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Área de Humanas

1. Bens Culturais Materiais e Imateriais - HISTÓRIA
A cultura de um povo deve ser preservada para que a identidade dele seja mantida. Nesse
sentido, a cultura é uma forma de coesão social, ou seja, ela é capaz de unir as pessoas de uma
sociedade em torno de um bem comum que é, justamente, a identificação dos membros daquela
sociedade com a sua cultura.
O conjunto desses elementos culturais mantidos tradicionalmente pelas sociedades é chamado
de Patrimônio Cultural. Assim como a cultura, o Patrimônio Cultural pode ser classificado como
material ou imaterial.
Para que a cultura brasileira como um todo e de todas as regiões, etnias, povos e estados seja
mantida, existe no Brasil uma entidade pública chamada Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN). O mesmo é responsável por identificar elementos culturais tanto
materiais quanto imateriais e cuidar para que eles sejam mantidos intactos, além de promover a
restauração do patrimônio cultural material.
E há também uma preocupação mundial em preservar o patrimônio histórico da humanidade,
mediante as leis de proteção e restauração que possibilitam a manutenção das características
originais. Mundialmente, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e
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Educação) é o órgão responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e
cultural da humanidade.
Patrimônio material: é protegido pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional), com base em legislação específica, é composto por um conjunto de bens culturais
classificados, segundo sua natureza, nos quatro Livros do Tombo: Arqueológico, paisagístico e
etnográfico; Histórico; Belas artes e Artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis como
os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; e móveis como
coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos,
videográficos, fotográficos e cinematográficos.
Instrumentos musicais.

Fonte: Brasil escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/cultura/cultura-material-e-culturaimaterial.htm>. Acesso em: 6 Mai. 2020.

Patrimônio imaterial: a UNESCO define como Patrimônio Cultural Imaterial "as
práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e,
em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural."
O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo, desse modo, para
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.
Cabe ressaltar ainda que os bens de natureza imaterial, por sua vinculação com as culturas
populares, também se vinculam à experiência de grupos sociais negligenciados das representações
da cultura nacional. Nesse sentido, essa ampliação da visibilidade sobre expressões culturais “não
consagradas” vai ser aspecto relevante para a definição dos grupos atingidos pela política.
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Fabricação artesanal de Viola de Cocho.

Fonte: Namidia MS. Disponível em: <http://www.namidiams.com.br/entretenimento/abertas-inscricoes-para-o-iiiworkshop-do-modo-de-fazer-viola-de-cocho/1542/>. Acesso em: 9 Mai. 2020.

Embora não haja indicação dos grupos específicos contemplados, há um consenso quanto
ao seu caráter reparatório em função do percentual de bens registrados vinculados às matrizes
como a indígena ou afro-brasileira. Nesse aspecto, cabe problematizar os impactos da ampliação
da visibilidade sobre os bens culturais afro-brasileiros e como o Estado reformulou, nesse
contexto, a narrativa sobre esse conjunto de bens culturais.

Desafios - História

1 – Qual é a importância da cultura para os povos?
R:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2 – Quais são os dois órgãos responsáveis pela preservação dos Patrimônios Culturais?
R: _________________________________________________________________________
3 - O que é Patrimônio Cultural?
R: _________________________________________________________________________
4 – Comente sobre:
a- Patrimônio Cultural Material:
R:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b- Patrimônio Cultural Imaterial:
R:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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2. Evolução da população brasileira - GEOGRAFIA
Transição Demográfica: Nas décadas de 1950 e 1960 (Geração Baby Bommers), a maior
parte dos países subdesenvolvidos registrou taxas elevadas de incremento populacional. No
mundo inteiro, a expressão explosão demográfica passou a fazer parte do vocabulário corrente dos
especialistas e da opinião pública. No Brasil, as taxas de crescimento populacional batiam recordes
históricos, projetando a duplicação da população a cada 25 anos.
Desde a década de 1970, porém, a
população brasileira vem crescendo
naturalmente em ritmo cada vez mais
lento. Essa diminuição do crescimento
vegetativo é resultado direto da queda
da taxa de fecundidade registrada em
todas as regiões do país, ainda que em
ritmos diferentes.

