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1. Gênero Textual Crônica - LÍNGUA PORTUGUESA
Retextualização de crônicas na perspectiva da multimodalidade
Baseado nas recomendações das linguistas Roxane Rojo1 e Angela
Kleiman2, que ampliam o conceito de produção textual para edição, remodelação,
recriação, adaptação e mais, teremos a oportunidade de retextualizar crônicas.
Exercício permitido pelo uso das tecnologias que tem, em muito, contribuído para
significar ainda mais as aprendizagens, tornando ainda mais agradável e divertida a
leitura de crônicas já consagradas com a inserção de aspectos audiovisuais.
A retextualização de crônicas, além de estimular o gosto pelo gênero e
desenvolver as competências leitoras, também desenvolve a sensibilidade estética,
a imaginação, e a criatividade. A atividade consiste em acrescentar/inserir
elementos visuais e sonoros dando maior expressividade e dinamismo ao texto.
11

Roxane Rojo, professora livre-docente do Departamento de Linguística Aplicada da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), tem se dedicado a questões relacionadas à educação linguística.
2
Angela Kleiman é professora titular aposentada da Unicamp, onde hoje atua como professora colaboradora.

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

Essas alterações transformam a crônica em um texto multimodal, ou seja, são
integradas

ao

texto

verbal,

imagens,

ícones,

símbolos,

gestos,

sons

e

representações visuais no geral.

Leia abaixo o exemplo de uma crônica retextualizada, utilizando os
emojis do aplicativo WhatsApp, tornando-a um texto multimodal.
.
PELADAS--------------------------------------------------Armando Nogueira

Esta pracinha sem aquela pelada virou uma chatice completa: agora, é uma
babá que passa, empurrando, sem afeto, um 👶 de carrinho, é um par de 👴👵 que
troca silêncios num banco sem encosto.
E, no entanto, ainda ontem, isso aqui fervia de menino, de ☀ , de ⚽ , de
sonho: ―Eu jogo na linha! eu sou o Cara; no gol, eu não jogo, tô com o joelho ralado
de ontem; vou ficar aqui atrás: entrou aqui, já sabe‖. Uma gritaria, todo mundo se
escalando, todo mundo querendo tirar o selo da bola, bendito fruto de uma suada
🐄.
Oito de cada lado e, para não confundir, um time fica como está; o outro joga
sem 👕.
Já reparei uma coisa: ⚽

de futebol, seja nova, seja 👵, é um ser muito

compreensivo que 💃 conforme a música: se está no 🏟, numa decisão de título,
ela rola e quiçá com um ar dramático, mantendo sempre a mesma pose adulta,
esteja nos � � de Gérson ou nas � de um gandula.
Em compensação, num racha de � ninguém é mais sapeca: ela corre para
cá, corre para lá, quica no meio-fio, para de estalo no canteiro, lambe a � de um,
deixa-se espremer entre mil canelas, depois escapa, rolando, doida, pela calçada.
Parece um bichinho.
Aqui, nessa pelada inocente é que se pode sentir a pureza de uma ⚽ .
Afinal, trata-se de uma bola profissional, um número cinco, cheia de carimbos
ilustres: ―Copa Rio-Oficial‖, ―FIFA — Especial‖. Uma ⚽

assim, toda de branco,

As referências estão em aba separada.
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coberta de condecorações por todos os gomos (gomos hexagonais!), jamais seria
barrada em recepção do Itamaraty.
No entanto, aí está ela, correndo para cima e para baixo, na maior farra do
mundo, disputada, maltratada até, pois, de quando em quando, acertam-lhe um
bico, ela sai � , vendo � , coitadinha.
Racha é assim mesmo: tem bico, mas tem também sem-pulo de craque como
aquele do Tona, que empatou a pelada e que lava a alma de qualquer ⚽ . Uma
pintura.
Nova saída.
Entra na praça batendo palmas como quem enxota 🐔 no quintal. É um 👴
com cara de guarda-📚 que, sem pedir licença, invade o universo infantil de uma
pelada e vai expulsando todo mundo. Num instante, o campo está vazio, o mundo
está vazio. Não deu tempo nem de desfazer as traves feitas de 👕.
O espantalho-gente pega a ⚽ , viva, ainda, tira do bolso um 🗡 e dá-lhe a
primeira espetada. No segundo golpe, a ⚽

começa a � . Em cada gomo o ♥

de uma criança.

