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Área de Humanas

1. A história da origem do trabalho - HISTÓRIA
A história do trabalho humano teve sua origem quando o ser humano buscou
satisfazer suas necessidades biológicas de sobrevivência. Na economia de
subsistência, o trabalhador decidia o que produzir, como produzir, quando e a que
ritmo, era dono do seu tempo.
Figura 1 - Atividades humanas na Pré-História

Fonte: Aminoapps. (2020).

Desde a Pré-História, o homem sempre se viu obrigado a exercer alguma
atividade de trabalho. Algumas vezes, exercia-a com o intuito de modificar o espaço
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em que vivia, utilizando, para isto, o emprego da força física. Outras vezes utilizava-a,
simplesmente, para sobreviver.
É estranho pensar, mas na Antiguidade não existiam supermercados, açougues,
ou mesmo restaurantes. Então, se quisesse se alimentar, o homem tinha que ir à luta.
Desta forma, se considerarmos que lutar pela sobrevivência tem alguma relação com o
ato de trabalhar, pode-se facilmente chegar à conclusão que o trabalho sempre existiu.
Claro que o "trabalho", que era desenvolvido pelo homem na Pré-história, não tem
muita semelhança com a forma que o trabalho é desenvolvido atualmente. Mas não
deixa de ser uma forma de trabalho.
O trabalho advém do latim tripalium, que na verdade era uma espécie de
instrumento de tortura ou ainda uma forma de carga que se colocava sobre o dorso
dos animais. Na ânsia de satisfazer suas necessidades materiais, vê-se o homem
obrigado a conquistar a natureza, retirando dela a matéria prima indispensável aos
seus produtos manufaturados, que, transformados em mercadorias, entrarão em
circulação na sociedade. Como satisfação das necessidades humanas, caracteriza-se
o trabalho como útil; uma vez que o homem, como todos os animais vivos, deve
dedicar grande parte da sua atividade para satisfazer suas necessidades materiais,
para prover a própria manutenção.
Platão e Aristóteles, na Grécia, consideravam que o trabalho possuía um
sentido pejorativo, uma vez que envolvia apenas força física; já que a dignidade do
homem consistia apenas em participar de negócios na cidade, através das palavras, e
os escravos realizam todo o trabalho duro enquanto os outros eram livres. Neste
período o trabalho não tinha este significado de realização pessoal como para muitos
hoje, haja vista que ainda em nosso tempo existe a exploração da mão de obra.
Uma das primeiras formas de exploração do trabalho que surgiu no mundo foi a
escravidão, onde o escravo era considerado apenas uma coisa, não possuindo
qualquer forma de direito, muito menos trabalhista, sendo apenas uma propriedade do
dominus.
Em um segundo momento a escravidão deixou de existir, mas em seu lugar
apareceu outra forma de exploração, a servidão feudal, em que os senhores feudais
davam proteção militar e política aos seus servos, que lhe prestavam serviços nas
terras dos mesmos. Desta feita, os servos tinham que entregar parte da sua proteção
rural aos seus senhores feudais em troca da proteção que recebiam e da permissão de
poder utilizar a terra. Neste período os nobres não trabalhavam. Com o avançar dos
anos surgiram, no início do século XIV (1301-1400), as corporações de ofício, que
eram compostas por mestres, companheiros e aprendizes.
Por sua vez, no Brasil, a Constituição do Império de 1824, seguindo os
princípios da Revolução Francesa, aboliu as corporações de ofício assegurando
ampla liberdade ao trabalho. E até aquele momento, observava-se a presença do
trabalho escravo, que aos poucos foi sendo substituída pela mão de obra assalariada.
Essa situação perdurou até que, em 13 de maio de 1888, foi editada a Lei Áurea,
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considerada como a mais importante lei do império, libertando os escravos e abolindo
o trabalho escravo do cenário brasileiro.
No entanto, tal medida trouxe consequências e uma nova realidade para a
sociedade, uma vez que acarretou em aumento da demanda no mercado de mão de
obra desqualificada, e não havia trabalho para todos. Todavia, foi a partir da
Revolução Industrial que as condições de trabalho sofreram, realmente, uma grande
modificação. Nesse momento, as máquinas são efetivamente introduzidas nas
fábricas, mudando assim, irreversivelmente, a forma como o trabalho era exercido.

