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1. A formação de quilombos - HISTÓRIA
Os negros trazidos para o Brasil e escravizados, num primeiro momento ficaram sem identidade,
não eram nada mais do que mercadorias de grande valor, tanto para os comerciantes quanto para
os senhores de engenho nordestinos; eles não tinham direito a nada. Ser escravo era pertencer a
outrem que lhe havia comprado; cabia-lhe executar todo e qualquer tipo de trabalho, rural e
urbano.
Figura1: Trabalho escravo

Fonte: Educa mais Brasil.

Apesar de tanto sofrimento e opressão,
mesmo com tanta dominação, restou sua
cultura, que orgulha não somente as pessoas
que são definidas como descendentes afrobrasileiros, mas a todos os que vivem neste
país. São tradições, costumes, artesanatos,
artes, culinária, fatos e mais infinidades de
coisas que se transmitem de forma
duradoura por várias gerações.
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Existe necessidade de destacar as lutas em busca da tão sonhada e idealizada liberdade, e as suas
revoltas e resistências motivadas pelo tratamento desumano e a vida difícil nas fazendas. Por
isso os escravos viam nos Quilombos, uma forma de resistência para por fim à opressão e
dominação a eles imposta pelos brancos. Ao tratar dos quilombos, faz-se necessário considerar
que esses centros não serviam apenas como local de esconderijo, ao fugirem das senzalas e das
maldades dos seus donos. Além de local de resistência, era também onde se perpetuavam suas
práticas religiosas, suas danças, seus símbolos e crenças, ou seja, sua cultura.
Os quilombos foram instituições mistas que refletiram no tipo de organização, na cultura e nas
estratégias de ocupação do espaço territorial, um local de sonhos, realizações e solidariedade
plural. A população negra dos quilombos teve o poder de celebrar a resistência por meio de suas
danças, suas persistentes orações e invocações aos deuses ancestrais. E os seus moradores
passaram a ser chamados de quilombolas.
No Brasil, existiram muitos quilombos, e o mais importante foi o Quilombo dos Palmares,
situado na região nordeste do Brasil. A sobrevivência desse quilombo se deu em função de uma
economia coletiva e a alimentação de subsistência. As tarefas eram feitas por todos os
palmarinos. “Com base na propriedade coletiva de todos esses recursos, as famílias cultivavam a
terra não só para o próprio sustento, mas também para produzir um excedente a ser utilizado por
toda a comunidade”. (GENNARI, 2008, p. 36).
Em Mato Grosso existiram vários quilombos, e os maiores foram o do Piolho ou Quariterê do
Rio Manso e o do Sepotuba. Sobre o quilombo do Quariterê ou do Piolho, localizado nos
arredores de Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital de Mato Grosso, além de servir
de refúgio de negros escravizados, também acolhia ameríndios de várias nações, como por
exemplo, os cabixis. Entre as várias especificidades, desse espaço de diversidade cultural e
étnica, destaca-se a liderança de Tereza de Benguela, a rainha Tereza, como era conhecida pelos
aquilombados. Mulher forte e destemida enfrentou seus algozes com tenacidade para ver seu
povo livre do jugo da escravidão.
Imagem 2: Ataque ao Quilombo do Piolho

Fonte: News Rondônia.
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Ao reportar-se aos quilombos é necessário lembrar a importância dessas comunidades para
manutenção e perpetuação da cultura dos povos africanos, pois dentro dessas comunidades havia
a liberdade de expressão, o que não ocorria fora delas, e nesses espaços os escravos podiam
manter sua cultura viva. Além de local de resistência, os quilombos tinham a função de fazer
com que a cultura negra não sucumbisse à opressão a ela imposta, sendo também uma forma de
reagir ao poder da sociedade escravocrata. Um grande exemplo de resistência utilizada no
passado e que continua a ser utilizada pelas comunidades quilombolas nos dias atuais são as
festas de santos, que simbolicamente é um elo com o passado de seus ancestrais de origem
africana.