MUDANÇA NOS PADRÕES SOCIAIS
As pessoas estão dentro de grandes grupos de gerações que
nasceram no século XX. Essas gerações estão presentes em todos
os âmbitos da nossa vida. Hoje, a comunicação dos jovens, seja na
internet, seja por meio de torpedos em celulares, é fragmentada e
composta por inúmeros códigos eletrônicos e informais, visto que eles já cresceram em um mundo
cercado por outras formas de comunicação igualmente válidas. É nos modos de convivência, na
relação estabelecida com o(s) outro(s), que a existência humana se realiza. A idade espelha
diferentes modos de sociabilidades culturalmente estabelecidos. Ela nos faz identificar o indivíduo
como jovem, criança, velho ou adulto.

Por que estudar as populações?
Existe a necessidade de compreender as características e o comportamento das populações.
Antigamente, os estudos e as previsões ajudavam a alertar para o risco do crescimento desmedido
e a fome generalizada. As principais teorias demográficas são: a Teoria Malthusiana, a Teoria
Neomalthusiana e a Teoria Reformista.
Teoria Malthusiana
O crescimento populacional é o
responsável pela ocorrência da
miséria. Malthus acreditava que
fatos históricos e naturais, como
guerras, epidemias, pestes e
catástrofes eram importantes para
‘regular o crescimento populacional’. Dizia que a População cresceria
em
um
ritmo
de
PG
(1,2,4,8,16,32...) enquanto os
alimentos cresceriam em um ritmo
de PA (1,3,5,7,9,11...)

Teoria Neomalthusiana
Países subdesenvolvidos eram
pobres porque as pessoas tinham
muitos filhos. Os neomalthusianos
explicavam o subdesenvolvimento
e a pobreza pelo crescimento
populacional, que estaria provocando a elevação dos gastos
governamentais com serviços como
saúde e educação. Comprometendo a realização de investimentos
nos
setores
produtivos
e
dificultando o desenvolvimento
econômico.

Teoria Reformista.
Essa teoria nega o princípio
malthusiano de que a causa da
pobreza é a superpopulação.
Defende exatamente o contrário: a
pobreza
é
que
gera
a
superpopulação. Se não houvesse
pobreza, as pessoas teriam acesso a
educação, saúde, higiene, etc... O
que naturalmente regularia o
crescimento populacional.

DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO BRASILEIRA
Para analisar o crescimento de uma determinada população deve-se levar em conta:
-Crescimento VEGETATIVO (NATURAL)  natalidade – (menos) mortalidade (análise de
quanto está nascendo e quanto está morrendo, o crescimento vai ser a diferença)
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-Crescimento demográfico  crescimento Vegetativo + balanço migratório (entrada e saída de
pessoas) Por ex: o EUA, é um país que não tem uma natalidade alta, mas recebe uma grande
quantidade de imigrantes.
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA (em milhões)
O ritmo de crescimento da
população brasileira entre os
anos de 1500 e 1940 estava
na casa de 41 milhões de
habitantes, ou seja, em 440
anos a população brasileira
tinha 41 milhões de pessoas.
1940 é um grande marco
para a população brasileira,
pois praticamente é quando
o país deixa de ser rural e se
torna urbano. Efetivamente Fonte: UOL Educação. Disponível em:<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia>.
urbano a partir da década de Acesso em: 12 Jul. 2018. Adaptado.
1950, porém na década de 1940 as mudanças já estavam acontecendo, a vida na área rural era mais
difícil (médicos, remédios, saneamento básico, etc.). O campo foi durante muito tempo área de
alta taxa de mortalidade, levando a um equilíbrio populacional, pois o país já tinha uma alta taxa
Explosão demográfica brasileira

Mudança da política econômica brasileira e a
queda da natalidade

O Brasil e a atual transição
demográfica

Fenômeno mundial (não foi
exclusivo do Brasil), o mundo
passou de 2 bilhões para 5 bilhões
de habitantes em 30 anos (1950 até
1980), já o Brasil em 1950 tinha 50
milhões e em 1980 foi para 120
milhões. A década de 1950 marca
um período de grande prosperidade
econômica no país.
-1960Milagre
Econômico
brasileiro, ou seja, criou-se um
cenário em que as pessoas tinham
condições de se manter.

Política demográfica postura do Estado a respeito
da população.
-Até 1970 natalista (Substituição de importações
 modelo de desenvolvimento baseado no
mercado interno (o Brasil fomentava a natalidade
no país, existia inclusive auxílios à natalidade).
-Pós-1970 formação de um cenário de crise (corte
de custos).
O país não tem uma política de controle
populacional, mas não há mais o incentivo à
natalidade.
-aumento do planejamento familiar (o alto custo de
vida vai gradativamente ocorrendo).