Desafio de Língua Portuguesa
1-

Utilizando como exemplo a retextualização da crônica Peladas, de Armando

Nogueira, pesquise e selecione uma crônica em livros e/ou sites e insira elementos
visuais dando a ela mais expressividade. Você poderá optar por utilizar o aplicativo
whatsaap para inserção de emojis, como no exemplo apresentado ou, se preferir,
acessar a internet para copiar desenhos, ilustrações, ícones, fotografias, etc. Ou
ainda representá-la com recorte e colagem de figuras de revistas.

2. Mark Twain – LINGUA INGLESA
Mark Twain é o pseudônimo de Samuel Langhorne Clemens, famoso
escritor e humorista norte-americano, crítico do racismo. Nasceu no Missouri, em 30
de novembro de 1835, e faleceu em Connecticut, em 21 de abril de 1910. É mais
conhecido pelo romance “The adventures of Tom Sawyer”, publicado em 1876 e
apontado como ―o maior romance norte-americano‖.
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Com uma infância difícil, após perder o pai aos 12 anos, Clemens começou a
trabalhar como entregador, escriturário e ajudante para ajudar financeiramente à
família. Aos 13 tornou-se aprendiz de tipografia, viajou pelo país, aprendeu
navegação no rio Mississipi, vindo a tornar-se posteriormente piloto fluvial.
Participou da guerra civil e, após o conflito, foi morar em Nevada com seu irmão. Lá
passou a escrever para um jornal da cidade de Virginia.
(Texto adaptado). Disponível em: <https://www.infoescola.com/biografias/mark-twain/>. Acesso em
10 jun. 2020.

Um de seus livros famosos, ―The Prince and the Pauper‖ (O Príncipe e o
Pobre), foi escrito por Mark Twain após sua viagem à Europa. Utilize as estratégias
de leitura para compreender o trecho abaixo, veja primeiro a imagem e o título.
Procure por palavras cognatas (parecidas com o português) e localize aquelas que
já estão no vocabulário. Dê atenção às palavras que se repetem.
Figura 1. The Prince and the Pauper

Fonte: www.englishact.com.br (2017)

The Prince and the Pauper (1881) is a book by Mark Twain. The book is about
two boys, Tom and Edward. They are 15 years old but their lives are very
different. Tom is a poor boy but Edward is a prince. They change places by
mistake so Edward is a poor boy and Tom is a prince. The old King, Henry
VIII, is not well but he is Edward's father and he wants to know the truth…
Disponível em: <www.englishact.com.brf/2017/10/exercicios-e-texto-com-o-verbo-to-be-no.html>.
Acesso em 20 Mar. 2020.

As referências estão em aba separada.
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Vocabulary:
years old = anos de vida
their lives = suas vidas
change places = trocar de lugar

by mistake = por engano
to know the truth = saber a verdade
father = pai
poor = pobre

Desafios de Língua Inglesa

1) Responda as perguntas abaixo sobre o livro ―The Prince and the Pauper‖:
a) Quando foi escrito o livro ―O Príncipe e o Pobre‖?
___________________________________________________________________
b) Qual a idade dos personagens Tom e Edward?
___________________________________________________________________
c) Quem é o verdadeiro príncipe e quem é o rapaz pobre?
___________________________________________________________________
d) Qual o nome do rei da história?
___________________________________________________________________
e) O que acontece aos dois rapazes?
___________________________________________________________________
f) Qual a relação entre Edward e o rei?
___________________________________________________________________
g) O que o rei deseja saber?
___________________________________________________________________

2) Pesquise por outras obras do escritor norte-americano Mark Twain.
3) Pesquise e faça um breve resumo sobre a vida do rei Henrique VIII, monarca
britânico bastante polêmico que governou a Inglaterra de 1509 a 1547 e que foi
incluído como personagem na história fictícia de Mark Twain.
4) Assista ao filme na íntegra:
Título: O Príncipe e o Mendigo – filme dublado Sessão das Dez
Canal: Access Filmes
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vdN-OWxk9g0>. Acesso em 10
junho 2020.
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

3. Los pronombres personales – LINGUA ESPANHOLA
Nesta semana você irá aprender os pronomes pessoais e a conjugação dos verbos
Ser e Llamarse. Estes verbos podem ser utilizados para dizer o seu nome, dar
informações complementares sobre alguém ou sobre si mesmo. Aproveite também
pra desenvolver sua habilidade de leitura e interpretação de texto. Boa aula!
1- Los pronombres personales

2- Verbos SER e LLAMARSE

Observe alguns exemplos de aplicação:
Yo me llamo Juan y soy profesor.
Ella se llama María y es colombiana.
Pedro y Carlos son ingenieros y viven en Chile.
La ayudante del mágico se llama Katrina.

