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Efeitos de sentido: O que você quis dizer
Figura 1: Tirinha de Hagar

Nos quadrinhos ao lado, vemos que a
compreensão sobre o que o cachorro Shacota
guarda se difere para os personagens Helga e
Hagar. Assim, para o primeiro, o complemento do
que ele guarda seria a casa, e para segundo, são
as borboletas. Dessa forma, como o Personagem
HAGAR disse para a Helga apenas que o
Shacota

era

um

cão

de

guarda,

e

na

compreensão geral isso se refere ―a guardar
Fonte: Educabras.

casa‖,

acabou

gerando

efeitos de

sentidos

diferentes. Isso permitiu aos personagens mais de

uma interpretação.

1

A divisão da carga horária por componente curricular deve ser registrada de acordo com os
encaminhamentos do Guia Orientativo para o Coordenador Pedagógico.
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Figura 2: Charge Rede social

Fonte: Descomplica questões com gabarito.

A leitura da charge provoca mais de uma possibilidade de interpretação pela
combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a
frase proferida recorre aos múltiplos sentidos da expressão ―rede social‖ para transmitir a ideia
que pretende veicular, OU SEJA, a expressão ―rede social‖ tem sentido polissêmico, pois
apresenta mais de um sentido. Além disso, a palavra ―rede‖ também faz referência a um
balanço utilizado por várias pessoas, como ainda apresenta, a partir do humor, uma
crítica social.

Efeitos de sentido: Vamos pensar sobre o que é isso.
Autor: Luiz Francisco Dias,
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras,
O sentido não se constitui apenas pelo reconhecimento das palavras e dos enunciados de
uma língua, pois ela não é um código a ser decifrado. Da mesma forma, o sentido não é
determinado pelo locutor e nem pelo interlocutor, pois é necessário que as expressões
linguísticas sejam associadas aos discursos, que são de natureza social e não individual.
Daí advém a tese de que há efeitos de sentido na enunciação escrita ou oral, tendo em
vista que o sentido não tem origem nem nos interlocutores e nem na língua, mas se
constitui na relação entre interlocutores no uso da língua, frente às condições sociais de
produção do enunciado.
 Sendo assim
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Durante a produção textual, muitas vezes, utilizamos recursos para expressar
algum sentido além do sentido mais comum. É preciso compreender qual o significado do
que está escrito, tanto nos textos orais quanto escritos, pois há efeitos de sentido
essenciais a serem compreendidos para a interpretação de textos, tais como
a ambiguidade, o duplo sentido, a ironia e o humor. Vejamos cada um deles a seguir.

Duplo sentido
A Charge abaixo apresenta duplo sentido (quando o visitante questiona se está
tudo em cima, podemos compreender que os preços dos produtos estão acima do preço
habitual, ou podemos entender que é um questionamento sobre se o balconista está
bem).
Figura 3: Charge

A

diferença

do

duplo

sentido

para

a

ambiguidade é que muitas vezes a ambiguidade
não é intencional, enquanto que o duplo sentido é
planejado,

principalmente

visando

o

humor.

Costuma-se falar em duplo sentido principalmente
para construções em que há duas interpretações
possíveis.
Fonte: Coversa de Português.

Ambiguidade
Figura 4: Charge Troca de roupas em Loja.
A ambiguidade ocorre no quadrinho acima, já
que o menino entende que a placa da loja se refere
às peças íntimas usadas pela vendedora. Ocorre
quando um mesmo vocábulo ou expressão pode ser
interpretado de mais de uma maneira. Ela pode
aparecer como recurso expressivo; ou como um
defeito na construção, prejudicando a clareza da
mensagem. Ou seja, pode ser intencional ou não.
Fonte: Descomplica.
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Ironia
Figura 5: Charge Ironia.
Veja que o rapaz está dizendo o contrário
do que pretendia. Na verdade, ele está sendo
irônico,

uma

vez

que

a ironia consiste

no

emprego de uma palavra ou expressão, de forma
que ela tenha um sentido diferente do habitual e
produza humor sutil. Para que a ironia funcione,
Fonte: Diário da jaraguá.

esse jogo com as palavras deve ser feito com

elegância, de maneira que não deixe transparecer imediatamente a intenção.
Você acredita que os efeitos de sentido são provocados apenas pelo uso expressivo
das palavras e dos enunciados nos textos? Afirmamos que não.

DESAFIO DE LÍNGUA PORTUGUESA!
1.

Pense e escreva exemplos em que se verifique mais de um sentido em um texto

(ou frase). Se achar necessário pesquisar algum exemplo, sinta-se à vontade.
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

EFEITOS DE SENTIDO PROVOCADOS PELAS FIGURAS DE
LINGUAGENS - Antítese, eufemismo, hipérbole e ironia

Temos na língua várias possibilidades de construções de textos em que usamos figuras
de linguagens. Hoje estudaremos quatro delas. Vamos lembrar a definição de cada uma.
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Figura 6: Figuras de linguagem.

Fonte: Pinterest. 2020.

O que é Ironia?
Ironia é a utilização de palavras que manifestam o sentido oposto do seu
significado literal. Como afirmamos anteriormente, consiste em afirmar o contrário
daquilo que se quer dizer. Por exemplo:
Vou

comer

sopa

no

almoço,

mas

só

tenho

um

garfo.

O meu tio morre de medo de andar de avião e acabou de ganhar uma viagem.

O que é Hipérbole?
É uma figura de linguagem, que consiste em exagerar uma ideia com finalidade
expressiva. É um exagero intencional. Por exemplo:
Estou morrendo de sede. (em vez de estou com muita sede)
Chorou rios de lágrimas. (em vez de chorou muito).

O que é Eufemismo?
Eufemismo é uma figura de linguagem na língua portuguesa, um mecanismo
que tem o objetivo de suavizar uma palavra ou expressão que possa ser rude ou
desagradável. O eufemismo consiste na troca de expressões ou termos que possam
ofender alguém por outros mais suaves, seja por serem indelicadas ou grosseiras. Por
exemplo:
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"Você é desprovido de beleza." (Quando se quer dizer que determinada pessoa é
feia).
"Você faltou com a verdade." (Quando se quer dizer que determinada pessoa
mentiu).
"Ele subtraiu o celular do idoso no ônibus." (Quando se pretende dizer que
determinada pessoa roubou o celular).

O que é Antítese?
Antítese é

uma figura

de

linguagem caracterizada

pela apresentação

de

palavras de sentidos opostos. Por exemplo:
Viver e morrer são as coisas mais naturais do mundo.
A alegria e a tristeza fazem parte do meu trabalho.

Agora, veja cada uma das definições e
responda mentalmente a qual figura corresponde (ao
final temos a resposta).
Antes de ver a resposta, observe exemplos
de músicas em que se usa as figuras de
linguagem acima mencionadas.

1.Uma música bem popular, na qual notamos a presença da figura de linguagem, é
chamada ―Epitáfio‖, cantada pela banda Titãs. Aqui segue um trecho:
―Devia ter me importado menos com problemas pequenos
Ter morrido de amor
Queria ter aceitado a vida como ela é
A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier‖
No segundo verso, em especial a expressão ―morrido de amor‖, temos o emprego da
hipérbole, ou seja, um absurdo ou exagero.
2. Na música ―Meu eu em você‖, da dupla sertaneja Victor e Léo, podemos notar a
presença de antíteses. Abaixo segue um trecho:
6
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―Sou teu ego, tua alma
Sou teu céu, o teu inferno, a tua calma
Eu sou teu tudo, sou teu nada
Minha pequena, és minha amada
Eu sou o teu mundo, sou teu poder
Sou tua vida, sou meu eu em você‖
Podemos perceber a antítese, por exemplo, nos versos: ―Eu sou teu tudo, sou teu nada‖
e ―Sou teu céu, o teu inferno.‖ (Adaptada de Grolo Queri).
3. Na música ―Metrópole‖, Do Grupo Legião Urbana, podemos notar a presença de ironia.
Abaixo segue um trecho:
"É sangue mesmo, não é mertiolate."
E todos querem ver
E comentar a novidade.
"Ó tão emocionante um acidente de verdade."
Estão todos satisfeitos
Com o sucesso do desastre:
"- Vai passar na televisão."
Quando diz que "É sangue mesmo, não é mertiolate.", o compositor faz referência à cor
avermelhada do medicamento da época em que a letra da música foi escrita, ou seja,
afirma que é acidente verdadeiro. E ironiza o interesse das pessoas e da mídia pela
tragédia sofrida pelo outro, uma vez que muitos ficam admirados e se ocupam de assistir
esse tipo de acidente, tragédia.
4. Na música ―Por Você‖, do Barão Vermelho, podemos notar a presença constante de
hipérbole. Abaixo segue um trecho:
Por você eu dançaria tango no teto
Eu limparia os trilhos do metrô
Eu iria a pé do Rio a Salvador
Eu aceitaria a vida como ela é
Viajaria a prazo pro inferno
Eu tomaria banho gelado no inverno
Por você eu deixaria de beber
Por você eu ficaria rico num mês
Eu dormiria de meia pra virar burguês
Podemos perceber a hipérbole, por exemplo, na frase: ―Eu iria a pé do Rio a
Salvador‖ e ―Por você eu ficaria rico num mês‖. A hipérbole evidencia-se pelo exagero em
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tentar demonstrar que o eu lírico faria qualquer coisa (ou faria coisas bastante inusitadas)
pelo ser que ama.

Veja ao lado a resposta do quadro acima. Verifique a
qual figura corresponde cada definição.

DESAFIO DE LÍNGUA PORTUGUESA!
1. Leia e responda as questões abaixo.
Figura 7: Eufemismo.

Fonte: Aprovado no vestibular. 2015.

a) ( ) A mulher pretendia usar de ironia sobre o fato de ter batido o carro.
b) ( ) A mulher pretendia usar de eufemismo sobre o fato de ter batido o carro.
c) ( ) A mulher pretendia usar de deboche sobre o fato de ter batido o carro.

2. Explique sua resposta.
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______________________________________________________
_____________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das Habilidades
EM13LGG501
EM13LGG503
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Educação Física
Objetos de Conhecimentos
Interação entre familiares por meio das atividades corporais.
Orientações para um estilo de vida saudável.

Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma:1° ano ___

Educação Física

A atividade Física e os hábitos
A saúde é um dos aspectos essenciais para uma qualidade
de vida, pois de nada adianta moradia digna, acesso a cultura,
educação, emprego, entre outros se formos, ao longo do tempo,
adquirindo problemas de saúde por um estilo de vida ―errado‖, com
práticas alimentares inadequadas e sedentarismo.
A medicina vem vencendo, com o passar do tempo, doenças antigas como a
tuberculose, difteria, poliomielite, entre outras. No entanto, hoje corremos mais riscos com
as chamadas doenças de escolha provocadas por álcool, cigarro, má alimentação e
sedentarismo. Em alguns aspectos a qualidade de vida pode ser determinada por atitudes
e comportamentos, sejam eles: físicos, psicológicos ou sociais, e estes comportamentos
podem influenciar positiva ou negativamente em nossas vidas.
O sedentarismo é hoje um problema de saúde pública, e a falta de movimento é
responsável por doenças muito conhecidas como diabetes, pressão alta, colesterol
elevado, obesidade, osteoporose, doença nos rins, entre outras. Seu impacto negativo
também age na saúde mental, causando diminuição da autoestima, do bem-estar, da
sociabilidade, aumento do estresse e da depressão.
Para a prática de atividades físicas se tornarem um hábito, ela precisa ser
incentivada pelos adultos próximos às crianças, iniciando o mais cedo possível, para que
esta prática possa acontecer por toda a vida. Tanto as preferências alimentares, quanto
9
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as práticas de atividades físicas são hábitos influenciados diretamente pelos pais, e que
muitas vezes persistem até a idade adulta.

1. Juntos é mais divertido
Hoje, por causa da correria do dia-a-dia, mal conseguimos
passar tempo de qualidade com a família, não é? Porém, mesmo
com a agitação do cotidiano, o tempo com a família deve estar no
calendário das pessoas, ainda que seja em um período curto da
semana. Passar tempo com as pessoas que a gente ama traz
diversos benefícios para todos os membros da família. E quais
são esses benefícios?

 Fortalecimento dos laços familiares
Contribui para a maior sensação de conforto e segurança, tanto para os filhos
quanto para os pais. Ao praticar esportes ou fazer atividades junto com a família, uma
equipe é formada, e todos devem interagir trocando carinho, amizade e cumplicidade.
Com isso, a relação de proximidade e amor fortalece os laços familiares.

 Melhora a saúde
O lazer por si só melhora a saúde, alivia o estresse, melhora a autoestima, dá a
oportunidade de conhecer pessoas com os mesmos objetivos, melhora o humor, relaxa a
mente dos problemas diários do trabalho. O organismo fica livre de doenças físicas e
mentais causadas pelo estresse.

 Auxílio no desenvolvimento das crianças
Com atividades de lazer em família os pais estimulam o desenvolvimento
psicomotor da criança de forma saudável.

 Melhora na qualidade de vida
Em momentos de lazer, o humor e a sensação de bem-estar ficam sempre
presentes no dia-a-dia. Além disso, um contato com a natureza e as atividades ao ar livre
podem impulsionar uma melhora na qualidade de vida de cada um.
O esporte em família pode ser uma das melhores terapias nos dias de hoje. A partir
do contato de forma divertida e relaxada com seus filhos e seu companheiro ou
companheira, os momentos de felicidade e gratidão serão ampliados no círculo familiar,
tornando essa relação mais harmônica e sólida ao longo do tempo.
10
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2. O que fazer?

A televisão, o videogame e o celular são concorrentes fortíssimos da atividade
física. E como começar a trocar o sofá por atividades que agitam o corpo? Escolha
atividades que sejam fáceis de fazer e crie uma rotina. Quando for fazer algo diferente
chame seu filho para participar e coloque metas. Eles gostam de desafios e vão sentir que
conquistaram algo. E quais atividades podem ser feitas? Aqui vão algumas sugestões:
 Pular corda;
 Pular amarelinha;
 Coloque uma música e dance;
 Altinha (passes de vôlei ou futebol sem deixar a bola cair);
 Correr, enquanto os filhos andam de bicicleta;
 Peteca;
 Frescobol.
Use a sua imaginação, qualquer atividade física vale para manter o corpo em
movimento. Movimentar-se é importante em todas as fases da vida, e quando os pais
incentivam os filhos desde cedo, é melhor ainda!
Se praticar atividade física faz bem para o corpo e para a mente, praticar na
companhia de quem amamos torna os benefícios bem maiores.

DESAFIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA!
Vimos, até aqui, sobre o quão importante é se movimentar, e como a atividade
física pode ser bem divertida e diferente quando é feita com as pessoas que amamos.
Incorpore esses hábitos em seu dia a dia e incentive seus filhos e parentes próximos a
participarem. E para reforçar responda as seguintes questões:

1.

Qual a importância de se praticar atividade física?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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2 .Quais são os efeitos do sedentarismo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.

O seu bairro possui estrutura que facilita e incentiva a prática de atividade física?

Se não, o que você pode fazer para se exercitar mesmo assim?
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Como treinar em casa
Na semana passada vimos sobre a importância de
se exercitar, e como fazer isso junto da família pode ser
útil e agradável ao mesmo tempo. Nessa semana vamos
ver

informações

relevantes

sobre

a

execução

de

exercícios físicos e os cuidados que se precisa ter ao
realizá-los.
Ao decidir mudar seu estilo de vida e deixar o
sedentarismo de lado, de uma vez por todas, é crucial que você escolha uma atividade
que seja fonte de prazer e que seja possível de encaixar no seu dia a dia. Você pode
fazer atividades aeróbicas como caminhada, corrida, pular corda e dançar ou exercícios
sistemáticos que desenvolvem os músculos. Ambos podem ser feitos sem a necessidade
de pagar mensalidades em academias, e no horário que melhor se ajustar à sua rotina. É
importante lembrar que o acompanhamento de um profissional faz diferença e ajuda a
evitar lesões, mas vamos ver aqui algumas dicas importantes que vão te ajudar.

Veja como se preparar para as atividades físicas.
1. Mantenha-se hidratado e bem alimentado
A alimentação saudável é essencial para ter energia durante a atividade. Exercitarse em jejum pode causar tontura ou desmaio. Mantenha-se hidratado e prefira ingerir
água ao invés de bebidas açucaradas.
12
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2. Use roupas confortáveis
Nada melhor que deixar o corpo livre para realizar os movimentos. Atenha-se aos
equipamentos de segurança como capacetes e joelheiras. Caso a atividade seja uma
caminhada ou corrida, use tênis com meia para fixar o pé e prevenir torções.

3. Faça alongamento
O alongamento avisa e prepara o corpo para a atividade física. Alongar-se antes e
depois da atividade é importante para evitar lesões, além de ajudar a melhorar a
performance.