-o ritmo da taxa de crescimento
demográfico diminuiu (70 milhões
em 30 anos (1980 – 2010) de 122
milhões para 192 milhões).
1950 50 milhões
1980 120 milhões.
1980 para 2010 192 milhões
cresceu mais 70 mil
-o crescimento no Brasil ainda é
positivo, mas reduziu sua taxa de
crescimento.

de natalidade, mas tinha também uma alta taxa de mortalidade.
A DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA PELO TERRITÓRIO
-Mal distribuída: população concentrada na área litorânea.
-Brasil: país populoso e não povoado (conta com grandes vazios demográficos)
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Principais motivos dessa concentração: ocupação do país se deu através do litoral, as capitais
do país foram Salvador e Rio de Janeiro (litorâneas), além dos aspectos naturais e econômicos:
mineração (MG) e café (SE) e a industrialização no Sudeste (SE).
Geografia na rede:
Acesse a página o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e confira qual a
estimativa populacional do Brasil, em: < https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html>.
Na data de 08 de maio de 2020 a página computava 211.489.602

Desafios - Geografia
1)Quais as mudanças nos padrões sociais que a população brasileira tem passado nos últimos anos?

2)Quais as principais teorias demográficas existentes? Caracterize-as.

3)Por que pode-se afirmar que a década de 1940 foi um grande marco para a evolução da
população brasileira? Explique

4)Comente sobre a Mudança da política econômica brasileira e a queda da natalidade no país.

3. Liberalismo Econômico - SOCIOLOGIA
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O liberalismo econômico é uma doutrina surgida no século XVIII e seu
principal representante é o escocês Adam Smith (1723 -1790). O
liberalismo econômico defende a não-intervenção do Estado na economia,
a livre-concorrência, do câmbio-livre e da propriedade privada.
O liberalismo econômico surgiu quando os Estados Nacionais
estavam se constituindo. Assim, um grupo de pensadores criticava o que
eles consideravam uma excessiva intervenção do Estado na economia, deixando pouco espaço
para a livre-iniciativa.
Os liberais rebatiam as ideias do mercantilismo e dos fisiocratas que defendiam o controle
do Estado na economia através de monopólios, altos impostos e proteção aos grêmios de
profissões. Assim, o liberalismo econômico se caracteriza pela não intervenção do Estado na
economia, à defesa da propriedade privada e a livre concorrência.
“Laissez Faire, Laissez Passer”
A expressão em francês “laissez faire, laissez passer” (Deixai fazer,
deixai passar) resume um princípio caro aos liberais que defendem a
liberdade econômica.
Para os liberais, o indivíduo é o agente econômico e, por este
motivo, o Estado não deve interferir nas atividades econômicas com
muitas regras. Se há algum desajuste, o próprio mercado o corrigirá
naturalmente, ou seja, é autorregulador.
Cabe ao Estado, no liberalismo, a manutenção da ordem, a preservação da paz e a proteção
à propriedade privada.
Livre Concorrência
A livre concorrência engloba a liberdade para o comércio produzir, fixar preço e controlar
a qualidade da produção. O próprio mercado, com sua lei de oferta e procura, ajustaria a demanda
e o valor das mercadorias, sem necessidade de interferência estatal.
O câmbio livre, por sua vez, tem como objetivo a queda das tarifas alfandegárias que levam
ao protecionismo.
Vantagem Comparativa
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Nesta corrente, cada país deveria se especializar somente nos artigos que tivessem a
capacidade de produzir em vantagem na comparação com outras nações. Seria uma espécie de
divisão internacional do trabalho, com cada país mantendo a tradição produtiva que lhe cabe.
Exemplo: no país X é possível plantar trigo e soja. No entanto, o rendimento da soja é
muito mais elevado que o do trigo. Desta maneira, o país X deveria desistir de plantar trigo para
se dedicar apenas a plantação de soja.
No século XVIII, contudo, quando existiam as colônias, o liberalismo afirmava que alguns
países deveriam fornecer somente produtos agrícolas, enquanto a outros competiriam os bens
industrializados.
Vídeos indicados:
https://www.youtube.com/watch?v=XCS1N0LQybQ
DESAFIO - SOCIOLOGIA
1. Descreva o que é o Liberalismo econômico.

