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1. Gênero Textual Crônica - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia a seguir um recorte do caderno do professor, gênero crônica, retirada
do portal olímpiada de língua portuguesa escrevendo o futuro:
OS MUITOS TONS DA CRÔNICA NO BRASIL
A crônica é um gênero que retrata os acontecimentos da vida em tom despretensioso,
ora poético, ora filosófico, muitas vezes divertido. Nossas crônicas são bastante diferentes
daquelas que circulam em jornais de outros países. Lá são relatos objetivos e sintéticos,
comentários sobre pequenos acontecimentos, e não costumam expressar sentimentos pessoais
do autor. Os cronistas brasileiros exprimem vivências e sentimentos próprios do universo
cultural do país.
No Brasil, há vários modos de escrevê-las. Usa-se o tom da poesia, o autor produz
uma prosa poética, como algumas crônicas escritas por Paulo Mendes Campos. Mas elas
podem ser escritas de uma forma mais próxima ao ensaio, como as de Lima Barreto; ou ser
narrativas, como as de Fernando Sabino. As crônicas podem ser engraçadas, puxando a
reflexão do leitor pelo jeito humorístico, como as de Moacyr Scliar, ou ter um tom sério.
Outras podem ser próximas de comentários, como as crônicas esportivas ou políticas.
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DAS CRÔNICAS
Após a realização do exercício de leitura das crônicas 1, 2 e 3 e do desafio proposto
de análise comparativa das mesmas, espera-se que o aluno perceba a estrutura e
características comum a todas as crônicas.
As crônicas são textos curtos por conterem poucos personagens e ambientes onde se
desenvolve o enredo, são textos leves e despretensiosos pela adoção de tons que levam o
leitor a reflexão ou ao riso.
Os assuntos retratados sempre partem da realidade, com a abordagem de assuntos do
nosso cotidiano, apesar dos autores muitas vezes criativamente criarem personagens e
cenários fictícios para contar fatos cotidianos sob um olhar diferente.
Como característico dos excelentes textos, as crônicas selecionadas revelam um final
surpreendente e inesperado. As quais são apenas algumas das várias produções dos cronistas
brasileiros que têm técnicas e estilos diferentes de escrita.
Você estudante, ficou curioso para conhecer as crônicas selecionadas
especialmente para você?!
*Leia a seleção de crônicas a seguir:
Crônica 1
PNEU FURADO-----------------------------------------------------Luís Fernando Veríssimo
O carro estava encostado no meio-fio com um pneu furado. De pé ao lado do carro,
olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha.
Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo
"Pode deixar". Ele trocaria o pneu.
- Você tem macaco? - perguntou o homem.
- Não - respondeu a moça.
- Tudo bem, eu tenho - disse o homem - Você tem estepe?
- Não - disse a moça.
- Vamos usar o meu - disse o homem.
E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça.
Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele
ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar.
Dali a pouco chegou o dono do carro.
- Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito obrigado.
- É. Eu... Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar.
- Coisa estranha.
- É uma compulsão. Sei lá.

