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Língua Portuguesa

Editorial de Jornal
Caro (a) Estudante! Nesta apostila vamos conversar um
pouco sobre editorial, um gênero textual que se situa no campo
de atuação Jornalístico-midiático, circulando tanto em jornais
quanto em revistas impressas ou digitais.
Diferentes dos outros textos que compõem um jornal, de caráter informativo,
os editoriais são opinativos, portanto, são construídos com base em um ponto de vista,
sustentado por argumentos.
E, embora seja escrito por um indivíduo, não expressa uma opinião particular,
mas a opinião de um grupo, refletindo a ideia da maioria das pessoas que compõem
a equipe (de jornal, de revista, etc.), por isso, raramente vem assinado.
São os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada
sessão dos jornais, ou seja, política, economia, esporte, cultura, entre outros, e
geralmente aparecem no início das colunas.
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Linha Editorial
Os jornais são organizados conforme os interesses e intencionalidades
comerciais e políticas da empresa jornalística. E para que os objetivos sejam
alcançados, tanto os jornais impressos e digitais, como também, os sites noticiosos,
são organizados em editorias.
Veja abaixo um exemplo de editorias de um jornal on-line.

Essas editorias dividem as publicações, e cada equipe, junto com seu
editor chefe, aborda fatos e temas específicos da linha editorial, da qual é
responsável. E essas, além das intencionalidades da empresa, são definidas pela
experiência dos editores e pelas expectativas dos leitores.

Por isso, vale a pena atentar-se à linha editorial dos veículos de comunicação,
para identificarmos os interesses de abordagens, ou seja, se as revistas ou os jornais
investem mais em matérias locais ou temas globais, se tratam de variedades, se são
sensacionalistas, que exploram em detalhes as tragédias, ou se são mais objetivos e
concisos.
Vamos observar, como exemplo, as capas dos jornais: “Super Notícias” de
Minas Gerais, “O Globo” de São Paulo e “Diário de Pernambuco”, considerando que
todos eles foram publicados no dia 03 de novembro de 2020, um dia após a morte do
ator Tom Veiga o “Loro José”, do programa televisivo “Mais Você”, com Ana Maria
Braga.
Vejamos:
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Figura 1: Notícias

Vejam que, já na capa, os jornais destacam ou minimizam as
principais notícias do dia, chamando atenção para o conteúdo
interno de cada edição. Desse modo, é possível identificarmos,
os diferentes enfoques sobre a morte do artista, que serão
retratados dentro de cada jornal.
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Figura 2: Notícias

Figura 3: Notícias
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Além das notícias em jornais e revistas, outras fontes de informações,
bastante utilizadas atualmente, são as redes sociais como Facebook e WhatsApp.
Plataformas que veiculam com maior rapidez, fatos e opiniões a um grande número
de pessoas ao mesmo tempo. Portanto, exigem de nós, leitores, um olhar atento sobre
a veracidade do que recebemos e compartilhamos, pois, mesmo nas redes sociais,
as informações veiculadas, podem influenciar os fatos, para atingir benefícios
próprios.

Adote essa Prática!
Todos nós já sabemos da importância de conferir as
informações, antes de compartilhá-las. Mas, você sabe o que olhar?
Ou quais as pistas seguir para checar a veracidade da informação?
Especialistas no assunto se desdobram em construir guias e
orientações, para nos auxiliar nessa tarefa.
Inclusive, já existem agências de checagens de fatos, ou seja, empresas ou
órgãos especializados em conferir a “verdade” de uma informação, tendo por
parâmetros critérios específicos de análises.
Essas agências, em sua maioria, estão ligadas à portais jornalísticos, que
trabalham com a checagem de fatos. No entanto, existem canais que também
incentivam a prática de checagem, como por exemplo, a parceria do Canal Futura e
Agência Lupa com o Google chamada Fake ou News.
Confira abaixo, uma lista adaptada do Guia de Checagem de Fatos do Instituto
Poynter para não cair em fake news:
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Para Lembrar...
Muitos jornais e revistas, realizam um trabalho cuidadoso de apuração dos
fatos antes de fazer suas publicações e veiculam, sim, notícias verdadeiras. Mas,
como estudamos nos tópicos acima, nem sempre a veiculação é feita de forma
neutra, imparcial.
A escolha das palavras, das imagens, os destaques feitos pelas editorias,
favorecem a construção dos apelos estéticos e emocionais, que ajudam os jornais
e as revistas, a veicularem seus posicionamentos e defenderem seus interesses.
Por isso, é importante fazer uma leitura crítica e comparar a informação
com outros jornais, para identificar se há interesses por trás do que está sendo
noticiado.

Gostou dos assuntos discutidos neste material? Você
pode encontrar mais informações nas dicas abaixo e também
poderá aprofundar seu conhecimento respondendo as
atividades propostas nos Desafios. Cuide-se e lave sempre as
mãos!

Dicas e sugestões
Dica 1 Neste link o professor explica sobre o gênero textual editorial:
https://www.youtube.com/watch?v=49IGKUS2uRQ&ab_channel=BrasilEscola
Dica 2 – Nesta postagem do site Tecmundo é explicado como denunciar Fake News.
https://www.tecmundo.com.br/internet/135204-denunciar-fake-news-facebook-nowhatsapp.htm

Desafios - Língua Portuguesa
1) Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de que grupo de textos?
a) Literários.
b) Jornalístico-midiáticos.
c) Religiosos.
d) Jurídicos.
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Como vimos, os jornais, revistas e sites noticiosos dividem as publicações em
editorias. Essas editorias abordam fatos e temas específicos. Observe na imagem
abaixo as várias editorias que compõem o site terra.com.br e responda as questões
2, 3 e 4.
Figura 4: Editorias

2) Em quais dessas editorias poderia ser publicada uma reportagem sobre os
cuidados para prevenção do novo coronavírus?
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
3) Um jovem que visitou o site e gostaria de ler reportagens sobre equipamentos
eletrônicos e jogos, quais editorias deveria acessar?
R: _________________________________________________________________
7
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___________________________________________________________________.

4) Quais dessas editorias você possivelmente visitaria ao acessar o site? Por quê?
R: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

5) De acordo com o que você estudou neste material, como você explicaria o que é
uma linha editorial?
R: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

6) Após observar algumas capas de jornais, apresentadas neste material, e outros
jornais ou revistas aos quais você tem acesso, qual é a sua percepção acerca do
trabalho da impressa? Você acha que é mantida certa neutralidade ou imparcialidade?
Justifique.
R: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Observe a tabela abaixo com o título das notícias publicadas em sites jornalísticos no
dia 05 de novembro de 2020 sobre a apuração de votos das eleições dos Estados
Unidos e responda à questão 7.
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7) Marque V para Verdadeiro e F para falso
a) ( ) os títulos 1 e 5 prometem apresentar dados e explicação sobre a apuração de
votos.
b) ( ) os títulos 2 e 4 trazem como destaque o candidato Trump e evidenciam a
possibilidade de ele vencer as eleições de alguma forma.
c) ( ) o título 5 é tendencioso.
d) ( ) a notícia 3 tem um enfoque econômico.
e) ( ) nenhum dos títulos apresenta o nome do outro candidato.

8) Compare os textos e marque a alternativa incorreta.

a) O Texto I afirma que o estudo tem resultado positivo no tratamento do covid, mas
não destaca a ineficiência do medicamento, em relação aos sintomas demostrados
em outros resultados de estudos, como apresentado no Texto III.
b) O Texto II problematiza os resultados da pesquisa evidenciando que há brechas e
cita o valor do custo da pesquisa.
9
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c) os textos II e III concordam que o medicamento não resolve todos sintomas do
covid.
d) Os textos abordam assuntos diferentes.
9) Refletindo sobre os textos lidos, no início da apostila, marque V para Verdadeiro e
F para Falso.
a) ( ) Se a informação for veiculada por um jornal, não é necessário fazer checagem
de seu conteúdo.
b) ( ) As editorias administram os fatos, por meio da escolha das palavras, das
imagens, dos destaques, de forma a influenciar o leitor a concordar com a opinião da
empresa jornalística.
c) ( ) Se a informação for recebida por meio dos meus contatos do WhatsApp ou
Facebook, não preciso fazer checagem do seu conteúdo.
d) ( ) Os editoriais expressam a ideia e os interesses políticos da empresa jornalística
da qual fazem parte.
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Olá caro aluno, neste mês de dezembro trabalharemos o gênero textual
“anúncio publicitário”, em língua inglesa. Leia abaixo a definição de anúncio.