4. Busque orientação para atividades mais intensas
Atividades físicas intensas, que promovem a alta performance aeróbica, precisam
ser prescritas e orientadas pelo profissional de Educação Física. Recomenda-se realizar
exame clínico antes de empreender exercícios intensos, pois sem orientação podem
provocar lesões, dores e distensões.

5. Cuidados após a atividade
Alongar-se após a atividade física é tão importante quanto antes do exercício.
Alimentar-se de maneira adequada após a prática de atividades físicas evita fraqueza e
perda de massa magra (músculo). (Adaptado de Saúde Brasil).

1. A alimentação é muito importante.
Treino em casa de qualidade e alimentação saudável se complementam. Fazer
exercício é sempre bom, mas para alcançar resultados melhores é preciso ficar de olho
no que você coloca no prato.
Uma dica fundamental é não descontar sentimento de frustração, ansiedade e
tristeza na comida. Por mais que pareça difícil, é preciso persistir. Se você seguir com a
consciência de mudar os hábitos, logo terá mais autocontrole diante da comida.
Outro ponto importante é a qualidade do que você come. A regra simples é
consumir alimentos saudáveis, muitas frutas e vegetais. Assim como o exercício, a
alimentação influi no organismo de forma geral e preserva a boa forma e a saúde.
Quando se pensa em uma alimentação saudável, começar com a primeira refeição
do dia é maneira correta de olhar para uma dieta. O que é necessário para um café da
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manhã completo e nutritivo? Invista no consumo de frutas, leite, iogurtes, cereais, queijos
(opte sempre pelos magros).
Outra dica bacana: se você tem uma alimentação rica em gordura, significa um
maior percentual de gordura no corpo e menos massa magra. Então, se você quer ter
músculos delineados, é fundamental maneirar no consumo de gordura.
Para uma alimentação balanceada, invista também no consumo da quantidade
necessária de proteínas que seu corpo precisa. Frango sem pele e assado, peixes e
carnes magras te ajudarão nesse processo, e são ótimas opções.
Apostar em grãos integrais, castanhas e sementes costuma favorecer. O corpo age
de forma conjunta, e uma boa alimentação é essencial para alcançar os resultados.
(adaptado de exercício em casa).

2. Saiba mais!
Você pode obter mais informações sobre atividades que podem ser feitas
acompanhando o professor por vídeo, e escolher a sua modalidade.
 Acesse: https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/15-canais-que-te-ajudam-a-seexercitar-em-casa-em-tempos-de-coronavirus/

DESAFIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1. Observe o infográfico na página a seguir para responder. Qual é o objetivo das dicas
mostradas?______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.E qual é a importância de usar os trajes adequados para a prática de atividades físicas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das Habilidades
EM13LGG604

Arte
Objetos de Conhecimentos
Definição de Arte - Diz respeito à oportunidade de se
sensibilizar ao participar de práticas artísticas e culturais
das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Essas
experiências podem gerar prazer, estranhamento, entre
outras tantas sensações.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Arte

Um olhar sobre a arte
Não é o bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Para Fernando
Pessoa, ―ver‖ é apenas o início de um processo que demanda tempo e reflexão e modifica
a cena, pouco a pouco, até que possamos compreendê-la. Toda obra, seja literária,
musical ou pictórica, guarda segredos que cada um deve ser capaz de interpretar.

O papel da história da arte
Você já se surpreendeu ao caminhar pelas ruas da cidade e observar alguns muros
pintados com trabalhos artísticos e achou que não entendia nada do que estava vendo?
Quantas vezes, provocados pela surpresa que essas obras nos causam, já não nos
perguntamos: ―mas isso é arte? O que será que o artista quis dizer com essa obra?‖, ou
então dizemos: ―mas isso eu também sei fazer…‖Enfim, esses pensamentos geralmente
ocorrem quando estamos diante de obras de arte abstratas, nas quais os artistas
abandonaram completamente o caminho da arte figurativa.
A arte abstrata, surgida no Ocidente no início do século XX, abandona a intenção de representar o
16

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
real e expressa ideias e sentimentos, empregando elementos visuais da arte: cor, linha, formas, etc.
Opõe-se à arte figurativa, tipo de arte que representa os seres e objetos nas formas em que são
reconhecíveis por nós.

Figura 1: Tela Amarelo Vermelho azul
As
parecem

obras
não

se

abstratas
comunicar

conosco de maneira direta; e,
cada

vez

artísticos

mais,
exigem

os

objetos

explicações

que estão fora deles, no contexto
maior da estética e da cultura
contemporâneas.

Fonte: Brazilusamagazine.

Uma das formas de compreender os caminhos escolhidos pelos artistas é a
história da arte. Por meio dela podemos entender como, ao longo do tempo, os homens
manifestaram qualidades reconhecidas desde as épocas mais antigas: a sensibilidade
estética e a capacidade artística.
Estética: na filosofia, corresponde ao estudo das condições e dos efeitos da criação artística, em
especial ao estudo do belo. Em sentido geral, refere-se à preocupação com o caráter estético de
algo, ou seja, com sua beleza.

Figura 1: Estátua
Com as mudanças que ocorrem ao longo da história da
masculina desenho
toscano humanidade, muda, também, o modo como os artistas manifestam essa
habilidade, transformando a maneira de traduzir essa preocupação
estética em obra.
Compreender a obra de arte e seus significados, porém, é uma
tarefa que exige preparo. É bem verdade que podemos apreciar uma
obra sem saber nada a seu respeito. Assim, é possível admirar uma
escultura de Rodin, por exemplo, sem ser preciso saber em que época
ou com quais objetivos ela foi feita, em qual tradição artística se insere
e, para ser bem radical, nem mesmo é preciso saber quem foi Rodin…
Fonte: Arte e artistas. 1889.
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Todavia, quanto mais informações tivermos a respeito
do autor e da obra, mais facilmente poderemos compreender sua importância na história
da arte e desenvolver habilidades de reflexão e crítica.
Figura 2: O beijo
Algumas obras são capazes de nos emocionar sem que
tenhamos maiores informações sobre elas ou sobre o artista
que as executou. O artista possui a capacidade de trabalhar
o material para dar forma a alguma figura que emerge como
se estivesse lá dentro, e desperta nossa admiração e
encanto.
Hoje em dia, a atividade artística se faz de maneira
mais individualizada, e cada artista parece desenvolver um
estilo que é só seu. Ainda assim, será muito útil empregar as
classificações específicas criadas pelos historiadores, pois é
esse vocabulário que vai nos permitir apreciar melhor a arte.

O que é Arte?

Fonte: Amazon. 2020.

Ainda não foi possível encontrar um conceito que pudesse traduzir a arte de
maneira satisfatória. Isso ocorre porque, para cada época e lugar, a sociedade reconhece
como arte alguns objetos e outros não, pois em diferentes momentos elaboram-se formas
de demonstrar o que se valoriza como objeto artístico, e isso varia de acordo com a
cultura da sociedade em questão.
Contudo, a arte possui um caráter estético e está intimamente relacionada com as
sensações e emoções dos indivíduos. Como exemplo, podemos citar a pintura, a dança, a
música, o cinema, a literatura, a arquitetura, etc.
Vale salientar que a arte tem uma importante função social na medida em que
expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, tornando-se um
reflexo da essência humana. Ela existe em todas as culturas e sua definição foi e continua
sendo discutida incansavelmente.
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Figura 4: A virgem dos rochedos
Na Itália, na época do Renascimento, por
exemplo, uma obra de arte precisava atender
algumas exigências, como representar objetos e
pessoas de forma naturalista,

empregando

regras de composição geométrica para criar
impressão de profundidade e valorizar a simetria
e o equilíbrio.
Na imagem ao lado, a ciência aplicada à
arte no Renascimento permitiu aos artistas
desenvolver técnicas rigorosas de composição,
com o objetivo de atingir o máximo de equilíbrio
e simetria em suas obras.
Fonte: História das artes.

O uso de formas geométricas para definir a
composição das figuras pode ser percebido nesta pintura, de Leonardo da Vinci.

RENASCIMENTO
Período compreendido entre os séculos XIV e XVI, marcado por grandes
transformações históricas, artísticas e culturais. Nas artes, o termo está associado à
retomada de valores da arte clássica grega, em oposição às práticas artísticas
medievais.
A razão e a busca do belo ideal são os principais do movimento, cujas inovações têm
início na Itália.

Sugestão de vídeos:
YOTUBE. Canal: GCFAprendeLivre - O que é
https://youtu.be/NW4z_db_2AI. Acesso em: 07 abr. 2020.

arte?

Disponível

em:

YOTUBE. Canal: Guiff - 01 - Porque devemos estudar Arte? Disponível em:
https://youtu.be/xRq3VRinl98. Acesso em: 07 abr. 2020.
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DESAFIOS DE ARTE!
1. Na sua concepção o que é arte e para que ela serve? Fale sobre o tema.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Você vive rodeado de imagens. Olhando uma imagem você já ficou na dúvida se ela
era ou não uma obra de Arte? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.Qual era essa Imagem? Descreva.
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Você considera um cartaz de peça de teatro como sendo arte? E uma pintura em tela?
Qual a diferença em sua opinião?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Arte e beleza: temas e elementos

Caro estudante, seja bem-vindo (a) a mais um momento de estudo. Espero que
você tenha aproveitado bastante o tema abordado em nosso primeiro material.
É importante que você tenha consciência da necessidade de estudar, de produzir,
criar suas atividades com bastante seriedade e dedicação. O seu bom desempenho
dependerá muito de você.
Sendo assim, convido-o para aproveitar o segundo momento de estudos, em que
vamos dar continuidade abordando mais temas da arte: Arte e beleza. E que com estes
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temas, espera-se que você consiga visualizar o sentido da apreciação, para que possa se
encantar pela maneira como o artista expressou sua ideia.
Uma das mais importantes características da arte é o fato de despertar, em quem
vê, o sentimento de apreciar o belo. Esse prazer do belo é chamado, pela filosofia, de
prazer estético, e tem acompanhado as relações do homem com as diversas formas de
manifestação artística ao longo da história. Muitas vezes, é de acordo com a avaliação
pessoal que classificamos uma obra de arte ou não, ou seja, se ficamos satisfeitos com a
opção temática do artista e com a maneira como ele organizou os elementos da obra
(linhas, cores, volumes, pinceladas e texturas) e construiu efeitos de perspectiva, luz e
sombra. Se tivermos uma especial predileção por formas abstratas, certamente
encontraremos mais beleza em uma obra do Kandinsky do que numa de Caravaggio, por
exemplo, ainda que reconheçamos o talento do mestre italiano.
Assim como o conceito de arte, o de beleza também não é universal. O que é belo
para um, pode não ser para outro, e assim concluímos que o prazer estético pode ser
traduzido por obras que não necessariamente possuem as qualidades mais objetivas de
beleza (formas perfeitas, equilíbrio de cores e expressões harmônicas e graciosas), mas
que nos encantam pela maneira como o artista expressou sua ideia.

Os temas na arte
Quando se trata de arte figurativa, os temas pertencem a algumas categorias de
conteúdo, chamados gêneros artísticos. Entre os principais, podemos citar:

Figura 5: Monalisa, 1503 a 1506 –
Leonardo da Vinci
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O Retrato
O retrato é um gênero que surgiu a partir do período da Renascença, e é
considerado como um precursor da fotografia, representação de uma figura individual ou
de um grupo, elaborado a partir de um modelo vivo, documentos, fotografias, ou com
auxílio da memória.
Figura 6: As meninas Velazquez.

Fonte: Cultura genial. 2020.

Figura 7: Apolo Tocando Alaude, 1595.

Divide-se entre aqueles de caráter
privado e os que são dedicados a figuras
públicas, oficiais ou não.

Fonte: Vírus da arte.net. 2020.
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Figura 8: Autorretrato Frida Kahlo, 1929.
Autorretrato

O autorretrato é a imagem que o artista faz de si
mesmo, independente do suporte escolhido. Na verdade,
poucos pintores resistiram ao desejo de deixar uma marca
da sua passagem pela vida.

Fonte: Pinterest. 2020.

Cenas da vida cotidiana
Figura 9: Arrufos, 1887.

Também conhecido como
―cenas de gênero‖, inspirado em
aspectos cotidianos da vida de
pessoas comuns.

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultura. 2020.
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Paisagem
Figura 10: Paisagem do cerrado e Cuiabá, 1906 – Benedito Nunes.

Fonte: Peregrina cultural. wordpress. 2020.

O gênero paisagem é usado para designar as cenas em que a paisagem
predomina

sobre

qualquer

outra

figura

representada.

Seus

subgêneros

são: marinas, panorama, casarios e paisagem campestre, natureza e vistas de ambientes
urbanos ou rurais.

Natureza-morta
Figura 11: exposição em homenagem a primavera. Vicente Paulo.

Fonte: Olhar Conceito. 2020.
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A natureza-morta: são cenas em que são representados frutos, flores, animais
(vivos ou mortos) e objetos diversos (utensílios em geral, instrumentos musicais, peças de
decoração).

Gênero religioso
Figura 12: As virgens imprudentes. 1813-1818 – Peter Von Cornelius.

Fonte: pt Wikipédia. 2020.

Refere-se a imagens de divindades ou cenas religiosas. Na arquitetura, em vez de
gêneros, falamos de tipologias. As tipologias não são determinadas pelos temas, mas
pela configuração geral do edifício, pela técnica e decoração empregadas. Podemos,
então, entre as tipologias, falar em igrejas, palácios, castelos, residências, fábricas,
arranha-céus, etc.

Sugestão de vídeos:
Escola digital. Autorretrato. Disponível em:
<https://escoladigital.org.br/odas/auto-retrato-49998>. Acesso em: 15 abr. 2020.
Escola digital. Gêneros da pintura. Disponível em:
<https://escoladigital.org.br/odas/auto-retrato-49998> Acesso em: 15 abr. 2020.
Escola digital. Autorretrato – Um olhar sobre si. Disponível em:
<https://escoladigital.org.br/odas/autorretrato-um-olhar-sobre-si-50174>. Acesso em: 15
abr.2020.

DESAFIOS DE ARTE!
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1. O conceito de beleza na arte também não é universal. O que é belo para um, pode não
ser para outro. Então, cada um tem o prazer estético que pode ser traduzido por obras
que não necessariamente possuem as qualidades mais objetivas de beleza.
Diante disso, pode-se dizer que uma obra de arte nos encanta pela maneira como:
a) o artista expressou sua ideia.
b) foi emoldurada e exposta.
c) o crítico de arte a expos.
d) o homem retrata a imagem.
2 – Observe a obra abaixo:
Figura 13: Autorretrato de Van Gogh

Fonte: saia com arte. 2020.

A imagem acima, de Vincent Van Gogh, pode ser classificada como:
a) autorretrato
b) natureza-morta
c) cena da vida cotidiana
d) gênero religioso
3 – O que são ―gêneros artísticos‖? Escolha um gênero e dê um exemplo de uma obra
que você conhece.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das Habilidades
EM13LGG403
EM13LGG503
(EF06LI07)

Língua Inglesa
Objetos de Conhecimentos
- Hipóteses sobre a finalidade de um texto.
- Construção de repertório lexical e autonomia leitora.
- Estratégias de leitura na busca de um objetivo ao longo do
texto.
- Elaboração de projeto para alcance de qualidade de vida.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Língua Inglesa
Na correria do mundo moderno, é comum estarmos constantemente ocupados com
afazeres do trabalho e da casa, deixando para segundo plano pequenos cuidados que
poderiam nos proporcionar grande bem-estar. O texto abaixo lista algumas sugestões de
ações que podem ser facilmente incorporadas à nossa agenda, na busca por uma melhor
qualidade devida.
Figura 1: Learn How to Relax
Step 1: Listen to good
music. Step 2: Talk to
your family. Step 3:
Practice meditation. Step
4: Connect with friends.
Step 5: Read a good
book.
Step 6: Do some

Fonte: DepositPhotos.

27

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
exercises. Step 7: Watch
a good movie. Step 8:
Sleep 8 hours a day. Step
9: Have a pet.
Step 10: Take a nice bath.
Step 11: Cook your favorite food.
Step 12: Clean your home
regularly. Step 13: Start a DIY
project.

Assista ao Vídeo:

Figura 2: Truque da época da sua avó

Fonte: Vix. 2020.

YOTUBE. Imperative Orders – O Imperativo na língua Inglesa Canal:Curso Enem
Gratuito. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JscsTKUC6hY

DESAFIOS DE INGLÊS
1. Copie do texto acima os itens contendo ações que você já pratica nos períodos em que
está em casa.

2. Copie do texto os itens contendo ações que você pretende iniciar em breve, buscando
sentir-se melhor e mais relaxado.

3. Copie do texto os itens contendo ações com as quais você não se identifica, seja por
nunca ter experimentado ou por não se sentir minimamente interessado.
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4. No último item, temos a sigla DIY. Pesquise por seu significado. Caso você já tenha
executado algum projeto DIY, conte sobre a sua experiência.