Desafios de História
1- O que significa ser escravo?
R:__________________________________________________________________________
2 – O que são quilombos?
R:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3 – Qual foi o quilombo mais importante do Brasil?
R:___________________________________________________________________________
4 – Quais foram os maiores quilombos de Mato Grosso?
R:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 – Qual é a importância das festas de santo, para as comunidades quilombolas?
R:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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2. NATUREZA II – Paisagens climatobotânicas - GEOGRAFIA
Assim como os aspectos climáticos interferem no tipo de vegetação que se desenvolve
em cada região, a vegetação pode alterar significativamente o regime climático. Por exemplo, a
umidade liberada pela evapotranspiração da vegetação que compõe a floresta amazônica é
responsável pelas chuvas que ocorrem no cerrado do Brasil. A relação entre clima e vegetação é
responsável, ainda, pela formação de outros fatores relevantes da composição da paisagem,
como relevo, solo e hidrografia. O regime de chuvas e ventos, por exemplo, são determinantes
na esculturação do relevo. O solo também é um dos resultados da relação entre clima e
vegetação. Na floresta amazônica, o solo é rico em matéria orgânica proveniente da própria
floresta.
Portanto, podemos afirmar que a vegetação é o espelho do clima, pois ela reflete as
condições para o surgimento do outro.
OS GRANDES CLIMAS E VEGETAÇÕES DO PLANETA E SUAS
CARACTERÍSTICAS
Como falamos, a vegetação tem relação direta com as condições climáticas do local em
que elas estão. A Terra possui um emaranhado de vegetações diferentes em que vegetação, solo,
clima, relevo e temperatura formam uma relação constante, por exemplo: uma floresta úmida
não se estabelece em uma região desértica. Existe uma lógica na distribuição das vegetações.
DOMÍNIO INTERTROPICAL
Área caracterizada por possuir, em geral, elevadas médias de temperaturas ao ano. Nela
se estabelecem os principais climas resultantes da proximidade do Equador, área mais quente,
pois recebe a maior incidência de raios solares: o equatorial e o tropical.
CLIMA x VEGETAÇÃO
CLIMA
EQUATORIAL

-Temperaturas médias mensais acima dos 25°C.
-alta umidade do ar
-área de intensa evaporação (rios e florestas)
-volume anual de chuvas 3.000 mm
-predomínio em áreas de planícies em baixas latitudes
(Amazônia, Vale do Rio Congo)

VEGETAÇÃO TÍPICA
DESSE CLIMA

Floresta
Equatorial

Exemplos de Floresta Equatorial no Brasil: Floresta Amazônica
CLIMA
TROPICAL

-Temperaturas médias mensais acima dos 25°C.
-umidade do ar variada (dependendo das massas de ar atuante)
-o clima pode se subdividir em: TROPICAL SECO (longe de
grandes massas de água) TROPICAL ÚMIDO (próximo de
grandes massas de água.
-volume anual de chuvas 1.500 mm
-predomínio em grandes áreas da zona intertropical

VEGETAÇÃO TÍPICA
DESSE CLIMA

Savanas e Floresta
Tropical

Exemplos dessa vegetação no Brasil: Cerrado (exemplo de savana) e Mata Atlântica (Floresta Tropical).
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CARACTERÍSTICAS DAS VEGETAÇÕES TÍPICAS DO DOMÍNIO CLIMÁTICO INTERTROPICAL
VEGETAÇÃO
CARACTERÍSTICAS
PAISAGEM LOCAL

FLORESTA
EQUATORIAL

-Florestas que ocupam a área que recebe a maior
incidência de raios solares do planeta (quente e
úmida);
-Vegetação de grande porte (mata densa);
-heterogênea (diferentes espécies);
-tipicamente verde;
-adaptadas a áreas muito úmidas (higrófilas)
-com folhas largas (latifoliadas);
-não perdem suas folhas ao longo dos anos
(perenifólias).
Fonte Imagem: YouTube. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=9MJtFJna6cM/>. Acesso em: 13
mar. 2018.

FLORESTA
TROPICAL

-vegetação mais desmatada (espaço de extrema
utilização da população/litoral)
-Vegetação de alta biodiversidade (pois ocupa
diferentes latitudes e altitudes)
-Muito similar à floresta Equatorial, porém com
árvores ligeiramente menores e maior número de
espécies (inclusive da fauna) devido às maiores
variações de temperaturas.
Fonte Imagem: Estudo Prático. Disponível em:
<https://www.estudopratico.com.br/mata-atlantica-fauna-flora-efotos//>. Acesso em: 17 maio. 2020.