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

Crônica 2
O PRIMEIRO PÊLO-----------------------------------------------------Mário Donato
Elias, aquele pedacinho de gente, com a cara mais atrevida deste mundo,
plantou-se diante do pai, que lia o jornal.
- Pai, eu já sou um homem!
Como o pai não desse sinal de ter ouvido, repetiu:
- Pai, eu já sou um homem!
- Você sempre foi, meu filho. Desde que nasceu – respondeu, afinal o pai.
- Isso eu sei. Quero dizer, agora já sou grande.
- Não me parece que você tenha crescido muito de ontem para hoje ... – disse o
pai, olhando o garoto de alto a baixo.
- É que eu sou ... eu sou ...
- Já sei. Você quer dizer que se tornou adulto.
- É, é isso mesmo.
- E por que o senhor meu filho acha que se tornou adulto de ontem para hoje?
- O senhor está vendo aqui? – E apontava um pontinho preto no queixo. – Está
vendo?
- Não vejo nada. Venha mais perto. Ahnn! Será que estou vendo um pelinho aí?
- É o meu fio de barba, pai. Eu já sou um homem.
- Ora, meu filho! É apenas um fio, e um fio não faz uma barba toda. Aliás,
lembra-se de sua avó, minha mãe? A vovó tinha uma verruguinha no queixo e três fios de
barba. Veja bem: três fios. Nem por isso ela dizia que era homem!
- Mas eu já sou um adul... Isso que o senhor disse. Por isso, preciso de aumento
de mesada, quero chegar tarde em casa e levar a chave da porta.
- É uma pena, é uma pena ... lamentou o pai, balançando a cabeça.
- Pena o quê, pai?
- Pena porque ia dar-lhe um presente agora que você completa doze anos. Mas ...
Preciso mudar de presente.
- Mudar, pai?
- Claro, quando você era menino, ia ganhar uma bicicleta dessas que você
sempre quis. Mas, sendo um homem, vou dar a você um aparelho de barba.
O garoto apoiou-se num pé, depois no outro, profundamente pensativo. Ah! Ia
perder aquela sonhada bicicleta! Resolveu:
- Pai, vamos fazer uma coisa. Eu deixo pra ficar homem mais tarde e o senhor
me dá a bicicleta, certo?
- Certo – concordou o pai. – E peça à sua mãe para tirar esse pelinho daí com
uma pinça. Não fica bem um menino com barba de homem.

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

Crônica 3
EXAGEROS DE MÃE-----------------------------------------------Millôr Fernandes
Já te disse mais de mil vezes que não quero ver você descalço. Nunca vi uma criança
tão suja em toda a minha vida. Quando teu pai chegar você vai morrer de tanto apanhar. Oh,
meu Deus do céu, esse menino me deixa completamente maluca. Estou aqui há mais de um
século esperando e o senhor não vem tomar banho. Se você fizer isso outra vez nunca mais
me sai de casa. Pois é, não come nada: é por isso que está aí com o esqueleto à mostra. Se te
pegar outra vez mexendo no açucareiro, te corto a mão. Oh, meu Deus, eu sou a mulher mais
infeliz do mundo. Não chora desse jeito que você vai acordar o prédio inteiro. Você pensa
que seu pai só trabalha pra você chupar Chica-Bon? Mas, furou de novo o sapato: você acha
que seu pai é dono de sapataria, pra lhe dar um sapato novo todo dia? Onde é que você se
sujou dessa maneira: acabei de lhe botar essa roupa não faz cinco minutos! Passei a noite toda
acordada com o choro dele. Eu juro que um dia eu largo isso tudo e nunca ninguém mais me
vê. Não se passa um dia que eu não tenha que dizer a mesma coisa. Não quero mais ver você
brincando com esses moleques, esta é a última vez que estou lhe avisando.

Desafio de Língua Portuguesa
1- Utilizando o exemplo de análise da Crônica 1 no quadro abaixo, preencha os espaços
destinados as crônicas 2 e 3, redigindo as informações requisitadas.
Exercício de Comparação da Estrutura e Característica de Crônicas “O QUE TODAS ELAS TÊM EM COMUM”
Crônica 1
Título da crônica

Autor da crônica
Quantitativo e identificação dos
personagens

Crônica 2

Pneu Furado

Luís
Fernando
Veríssimo
3 personagens: A
moça bonita, o
homem que trocou
o pneu do carro e o
proprietário
do
veículo

As referências estão em aba separada.
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Crônica 3

local
que
Quantitativo e identificação do(s) 1
possivelmente
é
Local(is) onde acontece a narrativa
uma rua ou avenida
Tipo de Narrador
Narrador personagem: Narra e participa
da história / Narrador Observador:
Narra, porém não participa da história
Tipo de discurso predominante
Discurso direto: transcrição exata da fala
das personagens, sem participação do
narrador. O discurso indireto: intervenção
do narrador no discurso ao utilizar as
suas próprias palavras para reproduzir as
falas das personagens.
Tom predominante na crônica
Humorístico:
engraçado;
Irônico:
adjetivo que diz exatamente o oposto do
que quer dizer; Literário: linguagem
elaborada de forma a causar emoções no
leitor; Sério: reflexão sem humor, ironia
ou literatura;
Assunto do cotidiano abordado