O termo anúncio é utilizado preferencialmente no contexto da publicidade. Apesar
disso, tudo o que se comunica através de sinais e palavras é também um anúncio.
Por outro lado, deve-se destacar que o verbo anunciar provém do vocábulo
annuntiare, em latim, que quer dizer levar uma notícia a alguém ou fazer saber uma
informação.
Fonte: Disponível em: https://conceitos.com/anuncio/

1) Leia os anúncios abaixo e anote o que entender sobre eles:
Figura 1

Fonte: images.app.
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Figura 2

Fonte: images.app.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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2) Read the ads and check your comprehension (leia os anúncios e verifique sua
compreensão):

a)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
b)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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c)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
d)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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e)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
3) Imagine you are going to sell the products and you are going to publish these ads
from exercise 02 in “Facebook Market place” or “OLX” and you need to make the ads
insteresting. Remake the text if necessary and add more information if you wish, draw
or use pictures. (Imagine que você anunciará os produtos da atividade 02 no
“Facebook market place” ou “OLX” e você precisa tornar os anúncios interessantes.
Refaça o texto se necessário e coloque mais informação se necessário, desenhe ou
utilize figuras):
a)
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b).

c).

d).

e).
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A modernidade no futebol
Você já deve ter ouvido falar do uso recente da tecnologia VAR em partidas
de futebol, então hoje vamos conhecer um pouco mais e entender como funciona essa
transformação que as partidas de futebol sofreram.
Mas o que é VAR!? É o sistema de vídeo-arbitragem VAR (sigla em inglês
de video assistant referee ou árbitro assistente de vídeo). O VAR é composto por um
conjunto de câmeras colocadas ao redor do campo, que transmitem as imagens para
uma sala isolada, onde assistentes de vídeo podem rever as jogadas. Existem apenas
quatro tipos de lances que podem ser revistos. Esta assistência pode ocorrer a pedido
do árbitro (em caso de dúvidas em uma das jogadas que podem ser revistas), ou caso
os assistentes observem um lance duvidoso e comuniquem o juiz da partida através
do fone de ouvido.
Nesse momento, os assistentes de vídeo reproduzem as imagens em seus
monitores e transmitem suas conclusões ao árbitro. É este último que toma a decisão
final. Pode fazê-lo depois de também consultar as imagens em um monitor localizado
na lateral do campo ou confiar exclusivamente no critério dos assistentes.
Quais são as jogadas que podem ser revistas pelo VAR?
Os gols: Uma das funções do VAR é, segundo o site da FIFA, "ajudar o árbitro
a determinar se houve alguma infração que impeça de validar o gol". Inicialmente,
pensava-se que o VAR não poderia corrigir o impedimento, porque este não é
mencionado nas quatro situações (gols, pênaltis, cartões vermelhos e erros de
17
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identidade), mas, na verdade, o sistema está habilitado para reverter qualquer ação
que possa ter influenciado um gol. Neste caso, dizem especialistas, o ritmo do jogo
não é atrasado, porque o gol em si já paralisa a partida.
Os pênaltis: Os assistentes asseguram que a decisão correta seja tomada
ao se marcar (ou não) um pênalti.
Os cartões vermelhos: Também colaboram para garantir que um jogador
receba a merecida punição em caso de dúvida sobre a seriedade de uma falta ou
infração.
Em erros de identidade do jogador: Em alguns lances com a participação
de muitos jogadores, o árbitro não sabe quem fez a falta ou não vê o que acontece.
Os assistentes de vídeo podem ajudá-lo a determinar quem cometeu a falta para não
advertir ou expulsar o jogador errado.
E como funciona esse mecanismo?
1. Jogada duvidosa – quando o bandeirinha marca o impedimento num gol,
por exemplo, e o árbitro tem dúvidas sobre a jogada, ele pode solicitar a revisão antes
de anular ou validar o gol marcado. Cabe ao árbitro central solicitar a revisão de um
lance. Nesse caso, ele coloca uma das mãos sobre o ouvido para indicar que está
consultando o VAR. Se ele entender que precisa revisar a jogada que ocasionou a
dúvida, ele faz um gesto com as duas mãos desenhando um retângulo. Ele pode
definir o lance apenas com as informações dos auxiliares de vídeo ou consultando o
monitor à margem do gramado formar a sua convicção do lance.
2. Revisão - A pedido do árbitro ou dos assistentes de vídeo, a jogada é
revista através de monitores com diferentes tomadas de câmera. Os assistentes ficam
em uma sala dentro do estádio e somente eles e o árbitro podem ver as imagens.
3. Decisão – Após analisar as imagens e ouvir os assistentes, o árbitro toma
a decisão final sobre a jogada.
Mas nem tudo são flores
Pouco mais de um ano depois de sua implantação no Brasil, o VAR ainda não
caiu nas graças do público e vem sendo contestado por jogadores, técnicos, imprensa
e torcida.
Se, por um lado, existe unanimidade na aprovação do uso das imagens para
evitar lances injustos, por outro, a forma como ele vem sendo usado tem causado
discórdias e vem se aproximando de um desastre. Além de decisões polêmicas dos
juízes envolvidos em alguns jogos, as longas conversas entre o juiz de campo e a
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equipe que fica na sala do VAR têm passado do limite e tomado muito tempo durante
as partidas.

Desafios de Educação Física
1) Qual o objetivo do VAR?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

2) Quais as possíveis alterações podem ser feitas na utilização do VAR para que tenha
uma melhor aceitação?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
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Viola de cocho – Instrumento das celebrações Mato-grossenses.
Neste estudo vamos explorar e analisar a importância de um instrumento
musical na música regional de Mato Grosso, a viola de cocho.
Embora reconhecida pelo seu modo de fazer, a viola-de-cocho não representa
apenas um instrumento musical que embala os sons do cururu e as coreografias do
siriri e dança de São Gonçalo, as festas de santos, os aniversários, os casamentos e
as festividades organizadas como pagamento de promessas.
Figura 1: Viola de Cocho

Fonte: É Bem Cuiabá. (2020).
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Ela possui um significado simbólico que extrapola o lado funcional de um mero
instrumento musical e constitui um elemento catalisador da formação da identidade e
manutenção da cultura das comunidades tradicionais rurais do vale do Rio Cuiabá e
pantaneira. Destaca-se como um instrumento fundamental nos gêneros musicais
cururu e siriri, cultivados, sobretudo, em manifestações culturais ligadas à
religiosidade e à brincadeira.
A viola de cocho é um instrumento musical de cordas dedilhadas, variante
regional da viola brasileira, comum nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. Recebe este nome por ser confeccionada em tronco de madeira inteiriço,
esculpido no formato de uma viola e escavado na parte que corresponde à caixa de
ressonância.

Figura 2: Confecção da Viola de Cocho

Vamos
conhecer como é a
produção da viola
de cocho.
Esse
instrumento é feito
da

mesma

maneira como se
faz

um

cocho,

objeto lavrado em
um tronco maciço

Fonte: IPHAN

de árvore usado para colocar alimentos para animais na zona rural. Nesse "cocho" é
afixado um tampo e as partes que caracterizam o instrumento, como o cavalete, o
espelho, o rastilho e as cravelhas.
São várias as madeiras utilizadas: para o corpo do instrumento, a Ximbuva e
o Sarã; para o tampo, raiz de Figueira branca; e para as demais peças, o cedro. As
violas armam-se com quatro cordas de tripa e uma revestida de metal. Atualmente, as
cordas de tripa estão sendo substituídas por linhas de pescar – segundo os violeiros,
bem inferiores às de tripa, devido à proibição da caça no território nacional (Lei
9.605/1998 – crimes ambientais).
Sua confecção é feita de forma artesanal, determina variações observadas de
artesão para artesão, de braço para braço, de fôrma para fôrma. As violas podem ser
decoradas, desenhadas a fogo e pintadas, ou mantidas na madeira crua,
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envernizadas ou não. As fitas coloridas amarradas no cabo indicam o número de rodas
de cururu em que a viola foi tocada em homenagem a algum santo – que possui, cada
qual, sua cor particular.
Saiba mais:
Artesão ensina a produção da Viola de Cocho: Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=RNtRH5bv2e8&t=263s. Acesso em: 04 nov.
2020.
Confecção da viola de cocho – Disponível em: http://g1.globo.com/matogrosso/videos/t/todos-os-videos/v/conheca-como-e-feita-a-confeccao-da-viola-decocho/2069241/. Acesso em: 04 nov. 2020.
A viola de cocho foi tombada como Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural
do Brasil em 14 de janeiro de 2005, por meio do Decreto-Lei 3551, de 4 de agosto de
2000.
Depois de toda a produção e afinação da viola de cocho, o instrumento está
pronto para dar ritmo às festas e aos divertimentos tradicionais. É utilizada por
músicos (cururueiros) das camadas populares nas festas católicas da região do Vale
do Rio Cuiabá e Pantanal mato-grossense.
A viola de cocho é a que dá ritmo as canções dos cururueiros e rodadas de
cururu, as danças de siriri, de São Gonçalo e as manifestações do Boi a Serra. É
importante ressaltar, que a viola de cocho, desde de sua fabricação até sua utilização,
é instrumento carregado de significados e cheio de expressões tipicamente ribeirinho.
O ritmo provocado pelas cordas da viola de cocho, traduzido pelo cururueiros,
é feito de dois a dois, em que cantam versos e toadas sobre amor, religião, política,
"causos", ou o que o mestre cururueiro quiser. Nos versos, é demonstrado todo o
conhecimento do cururueiro. Usam a expressão " brincar" referindo-se à
manifestação, como nesse verso cantado:
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"Desde que entrei nessa

Figura 3: Cururueiros

casa
Esqueci de louvar
Primeiro louvando o santo,
Segundo louvando o altar.
E quero tirar licença,
Permissão para brincar."

As

toadas

e

repentes improvisados dos
cururueiros são imbuídos

Fonte: Wordpress. (2011).

de muitos significados, os quais podemos observar nas práticas cotidianas, de fé e
devoção ao Santo, etc.
Contudo, vale a pena destacar a importância de se preservar e valorizar o
fazer da viola de cocho, símbolo da cultura mato-grossense e que dá ritmos as
celebrações, pois é por meio da música produzida nessa prática cultural que a viola
mostra a sua identidade e marca a cultura de Mato Grosso.
Saiba mais:
A viola-de-cocho e a proteção ao patrimônio imaterial: Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=CE2KZ6fgxJ0. Acesso em: 04 nov. 2020.

