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Brasileiro é otimista quanto ao uso de tecnologia na educação 

Papel do professor muda e deve ser o de orientar alunos quanto ao uso de internet e redes 
sociais para o aprendizado, acredita gerente da Intel, responsável por pesquisa 

Por Bruno Capelas 

 

82% dos brasileiros acreditam que nos próximos dez anos o ensino fundamental usará 
atividades online para complementar a sala de aula  

SÃO PAULO – Quatro em cada cinco brasileiros acreditam que o uso de tecnologia nas 

escolas é inevitável e pedem investimentos do governo para maneiras em que ela possa ser 
utilizada nas salas de aula do País. Pelo menos é o que revelou uma pesquisa recente 
divulgada pela Intel em parceria com a consultoria Penn Schoen Berland, feita com 12 mil 
pessoas em oito países entre julho e agosto de 2013. 

“O uso da tecnologia está apenas começando nas escolas, e o brasileiro quer ver onde isso 
pode mudar a educação”, acredita Edmilson Paoletti, gerente de Negócios para Educação 

da Intel. Segundo ele, o papel da tecnologia na escola é o de permitir que os professores 
assumam outros papeis dentro da sala de aula, mas nunca será capaz de substitui-lo.(...) 

 

1. O texto refere-se a: 

(     ) uma notícia  (     ) um documentário   (      ) um poema   (     ) uma parlenda 

 

2. As palavras em negrito e sublinhadas são: 

(     ) verbos   (     ) pronomes  (     ) adjetivos  (     ) substantivos 

 

3. Na frase “O uso da tecnologia está apenas começando nas escolas, e o brasileiro 

quer ver onde isso pode mudar a educação”, que sinal de pontuação está sendo 

usado: 

(     ) aspas   (     ) ponto final  (     ) parênteses (     ) reticências  

 

4. O texto fala sobre: 

(    ) política no Brasil  (     ) tecnologia na educação (     ) saúde em São Paulo 

(    ) o esporte narrado por Edmilson Paoletti 

 

5. Leia a frase: Brasileiro é otimista quanto ao uso de tecnologia na educação. 

Qual pronome usarei para substituir a palavra brasileiro: 

(     )Ele   (     ) Nós  (     ) Vós  (     ) Eu 

 