Desfecho surpreendente

Narrador
observador

Discurso direto

Humorístico

Favor
realizado
com
segundas
intenções

O homem trocou o
pneu do carro
achando que fosse
propriedade
da
moça bonita e era
de outro homem

2. Pen pals - LÍNGUA INGLESA
Você já pensou em unir o melhor de dois mundos: cultivar uma relação de amizade
através da troca de correspondência e e-mails em inglês com o seu pen pal, ao mesmo tempo
em que progride no aprendizado da língua? Venha descobrir como a presença de um pen pal
em sua vida pode avançar o seu conhecimento da língua inglesa!
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

O termo pen pal literalmente significa "amigo por correspondência" e, nos dias de
hoje, esse costume é algo que pode perfeitamente continuar a ser praticado e até mesmo
adaptado às condições atuais.
A gente sabe da significativa importância da língua inglesa no mundo atual. Cada vez
mais ela tem se tornado indispensável. (...). Portanto, não conhecer a língua e não dominá-la é
algo que cada vez mais nos exclui do mundo à nossa volta. Pensando nisso, a escolha de se
comunicar em inglês com um pen pal nunca foi tão bem-vinda! Essa troca pode avançar seus
conhecimentos no idioma de forma leve e divertida.
(Texto adaptado) Disponível em: <https://www.superprof.com.br/blog/trocar-carta-com-nativocanglofono/>. Acesso em 17 Mai. 2020.

O site Penpal World permite que você encontre pessoas do mundo inteiro também
interessadas em conhecer pessoas estrangeiras. Neste, é possível criar o perfil, fazer buscas e
trocar mensagens. Todo o contato é feito através do site e você só dá seus dados pessoais (email, Facebook, endereço postal etc) se quiser.
Observe na imagem um perfil fictício, criado na página do Pen Pal World:
Figura 1: Pen Pal Wold

Fonte: penpalworld.

Desafios de Língua Inglesa

1) Responda às perguntas abaixo sobre o perfil da imagem acima:
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

a) Qual o nome do proprietário do perfil? ____________________________
b) Qual a sua idade? ____________________________
c) Qual o seu país de origem? ____________________________
d) Qual idioma fala? ____________________________
e) Qual idioma pratica? ____________________________

2) Assinale as afirmativas corretas sobre o aspecto físico de Paul:
( ) É alto.

( ) É baixo.

( ) Tem olhos verdes.

( ) Tem olhos azuis.

( ) Tem cabelos loiros.

( ) Tem cabelo preto.

3) “I want to learn English because I want to work in the United States in my future”.
Qual o motivo que leva Paul a aprender Inglês?

4) Complete o texto abaixo, considerando as informações que foram dadas por Paul,
falando sobre si mesmo:
Hello, my name is______________ I´m______________ years old and I live in
__________________.

I

can

speak

_________________

and_________________.

5) Complete os campos abaixo com informações a seu respeito, que poderão ser
utilizadas para criar o seu perfil no site Pen Pal World.

Name:
Age:
Gender:
Country:
Native language:
Practicing language:

6) Assista aos vídeos:
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Título: Falando as suas informações pessoais em inglês
Canal: Life in English with Tai Nunes
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d4objH0sKaY>. Acesso em: 10 Mai.
2020.
Título: Como preencher formulários com as suas info pessoais em inglês
Canal: Life in English with Tai Nunes
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CrRojlwQagQ>. Acesso em: 10 Maio
2020.