Desafios de arte
1) A viola de cocho é quem dá ritmo as canções dos cururueiros e rodadas de cururu,
as danças de siriri, de São Gonçalo e as manifestações do Boi a Serra.
Diante das informações, a viola de cocho desde sua fabricação até sua
utilização, pode-se dizer que é um instrumento carregado de
a) significados e cheio de expressões tipicamente ribeirinho.
b) informações dos povos indígenas tipicamente urbano.
c) interpretação e com muitas características dos povos sulenses.
d) história, memória e com particularidades dos chapadenses.
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2) A viola de cocho é feita da mesma maneira como se faz um cocho, objeto lavrado
em um tronco maciço de árvore usado para colocar alimentos para animais na zona
rural.
Diante das informações, pode-se dizer que a confecção da viola de cocho é feita
de forma:
a) Artesanal.
b) Industrial.
c) Reciclada.
d) Hibrida.
3) Observe as informações e responda:

A confecção da viola de cocho é feita de forma artesanal, determina variações
observadas de artesão para artesão, de braço para braço, de fôrma para fôrma. As
violas podem ser decoradas, desenhadas a fogo e pintadas, ou mantidas na madeira
crua, envernizadas ou não. Os cururueiros desenvolvem o próprio trabalho manual, o
artesanato, e utiliza a matéria prima natural. Sendo assim, mantem viva a cultura de
um povo e divulga a própria singularidade e o modo de viver.
Fonte:. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato. Acesso em: 05 nov. 2020. (Adaptado).

Com base nas informações acima, é possível entender que a produção da viola
de cocho desenvolvida pelos artesões cururueiros e a sua utilização, pertencem
a) A cultura popular mato-grossense.
b) Ao trabalho escravocratas.
c) A cultura de massa sul mato-grossense.
d) Ao setor das artes renascentistas.
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O Sistema Solar
Figura 1: História em quadrinhos

Fonte: https://www.docsity.com/pt/hq-sistema-solar-turma-da-monica/4757811/ . Acesso 28 de outubro
de 2020.
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Estudante a partir do humor presente no fragmento do quadrinho da “Turma
da Mônica”, vamos continuar os estudos considerando esse tema?

O Sistema Solar tem uma estrela: o Sol
O Sol é a estrela mais próxima da Terra. As estrelas são corpos celestes que
emitem luz. A emissão de luz do Sol ocorre devido ao fenômeno de fusão nuclear,
uma transformação química que promove a combinação de elementos leves e
elementos pesados. Nessa combinação, são liberados luz e calor.
Figura 2: Pôr do Sol

A energia solar é proveniente de
um fenômeno denominado fusão
nuclear de hidrogênio, que ocorre
no interior dessa estrela.
(Pôr do Sol fotografado em Sri
Lanka, país da Ásia.)

Fonte: Livro didático 9° Ano “Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano”. Editora Moderna, p.186,
2018.

A temperatura na superfície do Sol é cerca de 5500 C° e, em seu núcleo, pode
chegar a 15 milhões de graus Celsius. O Sol tem 1,4 milhão de quilometro de diâmetro.
Com o uso de telescópio, é possível observar que a superfície do sol apresenta
grânulos, que indicam o topo de estrutura que vêm do seu interior, manchas escuras,
regiões menos quentes, com temperatura variando entre 3500 ºC e 4500 ºC. A
camada mais externa da atmosfera tem temperatura aproximada de 1 milhão de graus
Celsius e é chamada de coroa solar, evidenciada durante eclipses solares.

O ciclo de vida das estrelas
As estrelas nascem em nuvens de gás e poeira (um tipo de nebulosa) quando
algumas áreas se tornam, progressivamente, mais densas e, com isso, atraem cada
vez mais materiais de áreas vizinhas, que se fundem.
A fase de vida mais longa e de relativa estabilidade de uma estrela chama-se
sequência principal. Ao longo dessa fase, as estrelas aumentam lentamente de
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tamanho e de temperatura. A sequência principal do Sol já dura 4,5 bilhões de anos.
Estima-se que ela durará mais cerca de 4 a 5 bilhões de anos, e que em 1 bilhão de
anos, a luminosidade do Sol terá aumentado em 10% e, em 3,5 bilhões de anos, será
quase 50% maior. A temperatura também se elevará e provocará, na Terra, um efeito
estufa úmido e destruição da camada de ozônio.
Quando o combustível nuclear de uma estrela termina, ou seja, quando os
processos de fusão nuclear cessam, o núcleo da estrela encolhe, a temperatura
aumenta muito e as camadas externas se expandem. As estrelas tornam-se mais frias
e vermelhas e, por isso, essa fase é conhecida como gigante vermelha. O Sol gigante
vermelho será de 10 a 100 vezes maior do que é atualmente, destruindo
completamente Mercúrio, Vênus e Terra.
Após a fase gigante vermelha, a parte externa das estrelas se deslocam do
núcleo central, formando a nebulosa planetária. O núcleo central, então, transformase em uma estrela bem exótica chamada anã branca, muito pequena e muito brilhante.
Ao longo do tempo, esse brilho é perdido, até que se apaga completamente.
O período entre nascimento e a morte de uma estrela varia e depende de sua
massa inicial. Quanto maior a massa de uma estrela, mais rápido seu ciclo de vida.
Em estrelas como o Sol, por exemplo, os materiais necessários para a fusão nuclear
se esgotam mais lentamente. Estima-se, por exemplo, que o Sol viverá mais 5 ou 6
bilhões de anos e passará, nesse período, por várias fases evolutivas.

O Sistema Solar tem oito planetas e cinco planetas-anões
Desde 2006, a união Astronômica Internacional define planeta como um corpo
celeste que:
 Orbita o sol.
 Apresenta esfericidade, ou seja, seu formato é aproximadamente esférico.
 Em sua orbita não existem outros corpos celestiais de dimensão
significativas, pois foram expulsos dela ou se uniram a seu próprio corpo durante o
processo de sua formação.
Considerando essa definição, há 8 planetas no Sistema Solar: Mercúrio,
Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. O nome dos planetas é
proveniente das mitologias grega e romana.
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Planetas rochosos ou interiores
São planetas rochosos, ou interiores, os quatros mais próximos do Sol:
Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.

Mercúrio
É o planeta mais próximo do Sol e o menor do Sistema Solar, com 4878 km
de diâmetro. Mercúrio não apresenta atmosfera, apenas uma fina camada de gases.
Figura 3: Mercúrio

Fonte: Fandom.

A ausência de atmosfera faz de Mercúrio um planeta de temperaturas
extremas: na parte não iluminada pela luz solar (noite), a temperatura chega a -183
ºC, e na parte iluminada (dia), chega a 407 ºC. Mercúrio não tem satélite nem campo
magnético. Está a 57,9 milhões de quilômetros do Sol, e seu período de translação,
ou seja, a duração de um ano é de 88 dias.

Vênus
É o segundo mais próximo do Sol. Tem 12 100Km de diâmetro e 82% de
massa. A atmosfera de Vênus é muito densa e composta principalmente de gás
carbônico. Ela reflete a maior parte da luz solar que chega ao planeta e é responsável
pelo maior efeito estufa observado no sistema Solar. Vênus não possui satélites nem
campo magnético. Está a 108,2 milhões de quilômetros do Sol e seu período de
translação é de 224,7 dias. Temperatura média de 464 °C.
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Figura 4: Vênus

Fonte: Publicdomainvector

Terra
O terceiro planeta do Sistema Solar em distância do Sol, a Terra tem 12756 Km
de diâmetro e massa de aproximadamente 6 x 10
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kg. Sua atmosfera é composta

de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio, e 1% de outros gases.
Figura 5: Terra

Fonte: livro didático “Observatório de ciências, 2018.

Possui um forte campo magnético que protege os seres vivos da parte nociva
de radiação solar e tem temperatura média de 15°C. é o único planeta do Sistema
Solar que apresenta água nos estados sólido, líquido e gasoso na superfície. E
também o único em que se observa movimentação de placas tectônicas. Está a 149,5
milhões de quilômetros de distância do Sol. Seu período de translação do planeta é
de 365, 26 dias. O movimento de rotação é “giro” que a Terra executa em torno de si
mesma e originando o dia e a noite. A Terra apresenta um satélite: a Lua.

Marte
Marte também é conhecido como Planeta Vermelho, é o último dos planetas
rochosos e o quarto em distância do Sol. É pequeno, com 6.786 km de diâmetro. Sua
massa total é cerca de 11% de massa da Terra. A temperatura em sua superfície varia
entre -125 °C e 25 °C, mas a média fica em - 63 C°. Sua atmosfera é fina, composta
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principalmente de gás carbônico, mas também apresenta cerca de 3% de gás
nitrogênio, onde se observam tempestade de poeira de longa duração. Marte não
possui campo magnético.
Figura 6: Marte

Fonte: livro didático “Observatório de ciências, 2018.

Estudos recentes indicam que no passado de Marte, entre 3 a 4 bilhões de
anos atrás, havia água em abundância. Evidencias disso são algumas características
de sua superfície como leitos secos de rios, vales, encostas escavadas e planícies
que foram alagadas. Sua cor avermelhada deve-se ao oxido de ferro, ou ferrugem em
sua superfície. Marte possui dois satélites naturais de formato irregular Deimos e
Fobos. O planeta está a 227,9 milhões de quilômetros do Sol, e seu período de
translação é de 687 dias.