5. Qual a forma verbal predominante em todo o texto?

( ) Simple Present

( ) Imperative

( ) Present Continuous

( ) Near Future

6. Assinale abaixo a alternativa que contém a sugestão de um novo título para o texto e
que seja perfeitamente adequado ao seu conteúdo:

( ) Improve your quality of life at home
( ) Lose weight in 13 steps
( ) How to study at home using internet
( ) How to prevent coronavirus infection

Free HBO
Figura 3: Free HBO.

Fonte: Newsinlevels.

On Friday, the premium cable channel, HBO, announced that it will temporarily unlock
nearly 500 hours of programming.
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The content available to stream for free will include some of its most popular shows, such
as „The Sopranos‟ or „The Wire‟.
HBO is unlocking this content to encourage people to remain inside as much as possible
to help curb the spread of the coronavirus.
Since many sporting events, festivals and concerts have been canceled, streaming
services

like

HBO

Now

and

Netflix

have

seen

a

significant

increase

in

viewership.(Adaptadode Newsinlevels.)

DESAFIOS DE LÍNGUA INGLESA!
1. Pesquise em um dicionário impresso de inglês, ou no Google Tradutor, todos os
significados para a palavra ―free‖ e indique aquele que melhor se aplica ao texto.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Responda sobre a HBO:
a) O que é?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

b) O que está oferecendo temporariamente?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c) O que motivou esta sua decisão?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.Pesquise na internet o significado dos nomes dos canais de TV mencionados no texto.

4. Assista aos vídeos sugeridos:
2
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YOTUBE. Canal ―English Yourself‖ - Qual o significado das siglas em inglês?
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=byiCGimg7BQ
YOTUBE. Canal ―English Yourself‖ - 8 siglas que você usa em inglês e não sabia
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jHj7GQi2zuM

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das
Habilidades
(EF06LI17)
(EF08LI05)
(EF07LI09)

Língua Espanhola
Objetos de Conhecimentos
Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola,
família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros).
Inferir informações e relações que não aparecem de modo
explícito no texto para construção de sentidos.
Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de
leitura.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Língua Espanhola

1. La Família
A família é nosso porto seguro, e nada melhor que iniciarmos nossos estudos em
Língua Espanhola conhecendo o vocabulário que utilizamos para nos referir a ela. Os
textos a seguir tratam da família e de sua importância em nossas vidas.
Figura 1: La familia

2- Importancia de la familia en
la vida de las personas
La familia es

el

componente

fundamental de toda sociedad, donde
3
Fonte: PinterestLes. 2020.
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cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y
desarrollarse. Es en este contexto familiar, que empieza desde la infancia y la convivencia
propia, donde el hombre y la mujer adquirirán habilidades y valores que lo ayudarán a
superarse, y replicar estos principios al momento de conformar su propia familia.
Figura 2:La família.

Los conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y
demás personas de su núcleo familiar, serán los modelos que
necesitará la persona para fortalecer su identidad y las habilidades
básicas de comunicación y relación con la sociedad.

Fonte: Importância de.
2020.

3- ¿Qué aporta a la vida de nuestros pequeños cocinar en familia?
Una de las grandes ventajas de la cocina en familia es que nos permite pasar más
tiempo con nuestros hijos, e inculcarles desde temprano el valor de una alimentación
balanceada, con la cantidad adecuada de alimentos ricos en nutrientes.
Por supuesto, cocinar en familia requiere tiempo y cuidados especiales, por lo cual
Figura 3: Cocinando em familia

muchas personas desisten de hacerlo por su propia
cuenta en un principio.
Cocinar en familia permite el fomento de una
relación saludable con la comida y ayuda a que los niños
comprendan con simpleza la importancia que tiene la
buena alimentación para el organismo. Adicionalmente, el
manejo de medidas, ingredientes, porciones, permite un

Fonte: Familia y salud. 2020.

refuerzo positivo de todo lo que han aprendido en la
escuela,

ayudando

a

consolidad

los

conocimientos

adquiridos de una manera práctica y acorde con su edad.
Las reuniones familiares en la cocina, permiten que se establezca un perímetro
distendido, donde se ve facilitada la comunicación entre padres e hijos, de forma que el
espacio de la cocina se convierte en el área en la cual podemos ponernos al corriente con
todo aquello que ha acontecido durante el día, hablar sin prisa y por tanto favoreciendo la
comunicación familiar.
4
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DESAFIO DE ESPANHOL!
1) Segundo o texto, além de ser algo prazeroso, que outros benefícios o ato de cozinhar
pode trazer às crianças e às famílias? (Responda em português)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) Organize o vocabulário referente à família e escreva sua tradução.

Figura 4: ¿Pasatiempoquienesquién
.
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Fonte: Pinterest. At. 2020.

3.Leia as dicas acima e encontre e marque nas linhas que estão junto da imagem o nome
dos familiares de Lucas.

La casa
Devido à pandemia, todos nós estamos passando muito tempo dentro de
nossas casas. Para darmos continuidade aos nossos estudos em Língua Espanhola, esta
semana vamos conhecer o vocabulário referente ao lar. Aproveite para repassar o
vocabulário que adquiriu na aula anterior e consolidar seu aprendizado. Boa aula!

Figura 4: Las partes de la casa.
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Fonte: ProfedeEle.es. 2020.

Mi casa
Vivo en una casa pequeña pero moderna en el centro de la ciudad. Mi casa tiene
dos habitaciones, un baño, una sala de estar, una cocina y una pequeña terraza. Por las
tardes, el sol calienta la casa durante horas, así que no suele hacer frío. Mi parte favorita
de la casa es la terraza. Allí puedo disfrutar de las vistas de la ciudad y leer en completo
silencio. El baño es pequeño e incómodo, pero voy a reformarlo. Cuando vienen mis
amigos, nos sentamos todos a charlar en la sala de estar.
Hace cuatro años que vivo en esta casa. El edificio es moderno y de construcción
reciente. Me gusta mucho el exterior, ya que tiene unos colores muy atractivos y buen
aspecto. Desde que llegué a esta casa, vivo solo. El tamaño es perfecto para una
persona, pero podría alquilar la segunda habitación a un amigo. No obstante, me gusta
vivir solo.
Estoy contento en esta casa, y no pienso irme por ahora. Tengo el espacio
necesario para mí, y la cocina está muy bien equipada. Me gusta cocinar todo tipo de
platos, y comer en la sala de estar mientras veo la tele.

¿Qué es el Nesting?
Actualmente hay muchas formas de divertirnos y relajarnos. Sin embargo, para
realizarlas debemos de gastar dinero o invertirles tiempo y esfuerzo. Por tal razón, el
«Nesting» llega como una alternativa para pasarla bien si hacer mayor esfuerzo o gasto.
Del inglés ‗nest‘, que significa nido, el ‗nesting‘, es una tendencia que consiste
en quedarse en casa y hacer cosas que quizás no consideramos «divertidas», pero que si
nos pueden ayudar a relajarnos, no aburrirnos y a desarrollar nuevas habilidades como la
cocina, jardinería, entre otras.
Otras opciones que puedes considerar para desarrollar el nesting son la repostería,
jardinería, manualidades, renovación o decoración de tus espacios o, incluso, una
limpieza exhaustiva de tu habitación, escritorio, cocina, etc. Lo mejor es que todas ellas
son consideradas como terapias para combatir el estrés y la ansiedad.

7
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DESAFIO DE LÍNGUA ESPANHOLA!
1) Traduza para o português.

2) Nesting é um termo inglês que faz referência ao ato de ficar em casa e desenvolver
atividades prazerosas e significativas. Considere os exemplos que foram utilizados no
texto “¿QuéeselNesting?” e escreva uma pequena descrição de cada uma das
atividades. (responda em português)

8
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das Habilidades

EM13CNT101

Ciências da Natureza - Química
Objetos de Conhecimentos

Energia e suas modalidades,
Energia e combustão.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Ciências da Natureza - Química*2
1. Energia
O conceito de energia é um dos mais importantes tópicos da Ciência e da
engenharia. Na vida cotidiana, pensamos em energia com relação a combustível para o
transporte e o aquecimento, eletricidade para iluminação e aparelhos e alimentos para
consumo. Essas ideias, entretanto, não definem verdadeiramente esse termo. Elas
meramente nos dizem que combustíveis são necessários para realizar um trabalho, e que
nos fornecem algo que chamamos de energia.
Figura 1: Gotfried Leibniz
Pode-se creditar a Leibniz, no século XVII, a introdução do
conceito de energia.

2

A primeira parte deste material serve para os componentes da área. Mas a parte final desta sequência do
material,
Fonte:identificado
Clube spm.como área de ciências da natureza, trazemos texto e desafios do componente de
química.
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A partir do início do século XIX, o termo energia passou a ser objeto de preocupação
dos cientistas. No início do século XX, passou a fazer parte dos problemas cotidianos das
pessoas, especialmente em relação ao seu custo. Hoje a disponibilidade de energia
passou a ser um fator de extrema relevância, sendo, portanto, a mola propulsora do
desenvolvimento de um país e um fator determinante do seu progresso. Disso decorre a
relevância de iniciativas voltadas para sua geração ou conservação. A busca por fontes
alternativas de energia é uma preocupação nos dias de hoje e, levando-se em conta o
aumento constante do seu consumo, ela deverá ser perene.
No cotidiano, associamos energia à capacidade de realização de tarefas ou trabalho.
Essa definição reflete o sentido original da palavra grega energeia – que pode ser
traduzida por atividade ou, ainda, operatividade. Aquilo que tem energia é, de acordo com
esse sentido da palavra, ativo e operante.

2. Formas ou modalidades de energia
A energia está presente no Universo sob várias formas. Todo processo físico que
ocorre no Universo envolve energia e suas transferências ou transformações.
Transformações essas que implicam em outras formas ou modalidades de energia. A
seguir veremos algumas dessas formas.

2.1 Energia cinética
Foi a primeira forma de energia a ser claramente identificada. E isso, pelo simples
fato de que se um objeto se coloca em movimento ele adquire energia. A energia de
movimento é denominada energia cinética. Assim, existe uma forma de energia que está
associada inteiramente ao movimento, isto é, associada à velocidade precisamente. Para
um móvel de massa m e velocidade

, a sua energia cinética

é dada pela seguinte

expressão matemática:

Figura 2: Nível de Vôo de Cruzeiro.
Note-se que, quanto maior for a
velocidade e a massa de um objeto, maior
será a sua energia cinética (exemplo de
um avião em movimento).

10
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Fonte: Anac. 2020.

2.2 Energia potencial gravitacional
Quando um corpo interage com outro, ou com outros, ele é dotado de energia. Essa
forma de energia, inteiramente relacionada com as várias interações, depende da
distância entre os objetos que interagem. Essa dependência com a posição serviu de
mote para conferir um nome a esse tipo de energia – energia potencial ou analogamente,
energia de posição. Assim, essa forma de energia depende da posição do objeto. Esse
tipo de energia é determinada a partir das forças agindo sobre o corpo. Em se tratando da
força gravitacional, a energia associada a ela recebe o nome de energia potencial
gravitacional. É a energia associada a uma dada posição dentro do campo gravitacional
terrestre – relaciona um objeto de massa m, com sua altura h em relação à superfície da
Terra. Matematicamente temos;

Figura 3: Análise de cravabilidade de estacas – bate estaca.

A energia potencial, assim
como a energia cinética, é uma
grandeza escalar.

Fonte: testegeo

.

2.3 Energia química
Átomos são formados por prótons e nêutrons nos núcleos e elétrons na eletrosfera.
As energias de ligação (soma das energias potenciais e cinéticas dos elétrons) são
diferentes para

cada

átomo. Tais aglomerações exibem energias

de

ligação

caracterizadas por um número quântico inteiro, dito principal (n) ao qual se associa uma
11
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camada de átomo. O estado de menor energia é o estado dito fundamental, o qual, por
isso mesmo, é estável. A busca pela estabilidade implica que, se o átomo estiver num
estado excitado, procurará efetuar transições para estados de energia de ligação cada
vez menores. O átomo efetuará transições dando saltos (mudando de camadas). O
elétron passará de um estado de maior energia para um estado de menor energia. Nesse
processo de transição, o elétron emitirá fóton. Este Fóton terá uma energia igual a
diferença das energias dos dois estados. Muitos átomos emitem muitos fótons. Esses
fótons comporão a radiação eletromagnética. Átomos emitem, portanto, radiação
eletromagnética que transitará pelo espaço. Assim, a energia proveniente dos átomos
como um todo, excluindo o núcleo, é de origem puramente eletromagnética. O resultado
das ligações covalentes, baseada no compartilhamento de elétrons pertencentes a
distintos átomos, é a formação de moléculas. À energia de ligação das moléculas damos
o nome de energia química, que, por sua vez, é uma energia de origem eletromagnética.
O fato é que todas as ligações químicas são de origem eletromagnética. Durante
uma reação química pode haver a liberação dessa forma de energia. Uma reação pode,
por outro lado, acontecer a expensas de energia. Ela pode ser armazenada promovendo,
quando de sua liberação, a energia necessária para manter o ciclo da vida. A
trinitroglicerina é uma molécula altamente instável e que libera energia ao se decompor
em várias moléculas gasosas, de acordo com a reação:
(

)

Figura 4: trinitroglicerina ou nitroglicerina, composto químico explosivo

As
muscular

energias
estão

química

e

associadas

à

energia de ligação das moléculas. A
pilha é um dispositivo que propicia
a conversão de energia química em
energia
Fonte: Diogenes Bandeira. 2012.

elétrica.

Grosso

modo,

estamos falando de conversão de

energia eletromagnética em energia da mesma forma. A energia muscular não é diferente
da energia química. Ocorre que, nesse caso, os processos bioquímicos são mais
complexos. No caso da contração muscular, uma molécula, denominada ATP,
desempenha um papel central.

12
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2.4 Energia em trânsito – calor
Tendo em vista que sistemas físicos são compostos por átomos, eles interagem
entre si ou com átomos de outro sistema por meio de processos físicos, cuja natureza é
essencialmente eletromagnética. Tais processos propiciam, ou intermediam a interação
desse sistema com outro. Num processo interativo sempre ocorre a troca de energia entre
dois sistemas. Digamos que um sistema forneça uma quantidade de energia a outro. Ao
aproveitar parte dessa energia fornecida, este último experimenta uma variação de
energia, a qual será denotada por;

A essa variação de energia, e desde que não realize nenhum trabalho,
denominamos calor;

Quando a energia do sistema aumenta, dizemos que o sistema absorveu uma
quantidade de calor

(

). Se o sistema cedeu uma quantidade de calor, essa

quantidade será representada por um valor negativo (

)

A energia acrescentada ao sistema, que denominamos calor, produz dois efeitos
correlacionados. O primeiro deles é o aumento de energia cinética dos constituintes. Os
átomos ou moléculas se agitam com maior intensidade, isto é, aumentam suas
velocidades. Além disso, eles se deslocam com uma amplitude maior em torno das suas
posições de equilíbrio. A essa agitação resultante do calor absorvido damos o nome de
agitação térmica.
Figura 5: transferência de energia sob forma de calor.

Assim, o calor é uma forma
deenergia. Trata-se de energia em
trânsito, ou seja, energia que é
transferida de um sistema a outro.
Para
analisemos
Fonte: Wordpress. 2017.

entendermos
o

caso

em

isso,
que

transferimos para um sistema (ou

seja, disponibilizamos para ele), certa quantidade de energia. Isso pode ser conseguido,
por exemplo, colocando-o em contato com a luz proveniente do sol.

13
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3. Energia e meio ambiente
Por um longo período da história da humanidade, a única forma de energia utilizada
pelo homem era a força endossomática, ou seja, a sua própria força muscular,
empregada somente para ir em busca dos alimentos necessários para a manutenção da
vida. Consumiam em torno de 2.000 kcal/dia, provenientes dos alimentos ingeridos. A
unidade caloria (cal) aqui usada se refere à unidade de medida energética dos alimentos.

Figura 6: Ciclo energético da biomassa.

Fonte: Toda Matéria. 2020.

O mais importante recurso energético explorado pelo homem foi a madeira, que
começou a ser utilizada com a descoberta do fogo. Inicialmente, era utilizada na obtenção
de calor para cozer os alimentos e aquecer as habitações em regiões de clima frio.
Mais tarde passou a ser empregada como fonte térmica na obtenção de carvão
vegetal, combustível utilizado nas indústrias de refino e formatação de utensílios de metal,
cerâmicas, tinturarias, vidrarias, cervejarias, entre outras. No início, todas as atividades
produtivas baseadas nesse único energético eram feitas numa escala modesta,
organizada em determinado lugar e dependente de recursos locais para o abastecimento
das comunidades. Quase não havia transações comerciais entre povos pela
impossibilidade de transportá‐las a longas distâncias.
Quando a madeira ficava escassa, os povos eram obrigados a migrar ou, na
impossibilidade disso, eram condenados ao desaparecimento. Nessa época, a energia
humana era mais racionalmente explorada por meio das técnicas agrícola e pastoril. O
uso da energia mecânica de origem exossomática, pelo aproveitamento da energia
14
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cinética dos ventos, se iniciou nos primeiros séculos da nossa era e teve um impulso
maior a partir do século X, com os avanços tecnológicos obtidos, esse tipo de energia foi
utilizado principalmente nos Países Baixos e na Europa Ocidental para moagem de grãos
nas serrarias dos estaleiros navais e nas bombas para secagem de lagos.
A força dos ventos era também utilizada para impulsionar embarcações (primeira
utilização desse recurso), bombear água para irrigação, entre outros usos. Muito antes
disso já se fazia uso da energia contida nos cursos de água por meio de rodas d‘água
conhecidas como moinhos hidráulicos, também utilizados em movimentos alternativos em
processos de trituração e forja. Porém, a maior fonte de energia mecânica apareceu muito
antes do surgimento dos moinhos de vento e hidráulicos, com a domesticação de animais
como bois, búfalos, cavalos, dromedários e camelos.
Figura 7: Agricultura egípcia.
O uso de animais no transporte e nos
trabalhos da lavoura, como aragem de terras,
moagem de grãos, bombeamento de água
etc., durante milênios, foi a principal fonte de
energia mecânica, estendendo seu domínio
até a primeira metade do século XVIII.
Também não se pode deixar de citar
que a mão de obra escrava foi intensamente
Fonte: História do mundo. 2020.

explorada

na

Europa

e

mais

tarde

no

continente americano, até a segunda metade do século XIX.
A madeira e a tração animal, fontes de origem primitiva, ainda nos dias de hoje, são
as únicas fontes de energia utilizadas por uma considerável parte da humanidade –
mesmo nas sociedades urbanas mais evoluídas essas fontes estão presentes. Durante a
Antiguidade, e até o século XVII, com uma população relativamente pequena e um
consumo per capita modesto de calor e potência, foi possível manter um equilíbrio entre
as fontes de energia renováveis – madeira, rodas d‘água e de vento, força humana e
animal – e a demanda de energia.

* Assista os vídeos copiando os links abaixo:
YOTUBE. Canal: HegoraH Saluto - O Universo Mecânico - Episódio 13 - Conservação de
Energia - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fuwjcvo4rWU

15

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
YOTUBE. Canal: Armando Fernandes - Documentário Geração de Energia - Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=ewm8k--479s
** Este texto será utilizado para os componentes da área de Ciências da Natureza: de
Física e Química.

DESAFIO DE QUÍMICA!
1. A produção de energia é um elemento essencial para a vida do ser humano, sobretudo
para a realização das atividades industriais. O petróleo é a fonte não renovável de energia
mais utilizada. O Brasil já se tornou autossuficiente na produção de petróleo. No entanto,
ainda importa o recurso. Uma das explicações é que as refinarias brasileiras não têm a
capacidade de refinar o petróleo brasileiro sozinhas. Nesse sentido, o petróleo aqui
extraído pode ser usado na indústria petroquímica. (Adaptado de Mundo educação)
Descreva cinco subprodutos que são derivados do petróleo e suas utilizações na vida
cotidiana._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

A energia e as transformações químicas

Energia e combustão
Na semana anterior trabalhamos o conceito de energia e suas modalidades (energia
cinética, energia potencial gravitacional, energia química, energia em trânsito - calor e
energia e meio ambiente ).
Essa semana e nas próximas vamos aprofundar um pouco mais o tema, abordando
o conceito de combustão como uma forma de transformação química da matéria para
obtenção de energia.
Você já parou para pensar por quê o
fogo queima?
O que é necessário para um pedaço
de madeira entrar em chamas?
Por que os materiais podem ser
16
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Essas perguntas podem ser explicadas entendendo a combustão.
A grande maioria das atividades desenvolvidas pelo homem requer energia.

Quando se acende uma vela, ou quando se
Figura 8: Componentes de uma reação
de combustão

faz brasa para assar uma carne ou até mesmo
em um incêndio há liberação de energia na
forma de calor. Em todos esses exemplos
acontecem

transformações

químicas

(combustão). Diferentes substâncias foram
consumidas para gerar outras substâncias,
além de luz e calor.
Uma reação de combustão pode ser
definida como aquela entre um combustível
(metano) e o gás oxigênio (comburente) em
que há formação de novas substâncias e
liberação de energia na forma de luz e calor
Fonte: Combustão. infoescola; 2020.

(ver imagem ao lado).
O fogo é permanente desde que haja

reagente (combustível) e comburente. Quando a reação é iniciada, esta gera o calor
necessário para aquecer mais material combustível e o incêndio se alastrar. No entanto,
basta remover um destes componentes essenciais — combustível, comburente ou fonte
de calor — e a reação química de combustão cessa. Ou seja, o fogo se apaga.
O tipo de combustível e a disponibilidade de oxigênio determina a rapidez da reação.
Por exemplo: a explosão de um gás é considerada uma reação rápida, já a queima de um
pedaço de madeira é uma reação lenta.
A energia produzida em uma reação de combustão pode ser aproveitada na
iluminação

(vela,

lampião),

no

aquecimento

(caldeiras

industriais,

aquecedores

domésticos a gás), ou ainda pela conversão dessa energia em outras formas de energia,
como a mecânica (motores dos automóveis) e a elétrica (gerador a diesel).

Resumidamente:
Para que a reação de combustão aconteça devem estar presentes quatro elementos fundamentais:
 Combustível: material que irá sofrer transformação e alimenta a combustão. Exemplo:

gasolina.
 Comburente: substância que dá vida e sustenta a combustão. Exemplo: gás oxigênio.
 Energia de ativação: é uma energia que irá causar a reação de combustão.
 Reação em cadeia: podemos dizer que é a combinação dos três elementos acima, já que um 17
está relacionado ao outro, formando um ciclo. Exemplo de energia de ativação: uma faísca.
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Tipos de reação de combustão
Dependendo da disponibilidade de oxigênio, a reação de combustão pode ser
completa ou incompleta.
A combustão completa ocorre quando existe oxigênio suficiente para consumir todo
combustível. No caso de compostos formados por átomos de carbono e hidrogênio
(hidrocarbonetos); e de carbono, hidrogênio e oxigênio (como álcoois, cetonas, aldeídos,
ácidos carboxílicos, etc.), os produtos são o dióxido de carbono (gás carbônico – CO2) e a
água.
Um exemplo é o gás metano (CH4), constituinte do biogás e também no gás de
cozinha.

A equação química mostra que todo o gás metano reage com o gás oxigênio e forma
gás carbônico, água e calor.
A combustão é incompleta quando não houver oxigênio suficiente para consumir
todo o combustível. No caso dos compostos orgânicos que estamos considerando, os
produtos da combustão incompleta podem ser monóxido de carbono (CO) e água; ou
carbono elementar (C) e água. Veja o exemplo abaixo:

Os perigos do CO
A principal via de intoxicação com o monóxido de carbono é a respiratória, que faz com
que o CO chegue aos pulmões rapidamente e cause a intoxicação. Depois de inalado, o
monóxido de carbono é difundido pelos vasos sanguíneos, combinando-se com a
hemoglobina, responsável pelo transporte do O2 pelo corpo humano, tendo como consequência a
carboxi-hemoglobina.
O monóxido de carbono possui cerca de 200 vezes mais afinidade com a hemoglobina que
o gás oxigênio e, ao ligar-se a ela, diminui a quantidade de hemoglobina disponível para o
18

transporte de O2 pelo corpo humano. Essa competição com o oxigênio pode levar à morte por
asfixia.
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Figura 9: Monóxido de carbono

para reagir com o gás metano (CH4) e
formou o gás monóxido de carbono (CO).

Fonte: Brasil Escola. 2020.

Ao ligar-se à hemoglobina, o
monóxido de carbono impede a interação
da hemoglobina com o gás oxigênio.
A equação nos mostra que a
quantidade de oxigênio foi insuficiente
Nos automóveis, se a combustão for incompleta gera o monóxido de carbono, que é
extremamente tóxico. Em vários lugares, pessoas já morreram ao inalar esse gás em
garagens mal ventiladas. Quando o veículo está mal regulado a combustão é tão
incompleta que o carbono se torna visível ao sair pelo escapamento, na forma de fuligem
ou de uma fumaça escura.
Ainda existe a reação lenta. Nesse tipo de combustão não são produzidos luz e
calor, além de acontecer de forma muito lenta, é o modelo de combustão que ocorre com
o ferro. Ele sofre uma combustão, porém não produz gás carbônico e água, produz
ferrugem. Exemplo: Formação da ferrugem (Fe 2O3) da palha de aço (usada para lavar
louça).

Para que a reação de combustão aconteça é necessário que os combustíveis
tenham afinidade química com o comburente, caso contrário o processo não irá
acontecer. Por exemplo, a areia não possui afinidade com o oxigênio, por isso não
queima, pelo contrário, é utilizada para apagar um incêndio.
Por que o fogo pode ter várias cores diferentes?
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-o-fogo-pode-ter-variascores-diferentes/
19

Como é o fogo em gravidade zero?
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-o-fogo-em-gravidadezero/
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Para você
se informar

A química do fogo: https://www.youtube.com/watch?v=n1qzfYNZdKU
O vídeo apresenta a química do fogo: quais são as condições para
que ocorra a combustão e como combatê-lo.

DESAFIOS DE QUÍMICA!
O fogo, ou melhor, a combustão é um tipo de reação química extremamente rápida
que libera luz e calor. Faz parte do cotidiano das pessoas como fonte de energia para o
cozimento dos alimentos, na queima dos combustíveis para mover os veículos, para
aquecer lugares, entre outros. Além disso, a energia da qual necessitamos para
sobreviver e para realizar trabalho é resultado de reações de combustão que ocorrem
dentro de nossas células quando ―queimamos‖ a comida ingerida. (Adaptado de Brasil
Escola).

a) O que é necessário para que haja uma reação de combustão?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Na combustão incompleta ocorre a formação do monóxido de carbono (CO), quais os
riscos desse gás para a saúde humana?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2
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c) Um veículo do tipo flex com seu motor bem regulado vai provocar combustão completa
dos combustíveis. Nessa situação o veículo deixa de lançar substâncias químicas
agressivas para a atmosfera? Explique.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das Habilidades
EM13CNT101

Ciências da Natureza- Física
Objetos de Conhecimentos
Energia e suas modalidades
Conceito de energia, modalidades, energia eólica e
aplicações.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

DESAFIO DE FÍSICA!
1. A energia cinética representa a energia associada com o movimento de um móvel,
objeto ou partícula. A energia potencial gravitacional de uma partícula (ou sistema) de
massa m está associada à sua distância h da superfície terrestre. A energia cinética, bem
como a energia potencial, são grandezas escalares e tem como unidade o joule (J). Para
resolução de cálculos, a aceleração devido à gravidade g, possui o valor de 9,8 m/s2.
Responda as perguntas abaixo.
a) Uma pedra é atirada do alto de um prédio, a massa da pedra é de 1 kg, a velocidade
com que a pedra atinge o solo é de 14 m/s. Calcule a altura do prédio. (Sugestão: iguale a
energia potencial com a energia cinética e isole a altura h, ou seja, m g h= 12mv2).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Porque, sob certas considerações, é correto dizer que a energia potencial gravitacional
é igual à energia cinética? Explique.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

FÍSICA - Energia e suas transformações: Energia eólica
Na semana anterior introduzimos o conceito de energia, e abordamos, também, as
suas diversas formas. Nesta semana focaremos no estudo da transformação de energia,
isto é, a energia pode se transformar de uma modalidade em outra.

Dessa forma,

falaremos como se dá o processo de ―extração‖ de energia do vento – energia eólica
propriamente dita – e aproveitaremos para introduzir uma nova grandeza física, a
potência.
A energia eólica, ou energia contida nos ventos, consiste em energia cinética
resultante do deslocamento das massas de ar com velocidades variáveis no tempo e no
espaço, provocadas por efeitos climáticos derivados do aquecimento da terra por radiação
solar incidente, rotação e translação da terra, bem como pelos efeitos de superfície
(rugosidade do terreno, obstáculos, gradiente térmico, dentre outros).
A energia eólica é usada há muito tempo pelo ser humano. Nos primórdios da
civilização, era usada como energia mecânica, nos barcos a vela e moinhos de vento,
com aplicação na moagem de grãos, bombeamento de água, na indústria de vidro e de
ferro, dentre outras. Ao final do século XIX, passou a ser usada também na geração de
eletricidade, e na atualidade é a fonte que mais vem se expandindo no mercado de
energia, em função dos avanços tecnológicos, redução de custos e preocupação com os
impactos ambientais. Mas tudo isso só é possível, e isso não podemos esquecer, porque
o ar em movimento (vento) possui energia cinética que é convertida em outra forma de
energia, isto é, realiza trabalho.
Em meados do século XIX, foi estimado que aproximadamente 200.000 moinhos
de vento estivessem em operação na Europa, o que demonstra a importância desse
4
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equipamento na economia do continente europeu. A figura abaixo mostra um moinho de
vento tipo holandês, muito utilizado na França, Reino Unido e Holanda, obviamente.

Figura 1: Energias Renováveis
Apesar do declínio no uso dos moinhos de vento na
Europa, houve uma expansão na utilização destes
equipamentos na mesma época nos Estados Unidos.
Nesse país os moinhos foram aperfeiçoados, tornando-se
mais simples, menos pesados, mais eficientes e menos
custosos.
Fonte: MOREIRA, José R. S.
2017.

O equipamento denominado Eclipse, desenvolvido

pelo Reverendo Leonhard R. Wheeler de Wisconsin, semelhante aos cata-ventos
utilizados atualmente no bombeamento de água, tornou-se padrão para a turbina eólica
americana. Veja figura abaixo.
Figura 2: Energias Renováveis
Com o surgimento da máquina a vapor no século
XIX, iniciou-se o declínio da energia eólica nos países
europeus. Hoje, muitos dos moinhos existentes são
preservados como monumentos históricos. De fato, as
máquinas

térmicas

roubaram

o

protagonismo

na

transformação de energia, enquanto os moinhos de vento
Fonte: MOREIRA, José R. S. 2017.

utilizavam a energia cinética dos ventos para gerar uma

força mecânica e com isso realizar diversas tarefas, as máquinas térmicas utilizam o calor
para obter força mecânica, mostrando-se muito mais eficaz e versátil.
Porém, na atualidade, a energia cinética contida nos ventos está sendo utilizada
para geração de energia elétrica, isso levou à criação de grandes turbinas eólicas.

5
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Energia eólica:

Para você se
informar:

https://brasilescola.uol.com.
br/o-que-e/biologia/o-que-e-

energia-eolica.htm

Moinho de vento – como funciona?
https://www.youtube.com/watch?v=Lx4k2yZnloM
Os segredos do vento! De onde vem?
https://www.youtube.com/watch?v=K0G4CPvWRUo

DESAFIOS DE FÍSICA!
No texto da atividade escolar da segunda semana, apareceu o termo potência,
essa grandeza física, doravante, será recorrente em nossos estudos – por isso, é de
suma importância entender seu significado físico.

Responda as perguntas abaixo:

d) Conceitue potência.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

e) Qual a relação entre potência e energia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

f) Quais eram as finalidades dos moinhos de vento na antiguidade?
6
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Ciências da Natureza - BIOLOGIA
A energia flui nos ecossistemas
A matéria e a energia essencial à sobrevivência dos seres vivos são provenientes
dos nutrientes. Dessa forma, os seres vivos estabelecem relações de nutrição no
ambiente em que vivem promovendo o fluxo de energia no ecossistema e, conforme o
tipo de nutrição, podem ocupar diferentes níveis tróficos (alimentares).
O quadro abaixo descreve como os níveis alimentares estão divididos.
Nível trófico

Definição
São autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento. Exemplos:
seres fotossintetizantes (utilizam a luz solar) e quimiossintetizantes

Produtores

(síntese de nutrientes a partir de gás carbônico, água e outras
substâncias inorgânicas como amônia, nitrito e enxofre, por
exemplo).
7
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Consumidores
primários

Consumidores
secundários

Decompositores

Não fabricam o próprio alimento e são chamados heterótrofos.
Alimentam-se

dos

organismos

produtores.

consumidores

primários.

São

chamados

herbívoros.
Alimentam-se
terciários

dos

alimentam-se

de

consumidores

Os

consumidores

secundários

e

os

consumidores quaternários dos terciários.
Representados pelas bactérias e fungos, degradam a matéria
orgânica, transformando-a em compostos inorgânicos.

A transferência de energia acontece na medida em que, por meio da nutrição, há
interação entre os diferentes níveis tróficos (produtores, consumidores e decompositores),
resultando na cadeia alimentar.
O esquema a seguir representa como os níveis tróficos estão ocupados nos
ecossistemas terrestre e aquático. O termo ecossistema refere-se ao conjunto de seres
vivos (componentes bióticos), que interagem entre si e com o ambiente onde vivem,
composto pelos fatores abióticos como temperatura, luz, umidade, água, gases
atmosféricos, nutrientes, etc.

Figura 1: cadeias e teias alimentares.

Fonte: Colégio web. 2020.
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Figura 2: Ecossistemas.

Fonte: Rodrigues, A. Ecossistemas. 2020.
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Figura 3:Teia alimentar.
Se os produtores têm a
tarefa de adicionar nutrientes à
biomassa,

os

(bactérias

e

responsáveis

decompositores
fungos)
pelo

são
retorno

desses nutrientes ao seu modo
inorgânico,

e

são,

portanto,

fundamentais no processo de
reciclagem
Fonte: Universodas ciências da natureza.blogspot. 2015.

da

matéria.

A

degradação da matéria orgânica,
tornando-a disponível para ser

assimilada por outros organismos, é imprescindível para manter a vida na Terra.
Na natureza, os animais podem fazer parte de diversas cadeias alimentares,
ocupando níveis tróficos diferentes. Observe que a galinha, ao se alimentar do embuá
ocupa a posição de consumidor secundário, porém, ao se alimentar diretamente do
produtor, representado pelo fruto, semente ou parte da planta, atua como consumidor
primário. Ao conjunto de cadeias alimentares conectadas entre si, dá-se o nome de teia
alimentar.
Quando um ser vivo se alimenta do outro, parte da energia armazenada nas
ligações químicas que constituem as moléculas orgânicas do alimento será extraída para
o organismo consumidor, e parte será dissipada na forma de calor. Portanto, entre um
nível trófico e outro, a energia disponível para ser assimilada reduz, o que significa que
consumidores primários sempre dispõem de maior quantidade de energia do que os
consumidores secundários, repetindo o decréscimo para os próximos níveis.
Figura 4: Energia nos ecossistemas.

Fonte: Educação.globo. 2020.
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Um

Figura 5: Energia Consumidores e produtores

exemplo

representação
pirâmide

de

gráfica

de
é

energia,

a
que

demonstra o fluxo de energia nos
ecossistemas. Cada nível trófico
representa

a

quantidade

de

energia armazenada por unidade
Fonte: Só biologia. 2020.

de área ou volume, e por unidade
de tempo. Nessa representação é

fácil identificar, a partir da área do retângulo, a diminuição da quantidade de energia que
se torna disponível para cada nível trófico.

Fluxo de energia entre seres vivos
(Produzido pelo Projeto EMBRIAO, da Universidade Estadual de Campinas).
https://www.youtube.com/watch?v=qO3yasOJgNA

Fotossíntese e respiração celular

A fotossíntese
O início do ciclo de energia para a maior parte dos ecossistemas ocorre com a
transformação da energia luminosa, proveniente do sol, em energia química, com a
produção da glicose (C6H1206), que é fonte de energia para a maioria dos seres vivos.
Esse processo de conversão é a
Figura 7: Esquema simplificado
daFotossíntese

fotossíntese,

e

é

realizada

pelos

produtores, representados pelas plantas,
algas e cianobactérias. No caso das plantas,
esse processo de síntese do próprio nutriente
envolve a luz solar, gás carbônico (presente
no ar), água e componentes inorgânicos
retirados do solo pelas raízes. Além disso, é
necessária a presença de luz e da clorofila,
Fonte: Universiaenem. 2020.

um tipo de pigmento fotorreceptor que
11
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absorve a luz e é responsável pela cor verde nas plantas.
Quando a glicose é produzida, parte da energia recebida do Sol é armazenada.
Nas plantas, a matéria sintetizada
Figura 8: Reação química da fotossíntese

a partir da fotossíntese será usada em
parte como fonte de energia, e também
transformada

em

amido

ou

outros

componentes orgânicos da própria planta
(proteínas, óleos, etc.), que serão usadas
para crescimento e desenvolvimento da
planta ou como alimento por outros seres
vivos. Embora a fotossíntese esteja
Fonte: Resumo escolar. 2020.

representada por meio de uma equação,

cabe dizer que se trata, na verdade, de um conjunto de reações químicas.

A
Figura 9: Biologia celular respiração celular

fotossíntese

e

a

respiração aeróbica
O oxigênio (O2), liberado na
fotossíntese,

é

usado

pela

maioria dos organismos vivos
em um processo denominado
respiração aeróbica. A extração
da energia dos alimentos se dá
nesse processo, que ocorre a
nível celular, em uma organela
denominada
Fonte: Biologianet. 2020.

mitocôndria

(na

maioria dos seres vivos), e tem

como consequência a produção de moléculas transportadoras de energia (ATP - trifosfato
de adenosina), e a liberação de gás carbônico (CO2) e água (H2O). A fotossíntese e a
respiração aeróbia estão interligadas, pois, o CO2 liberado na respiração aeróbia, é fixado
em moléculas orgânicas de um ser fotossintetizante, que por sua vez libera o O2 na
fotossíntese, que é consumido na respiração aeróbica.
Na respiração a glicose é o substrato mais comum. Os organismos oxidam a

12
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glicose na presença de oxigênio de acordo com a seguinte reação:
C6 H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2 O + energia

As vias metabólicas associadas à respiração ocorrem nas células das plantas e dos
animais, gerando cerca de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glicose oxidada.
Nem toda a energia produzida é aproveitada, apenas cerca de metade é conservada sob
a forma de energia química (ATP) e o resto é libertado sobre a forma de calor.
Fonte: MOREIRA, C. 2013, (Adaptado)

Há também os seres vivos que obtêm a energia na ausência do oxigênio, um
processo chamado respiração anaeróbia. Nesse processo são usados outros compostos
inorgânicos do meio, como nitratos e sulfatos, etc. Outro processo anaeróbio é a
fermentação, realizada por alguns fungos, bactérias e até mesmo células musculares do
nosso corpo quando a atividade física é intensa, por exemplo. Nesse tipo de reação,
alguns subprodutos são:

Fermentação alcoólica (etílica)
Realizada por fungos como as leveduras. É usada na
produção do vinho, pão e álcool combustível, por
exemplo.
Fermentação láctica
Realizada por bactérias do tipo lactobacilos e
eventualmente pelas células do nosso tecido
muscular. Na indústria, é usada na produção
de queijos, de coalhadas e de iogurtes.
Fermentação acética
Realizada por bactérias do tipo acetobacter, é usada
industrialmente na fabricação do vinagre.

1

glicose

→

2

álcool

etílico + CO2 + 2 ATP

1 glicose → 2 ácido láctico
+ 2 ATP
1 glicose → 2 ácido acético
+ CO2 + 2 ATP

Fonte: GISY, D. M. 2020. (Adaptado)

Fotossíntese
(Produzido pelo Projeto EMBRIAO, da Universidade Estadual de Campinas).
https://www.youtube.com/watch?v=Xm9y2SvPN1U&list=PLJIlGyGTKUaMNiN
-B5mwdHcfBMkp6DYLJ&index=3

Respiração celular
(Produzido pelo Projeto EMBRIAO, da Universidade Estadual de Campinas).
https://www.youtube.com/watch?v=-xne3VWpBIg&list=PLJIlGyGTKUaMNiNB5mwdHcfBMkp6DYLJ&index=2
13
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Desafio – Ciências da Natureza - Biologia
1. Leia os textos antes de responder às questões.

Texto 1
O reflorestamento e a manutenção das florestas existentes são essencialmente
importantes, tanto no ‗sequestro‘ como na conservação de vastos reservatórios de
carbono. Uma floresta madura (com mais de 80 anos) é capaz de estocar cerca de 150
toneladas de carbono por hectare, o que equivale à absorção de 550 kg de CO2 (gás
carbônico) da atmosfera, valor correspondente às emissões anuais de 80 brasileiros.
Uma área reflorestada com 5 a 10 anos pode absorver até 25 toneladas de CO2 por
hectare anualmente, o que significa neutralizar as emissões anuais de 3 brasileiros.
(Adaptado de FERNANDEZ, V. TANIZAKI, K).

Como as florestas retiram o CO2 (gás carbônico) da atmosfera? Dê exemplo de
como o CO2 é liberado na atmosfera.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Texto 2
Eutrofização é o processo de poluição de corpos d´água, como rios e lagos, que acabam
adquirindo uma coloração turva ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na
água. O ponto de partida é o aumento da disponibilidade de nutrientes, e, como
consequência, um aumento considerável no número de algas e cianobactérias. Num
primeiro momento, há mais alimento disponível para os heterótrofos, mas há pouca troca
de gases entre o corpo d´água e a atmosfera. A maior quantidade de algas na superfície
também diminui a passagem de luz para as plantas enraizadas que realizam fotossíntese.
Uma grande quantidade de nutrientes fica disponível aos decompositores, que utilizam o
já pouco oxigênio disponível no processo de decomposição, levando a uma
―desoxigenação‖ do corpo d´água. (Adaptado de LANGANKE, R.).

Por que o despejo de esgoto sem tratamento em um rio pode causar eutrofização?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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1. ESTUDANDO CONJUNTOS NUMÉRICOS
Figura 1: Conjunto numérico.

Fonte: Escola kids 2020.

O que são conjuntos numéricos?

15

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
Todos os números que conhecemos podem ser divididos em grupos segundo
características comuns entre eles, isto é, os números estão agrupados em conjuntos - os
conjuntos numéricos. Em nosso cotidiano, quantidades aparecem e precisam ser
representadas como, exemplo, um saldo negativo no banco ou uma variação negativa de
temperatura. Portanto, um conjunto é uma reunião de elementos que compartilham as
mesmas características. Quando esses elementos são números, esse agrupamento
passa a ser conhecido como conjunto numérico.
Existem infinitos conjuntos numéricos, entretanto, alguns deles são notáveis por
causa da frequência com que aparecem nas soluções e nas demonstrações matemáticas
e, principalmente, pela história de como os números foram criados.
São eles: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. A seguir, daremos uma
breve explicação a respeito de cada um desses conjuntos, para que seja fácil reconhecer
seus elementos.

1- Conjunto dos números naturais
O conjunto dos números naturais é formado por todos os números inteiros e
positivos. Além deles, o zero também faz parte desse conjunto. Utilizando a
representação por chaves, os elementos do conjunto dos números naturais são:
N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, …}
Observe que esse conjunto possui um primeiro elemento, o zero, mas não possui
um último elemento. Portanto, esse conjunto é infinito, embora seja limitado inferiormente.
Note também que a sequência dos números naturais é usada para contar, pois o
sucessor de um número natural sempre é uma unidade maior do que ele.

2- Conjunto dos números inteiros
Esse conjunto é formado por todos os números inteiros, sejam eles positivos,
negativos ou o número nulo (o zero). Assim, usando a representação por chaves, o
conjunto dos números inteiros possui os seguintes elementos:
Z = {…, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, …}
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Observe que esse conjunto é formado pelo conjunto dos números naturais, pelos
inversos aditivos de todos os números naturais e pelo zero. Esse conjunto também é
infinito, mas não é limitado.

3- Conjunto dos números racionais
Esse conjunto é formado por todos os números que podem ser escritos na forma
de fração, números inteiros, decimais finitos, dízimas periódicas, em que a e b são
números inteiros e b é sempre diferente de zero. Os elementos desse conjunto são:
números inteiros. Os números inteiros podem ser compreendidos como a divisão do
próprio número inteiro por 1. Quando o resultado da divisão entre dois números inteiros
não é um decimal finito, é uma dízima periódica.

4- Conjunto dos números irracionais
Esse conjunto é formado por todos os números que não racionais, ou seja,
por todos os números que não podem ser escritos como razão entre dois números
inteiros.
Os elementos que pertencem a esse conjunto são os decimais infinitos e não
periódicos. Alguns deles podem ser representados de outra maneira, como por
exemplo π, √2, √3 etc.

5- Conjunto dos números reais
Esse conjunto é formado pela união entre os conjuntos dos números
irracionais e dos números racionais. Assim, qualquer número racional ou
irracional é um elemento do conjunto dos números reais.

Sugestão de vídeos:
YOTUBE - Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=f3Inndu_T5Q >. Acesso em: 08
abr. 2020.
YOTUBE - Conjuntos Numéricos: Naturais e Inteiros - Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=Y_mYgLkuEl4>. Acesso em: 08 abr. 2020.
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DESAFIOS DE MATEMÁTICA!
Figura 2: Corda.

Fonte: Plásticos Juquitiba 2020.

1.O cálculo do comprimento e da área de uma tampa qualquer (imagem acima),
exige o conhecimento do valor de seu raio e a utilização do número Pi. O valor
aproximado deste número Pi, é determinado dividindo o comprimento da
circunferência pelo seu diâmetro. Sabe-se que o diâmetro de uma circunferência é
dado por qualquer corda que passe pelo centro da figura.

Tente fazer este cálculo em casa, usando qualquer tipo de material circular e
verifique o resultado, o mesmo deverá pertencer a um conjunto denominado
de:
a) Racionais b) Naturais

c) Inteiros

d) Racionais

e) Irracionais

Determinado o valor de Pi e identificado a qual conjunto pertence, relate como
foi essa experiência para você? Que tipo de tampa usou? Tente fazer o mesmo
cálculo utilizando outra tampa de diferentes dimensões, verifique se é sempre
o mesmo valor encontrado em relação ao cálculo que fez inicialmente.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Você já parou para pensar na quantidade de números que fazem parte do nosso
dia a dia desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir
novamente. É incrível a quantidade de números que fazem parte da nossa vida e
todas as funções que eles executam. O interessante é que dependendo de sua
localização ou posição, eles desempenham funções diferentes, por mais que
sejam os mesmos números. (Adaptado de tics na matemática)
Figura 3: Números racionais.

Fonte: matclube.blogspot.2008.

Como são importantes os números em nosso dia a dia. De acordo com as
informações textuais e a imagem acima, identifique quais valores pertencem aos
conjuntos dos números inteiros negativos, racionais positivos e reais positivos,
presentes no diagrama.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Figura 4: Classificação Números no cotidiano.

Estamos ladeados com inúmeras
aplicações dos conjuntos de números em
nosso

meio

social,

trabalho

e

laser;

baseados nesta afirmação, verifique se são
verdadeiros ou falsos os questionamentos
Fonte: tics na matemática. 2020.

abaixo justificando suas respostas.

a) Todo número natural é inteiro?
___________________________________________________________________
b) Todo número inteiro é natural?
___________________________________________________________________
c) Todo número inteiro é racional?
___________________________________________________________________
d) Todo número irracional é racional?
___________________________________________________________________
e) Todo número inteiro é real?
___________________________________________________________________
f) Todo número é real?
___________________________________________________________________

2. INTRODUÇÃO AOS CONJUNTOS
Revendo

a

Teoria

dos

Theory, P.Halmos ou Axiomatic Set

Conjuntos
No
de

Conjuntos,

alguns

estudo

trabalhamos

com

primitivos,

que

conceitos

devem ser entendidos e aceitos sem
definição.

Para

aprofundado

Conjuntos, pode-se ler: Naive Set

um

sobre

estudo
a

Theory, P.Suppes. O primeiro deles foi
traduzido para o português sob o título
(nada ingênuo de): Teoria Ingênua dos
Conjuntos.

mais

Teoria

do

Alguns conceitos primitivos

Conjunto: representa uma coleção de

Elemento: é um dos componentes de

objetos.

um conjunto.
a. José da Silva é um elemento do

a. O Conjunto de todos os brasileiros

conjunto dos brasileiros.

b. O Conjunto de todos os Números

b. 1 é um elemento do conjunto dos

Naturais

números naturais.

c.O conjunto de todos os números

c. -2 é um elemento do conjunto dos

reais tal que x²-4=0.

números reais que satisfaz à equação

Em

geral,

um

conjunto

é

denotado por uma letra maiúscula do
alfabeto: A, B, C, ..., Z.

x2-4=0
Em geral, um elemento de um
conjunto, é denotado por uma letra
minúscula do alfabeto: a, b, c, ..., z.

utilizamos o símbolo
Pertinência:

é

a

característica

que se lê:

"pertence".

associada a um elemento que faz

Para afirmar que 1 é um

parte de um conjunto.

número natural ou que 1 pertence ao

a. José da Silva pertence ao conjunto

conjunto

dos brasileiros.

escrevemos: 1

b.