4. Método do pensamento filosófico - FILOSOFIA
Nesta aula vamos tratar sobre um dos métodos através dos quais opera o pensamento
filosófico: o método discursivo. Os filósofos discutem sobre os mais variados temas propondo
asserções sobre estes que podem ser verdadeiras ou falsas. Ou seja, os filósofos enunciam uma
ideia ou pensamento e, explicam e justificam tal pensamento usando argumentos filosóficos ou
raciocínios para se chegar a uma conclusão válida.

Os argumentos ou raciocínios são construídos para provar ou refutar algo que se fala sobre um
objeto do pensamento (aquilo sobre o que se pensa). A estrutura dos argumentos é construída por
premissas que enunciam sobre o objeto do pensamento, ou seja, sobre o que o filósofo está
discutindo, e uma conclusão que segue dessas premissas.

Método discursivo
Este método é muito utilizado pelos filósofos e busca convencer o interlocutor ao apresentar e
demonstrar ou provar uma conclusão válida. O filósofo discursa sobre um tema por meio da
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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construção de pensamentos sobre a realidade e a experiência humana apresentando premissas que
vão levar a uma conclusão que seja válida. Por ter esse andamento ou etapas onde se encadeiam
os conceitos, ideias e raciocínios e para tal se utiliza a linguagem, o método ou conhecimento
discursivo é denominado mediato, que se dá por intermediação no caso da linguagem através dos
conceitos.

O pensamento matemático se dá de modo discursivo, no qual proposições são enunciadas ou
apresentadas, em seguida demonstradas até que se chegue a uma conclusão. Por exemplo, se x e
y são números pares então, a soma algébrica desses números x+y resultará em um número também
par z.
Em filosofia, tomemos o exemplo da aula 2, o cogito ergo sum. Este afirma que posso duvidar
de tudo, mas se duvido é porque penso; e se penso, eu existo. Observe que quem duvida pensa,
logo (conclusão), quem pensa existe.

Desafios – Filosofia

Sobre o método discursivo do pensamento filosófico, assinale as sentenças como verdadeiras ou
falsas:

1) O pensamento filosófico se desenvolve através de argumentos usados para justificar e
demonstrar ( )
2) O objetivo de uma argumentação é chegar a uma conclusão que seja válida ( )
3) Por ser imediato o conhecimento discursivo não opera por etapas ( )
4) No conhecimento discursivo a conclusão antecede as premissas ( )
5) O conhecimento discursivo ocorre por encadeamento de raciocínios ( )
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Unidade

3

CIÊNCIAS DA NATUREZA

1. Energia e as transformações químicas - QUÍMICA
Calorímetro

Entalpia: calor (energia) das reações
Temos estudado desde a primeira aula sobre energia.
Processos que ocorrem trocas de energia na forma de
calor estão presentes no nosso cotidiano, como na fotossíntese
das plantas, na queima de combustíveis, nas reações que
ocorrem em nosso organismo, entre outros.
É importante ter esse conhecimento porque eles podem
ajudar a comparar combustíveis e decidir qual apresenta
melhor rendimento de calor liberado, por exemplo.
A variação de entalpia corresponde ao
calor liberado ou absorvido por reações
químicas realizadas à pressão constante.

bomba calorimétrica semimicro.
Nesta Calorímetro:
Disponível em:
aula
vamos <http://www.astro34.com.br/calorimetro-bombacalorimetrica-semimicro-modelo-6725-parrestudar
a instrument/>. Acesso em: 29 Abr. 2020.
aplicação do conceito entalpia ou calor das reações

químicas.
Você já se perguntou como se mede as quantidades de calor envolvidas em uma reação
química?
Podemos conhecer o calor de uma reação química calculando sua entalpia. A entalpia,
representada pela letra H, é a quantidade de energia contida em uma determinada substância que
sofre reação. É a forma mais usada de expressar o conteúdo calorífico de um componente em uma
reação química.
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A variação de energia (ΔH) pode ser medida experimentalmente em aparelhos chamados
calorímetros (figura acima), pela determinação da quantidade de calor liberada ou absorvida
durante a realização de uma reação em sistema fechado, sem variação de pressão. Essa quantidade
de calor é chamada de calor de reação, calor de formação ou entalpia de formação.
Teoricamente a entalpia de uma reação química pode ser calculada pela equação abaixo:

Com essa equação, podemos calcular os valores de energia sob a forma de calor, que são
absorvidos ou liberados em reações químicas.
Quando a entalpia (H) dos produtos for menor do que a entalpia (H) dos reagente, o valor
de ΔH será menor que zero (ΔH<0). Neste caso, o sistema cedeu calor à vizinhança (liberação de
calor), caracterizando uma reação exotérmica.
Mas quando a entalpia dos produtos for maior do que a entalpia dos reagentes, o valor de
ΔH será maior que zero (ΔH>0) e o sistema receberá calor da vizinhança (absorção de calor),
caracterizando uma reação endotérmica.
Vamos compreender melhor resolvendo um exemplo:

Calcule a entalpia de combustão do etanol,
em kcal/mol, a partir da entalpia de formação
de cada substância presente na reação:
Entalpia de formação de C2H6O(l) = – 66 kcal/mol
Entalpia de formação de CO2(g) = – 94 kcal/mol
Entalpia de formação de H2O(l) = – 68 kcal/mol
C2H6O(l) + 3O2(g) →2CO2(g) + 3H2O(l)
reagentes

ΔH = ?

Para resolver temos que aplicar a
equação:
∆H =Hprodutos - Hreagentes
*lembrando que as substâncias a
esquerda da seta são reagentes e as
que estão a direita são os produtos.
**substâncias simples (com apenas
um tipo de átomo - O2, N2, H2)
possuem entalpia igual a zero.

produtos

Aplicando a equação temos:

Como a variação de entalpia (∆H) foi negativa
0
∆H =Hprodutos - Hreagentes
igual a -326 kcal/mol (∆H < 0) indica que a reação
∆H = (2 CO2 + 3H2O) - (C2H6O(l) + 3O2)
é exotérmica, ou seja, é uma reação que libera calor.
∆H = 2 (-94) + 3 (-68) - (-66)
Esse calor liberado na combustão do etanol é que
∆H = - 188 - 204 + 66
faz o veículo se movimentar, por exemplo.
∆H = - 326 kcal/mol
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Termoquímica - como calcular a variação de entalpia de uma reação
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=31026&name=Termoqu%C3%ADmica%20%20como%20calcular%20a%20varia%C3%A7%C3%A3o%20de%20entalpia%20de%20uma%20rea
%C3%A7%C3%A3o%20%20com%20Prof.%20Guilherme%20Vargas%20

Desafios-Química
1. Exemplifique um processo exotérmico e um endotérmico que ocorrem na cozinha da sua casa.
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Compressas de emergência quentes são usadas como primeiro socorro em contusões sofridas
em práticas esportivas. Essa compressa constitui-se de um saco de plástico contendo uma ampola
de água e um produto químico seco, o cloreto de cálcio (CaCℓ2). Com uma leve pancada, a ampola
se quebra e o cloreto de cálcio se dissolve, conforme a reação representada pela equação:
CaCℓ2 (s) + H2O (ℓ) → CaCℓ2 (aq) ∆H = −82,7 kJ/mol
O que acontece no interior da compressa?
a)
b)
c)
d)

Ocorre liberação de 82,7 kJ, pois a reação é exotérmica.
Ocorre evaporação da água, pois a reação é endotérmica.
Ocorre absorção de 82,7 kJ, pois a reação é exotérmica.
Oocorre condensação da água, pois a reação é exotérmica.

3. A fermentação alcoólica é um processo cujo princípio é a transformação dos açúcares em etanol
e dióxido de carbono. A equação que representa esta transformação é:

Conhecendo-se os calores de formação do dióxido de carbono (–94,1 kcal/mol), do etanol (–66,0
kcal/mol) e da glicose (–302,0 kcal/mol), pode-se afirmar que fermentação alcoólica ocorre com:
a)
b)
c)
d)

absorção de 18,2 kcal/mol.
absorção de 75,9 kcal/mol.
liberação de 47,8 kcal/mol.
liberação de 18,2 kcal/mol.
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2. Energia e suas transformações - FÍSICA
Na aula anterior demos início aos estudos sobre máquinas térmicas, nesta semana
continuaremos seu estudo, porém, a luz de uma maravilha da engenharia e que é de suma
importância para sociedade, bem como para o mundo moderno – a termoelétrica, ou termelétricas.
As usinas termoelétricas, tal como a Termoelétrica Governador Mario Covas, localizada no
Distrito Industrial de Cuiabá, Mato Grosso, segue o princípio de uma máquina térmica, ou seja,
converte calor em trabalho. Ela recebe uma modalidade de energia (calor), e transforma, após
alguns processos, em outra modalidade energia (energia elétrica, por exemplo). Na figura abaixo
temos

a

ilustração

de

funcionamento

de

uma

termoelétrica.