3. Los días de la semana - LÍNGUA ESPANHOLA
Na aula de hoje você aprenderá o vocabulário referente aos dias da semana, meses e
estações do ano. Para melhorar sua compreensão leitora, o texto trabalhará a importância
das diferentes estações do ano para a vida na terra. Boa aula!
1- Los días de la semana en español
Em espanhol os nomes dos dias da semana são baseados nos nomes dos planetas do
nosso sistema solar:
Lunes – segunda-feira.
Martes – terça-feira.
Miércoles - quarta-feira.
Jueves - quinta-feira.
Viernes - sexta-feira.
Sábado
Domingo
Os substantivos que designam os cinco primeiros dias da semana são escritos no
plural: los lunes, los martes, los miércoles... Os outros dois formam o plural acrescentando –
s: los sábados, y los domingos.
El lunes – singular
El sábado – singular

Los lunes – plural
Los sábados - plural

2- Los meses del año en español
Já o nome dos meses do ano em espanhol procede de nomes de deuses romanos,
imperadores e números:
Enero – janeiro
Febrero – fevereiro
Marzo – março
Abril – abril
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Mayo – maio
Junio – junho
Julio – julho
Agosto – agosto
Septiembre – setembro
Octubre - outubro
Noviembre – novembro
Diciembre – dezembro

3- Las estaciones del año
Os nomes das estações do ano tem sua origem nos antigos gregos a partir das histórias
contadas dos seus deuses.
Primavera – 21 de septiembre hasta 20 de diciembre.
Verano – 21 de diciembre hasta 20 de marzo.
Otoño – 21 de marzo hasta 20 de junio.
Invierno – 21 de junio hasta 20 de septiembre.
4- Comprensión lectora
Qué importancia tienen las estaciones del año para la vida en la Tierra
Este movimiento natural de la Tierra que causa los cambios en las horas de luz y en la
temperatura que llega a una misma región geográfica tiene una importancia fundamental para
la vida en la Tierra. Hay que tener en cuenta que estos ciclos estacionales han existido en
nuestro planeta prácticamente desde su nacimiento y, en consecuencia, la vida se ha
desarrollado a partir de esta situación previa, lo que ha conllevado que se adapte a su
existencia.
Algunos ejemplos de la importancia que tienen las estaciones son el ciclo de
floración, que se inicia en primavera en la mayoría de las plantas, que se corresponde con la
época en la que empieza el calor y, con él la presencia de insectos polinizadores como las
abejas. Otro ejemplo son los árboles de hoja caduca, que pierden sus hojas cuando no hay
mucha luz y, de este modo, utilizan sus recursos biológicos de forma más eficiente. También
se puede tomar como ejemplo las migraciones de algunos animales, especialmente en el caso
de las aves y algunos insectos, que se desplazan geográficamente dependiendo de las
condiciones climáticas, normalmente, buscando temperaturas más agradables y adaptando sus
ciclos reproductivos a estas condiciones.
Disponível em: <https://www.ecologiaverde.com/por-que-existen-las-estaciones-del-ano-1639.html>. Acesso
em: 27 maio 2020.

As referências estão em aba separada.
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Desafios de Língua Espanhola

1) Complete com os dias da semana em espanhol.
a)
b)
c)
d)
e)

No me gustan los……………… (Segunda-feira)
A los…………………veo el fútbol con mis amigos. (Quarta-feira)
…………………. es el día de limpiar mí habitación. (Quinta-feira)
El próximo………………….tengo prueba de español. (Terça-feira)
Siempre comemos fuera a los……………… (Sexta-feira)

2) Complete com os meses do ano em espanhol.
a)
b)
c)
d)
e)

El tercer mes del año es: …………………………….
El séptimo mes del año es: …………………………..
El primer mes del año es: …………………………….
El segundo mes del año es: ……………………………
El décimo primer mes del año es: ……………………..

3) Relacione as imagens com as estações do ano que elas representam.

4) Sobre as informações presentes no texto que trata da importância das estações do
ano assinale Vou F.
(
(
(
(
(

) Os ciclos de floração começam na primavera.
) A rotação da terra produz as diferentes estações.
) Insetos e aves migram buscando climas mais amenos.
) O excesso de luz provoca a queda as folhas das árvores.
) Após a primavera temos a estação mais fria do ano.