1

pertence

ao

conjunto

dos

dos

números

naturais,

N

Para afirmar que 0 não é um

números naturais.

número natural ou que 0 não pertence

c. -2 pertence ao conjunto de números

ao conjunto dos números naturais,

reais que satisfaz à equação.

escrevemos: 0

N

Um símbolo matemático muito
Símbolo de pertinência: Se um

usado para a negação é a barra /

elemento pertence a um conjunto

traçada sobre o símbolo normal.

a. A={a, e, i, o, u}
b. N={1, 2, 3, 4, …}
c. M={João, Maria, José}

Descrição: O conjunto é descrito por
uma ou mais propriedades.
a. A={x: x é uma vogal}

Algumas

notações

para

b. N={x: x é um número natural}
c. M={x: x é uma pessoa da família de

conjuntos

Maria}
Muitas vezes, um conjunto é
representado com os seus elementos
dentro de duas chaves {e} através de
duas formas básicas e de uma terceira
forma geométrica:
Apresentação:

Os

elementos

do

conjunto estão dentro de duas chaves
{e}.

Figura 6:Diagrama de Venn.

Diagrama

de

"Venn-óiler")

Venn-Euler:
Os

conjuntos

(lê-se:
são

mostrados graficamente.

Fonte: Grupo escolar.

SUBCONJUNTOS
Dados os conjuntos A e B, diz-se que A está contido em B, denotado por A
B, se todos os elementos de A também estão em B. Algumas vezes diremos que um
conjunto A está propriamente contido em B, quando o conjunto B, além de conter os
elementos de A, contém também outros elementos. O conjunto A é denominado
subconjunto de B e o conjunto B é o conjunto que contém A.
Alguns conjuntos especiais:
Figura 7: Conjunto vazio.

Conjunto vazio: É um conjunto que
não possui elementos. É representado
por { } ou por Ø. O conjunto vazio está
contido em todos os conjuntos.
Fonte: Wikipédia. 2020.

contexto no qual estamos trabalhando
Figura 8: reunião de conjuntos.

e também contém todos os conjuntos
desse contexto.
O conjunto universo é representado
por uma letra U. Na sequência não
mais usaremos o conjunto universo.

Conjunto Unitário: É o conjunto que
Fonte: Edu. Gcf Global. 2020.

Conjunto universo: É um conjunto
que contém todos os elementos do

possui apenas um elemento.

Figura 9: classes de conjuntos.

Fonte: edu.gcfglobal. 2020.

OPERAÇÕES COM CONJUNTOS

A reunião dos conjuntos A e B é o conjunto de
todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao
conjunto B.

Fonte: Wikipédia. 2020.

A

B = {x: x

A ou x

B}

Exemplo: Se A= {a,e,i,o} e B={3,4} então A B={a,e,i,o,3,4}.
Interseção de conjuntos

A interseção dos conjuntos A e
B é o conjunto de todos os elementos
que pertencem ao conjunto A e ao
conjunto B.
A

B = {x: x

Aex

Quando a interseção de dois

B}

conjuntos A e B é o conjunto vazio,
Exemplo:

Se

A={a,e,i,o,u}

B={1,2,3,4} então A B=Ø.

e

dizemos que estes conjuntos são
disjuntos.
Complemento de um conjunto

O complemento do conjunto B
contido no conjunto A, denotado por
CAB, é a diferença entre os conjuntos
A e B, ou seja, é o conjunto de todos
os

elementos

que

pertencem

Quando não há dúvida sobre o

ao

conjunto A e não pertencem ao

universo

U

em

que

estamos

conjunto B.

trabalhando, simplesmente utilizamos
a letra c posta como expoente no

CAB = A-B = {x: x

Aex

B}

conjunto, para indicar o complemento
deste.

Graficamente, o complemento
do conjunto B no conjunto A, é dado

Sugestões de vídeo:

por:
Conjuntos Numéricos
Disponível em:
<https://plataformaintegrada.mec.gov.
br/recurso?id=22397&name=Conjunto
s%20Num%C3%A9ricos>.
Acesso
em: 14 abr. 2020.
Conjuntos: UNIÃO de Conjuntos
(Aula 3 de 6)
Disponível em:
<https://plataformaintegrada.mec.gov.
br/recurso?id=27134&name=Conjunto
s:%20UNI%C3%83O%20de%20Conju
ntos%20(Aula%203%20de%206)>.
Acesso em: 14 abr. 2020.
Conjuntos:
Conjuntos

DIFERENÇA
e

de

COMPLEMENTAR

(Aula 5 de 6)

DESAFIO DE MATEMÁTICA!

Disponível em:
<https://plataformaintegrada.mec.gov.
br/recurso?id=27136&name=Conjunto
s:%20DIFEREN%C3%87A%20de%20
Conjuntos%20e%20COMPLEMENTA
R%20(Aula%205%20de%206)>.
Acesso em: 14 abr. 2020.
Conjuntos:

INTERSECÇÃO

de

Conjuntos (Aula 4 de 6)
https://plataformaintegrada.mec.gov.br
/recurso?id=27135&name=Conjuntos:
%20INTERSEC%C3%87%C3%83O%
20de%20Conjuntos%20(Aula%204%2
0de%206)
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Figura 10: Operações com conjuntos.

Fonte: Brasil Escola. 2020.

1. Diagrama de Venn é um sistema de organização de conjuntos numéricos, onde os
elementos são agrupados em figuras geométricas, facilitando a visualização da divisão
feita entre os diferentes grupos. Analisando os diagramas de Veen (imagem acima) e de
acordo com as informações apresentadas no conteúdo, resolva:
a) A

B=

b) A

B=

c) A – B=

2. Um conjunto é qualquer coleção de objetos. Podemos falar, por exemplo, em: o
conjunto dos países da América do Sul, o conjunto dos livros de uma biblioteca, o
conjunto dos números ímpares. Os objetos que compõem um conjunto são chamados
elementos. Então, o Brasil pertence ao conjunto dos países da América do Sul, a Itália
não pertence a esse conjunto. Quando utilizamos a linguagem dos conjuntos em
determinado assunto, é importante determinar o conjunto formado pela totalidade dos
elementos que estão sendo considerados; esse conjunto é chamado conjunto universo
para o assunto em questão. Ele é como um celeiro de onde todos os elementos são
retirados, e é importante conhecê-lo antes de iniciar qualquer discussão. Por exemplo, a
pergunta: ―Quantos livros diferentes existem com mais de 500 páginas?‖ - pode ter uma
resposta distinta para cada conjunto universo considerado: é necessário saber se falamos
dos livros existentes em nossa casa, dos livros da biblioteca da escola, dos livros editados
no Brasil, etc. Algumas vezes, consideramos conjuntos com um só elemento. Um
conjunto assim é chamado conjunto unitário. (Adaptado de Matemática 2º grau)
De acordo com as informações do texto acima podemos dizer que:
1
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a) o conjunto dos satélites naturais da Terra é um conjunto unitário.
b) o conjunto dos números pares compreendido entre 6 e 8 é um conjunto unitário.
c) o conjunto dos países da América do Sul onde não existe praia é um conjunto vazio.
d) o conjunto dos números primos pares positivos é um conjunto vazio.
e) o conjunto dos números ímpares e pares ao mesmo tempo é um conjunto unitário.
Nota: Observamos que esta unidade é uma compilação de vários autores, não se tratando, portanto, de
uma redação original. Além da lista de referências básicas, encontram-se outras que foram utilizadas.

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das Habilidades
EM13CHS104
EM13CHS104

História
Objetos de Conhecimentos
Patrimônio Cultural Brasileiro e bens culturais materiais e
imateriais.
Diversidade cultural e manifestações culturais.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

História: Patrimônio Cultural Brasileiro: Tombamentos de bens materiais e
Registro de bens imateriais
Nos últimos anos, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
vem passando por significativo processo de revisão crítica e aprimoramento de suas
práticas. Tal afirmativa pode ser constatada na abrangência e na importância de
iniciativas como a aplicação da Instrução Normativa nº 01/2015, que estabelece
procedimentos administrativos a serem observados pela Instituição nos processos de
licenciamento ambiental dos quais participam; a criação do Grupo de Trabalho
Interdepartamental para Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiros, que atua na
preservação do patrimônio cultural de bens relacionados aos povos e comunidades
tradicionais de matriz africana; e na publicação dos guias de pesquisa e documentação do
Patrimônio Cultural e Diversidade Linguística. Os exemplos demonstram, também, a
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abrangência das atribuições legais do IPHAN, fato que tem exigido um esforço redobrado
na qualificação de sua gestão.
A exemplo do que ocorreu com Patrimônio Imaterial – cujos instrumentos de
salvaguarda e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, foram instituídos e
aprimorados a partir do Decreto nº 3.551/2000, permitindo a exitosa viabilização de
projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial
do Patrimônio Cultural Brasileiro – o Patrimônio Material passa a construir, de forma
participativa, a sua política.
O patrimônio material protegido pelo IPHAN é composto por um conjunto de bens
culturais classificados segundo sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo:
arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. A
Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio
cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial e,
também, ao estabelecer outras formas de preservação – como o Registro e o Inventário –
além do Tombamento, instituído pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, que
é adequado, principalmente, à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos
urbanos.
Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como as cidades
históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, como
coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos,
videográficos, fotográficos e cinematográficos.
A relação de patrimônios materiais tombados pelo IPHAN pode ser acessada por
meio do Arquivo Noronha Santos ou pelo Arquivo Central do IPHAN, que é o setor
responsável pela abertura, guarda e acesso aos processos de tombamento, de entorno e
de saída de obras de artes do País. O Arquivo também emite certidões para efeito de
prova e faz a inscrição dos bens nos Livros do Tombo.
Figura 1: Igreja do Rosário e São
Benedito – Cuiabá – MT

1
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Os bens culturais de natureza
imaterial dizem respeito àquelas práticas
e domínios da vida social que se
manifestam em saberes, ofícios e modos
de

fazer;

celebrações; formas

de

expressões cênicas, plásticas, musicais
ou
Fonte: IPHAN. 2020.

lúdicas;

mercados,

e

nos

lugares

feiras

e

santuários

como
que

abrigam práticas culturais coletivas.

Figura 2: Ritual Yaokwa do Povo Indígena
EnaweneNawe– MT

Fonte: IPHAN. 2020.

A Constituição Federal de 1988, reconhece a inclusão no patrimônio a ser
preservado pelo Estado em parceria com a sociedade, dos bens culturais que sejam
referências dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O patrimônio
imaterial é transmitido de geração a geração, 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 para
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

1
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) define como patrimônio imaterial "as práticas, representações, expressões,
conhecimentos e técnicas – 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." Esta definição
está de acordo com a Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006.
Figura 3: Viola de Cocho – MT

Fonte: IPHAN. 2020.

Para atender às determinações legais e criar instrumentos adequados ao
reconhecimento e à preservação desses bens imateriais, o IPHAN coordenou os estudos
que resultaram na edição do Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do
Patrimônio Imaterial (PNPI), e consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais
(INCR).
Em 2004, uma política de salvaguarda mais estruturada e sistemática começou a
ser implementada pelo IPHAN a partir da criação do Departamento do Patrimônio
Imaterial (DPI). Em 2010 foi instituído pelo Decreto nº. 7.387, de 9 de dezembro de 2010,
o Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL), utilizado para reconhecimento e
valorização das línguas portadoras de referência à identidade, ação e memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

Sugestão de vídeo:

YOTUBE: Documentário: viola-de-cocho e a proteção ao patrimônio imaterial.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CE2KZ6fgxJ0
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DESAFIO DE HISTÓRIA!
1 – Faça um resumo destacando os pontos principais do texto:

BRASIL: Diversidade cultural. Manifestações culturais. Festas regionais
A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre
os quais podemos citar: vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre
outros aspectos. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças
climáticas,

econômicas,

sociais

e

culturais

entre

as

suas

regiões.

Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus,
a população indígena e os escravos africanos. Posteriormente, os imigrantes italianos,
japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, contribuíram para a pluralidade
cultural do Brasil.
Ao abordar as culturas populares representadas nas festas, crenças, hábitos e
tradições, nos saberes do patrimônio cultural brasileiro, revelados na gastronomia, nas
danças folclóricas, nos ritos e celebrações, buscamos enfatizar que todo espaço ou lugar
possui uma significação de existência que o torna singular, definidor de uma identidade
que vem constituir pertencimento, e por que não dizer identidades, uma vez que
expressões culturais diversas convivem em um mesmo espaço e dialogam entre si.
Tais práticas exercidas no cotidiano da comunidade vêm consolidar referência a
um grupo ou a uma comunidade em uma região. Assim, quando falamos das festas
culturais inseridas no Brasil, surgem saberes peculiares que atravessaram muitas
existências das comunidades nas suas práticas simbolizadas nas comidas, no artesanato,
na música, na dança, celebrações e demais manifestações culturais.

Figura 4: Cavalhada – Poconé – MT

Importa ressaltar que as
festas culturais são traços de um
conjunto etnográfico da história e da
cultura de todos os povos, em todos
os níveis e classes sociais.
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Fonte: Historiografia matogrossense. blogspot. 2011.

Assim, as misturas étnicas entre negro, índio e branco resultaram em um alicerce
etnográfico comum a todo território com suas tradições de ordem religiosa e social
firmada no Brasil.
Em tempos de crescente globalização, a proteção, preservação, revitalização,
interpretação e promoção do patrimônio cultural de diferentes regiões têm sido ponto
fundamental para a valorização das culturas locais, contribuindo também para o
fortalecimento das identidades.
A cultura do Centro-Oeste brasileiro é bem diversificada, recebendo contribuições
principalmente dos indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. São
manifestações culturais típicas da região: a cavalhada e o fogaréu, no estado de Goiás;
e o cururu, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Figura 5: Grupo de Siriri – Cuiabá - MT

Fonte: Circuito MT

.

O siriri é uma dança folclórica da Região Centro-Oeste do Brasil, e faz parte das
festas tradicionais e festejos religiosos. Em Mato Grosso, ele é dançado por crianças,
homens e mulheres em rodas ou fileiras formadas por pares, que acompanham toadas
cujos temas mudam de verso para verso e cujas composições exaltam santos, cidades, a
natureza e até pessoas.
O Cururu é uma dança feita por homens, com cantos de desafios que narram fatos
bíblicos sobre o santo que está sendo homenageado, neste caso, São Gonçalo de
1
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Amarante. De origem tupi-guarani, o cururu anteriormente era dançado nos templos, e
mais tarde foi transportada para o domicílio do festeiro, onde se coloca um altar com o
Santo Padroeiro do respectivo culto.
Figura 6: Cururueiros – Cuiabá - MT

Fonte: Rádio Serra FM.

A culinária regional é composta por arroz com pequi, sopa paraguaia, arroz
carreteiro, farofa de banana, Maria-Isabel, pamonha, angu, cural, os peixes do Pantanal como o pintado, pacu, dourado, entre outros. O Estado de Mato Grosso foi formado por
uma grande diversidade cultural, o que só fez com que a sua cultura se enriquecesse.

Sugestão de vídeo:
YOTUBE - Apresentação do grupo Flor Ribeirinha. SIRIRI Cuiabano na Coréia do Sul.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DE3CpGdnZAw.

DESAFIO DE HISTÓRIA!
1. Cite exemplos de diversidade cultural:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Quais são os principais disseminadores da cultura brasileira?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Ao estudar as culturas populares estamos buscando enfatizar o quê?
1
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Por que é necessária a proteção, preservação, revitalização, interpretação e promoção
do patrimônio cultural de diferentes regiões?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5 - Cite alguns exemplos culturais da região Centro-Oeste.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6 - Em sua cidade há algum tipo de manifestação cultural? Qual? Comente sobre
ela:_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das Habilidades
EM13CHS101
EM13CHS204

Geografia
Objetos de Conhecimentos
Principais conceitos da geografia contemporânea, com
conceitos mais amplos e complexos como: espaço
geográfico e outros que expressam aspectos diferentes do
próprio espaço, como: território, lugar, paisagem e região.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Geografia

O Olhar Geográfico : Categorias Geográficas
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A Geografia é uma ciência humana que estuda o espaço geográfico e suas
composições, analisando a interação entre sociedade e natureza. No âmbito desse
mérito, essa área do conhecimento utiliza, em suas abordagens, uma série de conceitos
que são considerados como basilares para a fundamentação de seus estudos. Trata-se
das chamadas categorias da Geografia.
Os principais conceitos da Geografia são: lugar, paisagem, região, território e
espaço e espaço geográfico.

Paisagem
Figura 2: Paisagem natural.

Em

algumas

análises,

a paisagem é

diretamente definida como ―aquilo que a visão
alcança‖ ou como ―o mundo conforme a sua
aparência externa‖. Portanto, a paisagem costuma
ser definida como as formas com que a produção do
espaço geográfico se revela diante de nossos olhos.
Além disso, a paisagem é, muitas vezes, reveladora
Fonte: Vou passar. 2020.

de experiências e atrelada a fatores da expressão

humana e pessoal, o que dá à paisagem uma dimensão cultural.

Figura 1: Lugar Cuiabá.

