
LEIA OS TRECHOS A SEGUIR E
OBSERVE O QUE ELES TÊM EM COMUM.

"Piririm, piririm, piririm, alguém ligou pra mim"
Música Atoladinha - Bola de Fogo. Clique aqui para ouvi-la. 
 

"Alô! Alô! Marciano, Aqui quem fala é da Terra"
Música Alô! Alô! Marciano - Rita Lee. Clique aqui para ouvi-la. 

"Tô ligando pra você de um orelhão aqui da rua" 
 

Música Menino de rua  - Pepe Moreno. Clique aqui para ouvil-la. 
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O que os trechos anteriores têm em comum?
D I S C U T A  C O M  S E U S  C O L E G A S

"Alô, amor. 'Tô' te ligando de um orelhão"
Música Ligação Urbana - Bruno e Marrone. Clique aqui para ouvi-la.2
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https://www.youtube.com/watch?v=xqtQNZ9Vmqo
https://www.youtube.com/watch?v=A9xJVqAYt3w
https://www.youtube.com/watch?v=A9xJVqAYt3w
https://www.youtube.com/watch?v=6axc5QgT5jI
https://www.youtube.com/watch?v=6axc5QgT5jI
https://www.youtube.com/watch?v=6axc5QgT5jI
https://www.youtube.com/watch?v=7LZO0O0xBcM
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Telefone público muito comum no Brasil.
Porém, com a popularização do celular,
foi deixado de lado. Para utilizar o
orelhão era preciso comprar um cartão
telefônico. Era chamado de orelhão por

orelha muito grande.

ORELHÃO

O telefone fixo, por muito tempo, foi uma
tecnologia cara para muitos brasileiros.
Antigamente, poucas famílias tinham um
telefone, então a casa com telefone era
muito movimentada, pois toda a
comunidade fazia suas ligações dali.
Hoje, isso já não é mais comum, e poucos
são os lugares com telefone fixo. 

VAMOS CONHECER MAIS

SOBRE ESSE TEMA?

Quanto tempo por dia você passa no
celular? Você se considera dependente

do celular? Conseguiria ficar um dia
sem mexer no aparelho? 

PARA REFLETIR
O celular é o aparelho mais popular
entre os brasileiros. Alguns dizem que é
quase uma parte do corpo, já que ele
está com o indivíduo o tempo todo, seja
na mão ou no bolso. Aliás, o meu está do
meu lado. E o seu? 

CELULAR

TELEFONE FIXO
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conta   de   sua  estrutura,  similar  a  uma

https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro


"Pedro, cadê meu chip?!"
Conheça esse meme clicando aqui.

MAIS VOCABULÁRIO...

Trote Viva voz Chip

Operadora Recarga Contato

Desconhecido Engano DDD

Atender Chiado Rede

A cobrar Chamada Ligação
perdida

Desligar Tá cortando Pré-pago

Desconhecido Pós-pago Torre
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https://www.youtube.com/watch?v=YKpJwh8z3Kw
https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro



