


A tecnologia é a aplicação prática do conhecimento científico por engenheiros  

e cientistas, para melhorar as coisas que nos rodeiam. Os telemóveis  

de ecrã tátil são um exemplo de como a tecnologia nos pode facilitar a vida.  

Mas um exemplo mais simples é a dobradiça de uma porta.

Nem toda a tecnologia é reluzente e digital. As melhores invenções são as que  

trazem benefícios a todos. Há muita tecnologia impressionante mas que nem  

todos podem pagar como, por exemplo, carros esquisitos ou sistemas de som  

sofisticados para ouvir música. Outra coisa a ter em mente é que a tecnologia  

nem sempre é o produto que estamos a usar. Muitas indústrias dependem de  

tecnologia nova para nos dar produtos novos e empolgantes. Poderá não ser  

evidente, mas são precisas máquinas de alta tecnologia para produzir coisas  

como lápis de cor e até as nossas guloseimas favoritas.

O QUE É A TECNOLOGIA?

Olha à tua volta e pensa no  
que usas todos os dias para te  

facilitar a vida. Poderias ter sido  
tu a fazer essa coisa com materiais  

simples? E se quisesses fazer  
milhares de coisas dessas para  

um negócio teu?  
Há coisas que não saberias  

fazer sem uma máquina  
e um engenheiro ou cientista?

Toma nota das coisas que viste que 
não poderias ter sem tecnologia:



SOB PRESSÃO
As torneiras abrem e fecham a água em nossas casas. Elas estão ligadas  

aos canos da água quente e da água fria. Dentro de cada torneira estão  

dois discos com buracos. Quando a abres, os discos deslizam um para o outro  

para abrir ou fechar os buracos. A água dentro dos canos está sob pressão,  

ou seja, está a empurrar os discos da torneira. Quando os discos se alinham  

e o buraco se abre, a água sai.

Segue esta água 
potável na sua  

viagem da  
torneira até  

ao ralo.
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SARILHOS NA SANITA

As sanitas são muito importantes!  
Sabes o bastante sobre elas para  

responder a estas perguntas?

1.  Quando é o Dia Mundial 
da Sanita?

 a) 9 de agosto

 b) 19 de novembro

 c) 1 de abril

 d) 17 de outubro

2.  Em média, quantos anos 
da tua vida passas  
na sanita?

         a) Meio ano

         b) Três anos

         c) Cinco anos

         d) Doze anos

3.  O que é que os vikings  
usavam em vez de papel 
higiénico (que ainda não  
tinha sido inventado)?

 a) Um pau grande

 b) Folhas de árvores

 c) Lã de ovelha

 d) Peles de animais

4. Qual destas coisas tem  
mais micróbios do que um 
assento de sanita?

       a) Telemóvel

       b) Teclado de computador

       c) Esfregão da louça

       d)  Tigela do cão  
ou do gato

5.  A tecnologia que faz piaçabas 
também faz…

        a) Árvores artificiais

        b) Escovas de dentes

        c) Réguas

        d) Bijuteria

A sanita moderna permite livrar-nos das nossas águas residuais (cocó e chichi)  

em segurança e manter as zonas residenciais limpas e livres de doenças. No passado,  

as águas residuais eram lançadas para a rua e era impossível impedir cheiros  

fedorentos. Agora, quando puxas o autoclismo, a água entra na sanita e leva com  

ela os resíduos. Esta água corre dentro de canos para fora de casa, debaixo da rua  

e até um centro de tratamento de resíduos. Aqui tratam a água até ficar limpa  

o suficiente para voltar aos rios.
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(Soluções na página 30.)
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LANÇA!

Desenha a curva 
do caminho, ou a trajetória, 

de cada míssil disparado 
por estas catapultas. 

Escolhe mísseis diferentes 
e vê se algum atinge 

o castelo sitiado.

Os castelos medievais 

tinham muralhas grandes 

e fortes a defendê-los. 

Antes da invenção da 

pólvora, as catapultas 

eram a melhor arma 

para atacar uma cidade 

ou um castelo. O braço 

que tem as pedras está 

preso em baixo, sob 

tensão, a tentar  

escapar ao que está  

a prendê-lo. Quando 

se liberta essa tensão, 

o braço gira e lança 

as pedras. As catapultas 

podiam lançar 

pedregulhos 

e até carcaças 

de animais em 

decomposição!

(Soluções na página 30.)