Planetas exteriores
Os planetas exteriores, os quatros mais distantes do Sol, são Júpiter e Saturno
(gigantes gasosos), Urano e Netuno (gigantes congelados).

Júpiter
É o maior planeta do sistema solar, com 142, 984 km de diâmetro e 318 vezes
a massa da Terra. Em seu núcleo há rochas, metais e compostos de hidrogênio, que
são rodeados de camadas de hidrogênio e hélio gasosos. Seu campo magnético é 20
mil vezes mais forte que a Terra e sua atmosfera é formada principalmente de
hidrogênio (89,8%). O restante é hélio e compostos de hidrogênio como metano,
amônia, e água, além de etano, acetileno e propano. São essas substâncias que
formam as diferentes cores das listras visualizas no planeta. Júpiter possui um sistema
de anéis, muito fino para ser visto da Terra. Esse planeta apresenta 79 satélites
naturais, os quatros maiores são chamados de Galileanos. A temperatura no topo das
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nuvens de Júpiter é de -110°C e encontra-se a 778,4 milhões de quilômetros do Sol,
e seu período de translação é de 11,86 anos.
Figura 7:Júpiter

Fonte: livro didático “Observatório de ciências, 2018.

Saturno
É reconhecido pelos seus anéis, compostos de milhares de pedaços de gelo
sujo variando de tamanho. Saturno presenta atmosfera composta principalmente de
hidrogênio (cerca de 96,3%) e hélio. Possui diâmetro de 120 536 Km e 95,2 vezes a
massa da Terra.
A temperatura no topo de suas nuvens é de -140°C. Existem 53 satélites
naturais conhecidos e esse planeta encontra-se a 1,43 bilhões de quilômetros do Sol,
e seu período de translação é de 29,46 anos.

Urano
É um planeta verde-azulado, cuja a atmosfera é composta de 82,5% de gás
hidrogênio,15,2% de gás hélio e 2,3 de metano. Em seu núcleo há rocha e gelo,
recoberto por uma espessa camada de água, metano e amônia em estado sólido. Seu
diâmetro é de 51.108 km e tem14,6 vezes a massa da Terra. Ao redor desse planeta
é possível encontrar finos anéis. A temperatura no topo de suas nuvens chega a -214
°C. Urano possui 27 satélites naturais. O planeta está a 2,87 bilhões de quilômetros
do Sol, e seu período de translação é de 84 anos.

Netuno
É o planeta mais distante do Sol e de um azul profundo, devido à composição
química de sua atmosfera, uma mistura de 79% de gás hidrogênio, 18% de gás hélio
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e 3% de metano, com uma pequena fração de outros gases. A atmosfera é
surpreendentemente dinâmica com ventos muitos fortes, nuvens e tempestades. A
temperatura é de - 200°C. Netuno é o menor dos planetas exteriores, com 49 538 km
de diâmetro, e tem 17,2 vezes a massa da Terra. Também possui um sistema de
anéis, com 14 satélites naturais em sua órbita. Esse planeta está a 4,5 bilhões de
quilômetros do Sol, e seu período de translação é de 164,8 anos.

Planetas–anões
Os planetas-anões tem pelo menos duas características comuns aos
planetas: eles estão em órbita ao redor do Sol e são aproximadamente esféricos.
Entretanto, na órbita dos planetas-anões podem ser encontrados outros corpos
astronômicos de dimensões significativas, o que não ocorre na órbita dos planetas.
Até o momento, são conhecidos cinco planetas-anões no Sistema Solar: Plutão,
Makemake, Haumea, Eris, Ceres.

Nossa galáxia: a Via Láctea
A Via Láctea é uma galáxia, nome dado aos sistemas compostos de muitas
estrelas, gás e poeira. Ela é uma galáxia do tipo espiral, com dois braços principais:
Scutum-Centaurus e Perseus. O Sistema Solar, assim como a maioria das estrelas
que vemos no céu noturno sem auxílio de equipamentos, encontra-se em um braço
menor: o de Órion. O nome Via Láctea advém da Antiguidade: ao olhar para o céu, os
povos antigos percebiam uma mancha mais esbranquiçada, de grande extensão.
Esses povos tinham vários nomes para esse caminho esbranquiçado. Os indígenas
brasileiros, por exemplo, o chamavam de Caminhos das antas.

O nome

cientificamente conhecido vem dos gregos antigos: galáxias kuklos “ciclo leitoso”, que,
que traduzido para o latim significa via láctea.

Desafios – Ciências da Natureza
1) O Sol é a estrela mais próxima da Terra. As estrelas são corpos celestes que
emitem luz. Descreva as características do Sol apresentadas no texto acima:
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

2) O Sistema Solar é composto por: Sol, oito Planetas, Planetas-anões, Satélites
naturais, Asteroides e Cometas. Quais são os planetas rochosos e os planetas
exteriores?
Planetas rochosos:____________________________________________________.
Planetas exteriores: ___________________________________________________.

3) No fragmento da história em quadrinho da Turma da Mônica cita que o Sistema
Solar fica localizado numa Galáxia chamada Via Láctea. Descreva como os indígenas
brasileiros denominavam esse caminho esbranquiçado:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
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Olá tudo bem com vocês?
Neste mês vamos discutir assuntos muito interessantes e importantes que
permeiam a nossa vida, probabilidade e estatística. Buscaremos discutir com vocês
os conceitos teóricos e práticos para determinar a probabilidade de um evento através
do estudo do espaço amostral e suas particularidades, bem como conceituar medidas
de tendência central e suas possíveis relações com a probabilidade de ocorrer um
evento na vida cotidiana, e assim perceber o quanto a matemática é importante para
nossa vida.

Vamos lá!!
Compreendendo os conceitos básicos sobre espaço amostral e
probabilidade de um evento ocorrer
Você sabia?
Em 2012, o site The Daily Beast listou uma série de eventos que são mais
prováveis de ocorrer com você, do que ganhar a loteria.
As probabilidades de ganhar a loteria, com um bilhete comum, são de 1
em 50 milhões de chances (fica 20 vezes mais fácil levar um raio na cabeça).
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Figura 1

Chamamos de experimentos
aleatórios aqueles que, repetidos
em
idênticas
condições,
produzem resultados diferentes.
Embora não saibamos qual o
resultado que irá ocorrer num
experimento,
em
geral,
conseguimos
descrever
o
conjunto de todos os resultados
possíveis que podem ocorrer. As
variações de resultados, de
experimento para experimento,
são devidas a uma multiplicidade
de causas que não podemos
controlar, as quais denominamos
acaso.

Fonte: Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-acontece-com-uma-pessoaatingida-por-um-raio/

Podemos exemplificar os experimentos aleatórios em vários casos:
a) Lançar uma moeda e observar a face de cima.
b) Lançar um dado e observar o número da face de cima.
c) Lançar duas moedas e observar as sequências de caras e coroas obtidas.
d) Lançar duas moedas e observar o número de caras obtidas.
e) De um lote de 80 peças boas e 20 defeituosas, selecionar 10 peças e
observar o número de peças defeituosas.
f) De uma urna contendo 3 bolas vermelhas e 2 bolas brancas, selecionar
uma bola e observar sua cor.
g) De um baralho de 52 cartas, selecionar uma carta, e observar seu naipe.

Veja que existem infinitos experimentos aleatórios que podemos nos
submeter, e o conjunto de todos os possíveis resultados tem um nome especial
chamado espaço amostral, representado pela letra grega Ω (ômega).
Vamos mostrar agora exemplos de alguns espaços amostrais relacionados
com os experimentos aleatórios citados anteriormente.
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a) Lançar uma moeda e observar a face de cima.
Vemos que uma moeda possui apenas duas faces, a cara e a coroa.
Figura 2. Faces da moeda

Fonte: Disponível em: Google Imagens.

O espaço amostral do experimento de lançar uma moeda para cima e
observar quais são os possíveis resultados é o que chamamos de espaço amostral.
Deste modo Ω = {cara, coroa}. Observe que esse conjunto possui dois
elementos, cara e coroa, logo o número de elementos desse conjunto é 2 e podemos
escrever então n (Ω) = 2.

Vejamos outro exemplo.
b) Lançar um dado e observar o número da face de cima.
Percebemos que o dado possui 6 faces enumeradas de 1 à 6.
Figura 3. Faces de um dado.

Fonte: Disponível em: Google Imagens

Logo, o espaço amostral deste experimento são todos os possíveis resultados
que podem ocorrer do lançamento de um dado, ou seja,
Ω = {1,2,3,4,5,6 }.
Observe que esse conjunto possui 6 elementos, os números 1,2,3,4,5 e 6,
logo o número de elementos desse conjunto é 6 e podemos escrever então
n (Ω) = 6.
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Do mesmo modo podemos pensar nos espaços amostrais de vários
experimentos, como citado anteriormente e até mesmo fazer experimentos com mais
de um objeto, veja.

c) Lançar duas moedas e observar as sequências de caras e coroas obtidas.
Se lançarmos duas moedas juntas teremos sempre dois resultados em cada
jogada, mas como já percebemos, não podemos garantir quais serão esses
resultados. Assim o espaço amostral será
Ω = { (cara, cara), (cara, coroa), (coroa, cara), (coroa, coroa) }.
Observe que o número de elementos desse conjunto é 4 e podemos escrever

n (Ω) = 2x2 =4, onde 2 são os resultados da 1ª moeda e o outro 2 são os
resultados da 2ª moeda.

d) De um baralho de 52 cartas, selecionar uma carta, e observar sair uma
carta de ouro.
Sabemos que um baralho comum possui 52 cartas contendo 4 naipes, ou seja,
13 cartas de ouro, 13 cartas de espadas, 13 cartas de copas e 13 cartas de paus.
Figura 4. Cartas de um baralho comum.