Desafios de História
1- Como surgiu o início da história do trabalho?
R:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2 – Qual era a visão que os gregos tinham sobre o trabalho na antiguidade?
R:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3 – Quais foram as três formas de exploração do trabalho humano que existiram antes
da utilização da mão-de-obra assalariada?
R:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Natureza II – paisagens climatobotânicas - GEOGRAFIA
Nessa semana continuaremos os estudos sobre as diferentes paisagens
climatobotânicas. Seguem os domínios, climas e vegetações que faltavam.
Bom estudo!
DOMÍNIO DAS ZONAS TEMPERADAS
Nessa zona térmica ocorre a forte influência da LATITUDE e o
predomínio dos climas: temperado, frio, subtropical e mediterrâneo.
CLIMA x VEGETAÇÃO
CLIMA
SUBTROPICAL

-médias mensais superiores a 25°C no verão e inferiores a 10°C no
inverno.
-chuvas bem distribuídas ao longo do ano.
-baixas temperaturas que podem levar a neves ocasionais.
-predomínio em regiões próximas às zonas intertropicais, mas fora
delas (Am. Do Sul-parte centro-Oriental, SE da Am. Do Norte e da
China e ainda em partes da África e da Austrália).

VEGETAÇÃO

Floresta

TÍPICA

Subtropical e

DESSE

CLIMA

Pradarias

Exemplos de Floresta Subtropical no Brasil: Mata de Araucária
CLIMA

-variação do clima subtropical, com regime térmico similar

VEGETAÇÃO
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MEDITERRÂNEO

-verões muito secos e inverno chuvoso.
-predomínio em regiões próximas ao Mediterrâneo, África do Sul,
orla do Pacífico (Chile e EUA) e sul da Austrália.

-pode ser classificado em continental e oceânico.
-médias mensais em torno de 20°C no verão e se aproximando de
0°C no inverno.
-Expressiva amplitude térmica (principalmente no continental).
-chuvas bem distribuídas ao longo do ano (especialmente no
oceânico).
-predomínio em regiões próximas ao Hemisfério Norte, leste da
Ásia e Europa, no Sul (Argentina, Chile, SE da Austrália e Nova
Zelândia.

CLIMA
TEMPERADO

-pode ser classificado em continental e oceânico.
-é comum a ocorrência de nevascas expressivas.
-chuvas concentram-se no verão.
-predomínio em regiões próximas ao Círculo Polar, mas
fora deles. Principalmente no Norte, no Sul abrange partes do Chile
e da N. Zelândia)

CLIMA FRIO

TÍPICA

DESSE

Mediterrânea

CLIMA

VEGETAÇÃO

Floresta

TÍPICA

Temperada

DESSE

CLIMA

e Pradarias

VEGETAÇÃO

Floresta

TÍPICA

Boreal

DESSE

CLIMA

CARACTERÍSTICAS DAS VEGETAÇÕES TÍPICAS DO DOMÍNIO CLIMÁTICO
TEMPERADO
VEGETAÇÃO

FLORESTA
SUBTROPICAL

CARACTERÍSTICAS

PAISAGEM LOCAL

-vegetação
predominantemente
CADUCIFÓLIA (que perde suas folhas em
uma determinada estação).
-características híbridas (em áreas mais
quentes assemelha-se às flor. Tropicais e
áreas mais frias, possui espécies adaptadas
à invernos mais rigorosos, como às
coníferas).