Lugar
Cada pessoa enxerga o mundo de forma
específica, pois isso se relaciona com o
conjunto de experiências dos indivíduos ao
longo do tempo, suas concepções culturais e
seus valores morais e até religiosos. Portanto,
as análises geográficas pautadas no conceito
de lugar concebem o espaço analisado não de
maneira direta ou racional, mas por meio da
compreensão humana e, muitas vezes, com
base em valores afetivos ou de identidade.
A categoria lugar se trata de um espaço

Fonte: Satélite Norte. 2018.

com o qual possuo uma identidade, afetividade,

portanto a cidade que você mora pode ser um exemplo de lugar.
1
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Região
O conceito de região é amplamente utilizado no senso comum, sendo geralmente
empregado em referência a uma área do espaço mais ou menos delimitada. Na
Geografia, a região refere-se a uma porção superficial, designada a partir de uma
característica que lhe é marcante ou que é escolhida por aquele que concebe a região em
questão. Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre
muitos outros tipos.
Dessa forma, a região não existe diretamente, mas é uma construção intelectual
humana, em uma ideia muito defendida pelo geógrafo estadunidense Richard Hartshorne
(1899-1992). No âmbito da Literatura, por sua vez, essa noção está vinculada ao conceito
de regionalismo, que expressa o conjunto de costumes, expressões linguísticas e outros
valores que apresentam variação entre uma região e outra, dando uma identidade coletiva
para os diferentes lugares.
Figura 2: A regionalização do território brasileiro.

O regionalismo é uma variação
linguística ligada ao vocabulário, que
consiste na criação e no uso de
palavras ou expressões típicas de
determinada região. Como exemplo
temos
Nordeste,

―macaxeira‖,
que

no

usada

no

Sudeste

vira

―mandioca‖ e, no Sul, ―aipim‖.

Fonte: Info Escola. 2020.

Geografia na rede
Acesse a página Guia do Estudante e faça um Quiz sobre os regionalismos
brasileiros. <https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/quiz-voce-conhece-estes-regionalismosbrasileiros/>

Para saber mais sobre a regionalização do Brasil acesse o site do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacaodo-territorio/divisao-regional.html/>.
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DESAFIO DE GEOGRAFIA!
1) Você estudou que a categoria lugar é um espaço com o qual eu possuo
identidade/afetividade, portanto, o que é lugar para um pode não ser para outro. Pense
para você, o que é lugar e cite um exemplo.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2) O que define uma região? Pense em uma área regionalizada diferente daquela que foi
dada como exemplo do texto acima.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3) Procure identificar quais as palavras que estão inseridas no vocabulário cuiabano,
típicas do regionalismo local. Escreva pelo menos 5 palavras com seus respectivos
significados.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

O Olhar Geográfico : Categorias Geográficas (...continuação)

1
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TERRITÓRIO

Figura 3: O território brasileiro

Dentre as diversas concepções de território, as
mais difundidas e que marcam a tradição desse
conceito são aquelas que enfatizam a sua ligação com
relações de poder. Por assim dizer, território é um
espaço definido e delimitado por e a partir de
relações de poder. Ele pode ser analisado sob três
vertentes básicas:

Fonte: Mundo Educação. 2020.

Política ou jurídico-política: o território é visto como espaço delimitado e controlado,
através do qual se exerce um determinado poder.
Cultural ou simbólico-cultural: aquele que prioriza a dimensão simbólica e mais
subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como produto da apropriação/valorização
de um grupo em relação ao seu espaço vivido.
Econômica: enfatiza-se a dimensão espacial das relações econômicas; o território é visto
como fonte de recurso ou é incorporado no embate entre classes sociais ou na relação
capital/trabalho, como produto da divisão territorial do trabalho.

Figura 4: A evolução do território
brasileiro
Como os territórios são áreas delimitadas
por relações muito específicas de poder, nem
sempre estão vinculados somente a um país.
Existem territórios dos índios, das comunidades
organizadas, etc.
Os territórios podem se modificar. Na
Fonte: DGP. 2020.

verdade, são construídos e desconstruídos com o

passar do tempo: podem durar dias, meses, anos, séculos.

ESPAÇO GEOGRÁFICO
Figura 5: Aldeia indígena –
Parque Nacional do Xingu.
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Surge após o espaço ser trabalhado, usado e
modificado

ou

transformado

pelas

sociedades

humanas, ou quando estas imprimem na paisagem as
marcas da sua atuação e organização social.
Portal do Professor. 2020.

É comum que se confunda paisagem e espaço

geográfico, mas a paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos. Nesse
sentido a paisagem é transtemporal (pois junta objetos do passado e do presente). Já o
espaço é SEMPRE um presente.

Igreja Matriz e Palácio da Instrução em Cuiabá: a mesma paisagem em momentos diferentes

Figura 6: Década de 1940

Figura 7: Década de 70

Figura 8: Atualmente

Fonte: Blogspot. 2020.

Fonte: Blogspot. 2020.

Fonte: Jornal Baixada Cuiabana.

Figura 9:A FORMAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO
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Fonte: Linguagem Geográfica. 2020.

A paisagem existe através de suas formas criadas em momentos históricos
diferentes, porém, coexistindo no momento atual.

Paisagem e espaço geográfico não são sinônimos.
A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as
heranças que representam as sucessivas relações realizadas entre o homem e a
natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima.
O ser humano transforma o espaço no qual está inserido.

Geografia na rede
Acesse a página do site RD News e veja uma galeria de imagens (vídeo) de Cuiabá com
o ‗antes e o depois‘ de vários pontos da cidade, em: <https://www.rdnews.com.br/cuiaba300/conteudos/112642>.
Para saber mais sobre disputas territoriais, acesse o site do Guia do Estudante e conheça
7 territórios em situação de disputa pelo mundo, em:
<https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/ 7-territorios-em-situacao-de-disputa/>.
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DESAFIOS DE GEOGRAFIA!
1) Trabalhamos as principais categorias geográficas. Falamos sobre: lugar, paisagem,
região, território e espaço geográfico. A categoria território é muito importante para a
constituição

efetiva

de

um

país.

Por

quê?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) Quais as três vertentes básicas que um território pode ser analisado? Cite e explique
cada uma delas._______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3) Muitas pessoas confundem a categoria paisagem, com a categoria espaço geográfico.
Diferencie as duas:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das Habilidades
EM13CHS101
EM13CHS101

Sociologia
Objetos de Conhecimentos
Origem da Sociologia, objetos de estudos e conceitos
básicos, Antropologia, história das sociedades humanas.
Auguste Comte e a Sociologia como Ciência

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Sociologia: origem, objetos de estudos e conceitos básicos.
Antropologia e história das sociedades humanas.
ORIGEM

A Sociologia surgiu como uma disciplina no século XVIII, nas formas de resposta
acadêmica para um desafio na própria sociedade: se o mundo está ficando mais
integrado, a experiência de pessoas do mundo é crescentemente atomizada e
dispersada. Sociólogos não só esperavam entender o que unia os grupos sociais, mas
também desenvolver um "antídoto" para a desintegração social.
Um dos grandes fundadores da Sociologia foi Auguste Comte (em 1839), que
chamou a esta ciência de Sociologia (Societas, do latim = sociedade, e logos, do grego =
estudo, razão) e que acreditava unificar os estudos relativos ao homem, inclusive a
História, Psicologia e Economia. Montesquieu foi encarado como um dos fundadores e
destacou-se por ser considerado clássico ou o primeiro pensador moderno.
A Sociologia e a Filosofia passaram a ser obrigatórias na matriz curricular a partir
do ano de 2008, quando a comunidade escolar sentiu a necessidade de temas
relacionados ao desenvolvimento do ser humano como um todo, para desenvolver nos
estudantes o censo crítico e de participação ativa na sociedade. A Sociologia é a base
para possíveis esclarecimentos sobre muitos fatos para os quais ainda não há respostas,
como por exemplo, entender o relacionamento em sociedade, entre os seres humanos.
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Comte acreditava que toda vida humana tinha as mesmas histórias distintas
atravessadas e se as pessoas compreendessem os momentos do progresso, poderia
prescrever "remédios" para os problemas que tanto afligem a ordem social.
A Sociologia é uma das ciências humanas que estuda as unidades que
naturalmente formam a sociedade, o comportamento humano em função do meio e os
processos que interligam os indivíduos em associações, os fenômenos sociais, grupos e
instituições, buscando uma explicação para as relações de interdependência.

OBJETOS DE ESTUDOS E CONCEITOS BÁSICOS
Figura 1: Desigualdade
O objeto de estudo da sociologia engloba a análise
dos fenômenos de interação entre os indivíduos, as
formas internas de estrutura (as camadas sociais, os
valores, as instituições, as normas, as leis), os conflitos e
as formas de cooperação geradas através das relações
Fonte: Brasil Escola. 2020.

sociais.
A sociologia estuda as relações de formalidade

presentes na vida e nas sociedades. Como é relativa aos fatos e à realidade, não
determina regras dos estados sociais e das particularidades da conduta humana, porque
esse é objetivo da filosofia e ética social.
A sociologia abrange várias áreas, existindo sociologia comunitária, sociologia
econômica, sociologia financeira, sociologia política, sociologia jurídica, sociologia do
trabalho, sociologia familiar, etc.
Através das pesquisas sobre os fenômenos que se repetem nas interações sociais,
os sociólogos observam os padrões comuns para formularem teorias sobre os fatos
sociais. Os métodos de estudo da sociologia envolvem técnicas qualitativas (descrição
detalhada de situações e comportamentos) e quantitativas (análise estatística).

CONCEITOS BÁSICOS
INTERAÇÃO SOCIAL
É uma ação coletiva entre dois ou mais indivíduos, com objetivos em comum que os faça
conviver ou trabalhar juntos.
1
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FATO SOCIAL
São fatos exteriores e anteriores à existência do indivíduo, e continuariam existindo
mesmo que este não existisse ou deixasse de existir. São fatos que exercem coação ao
indivíduo, ou seja, ao deixar de praticá-los o indivíduo sofreria pressão por parte da
sociedade até que se enquadrasse nos padrões vigentes.
GRUPO SOCIAL
Conjuntos de indivíduos que interagem uns com os outros durante certo período de
tempo. Se dividem em:
Grupos primários - família, amigos, amigos de infância, de escola. Ou seja, pessoas
com quem o indivíduo interage mais, pessoalmente.
Grupos Secundários - Colegas em geral, vizinhos, professores, patrões, motoristas,
secretárias. Ou seja, pessoas com as quais o indivíduo se relaciona de maneira
impessoal por ter pouco ou nenhum contato íntimo, restrito.

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL
Processo que coloca as pessoas de uma sociedade em camadas (estratos) sociais
diferentes, segundo suas condições econômicas, sob a forma de uma pirâmide: no alto,
os mais ricos (minoria); na base, os mais pobres (maioria).

CLASSE SOCIAL
É cada uma das camadas da pirâmide, que constituem a sociedade. Cada classe
tem seus valores, crenças, ideais que as distinguem de outras classes.

COMUNIDADE
Grupo local bastante integrado, com predominância de grupos primários: pessoais,
informais, sentimentais, tradicionais, que envolvem o indivíduo como um todo. A cultura
de uma comunidade é, geralmente, tradicional e homogênea, passada de pai para filho e
resistente a influências externas.

SOCIEDADE
Conjunto de grupos de indivíduos e instituições cujos relacionamentos são
impessoais, formais, utilitários, especializados e, geralmente, baseados em contratos.

1

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
STATUS SOCIAL
Posição que o indivíduo ocupa num grupo social ou na sociedade (filha, aluna,
funcionária).

PAPEL SOCIAL
Conjunto de funções que cada indivíduo desempenha em consequência do status
que ocupa.

Vídeo indicado
YOTUBE - Canal: Aulalivre - Enem 2020 e vestibulares - Sociologia - O surgimento da
Sociologia - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=i2uztouJZBY

DESAFIO DE SOCIOLOGIA!
1. Resuma em seu caderno o contexto da criação da sociologia.
AUGUSTE COMTE E A SOCIOLOGIA COMO CIÊNCIA
Figura 1: Auguste Comte.

Quem foi Auguste Comte?
Nascido em Montpellier, na França, no ano de 1798, Isidore
Auguste Marie François Xavier Comte foi um filósofo francês
que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a
necessidade de uma ciência da sociedade (Sociologia) e por
ter fundamentado, pela primeira vez, a teoria positivista.

Fonte: Pinterest. 2020.

Comte era filho de uma família monarquista francesa

tradicional e católica. Estudou na cidade de Montpellier até mudar-se para Paris, onde
ingressou na Escola Politécnica. Após o fechamento temporário da Escola Politécnica,
Comte retornou à sua cidade natal para estudar na Faculdade de Medicina.
Em 1817, retornou à Escola Politécnica, em Paris, mas foi expulso por liderar
manifestações dentro da instituição. Comte passou a escrever para jornais e dar aulas
particulares, até que começou a trabalhar como secretário do Conde de Saint Simon,
filósofo francês progressista que se autoproclamava socialista.
Saint Simon introduziu Comte no círculo intelectual francês de sua época e
influenciou-o em muitos aspectos, o principal deles é o entendimento de que haveria uma
marcha progressiva constante na história da humanidade, ou seja, que a humanidade
1
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sempre caminharia para o desenvolvimento. Também são ideias de Saint Simon que
influenciaram Comte: a noção de que existem leis sociais — assim como a natureza
obedece às leis da Física — e de que o conhecimento científico aperfeiçoa o ser humano.
Comte passou a dedicar-se à formulação de sua doutrina positivista e, em 1822,
publicou o Plano de trabalhos necessários para a reorganização da sociedade. O filósofo
começou a redigir o seu Curso de Filosofia Positiva em 1830, e terminou apenas no ano
de 1842.
Nos primeiros escritos, Comte já planejava um esboço da Sociologia, a qual
nomeou de ―Física Social‖, em referência à semelhante organização por leis entre as
ciências da natureza e a ciência da sociedade. O termo ―sociologia‖ surgiu somente nos
volumes do Curso de Filosofia Positiva.
Comte já havia rompido o trabalho com Saint Simon devido à incompatibilidade de
ideais. Em 1947, o filósofo fundou o que ele chamou de Religião da Humanidade, ou
Religião Positivista. Essa seria uma doutrina que daria lugar à religião comum, colocando
o homem e o desenvolvimento do estágio positivo da humanidade (a ciência e a crença
no cientificismo) no lugar da ideia comum de Deus.
As ideias de Comte conquistam adeptos fora da França, inclusive no Brasil.

Sociologia
Auguste Comte é considerado o ―pai‖ da Sociologia. Foi o primeiro a teorizar a
necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, a fim de reorganizá-la e colocála nos trilhos certos para o maior desenvolvimento possível. Mesmo sendo de família
monarquista, ele apostava no acerto da Revolução Francesa: o fim do Antigo Regime.
Para ele, os ideais republicanos soavam como o despertar de um novo tempo que abriria
caminho para as ciências e a tecnologia desenvolverem-se plenamente. Porém, a
Revolução Francesa havia deixado um período de caos e instabilidade social na França.
A Revolução Industrial, impulsionada na primeira metade do século XIX,
principalmente pelo motor movido a vapor, também era crucial para o desenvolvimento.
No entanto, muitos problemas tinham resultado da grande explosão demográfica dos
centros urbanos decorrente da Revolução Industrial, como o desemprego, a miséria e a
forte desigualdade social. Comte enxergava que seria necessário criar uma ciência que
conseguisse teorizar todos esses fatores para apontar possíveis saídas para eles.
Comte propôs uma ciência chamada, em um primeiro momento, de Física Social e,
depois, de Sociologia. Era essa que seria capaz de aplicar o método de observação e
1
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experimentação das ciências da natureza na sociedade. Esse método encontraria as
mesmas estruturas e leis que existem na Física, porém na sociedade. Nascia aí a
Sociologia, que seria mais bem delimitada, mais tarde, com o pensador Émile Durkheim,
que criou um método de operação próprio para a Sociologia.

Positivismo
Comte foi o primeiro a estabelecer as raízes do positivismo. Segundo ele, o
positivismo era o que o ser humano tinha criado de mais organizado: a observação e o
entendimento da natureza com base no trabalho científico. Politicamente, o positivismo
seria

expresso

pelo

trabalho

integrado

entre

ciência

e

política,

visando

ao

desenvolvimento da sociedade. Para explicar a sua teoria positivista, o filósofo
estabeleceu a Lei dos Três Estados: os três estágios de desenvolvimento da
humanidade.
Estado teológico: o ser humano, em seus primórdios, necessitava encontrar explicações
para os fenômenos naturais. Essas explicações eram fornecidas por narrativas
mitológicas e religiosas, pois, ao não conseguirem explicar a natureza, os homens criaram
seres sobrenaturais para fundamentarem as suas explicações.
Estado metafísico: consiste no início da Filosofia. O ser humano já não se contentava
mais com as explicações religiosas e passou a formular teorias racionais para conjecturar
as possíveis causas dos efeitos observados na natureza. Nesse estágio, ainda há a
prevalência do raciocínio sem a observação da própria natureza.
Estado positivo: esse estágio seria o mais desenvolvido. O ser humano entendeu que,
para encontrar respostas sobre a natureza, ele deveria procurar as explicações na própria
natureza. Nesse ponto, haveria o desenvolvimento das ciências e de um modo de pensar
o mundo por meio do entendimento, como algo que está dado fisicamente. O estágio
positivo seria marcado pela Física, pela Biologia e pela busca pelo progresso.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das Habilidades

EM13CHS101

Filosofia
Objetos de Conhecimentos
Comparar a etimologia da palavra filosofia com uma
possível definição de Filosofia;
Identificar a atitude filosófica, o estranhamento diante da
realidade vivida;
Provocar e perceber as questões filosóficas;
Desenvolver o pensar crítico-reflexivo.

