
 

De onde vem? Série brasileira de 20 programas de animação apresentada por uma 
criança muito curiosa, que procura entender a origem das coisas, de forma acessível e 
bem-humorada. 

Léxico 

Pifar (>Pif) : Estragar-se um aparelho eletrónico.
Tela = ecrã
Filmes a preto e branco

1- Onde começou a funcionar a primeira TV?

2- Escreve dois programas que costumam ser emitidos ao vivo?

3- Onde foi a primeira TV em cores? Quando começou a emitir no Brasil?

4- Que permitiu a imagem ficar mais nítida desde os velhos televisores a válvula?

5- Como chega a imagem até às casas? O programa é __________, as câmeras enviam 
as _________ a uma sala de __________, de lá vão a um ___________ que envia os 
sinais para uma torre com uma grande _________. As imagens são transmitidas por 
ondas até à antena das casas.

6-  Até a chegada da TV digital que problemas podiam decorrer?

7- Em troca de quê a Kika vai responder à pergunta dos pais? 



CHAVE DE RESPOSTAS

1- Onde começou a funcionar a primeira TV? INGLATERRA

2- Escreve dois programas que costumam ser emitidos ao vivo? SHOWS, PARTIDAS DE 
FUTEBOL, TELEJORNAIS

3- Onde foi a primeira TV em cores? Quando começou a emitir no Brasil? RÚSSIA 1972

4- Que permitiu a imagem ficar mais nítida desde os velhos televisores a válvula? TELA 
PLANA

5- Como chega a imagem até às casas?
O programa é gravado, as càmeras enviam as imagens a uma sala de controle, de lá vão 
a um transmissor que envia os sinais para uma torre com uma grande antena. As imagens
são transmitidas por ondas até à antena das casas.

6-  Até a chegada da TV digital que problemas podiam decorrer?
QUE AS ONDAS BATESSEM NAS PAREDES E A IMAGEM FICAGEM DISTORCIDA 
COM CHUVISCOS

7- Em troca de quê a Kika vai responder à pergunta dos pais? 
DO COMANDO