Fonte Flickr. (2020)

PRADARIAS
ou CAMPOS

-encontradas em áreas mais planas.
-vegetação herbácea (rasteiras, gramíneas),
intercaladas com arbustos.
-se distribui por quase todo o planeta, uma
vez que pode ocorrer tanto em climas frios
quanto em climas mais quentes.
-pouca ou nenhuma presença de árvores de
grande porte.
-cresce
muito,
mas
essa
grande
produtividade vai sustentar uma grande
quantidade de herbívoros, que por sua vez
vai sustentar uma grande quantidade de
carnívoros (como os campos são uma
pastagem natural acaba sustentando muitos
animais no pasto).

Fonte: Pixabay (2020).
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VEGETAÇÃO
MEDITERRÂNEA

-vegetação formada por árvores, arbustos e
gramíneas
-área que vem sendo modificada ao longo de
séculos (muita atividade humana)
-área muito degradada, reduzida a
formações arbustivas (maquis e garrigues)
maqui: arbustos altos, que chegam a 6m
de altura, aglomerados, quase impenetráveis
garrigue: arbustos perenes anões de até
50 cm, esparsos.

Fonte: Pixabay (2020).

FLORESTA
TEMPERADA

-Vegetação que vai passar por grandes
mudanças ao longo do ano.
-paisagens bonitas/vegetação que passa
pelas 4 estações bem definidas (verão
quente, inverno nevado, primavera florida e
outono em que caem as folhas).
-vegetação mais desmatada do planeta
(nenhuma outra vegetação perdeu tanta área
nativa quanto a floresta temperada.)
-as faixas temperadas são as áreas mais
ocupadas/urbanizadas do planeta. (EUA, EU,
Japão, China, todos países que se
apresentam na faixa temperada.
Fonte Pxhere (2020).

FLORESTA
BOREAL

-vegetação muita adaptada ao frio.
-Bioma mais preservado do planeta (Taiga
Siberiana), pois está localizada em uma área
muito fria do planeta
-possui formato típico de pinheiro de natal
-galhos mais flexíveis (neve não quebra o
galho)
-folha aciculifoliada (a neve escorrega pelas
folhas)
-Folhas estão cobertas por uma cera que
isola a vegetação e não permite que a neve
queime a folha.
Fonte: Pxhere (2020).

DOMÍNIO DAS ZONAS GLACIAIS
Regiões de alta latitude e proximidade dos polos. Clima: polar.
CLIMA x VEGETAÇÃO
-médias mensais negativas praticamente o ano todo: próximas a 0°C no verão e
inferiores a -40°C no inverno.
-expressivas amplitudes térmicas anuais.
-precipitação anual baixa e quase sempre em forma de neve: 200 mm.
-predomínio no interior do C.Polar (Ártico e Antártico).

CLIMA
POLAR

VEGETAÇÃO

Tundra

TÍPICA DESSE
CLIMA

CARACTERÍSTICAS DAS VEGETAÇÕES TÍPICAS DO DOMÍNIO CLIMÁTICO INTERTROPICAL
VEGETAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
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TUNDRA

-planície sem floresta
-não sai das herbáceas, pois convive com verões extremamente curtos.
-líquens no inverno e gramíneas no verão
-considerada a última vegetação (depois dessa latitude não tem mais nada,
apenas áreas congeladas)
-Apesar de possuírem grandes quantidades de água, as áreas polares são
secas, pois esta água está congelada.
Fonte: wikipedia.org. (2020).

Fonte: wikipedia.org. (2020).

Geografia na rede:
Acesse a página do Instituto Purunã e saiba mais sobre a Mata de Araucária,
em:
<https://www.institutopuruna.com.br/as-belezas-e-riquezas-da-floresta-comaraucaria/?gclid=
EAIaIQobChMI4PaDg7nt6QIVxQqRCh1huQa4EAAYASAAEgLVPfD_BwE>.

Desafios de Geografia
1) O Domínio das zonas temperadas sofre uma forte influencia da latitude e possui
diversos tipos climáticos e vegetações. Quais as vegetações predominantes no clima
subtropical e no clima temperado?
2)Quais as características das vegetações citadas na questão número 1?