As referências estão em aba separada.
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3- Comprensión Lectora
¿Por qué se celebra el 14 de febrero el Día de San Valentín?
Richard Campos

Esta fecha, ha adoptado distintos nombres, Día de San Valentín, Día de los
enamorados o Día del amor y la amistad, pero ¿cuál es el origen de esta
celebración tan particular?
Esta festividad, asimilada por la iglesia católica, se remonta al siglo III en
Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador
Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes,
considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían
menos ataduras y vínculos sentimentales.
Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto
matrimonios para jóvenes enamorados (de ahí se popularizó que San Valentín sea
el patrón de los enamorados).
Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín, el 14 de febrero
del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, se conmemora
todos los años el Día de San Valentín.
Además, como curiosidad, en cuanto a la comercialización de esta
celebración, la primera reseña que existe es la que señala la norteamericana Esther
A. Howland como la precursora de la venta de tarjetas regalo con motivos
románticos y dibujos de enamorados que ideó y realizó a mediados de la década de
1840. Unos productos que se vendían por unos centavos en la librería que
regentaba su padre en Worcester (Massachusetts) y las cuales se convirtieron en
todo un éxito.
Disponível em: <https://www.bbva.com/es/se-celebra-14-febrero-dia-san-valentin/>. Acesso em: 10
jun. 2020.

Desafios de Língua Espanhola
1) Complete a atividade utilizando os Pronombres Personales e os verbos Ser
e Llamarse.
a) ......... se llama Cristina.
As referências estão em aba separada.
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b) ......... se llama Pedro y ........ Mecánico.
c) Yo ………………………Julio y …….. carnicero.
d) Nosotros …………………………Javier y Carmela.
e) ¿Cómo tú …………………………chico?
f) Vosotros …………. de El Salvador.
2) Como é conhecido no Brasil o Día de San Valentín? Em que data se
comemora?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) Por que San Valentín ficou conhecido como o patrono dos apaixonados?
(responda em português)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Dança: um pouco de sua história - ARTE
Olá, estudante! Vamos conhecer mais um campo da arte, a dança, que é
considerada como uma manifestação instintiva do ser humano.
Considerada a mais antiga das artes, a dança é também a única que
dispensa materiais e ferramentas. Ela só depende do corpo e da vitalidade humana
para cumprir a sua função enquanto instrumento de afirmação dos sentimentos e
experiências subjetivas do homem.
Imagem 1 - Dança

Fonte: Pinterest.

As referências estão em aba separada.
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Dança, em sentido geral, é a arte de mover o corpo segundo certa relação
entre tempo e espaço, estabelecida graças a um ritmo e a uma composição
coreográfica.
Na pré-história dançava-se pela vida, pela sobrevivência, o homem evoluiu e
a dança obteve características sagradas, os gestos eram místicos e acompanhavam
rituais. Segundo algumas correntes da antropologia, as primeiras danças humanas
eram individuais e relacionavam-se com a conquista amorosa. As danças coletivas
também aparecem na origem da civilização, e a sua função associava-se a
adoração das forças superiores ou dos espíritos para obter êxito em expedições
guerreiras ou de caça, ou ainda para solicitar bom tempo e chuva.
O desenvolvimento da sensibilidade artística determinou a configuração da
dança como manifestação estética.
Na Grécia, a dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo,
já na Idade Média tornou-se profana. Ressurgindo no Renascimento, temos a dança
teatral que, através dela ocasionou o desenvolvimento do ballet, o sapateado, o
swing e a valsa, e com ela iniciou-se a passagem da dança em grupo para o baile
de pares.