As duas figuras acima representam a mesma coisa, esquema de funcionamento de uma Usina
Termoelétrica. A escolha das duas figuras potencializa nossa capacidade de compreensão – até
porque elas se completam.
Ao analisarmos as imagens, percebemos que tudo começa com uma fonte de calor, ou de
energia, no caso da figura 1 representada por uma chama, e da figura 2, representado por um
aquecedor. A chama que você observa na figura 1, bem como na figura 2, é resultado da queima
de combustível (óleo, carvão, gás, bagaço de cana, entre outros). Nesta situação você já deve ter
maturidade em perceber que a energia interna do combustível é liberada, na forma de calor, através
da chama. O calor produzido pelo combustível, por meio da chama, aquece um enorme tanque
fechado, chamado de caldeira, que por sua vez converte água em vapor de alta pressão. A uma
pressão de cerca de 24 milhões de newtons por metro quadrado e a uma temperatura de 524 graus
Celsius, o vapor aciona uma turbina (máquina térmica) fazendo-a girar, ou seja, o calor produzido
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pelo combustível realizou trabalho. A turbina, por sua vez, movimenta o eixo do gerado
finalmente ocorre produção de energia elétrica que abastecem as casas, comércios e indústrias. O
que ocorre dentro do gerador para que produza energia elétrica é um assunto que será
profundamente analisado quando você estiver no terceiro ano do ensino médio, por hora, o que
você precisa saber é: calor (energia) aquece a água que está na caldeira produzindo vapor
superaquecido, que por sua vez realiza trabalho ao movimentar a turbina, isto é, a turbina ganha
energia mecânica, e que por sua vez é transformada em energia elétrica no interior do gerador.
Resumindo tudo isso em três etapas: a energia oriunda dos combustíveis em forma de calor é
transformada em energia mecânica na turbina, que por sua vez é transformada em energia
elétrica no gerador, ou seja, uma modalidade de energia (calor) se transformando em outra
modalidade (energia elétrica). É de suma importância você notar que a turbina está entre duas
fontes de temperatura, quente (caldeira) e fria (condensador), o calor flui da caldeira para o
condensador, mas antes realiza trabalho na turbina e esse trabalho (energia mecânica) é convertida,
ou transformada, em energia elétrica – fabuloso.

Para você assistir: https://www.youtube.com/watch?v=oKMHqmPYyZc
Texto complementar: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-termoeletrica.htm

Desafios-Física
1. Descreva a função da turbina em uma termoelétrica à luz do contexto de uma máquina térmica.
2. Cite os impactos ambientais causados por uma Usina Termoelétrica.
3. Na figura – 1 existe um componente chamado de condensador, qual a sua função?
4. Qual produz mais eletricidade, a Termoelétrica Governador Mário Covas, ou a Hidrelétrica do
Manso? Faça um comparativo entre as duas e veja qual é a mais viável entre elas.

3. O Efeito Estufa e o Aquecimento Global - BIOLOGIA
A vida na Terra, na forma a qual conhecemos, só é possível devido à presença de nossa
atmosfera. Ela funciona como uma barreira e/ou filtro que atenua de forma significava a radiação
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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solar que incide sobre nosso planeta. Conforme podemos observar na figura abaixo, um percentual
de radiação solar é refletido pela atmosfera terrestre, outro percentual consegue chegar à superfície
do planeta Terra, sendo por ela absorvida. A radiação solar (energia calorífica) absorvida é
posteriormente emitida pela Terra para o meio. Isto é, parte dessa radiação emitida pela Terra
atravessa a nossa atmosfera indo diretamente para o espaço sideral, e outra parte dessa radiação é
absorvida por gases como dióxido de carbono, vapor d’água, metano, entre outros presentes na
atmosfera. Esses gases presentes na nossa atmosfera são os responsáveis pelo fenômeno conhecido
por efeito estufa. Trata-se de um evento natural, porém, a ação do homem acaba potencializando
esse efeito trazendo malefícios para sociedade. Diversas atividades humanas podem aumentar a
emissão desses gases que potencializam o efeito estufa, essas atividades são: agricultura, pecuária,
transportes, indústria, entre outras, elevando a sua concentração na atmosfera, o que resulta na
intensificação do efeito estufa.

Disponível em: <http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID531/v13_n5_a2018.pdf>. Acesso em: 11 Mai. 2020.