Fonte: Disponível em: Google Imagens.
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O espaço amostral do experimento de retirar uma carta de um baralho
são todas as possíveis cartas acima ilustrado.
Deste modo Ω = { A paus, k paus, Q paus, ... , 4 ouro, 3 ouro, 2 ouro }.
Observe que esse conjunto possui 52 elementos, logo o número de elementos
desse conjunto é 52 e podemos escrever então n (Ω) = 52.
Um outro exemplo interessante é lançarmos objetos diferentes, olha
que legal!
Podemos analisar o lançamento de um dado e uma moeda. Neste
experimento sempre sairão resultados de uma moeda e um dado juntos. Assim
o espaço amostral será.
Ω = { (1, cara), (1, coroa), (2, cara), (2, coroa), (3, cara), (3, coroa), (4,
cara),
(4, coroa) , (5, cara), (5, coroa), (6, cara), (6, coroa)}.
Observe que o número de elementos desse conjunto é 12 e podemos
escrever
n (Ω) = 2x6 =12, onde número 2 representa

os resultados do

lançamento da moeda e o número 6 são os resultados do lançamento do dado
e assim por diante.
Outro conceito importante é o evento.
Consideremos um experimento aleatório, cujo espaço amostral é Ω.
Chamaremos de evento todo subconjunto de Ω. Em geral indicamos um
evento por uma letra maiúscula do alfabeto: A, B, C, ... , X, Y, Z.
Vejamos um caso. No lançamento de um dado apenas temos o espaço
amostral
Ω = { 1,2,3,4,5,6 }. Definimos os seguintes eventos.

A: ocorrência de número ímpar. A = {1, 3, 5}. n(A) = 3.
B: ocorrência de número primo. B = {2, 3, 5}. n(B) = 3.
C: ocorrência de número menor que 4. C = {1, 2, 3}. n(3)
D: ocorrência de número menor que 7. D ={1, 2, 3, 4, 5, 6} n(D) = 6..
E: ocorrência de número maior ou igual a 7. E = ᴓ.
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Como já temos uma noção de espaço amostral e evento podemos agora
calcular a probabilidade de ocorrer um evento aleatório.
A probabilidade de ocorrer um evento é a razão (divisão) entre o
número de elementos do evento com o número de elementos do espaço
amostral ou seja.

P(A) =

𝑛(𝐴)

.

𝑛(Ω)

Agora que temos conhecimentos sobre conceitos básicos podemos
discutir alguns exemplos do cálculo de probabilidades de alguns experimentos
já exemplificados.
Qual é a probabilidade do lançamento de um dado e sair um número
par?
Para responder essa pergunta devemos 1º encontrar o espaço
amostral e o evento. Como já vimos anteriormente o espaço amostral do
lançamento de um dado é
Ω = { 1,2,3,4,5,6 } n(Ω) = 6. Identificamos o evento sair um número par,
observamos que dentro do espaço amostral temos 3 números pares, 2,4 e 6,
assim A = {2,4,6} n (A) = 3.
Concluímos que a probabilidade é

P (A) =

𝑛(𝐴)
𝑛(Ω)

3

1

6

2

= = = 0,5 = 50%.

E qual é a probabilidade do lançamento de um dado e sair um número
ímpar? Do mesmo modo!! Como já vimos anteriormente o espaço amostral do
lançamento de um dado é Ω = {1,2,3,4,5,6} n (Ω) = 6. Identificamos o evento
sair um número ímpar, observamos que dentro do espaço amostral temos 3
números ímpares, assim A = {1,3,5}, n (A) = 3.
Concluímos que a probabilidade é

P (A) =

𝑛(𝐴)
𝑛(Ω)

3

1

6

2

= =

=0,5 = 50%.

Podemos concluir ainda que a soma das duas probabilidades, que
1

1

envolve todos os elementos do espaço amostral é igual a 1 ou seja, 2 + 2 = 1.
Para maior aprofundamento ver:
YOUTUBE. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iNCkGogNtKI
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Compreendendo os conceitos básicos sobre
medidas de tendência central
Vejamos a seguinte notícia no jornal do estado de Minas em 01/04/2019.
Figura 5

“A pluralidade das regiões
brasileiras também refletem nos
salários do mercado de trabalho.
Segundo dados levantados pela
58ª Pesquisa Salarial da Catho, a
média salarial do brasileiro é de
R$ 2.340. No último semestre, a
remuneração era de R$ 2.330,
representando
variação
de
apenas 0,4%. Entre os estados
que têm maior destaque em
salários estão São Paulo, Distrito
Federal e Rio de Janeiro.”

Fonte:
Disponível
em:
https://www.em.com.br/app/noticia/emprego/2019/04/01/interna_emprego,1042820/mediasalarialdo-brasileiro-e-de-r-240.shtml#:~:text=Segundo%20dados%20levantados%20pela%2058%C2%AA,de%20apenas%200%2
C4%25.

A palavra média, usada no texto, refere-se a uma medida estatística chamada
média aritmética, que neste caso foi utilizada para indicar o salário médio dos
brasileiros no ano de 2019. Assim como a média aritmética, a moda e a mediana
também são medidas estatísticas utilizadas para “resumir”, caracterizar ou representar
um conjunto de valores.
Vejamos as definições desses conceitos.
A média aritmética (Ma) é dada pelo quociente entre a soma dos valores
atribuídos à variável e a quantidade de valores adicionados.
A moda (Mo) corresponde ao valor que ocorre com maior frequência no
conjunto considerado.
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A mediana (Md) é o valor central de um conjunto de valores organizados em
ordem crescente ou decrescente. Caso o conjunto possua uma quantidade par de
valores, a mediana é dada pela média aritmética dos dois valores centrais.
Vamos exemplificar esses conceitos.
Em uma sala de aula foi aplicado uma avaliação aos 20 alunos matriculados
na turma e os resultados foram organizados em uma tabela. Veja.
Alunos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vagner de L. Pessoa
Anne de Souza Oliveira
Celestino de Jesus
Rosiane S. de Arruda
Marilda de Souza
Jasline Rodrigues Pires
Marques Gomes
Sandra Maria da Silva
Cristina de Lima
Sônia Guimarães
Sebastião de Campos
Lurdes de Paiva
Edivânia Neves Lima
Vicente da Silva
Weslaine de Oliveira Santos
Aparecida da Costa Souza
Ruan dos Santos
Cintia de Sousa
Francisca Lima
Vagner de Lima

Notas
8,90
3,50
6,50
7,00
9,00
10,0
5,60
8,40
9,50
2,60
1,40
8,00
6,00
5,00
7,10
8,40
2,70
3,00
8,30
9,50

Podemos encontrar a média aritmética das notas da avaliação da turma da
seguinte maneira, somando todas as notas e o resultado, dividindo pela quantidade
de alunos que realizaram a prova, ou seja
𝑀𝑎
8,9 + 3,5 + 6,5 + 7 + 9 + 10 + 5,6 + 8,4 + 9,5 + 2,6 + 1,4 + 8 + 6 + 5 + 7,1 + 8,4 + 2,7 + 3 + 8,3 + 9,5
=
20
Ma =

130,4
20

= 6,52

A média aritmética da nota da avaliação desta turma é 6,52, no entanto
percebemos que tem alunos com notas bem acima da média e outros, bem abaixo da
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média. O professor poderá analisar o que fazer para que esses alunos abaixo da
média subam seu nível de aprendizado.
Vamos agora encontrar a moda dessas notas, ou seja, qual nota saiu com
mais frequência?
Observe que saiu 2 notas de 9,50 e 2 notas de 8,40 e as outras apenas 1 vez
cada. Assim a moda
Mo = 9,5 e 8,40. (Bimodal)
Por fim, vamos encontrar a mediana. Para isso, vamos organizar as notas em
ordem crescente inicialmente.

Notas
1,40
2,60
2,70

Como o conjunto possui 20 notas, pegamos as duas notas
centrais 7,00 e 7,10 e tiramos a média aritmética. Assim
Md =

3,00
3,50
5,00
5,60
6,00
6,50

7+7,1
2

= 7,05.

Podemos concluir que quanto menor for a variação (dispersão)
dos dados de um conjunto, melhor as medidas apresentadas
(média, moda mediana) o descrevem. Uma maneira de analisar

7,00

essa variação é através da amplitude total, ou seja, calculando a

7,10

diferença entre o maior valor e o menor valor de um conjunto.

8,00
8,30

Quanto menor a amplitude total, mais próximos os dados estarão

8,40

uns dos outros e mais próximos da média, moda e mediana.

8,40
8,90
9,00

No nosso exemplo a amplitude total é 100 – 1,40 = 8,60, ou seja,
está muito longe da média que é 6,52. O ideal é esse valor chegar

9,50
9,50

o mais perto do zero possível, daí teríamos pouca variação entre

10,0

as notas.