SAVANA/
CERRADO

-por possuírem menor disponibilidade de água,
desenvolvem pequenos arbustos e vegetação menos
densa.
-porte menor de áreas (muitos arbustos)
-menos densas (vegetação mais espaçada)
-plantas com cor mais amarelada (área mais seca)
-clima tropical típico (verão úmido e inverno seco)
-grande biodiversidade de fauna.
-essa vegetação, atualmente no Brasil, é uma das que
mais sofre com o desmatamento, pois é aquela que
recebeu o plantio de soja no Centro-Oeste.
Fonte: YouTube. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch
?v=jZ6gq8okjlk >. Acesso em: 13 mar. 2018.

DOMÍNIO DA ARIDEZ
Áreas com escassez hídrica durante o ano todo ou um período, com elevada amplitude
térmica constante. Possuem climas desérticos e semiáridos.
CLIMA x VEGETAÇÃO
CLIMA
DESÉRTICO

Os desertos são áreas que se originam a partir de correntes marinhas frias, relevo
e continentalidade, combinados com áreas de alta pressão atmosférica.
-desertos podem ser quentes ou frios (dependendo da latitude e altitude que se
encontram)
-em geral, possuem alta amplitude térmica (diferenças entre as maiores e menores

VEGETAÇÃO
TÍPICA DESSE
CLIMA
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temperaturas) diária.
-precipitação (chuvas) inferior a 300 mm.

CLIMA
SEMIÁRIDO

-precipitação entre 300 mm e 600 mm.
-regime térmico vai variar de acordo com a latitude e a altitude.
-áreas de transição entre regiões de clima úmido, sub úmidos e desertos.

VEGETAÇÃO TÍPICA
DESSE CLIMA

Estepes e
Caatinga

Exemplos dessa vegetação no Brasil: Caatinga (bioma exclusivo do Brasil)

CARACTERÍSTICAS DAS VEGETAÇÕES TÍPICAS DO DOMÍNIO CLIMÁTICO INTERTROPICAL
VEGETAÇÃO
CARACTERÍSTICAS
PAISAGEM LOCAL

DESÉRTICA

-nas poucas partes em que surge alguma
vegetação nos desertos quentes, existem plantas
adaptadas à falta d´água (xerófitas).
-em áreas em que há eventuais cursos d´água
podem ser encontrados os oásis (formações
vegetais mais densas que o entorno).
Fonte: Meio Ambiente. Disponível em:
<http://meioambiente.culturamix.com /ecologia/vegetacao-dodeserto-aspectos-fundamentais>. Acesso em: 13 mar.2018.

-mínima presença de vegetação (cactáceas),
vegetação gramínea, em alguns casos arbustiva
-vegetação herbácea (arbustos pequenos)
-plantas xerófitas: adaptadas a climas secos.

ESTEPE
Fonte: Klimanaturali. Disponível em:
<http://www.klimanaturali.org/2008/ 04/estepe.html>. Acesso
em: 13 mar. 2018..

CAATINGA

-Mata ‘Branca’
-único bioma exclusivamente brasileiro
-vegetação adaptada às condições de aridez (xerófilas)
-plantas adaptadas a climas áridos (xerófitas)

ATENÇÃO!!! Na próxima
semana continuaremos a estudar as
paisagens climatobotânicas, pois não
vimos todas nessa semana.
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PAISAGEM DA CAATINGA SECA E ÚMICA

Fonte: Blogspot. Disponível em:< http://moises-de-oliveira.blogspot.com.br/2015/02/paisagem-do-bioma-caatinga.html>. Acesso em: 18 mar. 2018.

Geografia na rede:
Acesse a página SOS Mata Atlântica e conheça mais sobre a Floresta Tropical do Brasil, em:
<https://www.sosma.org.br/>.

Desafios de Geografia
1) Por que podemos afirmar que „a vegetação é o espelho do clima‟? Explique.

2) Na aula dessa semana estudamos sobre dois domínios climáticos que possibilitam o
surgimento de diferentes vegetações. Quais os domínios, os climas e as vegetações que se
formam ali?