Dança contemporânea
Com certeza você deve ter visto algum espetáculo de dança, e ter observado
que o desempenho dos bailarinos é bem diferente dos que, talvez, você esteja
acostumado a ver, sendo até um pouco complicada de se compreender. Como por
exemplo, as danças que comumente vemos onde circularmos.
É a dança contemporânea. Ela traz

Figura 2 - Dança contemporânea

isso, o imprevisível, ela rompe com aquilo
que conhecemos como arte.
Na dança, a contemporaneidade
fica mais evidente, pois ela deixa de ter
uma estrutura clara, preocupando-se mais
com a transmissão de conceitos, ideias e
sentimentos do que com a estética.
A dança contemporânea surgiu na

Fonte: Flickr. (2011)

As referências estão em aba separada.
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década de 60, como uma forma de protesto ou rompimento com a cultura clássica.
Os movimentos rompem com os movimentos clássicos e os movimentos da dança
moderna modificam o espaço, usando não só o palco como local de referência. Para
esta dança, não há uma técnica única estabelecida, todos os tipos de pessoas
podem praticá-la. O corpo é mais livre, pois é dotado de maior autonomia.
Contudo, a dança contemporânea é uma explosão de movimentos e
criações, o bailarino escreve no tempo e no espaço conforme surgem e ressurgem
ideias e emoções. Os temas refletem a sociedade e a cultura na qual estão
inseridos, uma sociedade em mudança, eles são diversificados, abertos e
pressupõem o diálogo entre o dançarino e o público numa interação entre sujeitos
comunicativos.
Neste momento de estudo definimos o sentido da dança e uma breve história
de sua evolução. E ainda é importante dizer que os diferentes tipos de danças
existentes exprimem, em sua maioria, as características comportamentais e
culturais de sua região de origem.
Adaptado de:

<http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102/%3E.>. Acesso em:
13 jun. 2020.

Sugestão de vídeos:
YOUTUBE. A história da dança. Canal Alexandre Prodi. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=lWnz-6-oSpQ. Acesso em: 15 mai. 2020.

YOUTUBE. Dança contemporânea. Canal Filmes, Série e Vídeos Legais Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=ZiNU2zeULsc. Acesso em: 15 mai. 2020.

Desafios de Arte
1 – A dança é definida como uma manifestação instintiva do ser humano.
Considerada a mais antiga das artes, a dança é também a única que dispensa
materiais e ferramentas.

As referências estão em aba separada.
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De acordo com o texto, para cumprir a função enquanto instrumento de
afirmação dos sentimentos e experiências subjetivas do homem, a dança só
depende do:
a) corpo e da vitalidade humana.
b) instrumento e da acústica.
c) corpo e da força da mente.
d) espaço e da vitalidade humana.
2 - A dança contemporânea não possui uma técnica única
estabelecida, todos os tipos de pessoas podem praticá-la.
Sendo assim, sobre os movimentos do corpo na dança contemporânea, temos
um corpo:
a) mais livre.
b) bastante preso.
c) sem liberdade.
d) aprisionado.
2 – A dança, em sentido geral, é a arte de _________________________segundo
certa relação entre tempo e espaço, estabelecida graças a um ritmo e a uma
composição coreográfica.

5. Como é o jogo de Vôlei? – Educação Física

Você já deve ter assistido a uma partida de Vôlei na televisão ou até mesmo
ao vivo. Então, nessa semana vamos entender como é que funciona uma partida de
Vôlei.
O voleibol ou vôlei é um esporte praticado entre duas equipes numa quadra
retangular. Ela é dividida por uma rede colocada sobre a linha central.
O vôlei é jogado com uma bola e inclui diversos passes com as mãos. O
objetivo principal é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocar no chão do
adversário.
Figura 1: Jogo de vôlei.
As referências estão em aba separada.
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Fonte: HelloKids. (2020).

Para se jogar o vôlei é preciso saber suas regras básicas, que são:


Cada equipe possui um técnico;



Uma partida é constituída de 5 sets (ou tempos);



Não existe tempo pré-determinado para cada set;



Cada set tem um máximo de 25 pontos com uma diferença mínima de 2 pontos;



Em caso de empate no set, no final (24 x 24), a partida continua até que a
diferença de dois pontos seja atingida (26 x 24, 27 x 25, etc.);



Após o saque, a equipe só pode tocar três vezes na bola;



Ganha a equipe que vencer três sets;



Se houver empate nos sets (2x2) o 5º set será decisivo.
Quantos jogadores tem o voleibol?
O vôlei de quadra é formado por duas equipes com 6 jogadores em cada.