Relacionando os conceitos básicos sobre
probabilidade e estatística
O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, poligênica,
decorrente de destruição das células β pancreáticas, ocasionando deficiência
completa na produção de insulina.
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Estima-se que mais de 88 mil brasileiros tenham DM1 e que o Brasil ocupe o
terceiro lugar em prevalência de DM1 no mundo, segundo a International Diabetes
Federation.
Embora a prevalência de DM1 esteja aumentando, corresponde a apenas 5 a
10% de todos os casos de DM. É mais frequentemente diagnosticado em crianças,
adolescentes e, em alguns casos, em adultos jovens, afetando igualmente homens e
mulheres. Subdivide-se em DM tipo 1A e DM tipo 1B, a depender da presença ou da
ausência laboratorial de auto anticorpos circulantes, respectivamente.
O objetivo do tratamento do paciente com diabetes mellitus (DM) é o bom
controle metabólico, diminuindo, assim, os riscos de complicações micro e macro
vasculares. Na prática, é como monitorar o controle glicêmico. O gráfico abaixo mostra
índice glicêmico de um indivíduo com diabetes tipo 1 durante 1dia, onde a faixa alvo
deve ser entre 70 e 160mg/dl.
Analisando o gráfico abaixo apresentado, observamos que a média aritmética
do dia observado do índice glicêmico do paciente é igual a 148 pois,

𝑀𝑎 =

136 + 139 + 146 + 146 + 156 + 132 + 129 + 137 + 175 + 193 + 157 + 131
12
Ma = 148

A moda será Mo = 146 pois repete 2 vezes.
Na mediana temos o rol {129,131,132,136,137,139,146,146,156,157,175,193}
Tiramos a média dos dois números centrais
𝑀𝑎 =

139+146
2

= 142,5

Observe que o valores da mediana, média e moda são próximos, isso implica
um bom desvio padrão, ou seja a paciente neste dia conseguiu manter um bom
controle da diabetes.
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Figura 6.Gráficos com valores glicêmicos obtidos por sensor

Fonte: Disponível em https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA2019-2020.pdf

Observamos ainda neste dia de controle, qual seria a probabilidade desse
paciente ter hipoglicemia (glicemia < 70mg/dl) ou hiperglicemia (glicemia >160mg/dl)
se ele manter um controle semelhante a esse no próximo dia?
Representamos o espaço amostral por,
Ω = {129,131,132,136,137,139,146,146,156,157,175,193}, então
n (Ω) = 12. Perceba que valores abaixo de 70 não ocorreram, ou seja A = ᴓ, assim
0

n (A) = 0, logo P (A) = 12 = 0.
Já a hiperglicemia observamos dois valores acima de 160mg/dl, 175 e 193.
Assim B = {175, 193}, n (B) = 2, assim
2

P (B) = 12 = 0,166.
Aproximadamente, 17% de ter hiperglicemia no próximo dia. Uma porcentagem
baixa para o tratamento. Assim o paciente deve manter um controle glicêmico
semelhante a esse durante o tratamento para não ter futuras complicações de saúde.

Atividades

1) Escreva o espaço amostral dos experimentos abaixo e use o princípio multiplicativo
para encontrar a quantidade de elementos de cada espaço amostral.
a) Lançamento de 2 dados.
b) Lançamento de 3 moedas.
c) Retirada de duas cartas de um baralho de 52 cartas.
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d) Retirada de um bola uma bola vermelha de uma caixa contendo 2 bolas azuiz, 2
brancas e 2 vermelhas.

2) Qual é a probabilidade no lançamento de um dado sair:
a) Um número menor ou igual que 5?
b) Um número maior que 5?
c) Qual é a soma dos dois resultados?

3) Qual é a probabilidade de retirar:
a) Uma carta de copas de um baralho?
b) Não tirar uma carta de copas de um baralho?
c) Qual é a soma dos dois resultados?

4) Veja o conjunto com as idades em anos de pessoas que participaram de uma
corrida beneficente.
12

25

15

23

30

18

51

40

32

25

a) Encontre a média aritmética, moda e a mediana das idades acima.
b) O que observou sobre a amplitude dos valores em relação as médias encontradas?

5) O gráfico abaixo apresenta a variação da glicemia de uma pessoa num período de
14 dias.
Figura 7. Representação de glicemia média e desvio-padrão, com distribuição dos valores de
glicemia (hipoglicemia, tempo no alvo e hiperglicemia), obtida por upload do glicosímetro.

Fonte: Disponível em https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA2019-2020.pdf
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Analise bem o gráfico e responda.
i) Sabendo que valores acima de 180 mg/dl é considerado como hiperglicemia,
quantas vezes o paciente obteve hiperglicemia durante o período do dia 14 ao dia 28?
a) 37
b) 39
c) 43
d) 49

ii) Sabendo que valores abaixo de 70 mg/dl é considerado hipoglicemia, quantas vezes
o paciente obteve hipoglicemia durante o período do dia 14 ao dia 28?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 0

iii) Qual é a probabilidade do paciente ter hiperglicemia nos próximos 14 dias se ele
mantiver um controle semelhante a esse apresentado no gráfico?
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do II Segmento
Mês Dezembro
História - Carga horária mensal 15 horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EF09HI01
Experiências republicanas e práticas autoritárias: as
tensões e disputas do mundo contemporâneo.
EF09HI06

O período Varguista e suas contradições; a emergência
da vida urbana e a segregação espacial; o trabalhismo
e seu protagonismo político.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno ( ) integral Turma 2° ano__

O BRASIL REPUBLICANO

A era republicana no Brasil teve início em 1889, com a proclamação da
República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e vigora até os dias de hoje. Nesses
anos, o país passou por importantes mudanças de governo, inclusive um período de
ditadura militar.
O Brasil República pode ser dividido em cinco fases: República Velha:
República Velha
A República Velha também é conhecida como Primeira República e se
estende de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas, através de um Golpe de
Estado inicia um novo período político.
A República da Espada abrange os governos dos marechais Deodoro da
Fonseca e Floriano Peixoto.
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Figura 1: Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto

Fonte: Estudo prático.com. 2020.

Foi durante a República da Espada que foi outorgada a Constituição que iria
nortear as ações institucionais durante a Primeira República. Além disso, o período foi
marcado por crises econômicas, como a do Encilhamento, e por conflitos entre as
elites brasileiras, como a Revolução Federalista e a Revolta da Armada.
A República Oligárquica foi marcada pelo controle político exercido sobre o
governo federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela elite rural mineira, na
conhecida “política do café com leite”.
Foi nesse período ainda que se desenvolveu mais fortemente o coronelismo,
garantindo poder político regional às diversas elites locais do país.
Enquanto São Paulo e sua agricultura cafeeira ocupava a presidência em um
pleito, no próximo seria a vez de Minas Gerais representada pela economia do gado
leiteiro. Minas Gerais e São Paulo por serem nesse momento os dois polos
econômicos do Brasil forjavam as lideranças nacionais, mantendo, porém, acordos
com outros Estados para que essa dinâmica política e econômica não fosse quebrada.
Esse grande acordo mantinha o controle político do Brasil nas mãos daqueles
que controlavam também a economia. Assim, os interesses das classes dominantes
estavam sempre em voga frente às classes menos abastadas. Essa dinâmica política
será rompida com a Revolução de 1930. Assumindo a presidência do Brasil no lugar
de Júlio Prestes, eleito com o apoio do então presidente Washington Luís, Getúlio
Vargas dá início ao período conhecido como Era Vargas.
O Governo Provisório de Marechal Deodoro da Fonseca faz a transição legal,
necessária para o ajuste Nacional aos moldes republicanos. Em 1890, antes mesmo
do lançamento da Constituição é criado o Código Penal, antes do Direito a Ordem,
não se afastando do ideal de República constituída no Positivismo.
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Na Constituição de 1891 a República rompe de vez com a dinâmica de Estado
Imperial. Ao definir o Estado como laico, deu fim ao Padroado e à união de Estado e
Igreja Católica.
A República garante em sua Carta Magna as diretrizes sociais que adota, no
entanto, apesar de prever a Liberdade de Religião, o Código Penal condena crenças
como o Espiritismo e as religiões afrodescendentes.
A Carta Magna da República inicia também a separação tripartidária do
Poder, excluindo a mediação Imperial, que era exercida por meio do Poder
Moderador.

Agora

a

política

nacional

seria

dividida

entre

os

Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário.
A Dinâmica de pleito presidencial a cada 4 anos também fica decidido nesse
momento. Todo homem maior de 21 anos, que saiba ler e escrever torna-se obrigado
a votar.
Se a passagem do Império para a República foi quase um passeio, os anos
que se seguiram ao início da República foram de grande agitação social. Movimentos
insurgentes como a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul e Guerra de
Canudos no Sertão da Bahia marcam o início da República por sua violência no
combate aos seus opositores.
O Presidente Marechal Deodoro da Fonseca renuncia em 1891, após a
política econômica de encilhamento dar errado. A proposta empreendida por Rui
Barbosa, Ministro da Fazenda do governo provisório permitia o aumento na emissão
de papel moeda gerando uma grave crise econômica.
Durante os mais de 30 anos da política do café-com-leite, o Brasil elegeu
onze presidentes da República, sendo seispaulistas - incluindo Prudente de Moraes
e Campos Salles - e três mineiros. Dois vice-presidentes assumiram o posto do titular
ao longo desse período: o fluminense Nilo Peçanha, no lugar de Afonso Pena, falecido
em 1909: e o mineiro Delfim Moreira, substituindo o paulista Rodrigues Alves, morto
em 1918, antes mesmo de tomar posse naquele que seria seu segundo mandato
como presidente.