3) Dois tipos vegetacionais citados no nosso conteúdo apresentam alto índice de desmatamento
por diferentes motivos. Quais são eles e quais os motivos que os devastam?
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3. Solidariedade Mecânica e Orgânica - SOCIOLOGIA
Émile Durkheim: os tipos de solidariedade social
Ao se debruçar sobre o estudo da sociedade industrial do século XIX, Émile Durkheim
percebeu a importância de se compreender os fatores que explicariam a organização social, isto
é, compreender o que garantia a vida em sociedade e uma ligação (maior ou menor) entre os
homens. Chegou à conclusão de que os laços que prenderiam os indivíduos uns aos outros, nas
mais diferentes sociedades, seriam dados pela solidariedade social, sem a qual não haveria uma
vida social, sendo esta solidariedade do tipo mecânica ou orgânica.
Solidariedade mecânica
Para ele a solidariedade mecânica é característica das sociedades ditas “primitivas” ou
“arcaicas”, ou seja, em agrupamentos humanos de tipo tribal formado por clãs.
Nestas sociedades, os indivíduos que a integram compartilham das mesmas noções e
valores sociais, tanto no que se refere às crenças religiosas como em relação aos interesses
materiais necessários à subsistência do grupo. São justamente essas correspondências de valores
que irão assegurar a coesão social.
Solidariedade orgânica
De modo distinto, existe a solidariedade orgânica que é a do tipo que predomina nas
sociedades ditas “modernas” ou “complexas” do ponto de vista da maior diferenciação
individual e social (o conceito deve ser aplicado às sociedades capitalistas). Além de não
compartilharem dos mesmos valores e crenças sociais, os interesses individuais são bastante
distintos e a consciência de cada indivíduo é mais acentuada.
A divisão econômica do trabalho social é mais desenvolvida e complexa e se expressa
nas diferentes profissões e variedade das atividades industriais. Durkheim emprega alguns
conceitos das ciências naturais, muito em uso na época em que ele começou seus estudos
sociológicos, em particular da biologia, com objetivo de fazer uma comparação entre a
diferenciação crescente sobre a qual se assenta a solidariedade orgânica.
Durkheim concebe as sociedades complexas como grandes organismos vivos, onde os
órgãos são diferentes entre si (que neste caso corresponde à divisão do trabalho), mas todos
dependem um do outro para o bom funcionamento do ser vivo. A crescente divisão social do
trabalho faz aumentar também o grau de interdependência entre os indivíduos.
Para garantir a coesão social, portanto, onde predomina a solidariedade orgânica, a
coesão social não está assentada em crenças e valores sociais, religiosos, na tradição ou nos
costumes compartilhados, mas nos códigos e regras de conduta que estabelecem direitos e
deveres e se expressam em normas jurídicas: isto é, o Direito.
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Vídeos indicados:
https://www.youtube.com/watch?v=uFq45DcXRaw
Desafio de Sociologia
1. Quais as principais diferenças entre Solidariedade Mecânica e Orgânica?

4. Juízo de valor - FILOSOFIA
Na aula anterior estudamos sobre a problemática do egoísmo na ética a partir da questão:
Toda ação egoísta é moralmente condenável? Quando avaliamos se uma ação está certa ou
errada, se é boa ou má, se está ou não conforme as regras morais ou éticas, emitimos juízo de
valor sobre a ação, e consequentemente sobre o sujeito que a pratica.
Sendo assim, juízo de valor é o ato de julgar, avaliar ou decidir sobre algo a partir de
certas normas ou valores admitidos por uma sociedade a partir de suas experiências cotidianas.
Os juízos não ficam restritos a avaliar como algo ou alguém é, mas como devem ser conforme a
norma social estabelecida, e por isso são ditos normativos, pois se baseiam em normas sociais
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culturais. Podemos emitir juízos de valor moral, político, estético, religioso, lógico, de utilidade,
econômico.
O que é um valor?
Valor é uma característica das coisas serem mais ou menos desejadas ou estimadas por
um sujeito ou por uma sociedade. Algo que se estima, deseja ou repulsa. Assim os valores
morais são bem e mal, na política justiça e injustiça, estéticos belo e feio, religiosos sagrado e
profano, lógicos verdadeiro ou falso, de utilidade útil e inútil, econômicos barato e caro.
Desafios de Filosofia
1. A partir do seu estudo do texto explique o que é juízo de valor e valor?