As referências estão em aba separada.
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4. Luz e sombra na arte -ARTE
Dificilmente paramos para observar a sombra e luz na
natureza, nos objetos ou nos seres. Ela é um elemento
fundamental na pintura e aprender a observá-la através do
exercício do desenho é uma parte importante do ensino de arte.
Desenhos, pinturas, fotografias e outros objetos artísticos
naturalmente em duas dimensões, necessitam de sombra e luz
para passarem a ideia de volume, além da perspectiva.
A luz e a sombra são elementos fundamentais da
linguagem visual. Vamos estudar cada elemento importante da
luz e da sombra.
Começando pela luz, que pode ser natural ou artificial:
Luz natural: é quando o objeto recebe luz do sol.
Luz artificial: é quando o objeto recebe luz de
maneira artificial (lâmpada, vela, etc.).
Você poderá observar que, quando um foco luminoso
(natural ou artificial) emite seus raios sobre um objeto, este se apresentará com uma zona
iluminada e outra sombreada. O objeto então projeta, sobre o chão ou sobre outros objetos
próximos, a sombra de si próprio.
Definindo as sombras: Sombra: é a parte privada de luz. Iluminar um objeto é banhálo de luz.
Figura: Sombra própria
Sombra própria: é a que está no próprio
objeto e aparece sempre que ele esteja
voltado para um ponto de luz: a parte
iluminada do objeto faz sombra na parte
que ficou atrás. A sombra própria varia
de intensidade: fica mais escura ou mais
clara de acordo com a intensidade de luz
sobre o objeto.
Figura: sombra projetada
Fonte: Prof. Maisa Miranda

Sombra projetada: é a que aparece fora do
objeto; decorre do mesmo ponto de luz que, incidindo
sobre o objeto, forma a sombra própria.
Existem muitas maneiras e técnicas de
produzir efeito de luz e sombra nos desenhos. E podese obter estes efeitos a partir das faturas do lápis:
Esbatido, pontilhado, hachuriado, chapado e
esfumado.
Fonte: Prof. Maisa Miranda.
As referências estão em aba separada.
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Neste momento, vamos procurar entender um pouco sobre o esfumado.
Esfumar é integrar os traços numa mancha, de modo a criar uma sombra
homogênea. Essa técnica é conhecida como ESFUMADO – faz com que as linhas do lápis
desapareçam, dando lugar a uma área sombreada em que a passagem de um tom para outro se
torna imperceptível.
E assim, quero convidá-lo a buscar em sua memória, se em alguma vez no
momento em que se dedicava a pintar algo. Não pegou o lápis de cor, raspou seu grafite com
um estilete, e em seguida passou o dedo ou um algodão sobre aquele pozinho colorido para
dar um efeito suave em sua pintura?
Então, você sabia que estava produzindo a técnica do esfumado ou sfumato?
O sfumato, é uma técnica artística usada
para gerar suaves graduações entre as tonalidades, é
comumente aplicado em desenhos ou pinturas. O sfumato
era uma das quatro “regras” de pintura do Renascimento
(1300 a 1600).
É importante ressaltar, que esta técnica está
presente há vários anos na arte. Um dos primeiros artistas
a usar a técnica do esfumado foi Leonardo da Vinci, ele
conseguia reproduzir com fidelidade a textura da pele
humana, através de uma série de camadas de tinta que
davam um efeito de esfumaçado. É possível observar a
técnica na obra a Monalisa de Leonardo. Nessa pintura é
difícil perceber as pinceladas e as variações de tons na
passagem da luz para a sombra. (Adaptado)
Sugestão de vídeos
Desenho de observação luz e sombra
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=z942JR4n3FQ>.
2020.
Luz e sombra
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=DjbF_BJLcCc>.
2020.
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=nOr7Sb11nrU>.
2020.
Técnica de pintura - Sfumato
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=cbd_ucVg0_Q>.
2020.

Acesso em: 28 mai.

Acesso em: 28 mai.
Acesso em: 28 mai.

Acesso em: 28 mai.