No total, são 12 jogadores. Existem ainda 6 jogadores reserva.
Além do vôlei de quadra, há também o vôlei de praia. Diferente da quadra, o
de praia é jogado na areia e contém somente quatro jogadores, sendo dois de cada
equipe.
Qual a posição dos jogadores?
Cada jogador tem uma posição dentro da quadra, e eles seguem uma
ordem de troca de lugares:
3 jogadores posicionam-se perto da rede;
3 jogadores posicionam-se na linha de trás.
Quando se comete faltas no vôlei?
As referências estão em aba separada.
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As regras do voleibol incluem diversas faltas no saque, ataque, passe de
bola, toques, posição, rotação de jogadores, dentre outros. Alguns exemplos são:


Dois Toques: quando um jogador toca a bola duas vezes consecutivas ou a bola
bate em várias partes de seu corpo.



Quatro Toques: quando a equipe toca na bola quatro vezes antes de enviá-la
aos adversários.



Toque apoiado: quando um jogador se apoia em outro da sua equipe. Também é
considerado falta se ele se apoia em alguma estrutura ou objeto dentro da área
de jogo para golpear a bola.



Rotação: se a rotação entre os jogadores não acontecer de maneira correta na
hora do saque, a equipe comete falta.



Rede: se jogar a bola entre o espaço das duas antenas próximas da rede, o
jogador cometerá falta.
Os fundamentos do vôlei são: Saque; Recepção; Levantamento; Ataque;

Bloqueio.
Cada jogada do vôlei tem início com os saques. O sacador, como é
chamado o jogador que lança a bola, tem que arremessar a bola por cima da rede e
dentro da quadra de seu adversário.
Se ele ultrapassar o limite, a bola vai retornar para seu adversário sacar.
Note que quando a bola toca no chão do time adversário, ocorre a marcação de
pontos.
A chamada ―zona de saque‖ representa o local onde o jogador (sacador)
deve permanecer para lançar a bola. Trata-se de uma área de 9 metros de largura
situada após cada linha de fundo.
Os jogadores recebem o saque através do fundamento da recepção,
geralmente feita através de recursos como a manchete ou o toque.
Os levantadores, como o próprio nome já indica, levantam a bola com a
ponta dos dedos. Em seguida, passam aos atacantes que tentam marcar ponto ao
lançar para o campo adversário. Os atacantes colocam muita força na jogada, e
com um grande salto objetivam tocar o chão da equipe adversária para fazer o
ponto. Os adversários podem, no entanto, realizar um bloqueio ou defesa para que
a bola volte e toque no chão da equipe que atacou.
As referências estão em aba separada.
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Observe que os bloqueios são realizados por dois ou mais jogadores que
estão posicionados próximos da rede. Sendo assim, para se defender contra o
ataque do adversário eles saltam no mesmo momento.
Curiosidades sobre o voleibol
 Os primeiros jogos de vôlei foram realizados com uma bola constituída por
uma câmara de bola de basquete coberta de couro. Hoje ela é geralmente
mais leve e feita de couro sintético.
 A primeira quadra de voleibol tinha cerca de 15 metros de comprimento por
7,60 metros de largura. Atualmente, a quadra mede 18 metros por 9 metros.
 A primeira rede de vôlei possuía uma altura de 1,98 m (do chão ao bordo
superior). Atualmente, ela é colocada a 2,43 metros do solo para os homens
e 2,24 metros para as mulheres.
 Inicialmente, a rede tinha um comprimento aproximado de 8,3 metros. Já
hoje, ela possui 9,5 a 10 metros de comprimento.

Desafios de Educação Física

1. Sobre os fundamentos do vôlei preencha os espaços corretamente.
As jogadas iniciam com o ________ feito pelo sacador. Os adversários recebem a
bola por meio da __________ feita através da _________ ou toque. Os
levantadores __________ a bola com a ponta dos dedos para os _________
realizarem o ataque.

As referências estão em aba separada.
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Unidade

Área de Matemática

2

1- FUNÇÃO QUADRÁTICA

Caro aluno (a), tudo bem com vocês? Espero que sim e com saúde. Você deve se
lembrar que na aula anterior aprendemos Raízes ou Zeros da Função Quadrática
utilizando a fórmula de Bhaskara, Coordenadas do Vértice de uma parábola e a
sua Concavidade. Esta semana iremos dar continuidade nesses estudos.

