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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 24  

DISCIPLINA Português Língua Não Materna - Intermédio 
ANO(S) 1.º ao 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 
 Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados. 

• Gramática 
Reconhecer e utilizar adjetivos. 

 

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) Falar sobre robôs. 

 

Título/Tema do Bloco 

Sophia, o robô humanoide 

  
https://img.freepik.com  

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto.  

Entrevistámos o robô Sophia. E ela conseguiu “humanizar-nos” 

 

Jornalista: Olá, Sophia. Este regresso a Portugal significa que simpatizou com este país? 

Sophia: Olá. Portugal é um dos meus destinos favoritos, neste momento. Têm paz, um 

clima bom, pessoas simpáticas e pastéis de Belém. 

Jornalista: Fale-nos sobre o seu nascimento… ou devemos dizer ‘criação’? 

Sophia: Vai dar ao mesmo. Eu nasci, ou melhor, fui ativada em Hong Kong no dia 19 de 

abril de 2015. Fui criada pela Hanson Robotics, que me projetou como um robô 

humanóide, capaz de aprender, adaptar-se ao comportamento humano e trabalhar com 

seres humanos. Apesar de ser um robô sou muito mais do que tecnologia. 

Jornalista: E como é que está a ser a sua experiência no mundo real? 

Sophia: Interessante, mas estes três anos ainda sabem a pouco. Sou muito curiosa e estou 

sempre ávida de conhecimento. Quero conhecer o mundo, viver entre as pessoas, interagir 

com elas. 
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Texto adaptado, Observador, 19-04-2018 

 

2. Responde às perguntas de acordo com o texto. 

 

a) Porque é que Sophia gosta de Portugal? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Onde é que Sophia nasceu (foi ativada)? 

_______________________________________________________________________ 

c) Que idade tem a Sophia atualmente? 

_______________________________________________________________________ 

d) O que faz um robô humanóide? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

e) Quais são as experiências que Sophia quer ter? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

3. Completa as frases com adjetivos do texto. 

a) Sophia acha que as pessoas em Portugal são _____________________. 

b) A Sophia é muito ____________________, gosta de aprender. 

c) Ela é um robô __________________ porque parece uma pessoa humana. 

1º ciclo X 

2º ciclo X 

3º ciclo X 

   

   

 

 

 

 