As referências estão em aba separada.
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Desafios de Arte
1 - Observe a imagem a seguir e localize a sombra própria e a sombra projetada:

_____________________________

______________________________

2 - A técnica que faz com que as linhas do lápis desapareçam, dando lugar a uma área
sombreada em que a passagem de um tom para outro se torna imperceptível, é
________________________.
3 - Produza um desenho e aplique a técnica de luz e sombra:

5. Um pouco sobre as Danças do nosso Estado – EDUCAÇÃO
FÍSICA
Você conhece as danças que surgiram no nosso Estado? Nessa semana vamos saber
um pouco mais sobre algumas delas.
Siriri e Cururu
As roupas são coloridas e o agito das saias das moças confirma a alegria embutida na
dança do siriri – uma das manifestações folclóricas típicas da região pantaneira, que invade
os palcos e resgata a identidade deste povo. Mulheres de um lado, homens do outro. No
encontro de ambos, o replicar do cotidiano de um povo acostumado a valorizar a tradição,
passada de geração para geração. Ao siriri, se junta o cururu (apresentado apenas por
homens), ambos tocados com instrumentos típicos, como a viola-de-cocho e o ganzá e
acompanhados pelo ritmo das palmas.
A origem é indígena e, ao longo dos anos, o siriri e o cururu ficaram restritos às
comunidades ribeirinhas. Há 15 anos, ganharam os palcos e se espalharam por todos os
segmentos sociais. Os grupos se proliferaram e, hoje, participam do Festival de Siriri e
Cururu, realizado em Cuiabá e que atrai grande número de visitantes.
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Com um lenço preso entre os dedos da mão direita ou sem ele, revoluteia no meio
daquele círculo imóvel, geralmente no terreiro da casa, cantando e fazendo os mais variados
requebros.
O cururu, para alguns estudiosos da matéria, é uma dança originária de São Paulo,
mas para outros é uma dança folclórica regional típica da região Centro-Oeste. Há várias
linhas para a origem do cururu. Existem aqueles que falam do cururu como uma dança de
origem tupi-guarani com função ritualística.
A origem do nome também é controversa. Há duas teorias: uma, que diz que vem de
“caruru”, uma planta que era cozida com o feijão servido antes do início das orações e da
dança; e outra que remete a origem ao sapo-cururu.
Na dança do siriri, as mulheres remexem as saias, sempre com um sorriso no rosto. Os
homens batem o pé no chão e fazem a corte. A expressão corporal e a coreografia transmitem
o respeito e o culto à amizade, por isso é conhecido como dança mensagem. É praticada por
crianças, homens e mulheres.
Já o cururu é tocado apenas por homens vestidos com suas melhores roupas e que
fazem improvisações e repentes para cortejar as moças. O ponto alto da apresentação é o
momento em que o Divino “pousa”, quando o cururueiro canta e saúda a sua chegada. O
cururu, atualmente, no Centro-Oeste ainda é dançado nas festas do Divino e de São Benedito.
São usados a viola-de-cocho, o reco-reco e o ganzá. O tempo é marcado pela viola e pelo
público, que acompanha cada verso e resposta.
Apesar de parecem profanos, o siriri e o cururu estão presentes em festas religiosas,
como a de São Gonçalo e a de São Benedito.
Rasqueado
Nascido da convivência entre negros, índios e brancos, o rasqueado é hoje o ritmo
folclórico símbolo de Mato Grosso. Tocado em festas populares, tem ritmo alegre. Tocado
originalmente apenas na viola-de-cocho, foi ganhando novos instrumentos ao longo do
tempo, principalmente com a chegada dos paraguaios, que ficaram prisioneiros logo após a
Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870).
São várias as definições para o rasqueado. Tem aquele que diz que: “O rasqueado é
um estilo de música e dança regional do Centro-Oeste brasileiro, localiza a capital do Estado
de Mato Grosso, Cuiabá”. Tem aqueles que dizem que o rasqueado é “arrastar as unhas ou
um só polegar sobre as cordas sem as pontear”. O rasqueado é formado por três ritmos que
estão na base da formação do povo brasileiro, ou seja, o
negro, o índio e o europeu.
A princípio, o rasqueado estava restrito às
classes mais populares. Somente na segunda metade do
século XX é que passou a ser aceito pela elite e ganhou
os bailes e até festas de santo.
Uma lei aprovada pela Assembléia Legislativa
transformou o ritmo no símbolo de Mato Grosso,
juntando-se ao siriri, cururu e outros ritmos trazidos por
mineiros, nordestinos e sulistas para formar o mosaico
As referências estão em aba separada.
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musical do Estado.
Para saber mais.
Assista o vídeo com um grupo dançando o Siriri.
Siriri – Flor Ribeirinha. Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=DDchZuDmEH0