3. Karl Marx – Parte I - SOCIOLOGIA
Figura 1: Karl Marx
Foi um filósofo, sociólogo, economista, jornalista e
teórico político alemão. Junto a Friedrich Engels,
elaborou uma teoria política que embasou o chamado
socialismo científico. Suas contribuições para a Filosofia
Contemporânea incluem, além da análise social e
econômica, um novo conceito de dialética, baseado na
produção material da humanidade.
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Seu conceito dialético, chamado de materialismo histórico dialético, proporciona
uma nova visão para a análise social e científica sobre a história da sociedade. Ao
analisar a produção material da Europa, no século XIX, Marx identificou a marcante
desigualdade e a exploração de uma classe detentora dos meios de produção
(burguesia) sobre a classe explorada (proletariado), o que marcou profundamente a
sua carreira.

Teoria de Karl Marx

Marx desenvolveu uma densa e extensa obra que abarca importantes conceitos
filosóficos, econômicos e históricos, além de abrir caminho para uma ampliação do
método sociológico. Porém, o filósofo ficou mais conhecido por sua teoria de análise e
crítica social, que reconhecia uma divisão de classes sociais e a exploração de uma
classe privilegiada e detentora dos meios de produção sobre uma classe dominada.

O conjunto de seus conceitos importantes compõe o que Marx denominou de
materialismo histórico dialético, um método de análise social e histórica baseado na
luta de classes.

Logo no início do Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmam que "a história
de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes". Essa
frase icônica representa o cerne do que é o marxismo: o reconhecimento de que
diferentes classes sociais são transpassadas por relações de dominação.

Desafio de Sociologia

1) Como era denominado o conjunto de conceitos que Marx usava para analisar as
Lutas de Classes?

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
4. Pandemia, isolamento e liberdade individual - FILOSOFIA

Em 2020 a pandemia global da Covid-19 fez com que muitos países
decretassem isolamento social. Medidas desse tipo são chamadas intervenções não
farmacêuticas (INF’s)1, e foram adotadas pelos governos porque o contágio da doença
ocorre com pessoas infeccionadas2. Por isso, o isolamento foi a melhor medida
encontrada para evitar a disseminação da doença. Isto porque, até o primeiro semestre
de 2020 ainda não havia uma vacina ou cura para a doença. Para compreender
filosofia moral precisamos entender um conceito importante implicado nas questões
éticas, a saber, o conceito de liberdade.
Diante dessa nova realidade da vida em isolamento, a “ausência” de liberdade
de ir e vir provoca em nós reflexão e angústia. Reflexão porque nos deparamos num
momento de crise do existir, do estar no mundo e angústia diante das escolhas que
temos que fazer. Sendo a liberdade a capacidade de agir por si mesmo, de se
autodeterminar diante de escolhas de modo a agir independentemente de qualquer
ação externa, a questão que se coloca é: somos seres livres?
Segundo Jean-Paul Sartre (1905-1980) a liberdade é algo intrínseco ao ser
humano. Isto é, a liberdade faz parte da condição humana e por isso não podemos
fugir dela, “o homem está condenado a ser livre”. Em outras palavras, há uma
identidade entre homem e liberdade (homem = liberdade). O homem é o que ele faz ou
as escolhas que faz, e estas são responsabilidades do sujeito consciente de suas
escolhas. Para Sartre não há cartilha pronta de valores que devemos seguir,
determinismo. Os valores são construções da existência humana no mundo.
A liberdade humana está na autonomia da escolha, não consiste em poder fazer
o que se quer, mas em querer - decisão da vontade livre, responsável e consciente de fazer o que se pode. A liberdade consiste em considerar aquilo que o mundo faz de
nós (liberdade concreta) e por isso, a existência humana precede a essência e esta
filosofia se chama existencialismo. O existencialismo nega que haja algo como uma
natureza humana pronta, acabada - uma essência universal que cada indivíduo
compartilhe – somos aquilo que fazemos de nossas vidas, nos limites de
determinações físicas, psicológicas ou sociais que nos pesam.
Desafios de Filosofia
1