Unidade

3

CIÊNCIAS DA NATUREZA

1. Matéria - do que as coisas são constituídas? - QUÍMICA
As coisas que compõe o universo são constituídas de matéria. Como podemos diferenciar
metal, vidro, água, leite, ar e todas as outras coisas do nosso universo se tudo é composto de
matéria? Será que existe um modelo que correlaciona todas as coisas do universo a uma
partícula fundamental?
Há muitos anos os cientistas buscam respostas para essas
perguntas. As respostas começaram a ser dadas na Grécia.
Alguns filósofos, como Aristóteles, acreditavam que todas as
coisas eram compostas por quatro elementos principais: água,
terra, fogo e ar.
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Outros dois filósofos gregos se destacaram: Leucipo e Demócrito. Cerca de quatrocentos
anos antes da Era Cristã, os dois filósofos afirmaram que a matéria não poderia ser dividida
infinitamente, a matéria poderia ser repartida em partes
menores até atingir um limite – as pequenas partículas
indivisíveis, as quais foram chamadas de
átomos (a – prefixo de negação, tomo
“divisão” (Adaptado de Mól e Santos, 2016).
Assim, segundo os filósofos, a matéria é
constituída por átomo, e este seria uma esfera
com estrutura maciça. Mas foi muito tempo
depois, em 1808, que o cientista John Dalton conseguiu provar, por meio de
experimentos, que todas as coisas são feitas de átomos.
De acordo com Dalton a matéria é formada por átomos, que são
partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. E então, fez uma
analogia à estrutura de uma bola de bilhar.
Essa analogia ficou conhecida como modelo atômico de Dalton.
Chamamos de modelo a representação ilustrativa do átomo, partindo do
princípio da necessidade humana de transformar em imagem certas coisas que
são abstratas, como o átomo.
A partir da descoberta de Dalton vários cientistas passaram a estudar o átomo e
descobriram muitas coisas interessantes a respeito dele. Por exemplo: que existem partículas
ainda menores no interior deles.
Um desses cientistas foi o físico inglês Joseph John Thomson. Por meio de um
experimento, Thomson descobriu que existiam partículas negativas na matéria, e então declarou
que: “o átomo é uma partícula esférica de carga positiva, não maciça, e os elétrons (partículas
negativas) estão flutuando em sua superfície de modo que sua carga elétrica total seja nula”.
Historicamente, o modelo atômico de Thomson ficou conhecido como um bolo inglês, chamado
pudim de ameixas, representado na imagem do lado esquerdo.
Em 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford propôs
um novo modelo. Depois de bombardear uma finíssima lâmina de
ouro concluiu que a matéria não era constituída de átomos maciços.
Propôs um modelo em que um átomo seria constituído de um
núcleo muito pequeno carregado positivamente (no centro do
átomo) e muito denso, rodeado por uma região grande onde
estariam os elétrons em movimentos orbitais. Essa região foi
chamada de eletrosfera (ver imagem à direita). O modelo atômico
de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, pela sua
semelhança com o sistema solar. Esse modelo foi estudado e aperfeiçoado por Niels Bohr.
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No século XXI já se compreende bem o
mundo microscópio, e o átomo é uma realidade
“visível”. O instrumento que nos permite “ver” o
átomo é o microscópio eletrônico de varredura por
tunelamento (scanning tuneling microscop –
STM), criado em 1981 pelo físico alemão Gerd
Binnig e pelo físico suíço Heinsich Rohrer,
ganhadores do Prêmio Nobel de Física em 1986. A
imagem à esquerda foi obtida em um microscópio
de tunelamento de cadeia em zigue-zague simples
de átomos de césio sobre uma superfície de
arsenieto de gálio.
Química na internet
História dos Modelos atômicos
Desafios
de Química
1. Por que, ao longo dos tempos, os cientistas propuseram diversos modelos para representar o
átomo?
2. Depois de ler o texto e assistir ao vídeo indicado no final do texto, responda:
a) A experiência de Rutherford, que foi, na verdade, realizada por dois de seus orientandos,
Hans Geiger e Ernest Marsden, serviu para refutar qual modelo atômico?
b) Qual a principal diferença entre o modelo atômico de Rutherfor e de Dalton?
3. O texto abaixo relata de forma resumida a história da evolução dos modelos atômicos. Leia-o
com atenção e preencha os espaços.
"A aceitação histórica da ideia de que a matéria é composta de átomos foi lenta e gradual.
Na Grécia antiga, _________ e _________ são lembrados por terem introduzido o conceito de
átomo. Em 1808 surgiu o primeiro modelo atômico a partir de experimentos, proposto por
_______. Quase cem anos depois, estudos com raios catódicos levaram J. J. Thomson à
descoberta do _______, uma partícula de massa muito pequena e carga elétrica________.
Alguns anos depois, por meio de experimentos, em que uma fina folha de ouro foi bombardeada
com partículas alfa, Rutherford chegou à conclusão de que o átomo possui duas regiões, uma
central chamada _______ , muito pequena, porém de massa considerável, e uma região externa
com muitos espaços desocupados chamada_________."