O efeito estufa é o aumento de temperatura que a Terra apresenta em função da retenção de
calor proveniente do Sol, propiciada pela presença de certos gases na atmosfera (vapor
d’água, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, metano e outros). Em função disso, a
temperatura da Terra é, em média, 30ºC maior do que seria na ausência desses gases na
atmosfera. Nesse processo, parte da radiação proveniente do Sol, ao ser absorvida pelos
materiais ou pelas substâncias na superfície da Terra, é convertida e emitida para a atmosfera
na forma de radiação infravermelha. Alguns gases atmosféricos absorvem essa radiação,
causando aquecimento da atmosfera. Como resultado dessa absorção, esses gases também
emitem radiação infravermelha em todas as direções, inclusive para a superfície. Desse
modo, a energia fica aprisionada na região superfície-troposfera principalmente.
SILVA, C. N. da et. al. Ensinando a Química do Efeito Estufa no Ensino Médio: Possibilidades e Limites. Química Nova
Escola, Vol. 31, Nº4, novembro 2009. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_4/09-PE-1208.pdf>.
Acesso em: 05 Mai. 2020.

Analogia entre o fluxo de energia no sistema terrestre e o fluxo de água em uma pia
Nesta situação, o fluxo de água da torneira que entra na pia representa o fluxo de energia
solar entrando no sistema terrestre. O fluxo de água saindo pelo ralo da pia representa a
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radiação terrestre que deixa o topo da atmosfera. O nível da água mantido constante
representa a situação de equilíbrio, no qual do fluxo de entrada de água é igual ao fluxo de
saída de água (Figura a). Imaginemos agora que o ralo da saída da pia seja obstruído
parcialmente por restos de comida (Figura b). O que acontece com o nível da água? Supondo
que o fluxo de água entrando na pia através da torneira seja constante, então o nível da água
da pia irá subir, pois há menos água saindo do que entrando. A água na pia subirá até um
novo nível de equilíbrio em que a pressão sobre o ralo irá aumentar a vazão de modo a
reequilibrar o fluxo de entrada (Figura c).

A situação hipotética descrita acima é uma boa analogia com o que acontece na atmosfera
terrestre. Aumentando a concentração de gases estufa, iremos aumentar a capacidade da
atmosfera em absorver radiação infravermelha, especialmente, nas regiões mais altas da
atmosfera. Assim, o aumento da concentração dos gases estufa (representados pela sujeira
do ralo), dificulta a saída de radiação no topo da atmosfera e, desse modo, produz um
desequilíbrio entre o fluxo de entrada e saída de radiação.
JUNGES, A. L. et. al. Efeito Estufa e Aquecimento Global: Uma Abordagem Conceitual a Partir da Física para
Educação Básica. Experiências em Ensino de Ciências V.13, No.5 2018. Disponível em: <
http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID531/v13_n5_a2018.pdf>. Acesso em: 11 Mai. 2020. (Adaptado)

Desde a revolução industrial, o uso dos combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral e gás
natural), se tornou muito intenso. Como consequência, as emissões de gases de efeito estufa
também. Por sua vez, esse acréscimo na emissão de gases aumenta a capacidade atmosférica de
reter o calor, o que, de acordo com pesquisas científicas pode levar ao aquecimento global, que
pode ser descrito como o aumento da temperatura média na Terra, abrangendo atmosfera e
oceanos. É importante ressaltar que o aumento da temperatura no planeta faz parte de um cenário
mais abrangente: o das mudanças climáticas, que pode ocasionar impactos irreversíveis como a
elevação do nível do mar, a redução da área coberta por gelo, modificação no regime de chuvas e
disponibilidade de água, ameaça à biodiversidade devido à alteração nos ecossistemas,
desertificação, crescimento no número de enchentes, tempestades e outros eventos climáticos.

Dióxido de carbono
(CO2)

Principais Gases de Efeito Estufa (GEE)
O mais abundante dos GEE e resulta de inúmeras atividades
humanas como o uso de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás
natural) e também com a mudança no uso da terra. A quantidade de
dióxido de carbono na atmosfera aumentou 35% desde a era
industrial. O CO2 é utilizado como referência para classificar o poder
de aquecimento global dos demais gases de efeito estufa.
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Gás metano (CH4)

Óxido nitroso (N2O)

Hexafluoreto de
enxofre (SF6)
Hidrofluorcarbonos
(HFCs)
Perfluorcarbonos
(PFCs)