Mecanismos Políticos do Poder Oligárquico
Controle Federal – Política do Café-com-leite As oligarquias paulistas (PRP –
Partido Republicano Paulista) e mineiras (PRM – Partido Republicano Mineiro),
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querendo defender suas influências no poder político, formaram uma aliança que
defendia a alternância de políticos dos 2 estados na presidência; São Paulo – Poder
econômico (maior produtor de café; Minas Gerais – Maior número de eleitores.
Figura 2: Política do Café com Leite

Fonte: Toda matéria. 2020.

Controle Estadual – Política dos Governadores Acordo entre o presidente e
os governadores, sendo que estes apoiariam o presidente cedendo votos para
deputados e senadores, em troca da autonomia dos estados; qualquer meio era válido
nas eleições, até fraude eleitoral; Comissão Verificadora de Poderes – Se fosse eleito
para o Congresso um deputado da oposição, este não seria empossado; Voto não era
secreto – Manipulação total.
Controle Municipal – Coronéis Poder econômico – Grandes latifundiários;
Prestígio social e poder político em suas localidades; Clientelismo – Controlava a
população mais pobre, protegendo-as e exigindo obediência total; Abandono do
Estado sobre as classes mais pobres permitiu a ascensão dos coronéis; Fraudes
eleitorais – Roubo de urnas, falsificação de títulos de eleitor, intimidação dos eleitores;
Voto do cabresto – Violência para “convencer” o eleitorado a votar no candidato dos
coronéis.
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Figura 3: O Voto de Cabresto

Fonte: Blogspot. 2016.

Lutas Sociais
Revolta Popular de 1904 – Revolta da Vacina Urbanização do Rio de Janeiro:
Europeização da cidade; Contingentes populares foram expulsos de suas casas;
Saneamento da cidade – Combate à peste bubônica, malária e varíola. Instituiu-se a
vacinação obrigatória contra a varíola – Estopim da revolta; Ignorância da população
quanto aos efeitos da vacina – Revolta da população contra os agentes sanitários;
durante uma semana a cidade foi palco de violentos combates – Forças da polícia e
do exército reprimiram os rebeldes.
Revolta da Chibata (1910) Em Minas Gerais e São Paulo, existia um velho
regimento disciplinar que previa castigos corporais violentos, utilizando a chibata, até
para infrações mais leves; Maus tratos sofridos pelos marujos por parte dos oficiais,
somada às más condições de alojamento e alimentação – Estopim para a revolta;
Ameaça de bombardear Rio de Janeiro, solicitando o fim dos castigos com a chibata
na marinha; Governo decide aceitar os termos após a entrega dos navios; Outros
fuzileiros navais revoltaram-se contra o governo com propostas semelhantes às dos
marinheiros, mas sem o fogo intimidador de antes – Repressão violenta do governo;
Declaração de estado de sítio e aprisionamento dos principais líderes da revolta –
desrespeito a anistia concedida anteriormente;
Revolta do Contestado (1914) Causas: Isolamento e abandono em que vivia
a população entre os estados do Paraná e Santa Catarina; Território “contestado”
pelos 2 governos estaduais. O território abandonado atraía grupos marginalizados,
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onde se desenvolveram comunidades místicas em torno de líderes messiânicos –
José Maria; Analogia a Canudos; Alternativa de vida ao poder político dos coronéis –
Região era vista, aos olhares das elites, como uma ameaça; Repressão violenta.
República Nova
Com a crise nos setores cafeeiros, que mantinham as oligarquias em pé, todo
um sistema começava a desmoronar. Quando a troca de presidente se aproximava,
para mais um presidente de São Paulo assumir, Júlio Prestes, outra “Revolução
Passiva”, ou golpe, acontece. Neste, Getúlio Vargas, gaúcho, assume o poder,
terminando com a República Velha e começando o período que duraria 15 anos, e
ficou conhecido como “Ditadura Vargas”.
Períodos que antecederam a revolução
A Revolução de 1930 foi o movimento armado, liderado pelos estados
de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado,
o Golpe de 1930, que depôs o presidente da república Washington Luís em 24 de
outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim
à República Velha.
Em 1929, lideranças de São Paulo romperam a aliança com os mineiros,
conhecida como política do café-com-leite, e indicaram o paulista Júlio Prestes como
candidato à presidência da República. Em reação, o Governador de Minas
Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada apoiou a candidatura oposicionista do
gaúcho Getúlio Vargas.
Em 1º de março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da
República que deram a vitória ao candidato governista, que era o governador do
estado de São Paulo, Júlio Prestes. Porém, ele não tomou posse, em virtude do golpe
de estado desencadeado a 3 de outubro de 1930, e foi exilado.
Getúlio Vargas assumiu a

chefia do "Governo

Provisório" em 3

de

novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha.
A partir da década de 1930, vislumbramos um novo cenário político no Brasil
onde a relação dos cidadãos e as instituições de controle político sofrem uma sensível
mudança. A nação, grosso modo, sofreu uma mudança em sua arena política. Nesta
época, as populações camponesas deixaram de representar a maioria dos cidadãos
e trabalhadores que configuraram o cenário político dessas nações. Para tanto, os
processos de industrialização e urbanização são de fundamental importância.
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De acordo com alguns historiadores, a expansão das cidades vai criar um
processo de complexificação das relações entre o capital e o trabalho. Tal fato se
exprimira em um processo onde os antagonismos entre as classes operárias e os
capitalistas vão se avolumar de tal maneira nunca antes vista. Agrupados em
instituições sindicais, os trabalhadores vão exigir melhores condições de vida e
trabalho em um contexto intelectual de plena modernização das ideias e dos governos.
No entanto, o que significava esta modernidade? Significava o fortalecimento
de regimes democráticos através de eleições livres e diretas que pudessem dar o
direito de ampla participação política ao cidadão. De tal maneira, poderíamos agora
supor que as classes trabalhadoras (agora majoritariamente urbanas) tivessem como,
principalmente por meio dos novos meios de informação (rádio e TV), protagonizar as
principais decisões políticas de seu tempo.
Essa possibilidade de articulação e mobilização da população pode ser
observada na ascensão dos sindicatos, greves e partidos de oposição que se
mobilizaram frente ao governo. No entanto, aqui no Brasil, o Governo de Getúlio
Vargas será de fundamental importância para que essa mobilização se desarticule por
meio de dois elementos fundamentais: a propaganda e o controle. Não é à toa que
recomendamos ao professor de história que utilize de cartazes e eventos oficias para
que os alunos compreendam tal momento.
Trabalhando dois documentos disponíveis do CPDOC da Fundação Getúlio
Vargas, temos um exemplo claro de como o regime varguista agiu. Na Imagem 01,
temos uma foto onde os trabalhadores assistem um desfile de 1º de maio organizado
pelo governo em homenagem ao trabalhador. Interessante ressaltar a passividade e
o apoio dos trabalhadores à manifestação organizada pelas autoridades da época.
Além disso, podemos refletir porque não são os próprios trabalhadores que tomam a
frente no evento.
Outro ponto de discussão interessante do trabalho com a fotografia pode ser
aberto com a mensagem contida no cartaz. Os dizeres “O trabalhador sindicalizado,
é o trabalhador disciplinado” demonstram como a função do sindicato perde suas
características originalmente ligadas à organização de manifestações e greve que
afrontam o interesse dos industriários. Dessa maneira, o professor pode levantar
porque as classes trabalhadoras apoiavam o governo de Getúlio Vargas.
Para isso, o professor pode explanar como as leis trabalhistas fizeram de
Getúlio um governante extremamente popular. Além disso, o professor pode indicar
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de que maneira o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e as leis de controle
sobre os sindicatos foram de grande relevância nesse processo de controle desejado
pelas autoridades da época.

Atividades.
1) Quando teve início a era Republicana, e o que aconteceu com o país?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

2) Quais são as fases da República?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

3) Em quais períodos a Primeira República foi dividida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

4) Quais os três períodos da República Velha?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

5) Como pode ser dividido o primeiro período da República brasileira entre os anos de
1889 e 1930?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do II Segmento
Mês Dezembro
Geografia - Carga horária mensal 15 horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EF08GE18
Cartografia: anamorfose, croquis e mapas temáticos da
América e África.
EF08GE19

Cartografia: anamorfose, croquis e mapas temáticos da
América e África

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno ( ) integral Turma 2° ano ___

Olá, caro estudante! Chegamos em dezembro, último mês do ano!!
No mês de novembro, na disciplina de geografia, você estudou sobre a
importância da Antártida no contexto global, especialmente questões relacionadas ao
meio ambiente. Outro assunto estudado no mês anterior foi alguns aspectos da África.
Para dezembro, daremos sequência na abordagem sobre a África e
incluiremos a América. O objetivo é que você consiga desenvolver habilidade de
analisar os vários aspectos desses continentes, tendo como base a interpretação de
mapas ou outras formas de representação cartográfica com informações da África e
América. Faça suas anotações e bom estudo!!
Figura 1- Pensando

Para início de conversa, você lembra para que serve um
mapa? O que são mapas esquemáticos? Sabe o que é uma
anamorfose? Esses são alguns exemplos de representação
cartográfica e muito utilizados na geografia, saber fazer a
interpretação e analise corretamente é um ponto positivo e colabora
no desenvolvimento da alfabetização cartográfica. Com eles é
possível expressar uma variedade de informações que permitem

Fonte: Pxhere

compreender a dinâmica no espaço geográfico.

