificadas, gramaticalmente, como  

 artigo.  substantivo.  adjetivo.   verbo. 

 

b) Qual é a função dessas palavras? 

 

 

 

c) A que(m) se referem essas palavras?  

 

 