Desafios – Educação Física
1. Quais as diferenças entre o Cururu e o Siriri?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Quais são os instrumentos usados nessas danças?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Quais são as influências do Rasqueado?
___________________________________________________________________________

Unidade
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Função quadrática - MATEMÁTICA

Caro aluno (a), na semana anterior aprendemos o conceito e gráficos de uma Função
Polinomial do 2º Grau também conhecida como Função Quadrática, foi apenas uma
introdução do assunto, caso não se lembre reveja a aula anterior. Esta semana iremos entrar
com mais detalhes sobre essa função com o objetivo de ampliar o seu conhecimento e ser útil
no seu aprendizado. Então vamos lá.

1•

Raízes

ou

Zeros

da

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

Denominamos as raízes ou zeros da
função quadrática os valores de x tais que
f(x) = 0.
Assim, na função dada pela lei f(x)
2
= x + 2x – 3:
• o número – 3 é zero da função,
pois, para x = −3, temos f(−3) = 0, cálculo
já estudado;
• o número 0 não é zero da função,
pois, para x = 0, temos f(0)=−3.
As raízes da função são
determinadas pela resolução da equação de
segundo grau:
f(x) = ax2 +bx + c = 0
Para resolver a equação do 2º grau
podemos utilizar vários métodos, sendo
um dos mais utilizados é aplicando a
Fórmula de Bhaskara.
Em
cerca de
2000 a.C.,
matemáticos babilônios já resolviam
algumas equações de 2º grau. Nessa
época, utilizavam regras ou figuras nas
resoluções, já que não se utilizavam de
letras
simbolizando
números
e,
consequentemente, não tinham fórmulas.
Foi o matemático hindu Bhaskara
que encontrou a resolução da equação de
2º grau sem recorrer a figuras, mas
somente no século XVI, quando o
matemático francês François Viète
começou a usar letras simbolizando
coeficientes e incógnitas que a fórmula de
Bhaskara adquiriu o formato que
conhecemos hoje ou seja:

Disponível
em:
<
https://br.pinterest.com/pin/204913851782093166/
>. Acesso em: 27 Mai. 2020

(letra

grega:

delta)

é
chamada de discriminante da equação.
Note que o discriminante terá um valor
numérico, do qual temos que extrair a raiz
quadrada. Neste caso temos três casos a
considerar.
• Se é um número negativo ( ˂
0), não é possível extrair a raiz quadrada.
Dizemos então que a equação não possui
raízes reais, e simbolizamos por: x € R.
• Se
= 0 então √ = 0. Neste
caso a equação possui duas raízes e iguais:
x=

.

• se é um número positivo ( ˃
0), teremos duas raízes reais e distintas:
√

X1 =

√

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

e

X2 =

Exemplos:
1• Determinar os zeros ou raízes das
funções quadráticas:
a) x² – 5x + 6 = 0
temos a = 1, b = − 5, c = 6
Então:
=
b²
–
4ac
= (– 5)² – 4 • 1 • 6
=
25
–
24
=1˃0

Possui apenas uma raiz real, a parábola
intersecta o eixo x em um único ponto,
neste caso também o a = 1 ˃ 0
concavidade da parábola voltada para
cima.
√

x=
x1

x2

Possui duas raízes reais e distintas, isto é, a
parábola intersecta o eixo x em dois
pontos, e sendo o a = 1˃ 0 a concavidade
da parábola é voltada para cima.

c) x² + 2x + 2 = 0

√

x=

temos a = 1,

x=

=

x1 =

=2

x2 =

=3

=

(2)²
=

b = 2,
–

b²
–

c = 2

4
4

*

4ac
1
–

*

2
8

=–4˂0
Não possui raiz real, a parábola não
intersecta o eixo x, a = 1 ˃ 0 parábola com
a concavidade voltada para cima.

b) x² – 4x + 4 = 0
temos a =
=
= (– 4)²
=

1, b = − 4, c = 4
b²
–
4ac
– 4 • 1 • 4
16
–
16
=
0

2 • Coordenadas do Vértice
de uma Parábola.