Vamos relembrar o que vem a ser diferentes formas de representação
55

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
cartográfica, aqui não temos a intenção de discutir cada uma delas, apenas que você
lembre que temos uma variedade de representações, cada qual com sua finalidade.
Figura 5 - Diferentes projeções

Fonte: IBGE (2020)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cita que diferentes
projeções cartográficas foram desenvolvidas para permitir a representação da
esfericidade terrestre num plano (mapas e cartas), cada uma priorizando determinado
aspecto da representação (dimensão, forma, etc.). Na figura 2, são apresentadas
algumas dessas projeções.
É importante ressaltar que não existe uma projeção cartográfica livre de
deformações, devido à impossibilidade de se representar uma superfície esférica em
uma superfície plana sem que ocorram extensões e/ou contrações.
Os mapas podem ser divididos em vários tipos e a sua classificação varia de
acordo com o tema tratado. Por esse motivo, dá-se o nome de mapas temáticos.
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 Mapas físicos: são mapas que

Figura 36 – Mapa Climas da África

representam a superfície física da
terra, como as formas de relevo, a
hipsometria (as altitudes da terra
divididas em cores), a hidrografia,
o clima, entre outros. Na figura 3 é
apresentado o mapa climas da
África, são 7 tipos espalhados pelo
continente.
 Mapas
mapas

Ns

econômicos:
que

são

representam

a

produção do espaço econômico,
isto é, as atividades econômicas
de uma determinada área, bem
como a distribuição de dados
estatísticos, por exemplo: a receita

Fonte: Adaptado de Cola da Web (2020)

financeira dos estados brasileiros, o índice de População Economicamente Ativa
(PEA) de uma região etc.
 Mapas demográficos: trata-se da representação espacial das populações, como
índices populacionais, taxas de analfabetismo, migrações etc.
Figura 4 - Mapa Político da América do Sul

 Mapas políticos: representam as
divisas e fronteiras entre países e/ou
entre unidades federativas estabelecidas
e consolidadas politicamente. Na figura
4, ao lado, é possível observar um
exemplo desse tipo de mapa, tem-se a
representação da América do Sul.
 Mapas

históricos:

utilizados

para

acontecimento

são

mapas

representar
em

algum

algum
período

histórico, como as áreas colonizadas no
Brasil até o século XVII.
 Mapas
Fonte: Wikipedia (2020)

estilizados:

são

mapas em que não há a representação
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fiel das proporções das diferentes áreas do espaço geográfico, alterando suas formas
conforme as informações. Um exemplo desse tipo de mapa é a projeção
de anamorfose.
Durante as aulas de geografia, na abordagem do termo anamorfose, por vez
os professores deparam com um certo estranhamento por parte dos alunos, pois é um
nome diferente. Embora o termo seja diferente ele é bastante utilizado na geografia.
Os aspectos visuais colaboram na interpretação e analise das informações
apresentadas.
Na página da Assossiação dos Geógrafos do Brasil (AGB) tem uma
reportagem em que o autor apresenta “anamorfose geográfica como uma forma de
representação cartográfica na qual os limites, são distorcidos para estabelecer uma
relação proporcional entre a área e a quantidade de dados de interesse da geografia”.
Neste sentido, podemos observar na figura 5, a seguir, que apresenta uma
anamorfose sobre a produção de petróleo no mundo em 2016. Nela é possível
observar a distorção da extensão territorial proporcional a quantidade de petróleo no
período analisado.
Faça a comparação da proporção do território dos países da América do Sul
contidas na figura 4 com as da figura 5. Os países possuem a mesma
proporcionalidade? O que aconteceu com o Brasil, aumentou ou diminuiu? E a
Venezuela? Quanto a Argentina, o que houve?
Figura 5 - Volume de petróleo produzido, por país produtor, em 2016.

Fonte: Educa IBGE (2020)
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Ao concluirmos a análise e interpretação das informações, percebemos que
ao compararmos as duas figuras, na última a Venezuela teve seu território ampliado,
já Brasil e Argentina houve redução, isso porque a anamorfose considerou a
proporcionalidade da produção de petróleo no ano de 2016 e o tamanho do território.
Significa por exemplo que a Venezuela naquele ano, produziu grande quantidade de
barril por dia (2000,1 a 5000,0) enquanto a Argentina produziu pouco, listada com
produção de 104,4 a 1000,0 por dia. Já o Brasil está na mesma média que a
Venezuela, no entanto possui extensão territorial superior ao país vizinho e isso fez
com que a sua representação fosse reduzida.
Como vimos, tem várias possibilidades de apresentação de informações
geográficas utilizando a cartografia para auxiliar na divulgação e compreensão dos
dados. Quando for analisar alguma dessas projeções você deverá prestar atenção no
título, ele direciona sobre qual será a abordagem, na legenda será possível entender
o significado dos símbolos utilizados, por exemplo uma determinada cor. Olhar os
demais elementos de orientação, escala e projeção cartográfica colaboram no
processo. Dependendo da situação a ser analisada não é preciso ter todas essas
informações disponíveis, por isso é importante atentar-se para o que está sendo
solicitado.

Desafios de geografia!!!

1) Observe o mapa a seguir que apresenta informações sobre o minério de ferro em
2016 e responda conforme a solicitação.
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Mapa Recursos Minerais 2016 - Estanho

Fonte: Atlas Escolar IBGE (2020)

a) De acordo com o mapa, cite quais foram os países com a maior produção de
estanho na África.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

b) No continente Americano quais países se desatacaram na produção de estanho
em 2016?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

c) Comparando a produção de estanho na América e na África em 2016, qual
continente apresentou maior produção? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

2) Como vimos no material, anamorfose é uma representação em que tem a distorção
da proporção dos territórios para adequar aos dados quantitativos contidos no mapa.
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Observe o exemplo a seguir e responda de acordo com a solicitação.

Anamorfose - Tamanho da riqueza econômica de um país, medido através do Produto Interno
Bruto (PIB) para cada país, em 2016.

Fonte: Adaptado Educa IBGE (2020)

a) Quanto ao continente Africano é correto afirmar que o PIB de 2016 esteve entre 1
218,2 – 18 624,5 bilhões de U$$? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

b) No continente Americano cite o país com maior PIB em 2016.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
c) Ainda no continente Americano, quais países obtiveram PIB de 1 000,1 – 5 000,0
bilhões U$$ em 2016?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
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3) As ferrovias são um sistema de transporte baseado em trens (comboio) correndo
sobre trilhos (carris) previamente dispostos. Elas são o meio de transporte terrestre
com maior capacidade de transporte de carga e de passageiros. O mapa a seguir
apresenta a densidade de ferrovias (km/100 km²) no período de 2013 – 2015. Faça a
análise e responda conforme a solicitação.
Mapa - Densidade de ferrovias 2013 - 2015

Fonte: Adaptado de Atlas Escolar IBGE (2020)

a) No continente Americano quais países apresentaram a maior densidade de
ferrovias no período?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

b) Ao compararmos os dados do continente Americano e Africano é possível perceber
que vários países não possuíam informações sobre a densidade de ferrovias naquele
período? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

c) Considerando os países com informações acerca da densidade de ferrovias no
continente americano, com exceção dos Estados Unidos e México, qual foi a
densidade dos demais?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do II Segmento
Mês Dezembro
Ensino Religioso – Carga horária mensal 5 horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EF08ER01
Crenças, convicções e atitudes.
EF09ER01

Princípios e valores éticos.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno ( ) integral Turma 2° ano ___

Crenças, convicções e atitudes
Todos temos crenças. Você já

Figura 1 – Convivência inter-religiosa

parou para refletir sobre o quanto as
suas crenças tem influenciado as suas
ações, atitudes e resultados? A crença é
tudo aquilo que você realmente acredita,
seja isso uma verdade real ou não. A
grande questão é o quanto estas crenças
têm influenciado ou afetado de forma
positiva ou negativa os seus resultados.
Além de influenciar as nossas ações e
interferir

diretamente

em

nossos

Fonte: conscienciaecumenica.com. (2019).

resultados, as nossas crenças podem se
transformar em barreiras quando tornam-se o que chamamos de crenças limitantes
ou limitadoras. O que são estas crenças limitantes? São aquelas que nos atrapalham
ou nos impedem de conquistar algo ou a tomar alguma atitude que é importante para
o nosso desenvolvimento.
(Texto de Luciano Bento)
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Princípios e valores éticos

Figura 2 – Vibração coletiva

Todos

nós

somos

providos por crenças e valores
pessoais. Esses valores e
crenças

foram

sendo

adquiridos ao longo de nossa
história desde o momento de
nosso

nascimento,

influenciado

por

sendo
nossos

amigos, parentes e familiares
Fonte: universalismocritico.com. (2016)

mais próximos. Esse conjunto
se torna praticamente nosso

jeito de ser e agir. Nossos valores expressam aquilo em que acreditamos como certo,
independente da ética que faz parte de um conjunto de valores estipulados pela
sociedade. Nossas crenças nos movem no sentido do que acreditamos. Mesmo que
a decisão tomada não seja a melhor, e não conforme a maioria das pessoas nos
estimulam a acreditar. No entanto, a ética é um conjunto de valores morais e princípios
que norteiam a conduta humana na sociedade. Ela serve para que haja um equilíbrio
e bom funcionamento social. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida
com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética é construída
por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais.

Desafios:
1) As nossas crenças tem influenciado as nossas ações, atitudes e resultados?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
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2) Segundo o autor, o que são crenças limitantes ou limitadoras?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3) De que maneira adquirimos crenças e valores pessoais?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4) “A ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta
humana na sociedade”. De que forma ela acontece?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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