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências bibliográficas estão publicadas em aba de referências.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

2. Energia e suas transformações - FÍSICA
Na semana anterior aprendemos o conceito de energia potencial gravitacional, e
aproveitando o conhecimento que já tinhamos sobre energia cinética, análisamos e entendemos o
princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica. Porém, na análise desse funcionamento,
introduzimos um termo até então novo pra todos nós, estou falando da energia mecânica, aquela
que estava assoaciada à turbina, lembra-se? Caso não se lembre, reveja a aula anterior, está bem
compreensível. De forma intencional, não quis entrar com mais detalhes em seu conceito ou
definição, deixei pra esta semana fazermos uma análise mais consistente e apurada dessa
grandeza física chamada energia mecânica. Recapitulando, vimos que em uma usina hidrelétrica,
na parte do rio que está represado e que fica em um ponto mais alto, tem-se energia potencial
gravitacional. Quando as comportas são abertas a água do rio que está represada começa a escoar
pelo conduto forçado. Nesse trajeto, em que as águas do rio entram em movimento, ocorre a
conversão da energia potencial gravitacilanal em energia cinética, após passar pelo conduto
forçado, á agua bate nas pás da turbina, onde ocorre a conversão de energia cinética em energia
mecânica. A turbina, por sua vez, movimenta os eixo do gerador elétrico, que finalmente
transforma a energia mecânica da turbina em elétrica.

O processo de transformação de energia descrito acima pode ser resumido assim:
Energia Potencial Gravitacional

Energia Cinética

Energia Mecânica

Energia Elétrica.
Analisando essa sequência de transformação, vimos que energia potencial gravitacional
da água represada (ou energia hidráulica), se transforma em energia cinética, que se transforma
em mecânica, que por sua vez se transforma em elétrica. Fica fácil ver que a Energia Mecânica
( ) é a soma da Energia Potencial Gravitacional ( ) com a Energia Cinética ( ). Podemos
escrever isso em forma de equação, assim:
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Durante o processo de transformação podem ocorre perdas. Por hora iremos
desconsiderar essa análise, porém, isso de forma alguma invalida a equação acima, pelo
contrário, ela é valida para situações práticas. As transformações de energia que ocorrem em
uma usina hidrelétrica, assim como em uma usina eólica (já estudada por todos nós), nos leva à
seguinte conclusão: a quantidade total de energia existente no Universo permanece sempre a
mesma, não havendo, portanto, criação ou destruição dela, mas tão somente sua transformação,
de uma forma em outra. Esse é o princípio geral de conservação de energia. Para concluir, devo
considerar que exploramos o fenômeno de transformação de energia em uma usina hidrelétrica
somente envolvendo energia potencial gravitacional, energia cinética e energia mecânica, que
por sua vez representa a realização de trabalho pela turbina. A parte da transformação de energia
mecânica em energia elétrica, estudaremos no terceiro ano do ensino médio, uma vez que nessa
transformação são envolvidos princípios relacionados ao eletromagnetismo, que por enquanto
não é objeto de nosso estudo. Por isso, focamos na energia mecânica, que dentro do contexto do
princípio da conservação da energia é a soma da energia cinética com a energia potencial.
Para você assistir: https://www.youtube.com/watch?v=-XKHA7LoAI4
Texto complementar: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/energia-mecanica.htm

Desafios de Física
1. Explique o que é energia mecânica.
2. O que é um sistema conservativo?
3. Conceitue um sistema não conservativo.