Para determinarmos os vértices de
uma parábola, temos que encontrar o par
ordenado de pontos que constituem as

coordenadas de retorno da parábola. Esse
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

ponto de retorno da parábola, mais
conhecido como vértice da parábola, pode
ser calculado com base nas expressões
matemáticas envolvendo os coeficientes da
função do 2º grau dada pela lei de
formação y = ax2 + bx + c. O valor de x na
determinação do vértice de uma parábola é
dado por Xv = −

(abscissa) e o valor y

é calculado por Yv =
Nesse

caso,

−

temos

(ordenada).

que,

quando

o

Disponível em:<
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/coo
rdenadas-vertice-uma-parabola.htm>. Acesso em:
31 Mai. 2020.

coeficiente a˃0, a parábola possui valor

Observação: Conhecida a abscissa

de mínimo e quando a˂0 , a parábola

Xv do vértice, encontramos a reta que

possui valor de máximo.

constitui o eixo de simetria do gráfico da

Conclusão: as coordenadas de V
são (Xv; Yv).

função. Essa reta passa por Xv e é paralela
a OY.

Valor mínimo (a ˃ 0 )

Disponível em: <
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/coordena
das-vertice-uma-parabola.htm>. Acesso em: 31 Mai.
2020

Valor máximo ( a˂ 0 )

Podemos então, organizar o seguinte quadro-resumo para f(x) = ax2 + bx + c, com a
0, onde V indica o vértice e s, o eixo de simetria.
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Sugestões de Vídeo:
Título: Função Quadrática utilizando a fórmula de Bhaskara. Disponível
<https://www.youtube.com/watch?v=EpsgoPwOqz8 >. Acesso em: 27 Mai. 2020

em:

Deixamos claro que esta unidade é uma compilação das ideias de vários autores, não
se tratando, portanto, de uma redação original.

Desafios de Matemática
1- Em um treino numa escolinha de
futebol, o goleiro chuta a bola, cuja
trajetória pode ser representada pelo gráfico
da função dada pela lei h(x) = 4x – x2, na
qual h(x) é a altura da bola e x indica a sua
distância horizontal em relação ao goleiro
dada em metros.
Qual é a altura máxima atingida pela
bola?

As referências estão em aba separada.
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Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
2- Uma doença infecciosa causada por um vírus, considerada pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) como uma pandemia alastrou com rapidez em certo país. As estatísticas
apontaram que, inicialmente, foram comprovados 280 mil casos de pessoas infectadas pelo
vírus. Essa pandemia pode ser representada pela lei N(t) = 280 + 120 t – 10 t2, sendo N(t) o
número de pessoas infectadas (em milhares) dado em função do número t de semanas
decorridas. Imediatamente após a comprovação dos primeiros casos, teve início a vacinação
em massa da população mundial, a fim de controlar essa doença. O gráfico abaixo representa
a situação desde o aparecimento do vírus até o seu combate. (Adaptado)
Disponível em: < https://brainly.com.br/tarefa/17858677 >. Acesso em: 31 Mai. 2020

a) Qual foi a maior quantidade de
pessoas infectadas em um mesmo
período?
b) Depois de quanto tempo essa
pandemia foi controlada, isto é, o
número de pessoas infectadas reduziu a
zero?

Com
responda:

base

nas

informações

3- O dono de um terreno em um
condomínio privado deseja demarcar um lote
retangular com 80 m de tela metálica.
Deseja saber quais serão as dimensões
do lote a cercar para que a área seja a maior
possível.
Disponível em: <
https://www.mensagensreflexão.com.br/mensagemde-incentivo-para-alunos >. Acesso em: 27 Mai. 2020
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