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50 ANOS DA INTERNET – PARTE 1

Parte 1:   Leitura do texto  

Realize a leitura atenta do texto contido na página 

https://canaltech.com.br/internet/cinquentona-a-longa-

historia-da-internet-que-tem-ate-certidao-de-nascimento-

153833. Atenção para a errata: após o 7º parágrafo, onde se

lê "1978: Falha na criptografia", leia-se: "1968: Falha na

criptografia".

Parte   2  : Modelo de   Documento do Google  

Tendo acessado sua conta do Google (sua conta de e-

mail), acesse o Documento do Google presente na url https://

docs.google.com/document/d/1f8ILMXfnFpCbFRWmphh2XR7

zfa  uNtJ7lQO0y4ASIHak/edit?usp=copy.  Ao  acessá-lo,  será

criada,  automaticamente  uma  cópia  do  arquivo  em  seu

espaço do Google Drive.

Renomeie o Documento seguindo o modelo nomecom-

pleto.LabInformAtica.9oAno.5maio e  mova-o  para  a  pasta

Lab.Informática dentro de IEIJ.online.2020.

Depois,  compartilhe-o  com  a  conta  de  e-mail

hideo.ieijf2@gmail.com e transfira a propriedade do Documento para aquela conta.

Preencha o cabeçalho. Para o título, utilize o mesmo desta proposta.

Parte   3  :   Lista de datas  

Depois de ler atentamente o texto, faça a lista das

datas (apenas datas) a respeito da história da Internet. A 

partir do subtítulo “Curiosidades sobre a Internet”, não liste as

datas.

Parte   4  :   Coleta de dados  

Depois de construída a lista, complete-a, escrevendo uma frase para cada data listada.

O  objetivo  deste  trabalho  será
construir uma  linha do tempo a
respeito dos 50 anos da Internet.

Para  tal,  será  dividido  em  2
partes: 

   - Em 5 de maio, nos 50 minutos
da aula, será realizada a leitura e
coleta dos dados que comporão
a linha do tempo.

   - Em 12 de maio, será realizada
a construção da linha do tempo
em si.

Fazer  uma  lista  significa

colocar  seus  elementos  um em-

baixo do outro, alinhados.

As operações de Compar-

tilhar e  transferir a propriedade

de um Documento do Google fo-

ram  estudadas  na  atividade  da

semana  passada.  As  instruções

para tal podem ser encontradas

no Mural do site da Escola IEIJ 
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