É produzido pela decomposição da matéria orgânica, sendo
encontrado geralmente em aterros sanitários, lixões e reservatórios
de hidrelétricas e também pela criação de gado e cultivo de arroz.
Com poder de aquecimento global 21 vezes maior que o dióxido de
carbono.
Emissões resultam, entre outros, do tratamento de dejetos animais,
do uso de fertilizantes, da queima de combustíveis fósseis e de alguns
processos industriais, possui um poder de aquecimento global 310
vezes maior que o CO2.
É utilizado principalmente como isolante térmico e condutor de
calor; gás com o maior poder de aquecimento, é 23.900 vezes mais
ativo no efeito estufa do que o CO2.
Utilizados como substitutos dos clorofluorcarbonos (CFCs) em
aerossóis e refrigeradores; não agridem a camada de ozônio, mas
têm, em geral, alto potencial de aquecimento global.
São utilizados como gases refrigerantes, solventes, propulsores,
espuma e aerossóis.

Efeito Estufa e Aquecimento Global. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeitoestufa-e-aquecimento-global>. Acesso em: 04 maio 2020.

A seguir, são apresentadas algumas atividades relacionadas à emissão de gases de efeito
estufa.
Fontes das emissões de gases de efeito estufa por setor econômico
Emissões diretas: o rebanho bovino, que emite altas quantidades de
Agropecuária
metano (CH4) por fermentação no rúmen dos animais (a chamada
fermentação entérica), e o manejo de solos agrícolas, sobretudo por
meio da aplicação de fertilizantes nitrogenados, seguidos pelo manejo
de dejetos animais, o cultivo de arroz irrigado (que também emite
metano), e a queima de resíduos, como palha de cana-de-açúcar.
Emissões indiretas: desmatamento, calagem de solos e uso de
maquinário.
Energia
Inclui a produção e o consumo de combustíveis fósseis, bem como a
geração de eletricidade.
Processos
Compreende emissões diretas decorrentes de processos de
industriais
transformação química e/ou física de materiais. As principais atividades
e uso de produtos emissoras no setor são a siderurgia e a produção de cimento.
Mudança de uso
Além do desmatamento, compõem as emissões deste setor a calagem
da terra
(aplicação de calcário) e a queima de resíduos florestais.
Disposição de resíduos sólidos urbanos em aterros controlados, aterros
Resíduos
sanitários e lixões, tratamento de efluentes industriais e de efluentes
domésticos.
ANGELO, C.; RITTI, C. Análise das emissões brasileiras de Gases de Efeito Estufa e suas implicações para as metas do
Brasil 1970-2018. Disponível em: <https://seeg-br.s3.amazonaws.com/2019-v7.0/documentos-analiticos/SEEG-RelatorioAnalitico-2019.pdf>. Acesso em: 06 Mai 2020. (Adaptado)

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências bibliográficas estão publicadas na aba das orientações.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
Balanço de radiação
https://www.youtube.com/watch?v=clgqmbsFnZM
Produzido por INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Mudanças Climáticas
https://www.youtube.com/watch?v=ssvFqYSlMho
Produzido por INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
O que causa o aquecimento global https://www.youtube.com/watch?v=Oe0npq64-LI
Animação do Jornal do Senado Federal

Desafios – Ciências da Natureza
1. Utilize a imagem como auxílio na resolução das questões.
a) Qual a relação entre a variação da temperatura
e a concentração do dióxido de carbono (CO2) na
atmosfera?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
b) Em que momento a concentração de CO2
começou a aumentar significativamente devido a
atividades humanas?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Perguntas e respostas sobre Aquecimento Global.
Disponível em: <https://ipam.org.br/wpcontent/uploads/2010/05/perguntas_e_respostas_sobre_aqu
ecimento_.pdf >. Acesso em: 07 Mai. 2020.

____________________________________

c) Dê exemplo de atividades que emitem gases de efeito estufa.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4. Os três setores que emitiram maiores quantidades de gases de efeito estufa no Brasil em 2018
foram: mudanças no uso da terra, agropecuária e energia, respectivamente. A partir das
informações presentes no texto, explique como cada um contribuiu com as emissões.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Proporção das emissões por setor em 2017 e2018.
Disponível em: <https://seeg-br.s3.amazonaws.com/2019v7.0/documentos-analiticos/SEEG-Relatorio-Analitico2019.pdf>. Acesso em: 08 Maio 2020. (Adaptado)

____________________________________
____________________________________

_____________________________________________________
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