3. A obtenção dos alimentos - BIOLOGIA
Como já vimos, as plantas são chamadas de autótrofas porque fabricam seus próprios
nutrientes, enquanto os heterótrofos necessitam obter seus nutrientes a partir de outros seres
vivos. Os alimentos fornecem nutrientes e a energia necessária para o bom funcionamento do
organismo. Em geral, os nutrientes são adquiridos por meio dos alimentos e devem ser ingeridos
em quantidades adequadas. Cada grupo de ser vivo tem necessidades diferentes em termos de
quantidade e tipo de nutriente. A tabela a seguir, mostra qual a constituição dos nutrientes.
Carboidratos  Fornecem energia ao organismo. Depois de digeridos são transformados em
glicose.
(Açúcares)
 São divididos em carboidratos simples e complexos. Alguns exemplos:
Frutose: presente nas frutas e mel.
Glicose: resultado da “quebra” dos carboidratos mais complexos. É
utilizado pelo organismo como fonte de energia imediata ou pode ser armazenado
no fígado e no músculo na forma de glicogênio.
Sacarose: encontrada na beterraba e cana-de-açúcar
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Lipídios
(gorduras)

Proteínas

Vitaminas
Sais
minerais

Lactose: carboidrato presente no leite.
Amido: carboidrato complexo encontrado em vegetais (raízes, tubérculos,
cereais, leguminosas, etc.)
Celulose: como os outros materiais fibrosos, é resistente às enzimas digestivas
humanas, não sendo digerida. Um de seus papéis é ajudar no bom funcionamento
do intestino, formando o bolo fecal. É encontrada exclusivamente nas plantas e
perfaz a parte estrutural das folhas, caules, raízes, sementes e cascas de frutas.
Quitina: Faz parte da estrutura, compondo a carapaça de animais, por exemplo.
Pectina: utilizada no preparo de geleia e alimentos semelhantes, por ter
característica de absorver água, formando um gel.
 São insolúveis em água, podem ser de origem animal ou vegetal; na natureza
encontramos 20 tipos de aminoácidos.
 Transportam nutrientes, vitaminas solúveis em gordura (exemplo: vitaminas A,
D, E e K);
 Fornecem energia e ácidos graxos essenciais (ômega 3 e ômega 6);
 Estão presentes nas células (fazem parte da membrana celular)
 Estão relacionados à produção de hormônios;
 Atuam como isolantes térmicos em animais que vivem em regiões frias,
contribuindo para manter a temperatura do corpo constante.
 Impermeabilizam superfícies, evitando a desidratação (Exemplo: ceras
protegem e lubrificam pele e cabelo).
 São formadas por estruturas chamadas aminoácidos.
 Estão presentes em todas as partes de um ser vivo e desempenham várias
funções.
 Podem ter origem animal ou vegetal (principalmente feijão, soja, lentilha,
nozes, sementes, etc.).
 São exemplos de proteínas:
- as enzimas: participam das reações químicas;
- os anticorpos, que protegem contra doenças.
- hormônios, como por exemplo, a insulina produzida no pâncreas, que faz
parte do controle do metabolismo da glicose.
- hemoglobina: transporta o oxigênio no sangue.
- miosina, actina: componente dos músculos;
- queratina: faz parte da constituição dos cabelos e unhas.
 São nutrientes essenciais, com função reguladora no organismo. A falta de
vitaminas pode provocar várias doenças.
 São substâncias inorgânicas, que desempenham diversas funções no organismo,
como por exemplo, constituição de ossos e dentes, ritmo cardíaco, estímulos
nervosos, equilíbrio acidobásico e outras atividades metabólicas.

PINHEIRO, D. Mª. ; PORTO, K. R. de A.; MENEZES, Mª. E da S. A Química dos Alimentos:
carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas e minerais. Disponível em:
<http://www.usinaciencia.ufal.br/multimidia/livros-digitais-cadernos-tematicos/A_Quimica_dos_Alimentos.pdf>.
Acesso em: 14 maio 2020. (Adaptado)