. As Intervenções Não Farmacêuticas incluem entre fechamento de escolas, fechamento de comércio e de
atividades produtivas não essenciais, controle muito restrito de aglomerações, inclusive com restrições ao transporte
público, restrições ao lazer em áreas públicas e, possivelmente, obrigatoriedade do uso de máscaras em locais com
potencial de aglomeração.
2
. Há casos de pessoas infectadas que não apresentam o quadro de sintomas da doença, são os chamados de
assintomáticos, porém, ainda assim, podem transmitir a doença.
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1. Explique por que Sartre afirma que o homem está condenado a ser livre.
Links:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5yjoKaXIE4
https://www.youtube.com/watch?v=WyDKwgaIDKk
https://www.youtube.com/watch?v=Dz7HO8Cu3KE
https://www.youtube.com/watch?v=uL4UVvN5C6g
https://super.abril.com.br/ideias/o-inferno-sao-os-outros-sartre/

Unidade

CIÊNCIAS DA NATUREZA

3
1. Átomos e elementos químicos - QUÍMICA
Figura 1 - Elementos químicos

Fonte: Pixabay. 2020.

Vimos na aula anterior que toda matéria é constituída por átomos. Mas em que
os átomos se diferenciam? O que são os elementos químicos? Os átomos de um
elemento são todos iguais? Antes mesmo de saber com precisão a constituição da
matéria, já se conhecia muitos elementos químicos como ouro, prata, cobre, ferro,
chumbo, estanho, mercúrio e enxofre.
O químico francês Antoine L. Lavoisier (1743-1794) se
referia aos elementos químicos como “princípio”, “elemento”,
“substância simples” e “corpo simples”. O conceito atual de
elemento químico evoluiu a partir de Lavoisier. O que hoje se
considera como elemento químico difere do entendimento
existente até o final do século 18 porque passa a considerar
a estrutura atômica.

As referências estão em aba separada.
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De acordo com o modelo
Figura 2 - Modelo atômico
proposto por Rutherford, em
1911, o átomo é formado por
duas regiões: uma central e
pequena chamada de núcleo constituído por prótons (partícula
de carga elétrica positiva) e
nêutrons (partículas sem carga
elétrica) e a eletrosfera - uma
região grande e espaçosa onde
se
localiza
os
elétrons
(partículas com carga elétrica
negativa). Veja imagem ao lado.
A partir desse modelo,
Fonte: Pixabay. 2020.
elemento químico passou a ser
definido como o conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons em seu
núcleo. Átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si: a identidade
de um átomo está relacionada ao número de prótons em seu núcleo, que foi chamado
de número atômico e simbolizado pela letra Z. Cada elemento tem um número
atômico. Por exemplo: o número atômico do elemento ferro é igual a 26, o que indica
que todos os átomos de ferro têm 26 prótons no núcleo.
Tudo que temos à nossa volta é feito pela combinação de elementos químicos.
Hoje já se tem conhecimento de 118 elementos químicos. Desses, 92 são naturais e
26 são sintéticos, ou seja, elementos cujos átomos são produzidos artificialmente.
Há elementos químicos que existem em estado natural, como o ouro e a platina,
enquanto há outros que somente ocorrem quando combinados com outros elementos,
realizando, neste caso, o que denominamos de composto químico. A água é o
composto
químico
mais
conhecido
(H2O).
Acesse
esse
link:
<https://www.tabelaperiodica.org/tabela-periodica-com-aplicacoes-dos-elementosquimicos/> e depois clique nos símbolos para conferir as aplicações dos
elementos químicos no cotidiano e na indústria.
Acredita-se que o primeiro elemento químico descoberto foi o fósforo (P) pelo
alquimista alemão Henning Brandem, em 1669. O Brasil também deu uma pequena
contribuição à Química dos elementos químicos: José Bonifácio de Andrada e Silva
descobriu, em 1800, os minerais petalita e espodumênio. Do primeiro, o sueco Johan
Arfwedson isolou, em 1817, o lítio.
O conhecimento dos elementos químicos e suas propriedades foi importante
para o desenvolvimento científico e tecnológico contemporâneo, como a síntese de
As referências estão em aba separada.
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novas substâncias, corantes, plásticos, produtos de higiene, cosméticos, conservação
de alimentos, medicamentos, tratamentos como quimioterapia, novos combustíveis,
entre outros.
Química na internet
Vídeo: História dos elementos químicos
https://www.youtube.com/watch?v=gzAy4rQ3jNo
Leitura:

8 elementos químicos incríveis da tabela periódica
https://super.abril.com.br/blog/superlistas/8-elementos-quimicos-incriveis-da-tabela-periodica/
A fórmula do corpo
https://super.abril.com.br/ciencia/a-formula-do-corpo/

Desafios de Química
1. Qual é a definição atual de elemento químico?
2. Qual a importância de se conhecer os elementos químicos?
3. De todos os elementos químicos da naturza, quantos, aproximadamente, você acha
que estão presentes no organismo humano? O artigo "A fórmula do corpo" indicado
para leitura te ajudará a responder esse desafio.

2. Energia e suas transformações - FÍSICA
Nas aulas anteriores fizemos exaustivos estudos para entendermos os
conceitos de: energia cinética, energia potencial gravitacional e energia mecânica. O
estudo desta semana aborda o conceito de energia potencial elástica. Esta modalidade
de energia está associada às deformações elásticas sofridas por determinados corpos,
quando submetidos à ação de forças para comprimi-los ou distendê-los. Exemplo disso
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é

a

mola,

observe

a

figura

abaixo.

A figura acima nos diz que quando aplicamos força em corpos elásticos, eles se
deformam, passando a estocar energia potencial elástica. Caso cesse a força, a
energia potencial elástica será convertida em energia cinética. Nesse caso, dizemos
que houve realização de trabalho pela força elástica. A conversão da energia potencial
elástica em energia cinética se dá quando o corpo elástico (no exemplo da figura: a
mola) volta ao seu tamanho natural. Isto é, quando você comprime a mola, ela diminui
de tamanho, quando você a solta, naturalmente volta ao seu tamanho natural, sendo
que para isso ela precisa entrar em movimento, e é durante esse processo que ocorre
a conversão de energia. A mesma análise vale para quando ela sofre uma distensão
ou alongamento. Para concluir essa análise, os corpos elásticos tendem a voltar ao
seu tamanho original graças a uma grandeza física chamada força restauradora. Essa
força tende a restaurar a forma original, por isso você faz força para comprimir, bem
como para alongar a mola. A equação utilizada para calcular a energia potencial
elástica é dada por:

Onde:
é a energia potencial elástica;
é a constante elástica;
é a variação do comprimento do corpo elástico, o quanto foi comprimido ou
alongado.
A maior parte das aplicações da energia potencial elástica diz respeito
ao armazenamento ou conversão da energia cinética por objetos elásticos. Um bom
exemplo disso são os amortecedores e os para-choques de veículos.
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Os para-choques são feitos de materiais que se deformam quando ocorre
alguma colisão. Dessa forma, a energia cinética do veículo pode ser absorvida,
diminuindo os efeitos aos passageiros dos veículos.

A figura acima ilustra a importância dos amortecedores, bem como sua dinâmica
de funcionamento, para proporcionar conforto dentro de um veículo.

Para você assistir: YOUTUBE. Acumulador de energia potencial elástica! –
Experimento científico! Canal Leandro Felipe. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=_jY1OIdNcZ4. Acesso em: 06 jun. 2020.
Texto complementar: HELERBROCK, Rafael. [Energia Potencial Elástica]. [2020].
In: Mundo Educação. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/energiapotencial-elastica.htm. Acesso em: 07 jun. 2020.