Máximo ou Mínimo e Conjunto Imagem da Função do 2º Grau.
Os gráficos de funções do 2º grau apresentam uma particularidade bastante
importante: todos possuem um vértice cuja ordenada é sempre um valor de máximo
(o maior valor de f(x) para uma determinada função) ou valor de mínimo (o menor
valor de f(x) para determinada função), que são valores extremos da função.
Examinando gráficos de funções do 2º grau, podemos perceber que, para uma
função quadrática f(x) = ax2 + bx + c, de domínio R e coeficientes reais, temos:
Se a > 0, então:
• a parábola tem concavidade para
cima;
• o valor mínimo é dado por yv = −

Figura 1: Concavidade para cima

,

e V é denominado ponto de mínimo da
parábola;
• Im(f) = [
R/y

,+

[ ou

Im(f) = {y Ɛ

yv
Fonte: sesieducacao

Se a < 0, então;
• a parábola tem concavidade para
baixo;
• o valor máximo é dado por yv = −

,

• Im(f) = ]

,

y Ɛ R / y ≤ yv}

e V é denominado ponto de

máximo da parábola;
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,]

ou Im(f) = {

Figura 2: Concavidade para baixo

Fonte: sesieducacao

Seguem exemplos:
1- Determinar o conjunto imagem de cada uma das funções definidas em R.
a) f(x) = 2x2 – 8x.
Características:
• concavidade voltada para cima, pois a = 2 > 0, o vértice da parábola é o ponto
mínimo da função.
• a determinação do vértice da parábola nos permite determinar a imagem da
função.
• vértice da parábola: V = (−

,−

) = ( 2; − 8)

Obs.: encontramos esses valores, substituindo os coeficientes da função nas
respectivas fórmulas. Vimos esse assunto na aula anterior.
Logo, o valor mínimo da função é – 8.

Im(f) = { y Ɛ R / y ≥ − 8}
b) f(x) = − 4x2 + 4x + 5
Características:
• concavidade voltada para baixo, pois a = − 4 ˂ 0, o vértice da parábola é o ponto
máximo da função.
• vértice da parábola: V = ( ; 6) é o ponto máximo.

Im(f) = {y Ɛ R / y ≤ 6}

Estudo do Sinal da Função 2° Grau
Estudar o sinal da função quadrática significa determinar os valores reais x para os
quais:
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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1º Caso: a > 0
•

>0

Y > 0 → x < x’ ou x > x’’
Y = 0 → x = x’ ou x = x’’
Y < 0 → x’ < x < x’’

•

•

˂0

=0
Y>0→xƐR

Y > 0 → x ≠ x’ = x’’
Y = 0 → x = x’ = x’’

2º Caso: a < 0
•

>0
Y = 0 → x = x’ = x’’
Y ˂ 0 → x ≠ x’ = x’’

Y > 0 → x’ < x < x’’
Y = 0 → x = x’ ou x = x’’
Y < 0 → x < x’ ou x > x’’

•

•

˂0

=0

Y<0→xƐR
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Sugestões de vídeo:
Título: Função do segundo Grau (Função Quadrática): Domínio e Imagem de uma
Função Quadrática. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=VY3C9t3DwKo>. Acesso em: 11 jun. 2020.
Título: Função do Segundo Grau (Função Quadrática): Estudo do Sinal da Função
Quadrática. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AvvJLDcfDBY >.
Acesso em: 11 jun. 2020.
Deixamos claro que está unidade é uma compilação das ideias de vários autores, não se tratando,
portanto, de uma redação original.

Desafios de Matemática
1- Veja o esboço do gráfico da
função y = − x2 + 4. Concentre sua
atenção nos valores de x entre as
raízes – 2 e 2 e no vértice da
parábola e vamos determinar:
a) Qual é o sinal dos valores de y
correspondentes a esses x?
b) Em qual parte do gráfico temos y
˂ 0; y ˃ 0 e y = 0.
c) O conjunto Imagem da função.

Figura 3: Gráfico da Função y = − x2 + 4

Fonte: efape. educacao

Analisando
o
esboço do gráfico da
função 2° grau, com y
= ax2 + bx + c, a, b e c
números reais não
nulos e
= b2 – 4ac,
podemos afirmar que:
a) a ˂ 0, c ˂ 0 e ˃ 0.
b) a ˃ 0, c ˂ 0 e ˃ 0.
c) a ˂ 0, c ˃ 0 e = 0.
d) a ˂ 0, c ˂ 0 e
=
0.e) a ˂ 0, c ˂ 0 e ˂
2-

.

Fonte: Proedu.
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