O dente adequado para cada um
As variações e adaptações nos dentes dos mamíferos, ao longo da evolução, são
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numerosas e surpreendentes. É como se a natureza lançasse mão de contínuas „invenções‟ para
facilitar e ampliar o que para todo ser vivo é essencial: sua dieta. A conformação dos dentes
indica o cardápio possível das espécies: cascas de árvores, peixes, insetos, frutos, folhas,
sementes, crustáceos, néctar, carne, grama e assim por diante. Para cada prato, mesmo os mais
sofisticados ou inusitados, existe um tipo de dente. Alguns mamíferos até os „dispensaram‟,
em função de sua dieta bem diferente.
Muitos répteis têm todos os seus dentes quase idênticos, de formato cônico, e os usam
para capturar ou estraçalhar os alimentos. Os dentes dos primeiros mamíferos já exibiam
diferenças marcantes em relação ao padrão reptiliano, diferenciando-se para realizar variadas
funções. Na frente da boca, os incisivos, estreitos e afilados, podiam morder, cortar ou
destacar partes dos alimentos. Os caninos, adequados para perfurar ou rasgar, vinham em
seguida. Situados mais atrás, os pré-molares e molares reduziam a comida a partículas
menores antes de engoli-la, facilitando a digestão. Para isso, esses últimos dentes „ganharam‟
saliências (ou cúspides) especializadas em esmagar, triturar ou picotar o alimento.
A evolução provocou nos dentes dos mamíferos múltiplas variações, adequando-os às
mais diversas dietas. Se todas as quase 5 mil espécies de mamíferos atuais comessem
alimentos idênticos, a sobrevivência seria muito mais difícil. (Adaptado)
CARTELLE, C. O dente adequado para cada um. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/o-denteadequado-para-cada-um/>. Acesso em: 20 maio 2020.
O que comemos - Região Norte - Carboidratos
https://www.youtube.com/watch?v=A4HaVPTVS20
O que comemos – Região Sul – Proteínas
https://www.youtube.com/watch?v=dGBEXtin3d8
O que comemos - Região Sudeste – Gorduras
https://www.youtube.com/watch?v=oiUHjAq3gx4
O que comemos - Região Centro-oeste – Vitaminas
https://www.youtube.com/watch?v=RIllWeEWlk8
* Todos os vídeos foram produzidos por: Projeto Embrião – Universidade Estadual de Campinas.

Desafios de Biologia

1. Faça a leitura dos textos a seguir e responda os itens.
Texto 1
As fibras encontradas em grãos, frutas e hortaliças, são componentes dos alimentos que
não são digeridos pelo organismo. Elas passam quase intactas pelo sistema digestivo e são
eliminadas pelas fezes. Como não são digeridas, vão para o intestino, onde atuam como
“vassouras”, que carregam os resíduos alimentares e a gordura excedente na alimentação pelo
intestino, baixando o nível de colesterol absorvido. Com isso, ajudam a prevenir doenças
cardíacas e câncer no intestino. Também proporcionam sensação de saciedade, ajudando na
perda de peso, além de garantir pele bonita e saudável. (Adaptado)
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Fonte: Para que servem as fibras? Disponível em:
<https://www3.faac.unesp.br/nos/bom_apetite/nutricao/fibras.htm>. Acesso em: 25 maio 2020.

Texto 2
Os ruminantes são animais com capacidade de digerir e aproveitar os nutrientes de
origem vegetal, como as forragens. Ruminar se refere ao ato deles regurgitarem o alimento
colhido até a boca, onde é novamente mastigado (ruminado) e deglutido. Dentre os animais,
destacamos os bovinos leiteiros. Devido a uma simbiose mutualística, com microrganismos
presentes no rúmen dos bovinos, a forragem ingerida consegue ser fermentada por esses
microrganismos, ou seja, a forragem serve de alimento para bactérias, protozoários e fungos.
Depois disso, eles devolvem para o bovino nutrientes como energia, proteína e alguns minerais
e vitaminas, oriundos dessa fermentação. (Adaptado)
Fonte: GARCIA, L. A importância da fibra na nutrição da pecuária leiteira. Disponível em:
<https://www.premix.com.br/blog/importancia-da-fibra-na-nutricao-da-pecuaria-leiteira/>. Acesso em: 25 maio
2020.

a) As fibras fazem parte de qual grupo de nutrientes? ___________________________
b) As fibras compõem as forragens. O que acontece com as fibras no aparelho digestivo de
um ruminante?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c) O que acontece com as fibras que ingerimos diariamente? Explique.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Compare as imagens representando dois crânios de animais diferentes. Identifique as
diferenças quanto ao hábito alimentar desses animais a partir da dentição de cada um.
Figura 1: Crânio de cachorro

Figura 2: Crânio de ovelha
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Fonte: 3bscientific

Fonte: 3bscientific

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências bibliográficas estão publicadas em aba de referências.