Desafios de Física
1. O que é energia potencial elástica?
2. Ao esticar uma atiradeira, popular funda, para disparar um projétil, há
transformação de energia? Explique.
3. O que é força restauradora existente nos corpos elásticos, tal como uma
mola?
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3. A nossa saúde se relaciona com uma alimentação adequada BIOLOGIA
Já sabemos que os alimentos fornecem nutrientes ao nosso organismo. Mas,
para manter a nossa saúde e prevenir doenças, devemos ter uma dieta adequada,
aliada a hábitos saudáveis. A Pirâmide Alimentar é um gráfico que mostra as
quantidades de alimentos que devem ser consumidos por grupo alimentar
(carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas e minerais), com o objetivo de ingerir a
proporção correta dos nutrientes.
A base representa alimentos que devem ser consumidos em quantidades
maiores, geralmente alimentos ricos em carboidratos complexos, fornecendo energia
para a realização das atividades. Na porção intermediária estão as frutas, hortaliças,
leite e seus derivados e as carnes. No topo estão os alimentos que devem ser
consumidos em pequenas porções, representados principalmente pelos carboidratos
simples e pelos óleos e gorduras. Cada faixa etária requer quantidades diferentes para
cada grupo alimentar.
Figura 1: Pirâmide alimentar

Fonte: Pirâmide Alimentar. (2020). (Adaptada)

Abaixo temos a indicação das porções de acordo com a sociedade brasileira de
pediatria.
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Figura 2: alimentação diária remendada

Fonte: Pirâmide Alimentar. (2020). (Adaptada)

Além dos cuidados com a alimentação, precisamos realizar atividades físicas
regularmente. A sociedade brasileira de cardiologia faz um alerta para os riscos do
sedentarismo:
Considerado o mal do século, o sedentarismo é um dos fatores de risco para
doenças cardiovasculares. Caracterizado pela falta ou a diminuição da atividade
física, o sedentarismo atinge órgãos vitais e impacta diretamente na saúde dos
músculos e ossos. No mundo, segundo a organização mundial da Saúde, um em
cada três adultos não pratica nenhuma atividade física. O perfil da população
mundial hoje apresenta número significativo de indivíduos obesos e com sobrepeso,
além de outras doenças decorrentes do corpo sedentário. O corpo humano foi
programado para funcionar melhor quando recebe estímulos. As funções vitais
acontecem de forma mais regular e com menor desgaste quando o indivíduo é ativo.
Um corpo sedentário funciona mal e sobrecarrega todos os órgãos. Por isso, quando
feita de maneira regular, a atividade física previne e ajuda a melhorar muitos
problemas de saúde como diabetes, hipertensão, obesidade e colesterol.
Fonte: Sedentarismo/Obesidade. Disponível em:
<http://prevencao.cardiol.br/fatores-de-risco/sedentarismo.asp>. Acesso em: 01 jun. 2020.

As informações nos rótulos dos alimentos
Na hora de escolher os produtos que iremos consumir é importante ficarmos
atentos às informações contidas nas embalagens. Compreender as informações auxilia
o consumidor a realizar a escolha correta do produto. De acordo com a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os rótulos dos alimentos devem conter as
seguintes informações:
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Lista de Ingredientes: Informa os ingredientes que compõem o produto. A
leitura dessa informação é importante porque o consumidor pode identificar a
presença de termos, como açúcar, sacarose, glicose, ou outros tipos de açúcar,
como a dextrose.
Origem: Informação que permite que o consumidor saiba quem é o fabricante
do produto e onde ele foi fabricado. São informações importantes para o consumidor
saber qual a procedência do produto e entrar em contato com o fabricante se for
necessário.
Prazo de Validade: Os produtos devem apresentar pelo menos o dia e o mês
quando o prazo de validade for inferior a três meses; o mês e o ano para produtos
que tenham prazo de validade superior a três meses. Se o mês de vencimento for
dezembro, basta indicar o ano, com a expressão “fim de...... “(ano).
Conteúdo Líquido: Indica a quantidade total de produto contido na
embalagem. O valor deve ser expresso em unidade de massa (quilo) ou volume
(litro).
Lote: É um número que faz parte do controle na produção. Caso haja algum
problema, o produto pode ser recolhido ou analisado pelo lote ao qual pertence.
Informação Nutricional Obrigatória: É a tabela nutricional. Sua leitura é
importante porque a partir das informações nutricionais você pode fazer escolhas
mais saudáveis para você e sua família.
Valor Energético: É a energia produzida pelo nosso corpo, proveniente dos
carboidratos, proteínas e gorduras totais. Na rotulagem nutricional o valor energético
é expresso em forma de quilocalorias (kcal) e quilojoules (kJ). Obs: Quilojoules (kJ) é
outra forma de medir o valor energético dos alimentos, sendo que 1 kcal equivale a
4,2 kJ.
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Fonte: O que significam os itens da Tabela de
Informação Nutricional nos Rótulos. (). (Adaptado)

Para complementar, você pode assistir:
Importância da Leitura dos Rótulos – Anvisa. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=2rGF2EkJHZk>. Acesso em: 26 maio 2020.
Educação Nutricional USP_2012: Rotulação de Alimentos. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=pZzcLteq9bQ>. Acesso em: 26 maio 2020.
Viva Mais SUS - Redução do consumo de sal e de açúcar. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=a3I5A0THGtA>. Acesso em:
Acesso em: Acesso em: 27 maio 2020.
SBAN - Vamos falar sobre açúcares? Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=4DCQETsjsvI>. Acesso em: 27 maio 2020.
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[TV TRIBUNA] Nova pirâmide alimentar do brasileiro. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=m8AKU2aW2V4>. Acesso em: 27 maio 2020.
PIRÂMIDE ALIMENTAR - Quais mudanças ela sofreu e como interpretá-la. Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=GRnjPDhxxu0>. Acesso em: 26 maio 2020.

Desafios de Biologia
1. Junte rótulos de alimentos presentes na sua casa e separe conforme o
nutriente presente em maior quantidade. Recorte-os e cole nos espaços a
seguir. Observe o exemplo:
Figura 4: Alimento rico em carboidrato

Fonte: 4.bp.blogspot.com. (2020).

Alimento rico em
carboidrato

Alimento rico em
Proteína

Alimento rico em
Lipídios

Alimento rico em
micronutrientes como
cálcio, ferro, etc.

2. O consumo excessivo do sal está relacionado ao aumento no risco de doenças
crônicas, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças renais,
entre outras. Segundo pesquisa, o consumo de sódio do brasileiro excede em mais
de duas vezes o limite máximo recomendado pela OMS, de cinco gramas por dia.
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Fonte: ROCHA, Gabriela. Consumo excessivo de sal está associado à hipertensão. Disponível em:
<http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-sus/50160-consumo-excessivo-de-sal-estaassociado-a-hipertensao>. Acesso em: 08 jun. 2020.

Que tipos de alimentos são ricos em sal (sódio)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Leia o texto abaixo e responda as questões.
Qual a diferença entre produtos diet e light?
Diet - Nos produtos diet um dos ingredientes/nutrientes da sua formulação como
açúcar, gorduras, sódio, colesterol e proteínas, por exemplo, é substituído ou
eliminado em relação ao original. São destinados para fins especiais e pessoas
que têm restrição à ingestão de alguma substância.
Light - São alimentos com reduções relacionadas ao conteúdo de nutrientes
como: gordura, colesterol, sódio ou açúcar e/ou valor energético.
Fonte: Qual é a diferença entre produtos diet e light? Disponível em:
<https://www.nestle.com.br/converse-com-a-gente/perguntas-frequentes/pergunta/qual-e-adiferenca-entre-produtos-diet-e-light>. Acesso em: 08 jun. 2020.

Uma pessoa com diabetes possui restrição a açúcares. Geralmente, essa pessoa
consumirá produtos classificados como Diet ou Light? Por quê?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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