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Para que serve a Filosofia

Para responder essa pergunta utilitarista3, é necessário saber o que é filosofia. A
palavra filosofia é de origem grega e tem na sua composição duas outras palavras
gregas: philia e shopia. Philia significa amizade, amor fraternal, e shopia significa
sabedoria. Desse modo, quanto a sua etimologia4, filosofia significa amor ou amizade pela
sabedoria.
De fato, aquele que faz filosofia – o filósofo – ou mesmo um estudante de filosofia,
ama o saber, o conhecimento. Porém, o simples significado etimológico da palavra
filosofia, não comporta a dimensão de conhecimentos que esta disciplina tão antiga
abarca e não esclarece muito o que é a filosofia.
Uma maneira para começarmos a entender o que é a filosofia e o que ela aborda, é
dizer que a filosofia se apresenta no nosso raciocínio e, digamos, ―para o mundo‖ sob a
forma de questões, questões filosóficas. É ao interrogar sobre algo que passamos de
meros expectadores da realidade a sujeitos conscientes desta realidade. A questão ou
problema filosófico parte de um estranhamento que temos sobre algo. Por exemplo, em

3
4

. Utilitarismo doutrina que valoriza o que é útil, neste caso, do ponto de vista do conhecimento.
. Etimologia é o estudo da origem e evolução das palavras.
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algum momento da nossa vida já nos perguntamos qual a origem5 e ordem do mundo ou
se a alma é imortal 6. Quando refletimos e buscamos responder estas questões, estamos
fazendo filosofia, isto é, estamos filosofando. No caso, sobre a causa da realidade do
mundo e o que acontece posterior à morte.
No desenvolvimento do nosso raciocínio, ao buscar responder essas questões
podemos cair em outras interrogações, e esse movimento do pensamento é próprio da
atividade filosófica. Porém, é algo que incomoda muitos estudantes, pois essa dinâmica
de estruturação do pensamento dá a impressão de que a filosofia não apresenta
respostas para as questões. E a pergunta inicial, então, novamente se coloca: Para que
serve a Filosofia? Para pensarmos sobre questões e cairmos em outras questões e não
chegarmos às respostas?
A filosofia, enquanto disciplina escolar, provoca a reflexão e o pensar crítico e nos
coloca como avaliadores de nós mesmos, de nossas ações, das coisas e do mundo. Por
isso, seu exercício promove um pensar autônomo, claro, profundo e abrangente. Mas
essas características que a reflexão filosófica suscita só são verificadas quando nos
colocamos e procuramos desenvolver as questões filosóficas.
Links:
YOTUBE - Canal: Casa do Saber - Para que Serve a Filosofia? Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=1yuL7jcxMzg
YOTUBE - Canal Futura - Perguntas (1) - Disponível em: https://youtu.be/xg8UG9I8hmw
YOTUBE - Canal Futura - Campanha Institucional: E se... (versão 2) - Disponível em:
https://youtu.be/ltQnWmY8ioo

DESAFIO DE FILOSOFIA!
1.Qual a explicação que você dá para a origem do mundo? Já se perguntou se existe
outra maneira de compreender ou explicar a realidade, que não seja esta que sabe?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5

. Devido ao aspecto racional do seu pensamento, em Filosofia não se considera o conceito de criação ex
nihilo (do nada), mas sobre origem no sentido de causa (origem) e imortalidade da alma para tratar sobre a
―vida após a morte‖.
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1. A atitude filosófica

Na aula anterior mencionamos que a filosofia se apresenta ao mundo sob a forma
de questões, ou seja, questões filosóficas. Uma questão filosófica se difere de uma
simples pergunta, pois esta apresenta respostas objetivas e imediatas 7. Por exemplo: Que
horas são? Você ama seus pais, seus irmãos, seus filhos e seu companheiro(a)? Você já
matou alguém? Você já praticou alguma maldade? Observe que, para todas essas
perguntas há respostas diretas, objetivas e para respondê-las, não é necessário um
pensar mais profundo ou um longo tempo de reflexão.
Com as questões filosóficas ocorre justamente o contrário. Elas exigem que
pensemos sobre o que elas interrogam de modo cuidadoso e refletido e, por isso, não há
respostas imediatas. Para responder uma questão filosófica é requerido pensar e
examinar o que se interroga do modo cuidadoso, reflexivo. Por exemplo: O que é o
tempo? O que é o amor? Por que a morte é usada como punição em alguns países? A
alma é imortal? Qual a origem do mal?
Observe que ao tentar responder essas questões muitas vezes vamos cair em
outras interrogações. Por exemplo, quando nos perguntamos o que é o tempo? O nosso
raciocínio rapidamente nos coloca as questões: de qual tempo está se falando? Do tempo
cronológico? Do tempo relacionado ao clima de um lugar? Sobre a questão do amor a
mesma dinâmica de raciocínio ocorre: de qual amor está se falando? Do amor entre pais
e filhos ou entre irmãos? Ou do amor entre os amantes? Como já foi dito, o aspecto não
imediatista da reflexão filosófica acaba por frustrar e desanimar muitos estudantes com
relação ao aprendizado da filosofia. Entretanto, é este mesmo movimento do pensamento
filosófico que também cativa e desperta o estudante para a filosofia, pois é ao tentar
responder as questões que nos apaixonamos e nos tornamos amigos da sophia.
7

. Objetivo neste contexto significa sem rodeios, direto; e imediato sem intermediário.
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Segundo o filósofo grego Aristóteles (384 – 322 a. C.), começamos a filosofar
quando algo nos causa admiração ou espanto, como a própria vida, a morte, o amor entre
outros. Aristóteles afirma que a pessoa que se coloca uma questão, se espanta com
aquilo que ela suscita e reconhece a própria ignorância. É diante desta atitude, de
procurar responder as questões com as quais nos deparamos e não encontramos
respostas de imediato, que nós - através do pensamento - começamos a filosofar.

2. A atitude filosófica nos dias atuais

Durante a pandemia do coronavírus em 2020, vários países adotaram como
medida de controle para evitar a infestação do vírus o isolamento social. As pessoas
tinham que ficar confinadas em suas casas para evitar a contaminação. Essa
necessidade fez mudar a rotina de vida das pessoas. As compras eram feitas por
aplicativos de celular ou pela internet, muitas pessoas passaram a trabalhar em casa – o
chamado homeoffice do inglês -, estudantes passaram a assistir aulas pela internet –
educação não presencial - hábitos de consumo e de convívio social foram revistos e
muitas outras mudanças ocorreram.
O isolamento social nos colocou diante de uma realidade com a qual não
estávamos acostumados. Isso nos pôs a pensar sobre nossos hábitos de vida e também
a problematizar diversos padrões de comportamento e costumes que eram habituais na
nossa sociedade como o individualismo e a valorização da juventude. Além disso,
passamos a refletir sobre a solidão e o egoísmo. Também desenvolvemos altruísmo 8 pois
sabendo que os idosos eram o grupo de risco mais suscetível ao COVID-19, muitos
jovens se dispunham para realizar compras aos idosos. A pandemia do coronavírus nos
fez rever nossas práticas de vida e também ressignificar a própria vida.

8

. Doutrina moral oposta ao egoísmo, caracterizada pela atitude daquele que se importa com as demais
pessoas e que encontra motivação na realização dos interesses alheios.
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Figura 2: coronavirus-mulher-deixa-bilhete-no-elevador-para-ajudar-vizinhos-idosos.htm

Fonte: Uol. Viva bem Notícias. 2020.

DESAFIO DE FILOSOFIA!
1. Qual questão filosófica aparece na música abaixo? Reescreva os trechos da música
em que essa questão aparece?
CAJUÍNA (Caetano Veloso)
Existirmos: a que será que se destina?
Pois quando tu me deste a rosa pequenina
Vi que és um homem lindo e que se acaso a sina
Do menino infeliz não se nos ilumina
Tampouco turva-se a lágrima nordestina
Apenas a matéria vida era tão fina
E éramos olharmo-nos intacta retina
A cajuína cristalina em Teresina.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 1º Ano do Ensino Médio Eja
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma:1° ano ___

Língua Portuguesa

1- Enumere os espaços entre parênteses abaixo após a leitura das charges e
identifique os efeitos de sentido por elas provocados, de forma a associá-los:
Efeitos de Sentido
1- Ambiguidade

2- Duplo sentido

3- Ironia

4- Humor

CHARGES
()

( )

Fonte: O tempo. Charge. 2020.
Fonte: Cassilandia Urgente. Charge. 2020.

( )

( )

Fonte: Portal News. Charge. 2020.

Fonte: Portal do professor. 2020.
.
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2- Quanto a interpretação dos efeitos de sentido provocados na leitura das
charges acima, é possível afirmar que:
I)

O efeito de humor é provocado pela expressão física e facial de chateação
da avó por não contar com a interação dos netos que preferem a tecnologia;

II)

O efeito de ironia reside na dificuldade e tempo que se leva para conseguir
uma vaga de emprego, consequência da pouca oferta de vagas em
contraste ao grande número de desempregados;

III)

O efeito de duplo sentido é provocado pelas diferentes interpretações: do
cachorro correr atrás das pessoas que passavam de moto ou ele mesmo
pilotar a moto em perseguição as pessoas;

IV)

A ambiguidade se estabelece pelos diferentes significados atribuídos a
expressão pé direito: ―começar bem o ano‖ ou ―iniciar a refeição comendo o
pé direito do homem‖ na cerimonia de canibalismo.

V)

A leitura de nenhuma das charges provoca efeitos de sentido.

*Marque a alternativa correta abaixo:
a) Somente as interpretações I, II e III estão corretas.
b) Somente as interpretações IV e V estão corretas.
c) Somente a interpretação V está correta.
d) Somente as interpretações I, II, III e IV estão corretas.
e) Todas as interpretações estão corretas.

3- Leia e observe a importância das figuras de linguagem para composição dos
trechos das músicas abaixo:
I)

Antônimos, Jorge e Mateus
―Sem você
Não importa se é doce ou salgado
Se tá quente ou gelado
Se faz sol ou vai chover
Eu achei que tava certo, fui errado
Era leve, tá pesado ficar longe de você
Pro escuro ficar claro
O sozinho acompanhado
É só a gente ficar junto e não separado‖
1
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II)

Vagalumes (part. Ivo Mozart) Pollo
Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí,
Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor,
Eu só quero amar você,
E quando amanhecer eu quero acordar...Do seu lado.

III)

Fé Na Luta, Gabriel O Pensador
―Olha a paisagem,
aproveita a viagem
Que um dia a viagem termina‖

*Marque a alternativa que associa os trechos de música acima as suas figuras:
a) I) Ironia, II) hipérbole, III) antítese
b) I) Hipérbole, II) antítese, III) eufemismo
c) I) Antítese e II) eufemismo; III) ironia
d) I) Eufemismo, II) ironia e III) hipérbole
e) I) Antítese e II) hipérbole e III) eufemismo.

4- Busque pelo menos um exemplo de figuras de linguagem nos versos acima:
a) Antítese:_________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Eufemismo:______________________________________________________
________________________________________________________________
c) Hipérbole:_______________________________________________________
________________________________________________________________
d) Ironia:___________________________________________________________
________________________________________________________________
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Educação Física
1. Você possui o hábito de fazer alguma atividade, em seu momento de lazer, que requer
movimento? O quê?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. As pessoas que moram com você praticam alguma atividade física? Vocês fazem
juntos?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Quais atividades de movimento podem ser feitas por você junto com seus familiares?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. O que é sedentarismo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Quais são os benefícios de se praticar atividade física com os familiares?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Quais são as orientações para se preparar para a atividade física de forma segura?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Quais são as orientações para se ter uma alimentação saudável?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. O que você pode mudar na sua alimentação para ter uma alimentação mais saudável?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Arte
1 – A arte que abandona a intenção de representar o real e expressa ideias e sentimentos
empregando elementos visuais, como: cor, linha, formas, e que se opõe à arte figurativa
trata-se da:
a) Arte abstrata.

c) Vernissage.

b) Arte renascentista.

d) Performance.

2 – Diversas vezes já fomos surpreendidos ao caminhar pelas ruas da cidade e observar
alguns muros pintados com trabalhos artísticos e achou que não entendia nada do que
estava vendo? Quantas vezes, provocados pela surpresa que essas obras nos causam, já
não nos perguntamos: ―mas isso é arte? O que será que o artista quis dizer com a obra?
Diante disso, há um meio de compreender os caminhos escolhidos pelos artistas
que é através da
a) história da arte.

c) linguagem coloquial.

b) obra científica.

d) história da civilização.

3 - Ainda não foi possível encontrar um conceito que pudesse traduzir a arte de maneira
satisfatória. Isso ocorre porque, para cada época e lugar, a sociedade reconhece como
arte alguns objetos e outros não, pois, em diferentes momentos, elaboram-se formas de
demonstrar o que se valoriza como objetos artísticos.
Com base nas informações, isso pode variar de acordo com a:
a) cultura da sociedade em questão.
b) obras que cada grupo deixa de produzir.
c) quantidade de exposição que o artista faz.
d) produção mecanizada de cada indivíduo.
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4 – Quando se trata de arte figurativa, os temas pertencem a algumas categorias de
conteúdo, chamados gêneros artísticos. Entre os principais, podemos citar alguns:
a) retrato, autorretrato, paisagem e natureza-morta.
b) cenas da vida cotidiana, épico e lírico.
c) dramático, lúdico e natureza-morta.
d) paisagem noturna, cerimonial e épico.
5 – Preencha as lacunas nas frases abaixo:
a) Hoje em dia, a atividade artística se faz de maneira mais individualizada e cada
______________ parece desenvolver um ____________ que é só seu.
b) A arte possui um caráter estético e está intimamente relacionada com as
_____________ e _______________ dos indivíduos.
c) Uma das mais importantes características da arte é o fato de despertar, em quem vê, o
sentimento de _____________ o __________.

Figura 1 – Informal, Lia Cardoso
6 – Observe a imagem e responda:
Com base na observação da obra, é possível
entender que a composição apresentada retrata a:
a) Arte abstrata.
b) Performance.
c) Arte figurativa.
Fonte: Arquivo pessoal. (2019)

d) Natureza-morta.

Figura 2 – Frida Kahlo, Yasmin Miranda
7 – Analise a imagem ao lado e responda:
É correto afirmar que a releitura da obra de Frida Kahlo
contempla um dos gêneros artísticos da pintura que é
a) o retrato.
b) a paisagem.
c) o autorretrato.
Fonte: Arquivo pessoal. (2018)

d) a natureza-morta.
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Língua Inglesa
1. Leia o texto abaixo e responda às perguntas.
Why Are Hobbies Important?
Hobbies take us out of our everyday experience and give us a chance to do something we
love and are passionate about. A hobby can be a mental escape, help us improve a skill,
or just an opportunity to socialize with others. Hobbies are good to disconnect from work
and break away from the monotony of daily schedules.
Examples of hobbies for different benefits:
1. Physical: hiking, camping, swimming, yoga, martial arts
2. Mental and Emotional: gardening, music, painting or drawing, cooking, photography
3. Social and Interpersonal: exploring new restaurants, seeing movies, trying new
technology, playing music, playing games, and investing in real estate
4. Creativity: writing fiction, calligraphy, cake decorating, handcrafting, crocheting or
knitting, jewelry-making
5. Self-Improvement: traveling, cooking, meditation, completing puzzles, or volunteering.
(Texto adaptado) Fonte: Kettering University.

Vocabulary:
takeus out = nos afastam
dosomethingwelove = fazer algo que amamos
improve a skill = aperfeiçoar uma habilidade
1
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work = trabalho
schedules = agendas
self-improvement = auto desenvolvimento

a) Encontre, no primeiro parágrafo do texto, quais são os benefícios proporcionados pela
prática de hobbies.

b) Quais são os 05 diferentes tipos de benefícios obtidos pela prática de hobbies?

2. Assinale T (true) para as sentenças verdadeiras e F (false) para as sentenças falsas.
( ) Os hobbies nos afastam da experiência diária e nos dão a chance de fazer algo que
amamos e pelo qual somos apaixonados.
( ) Um hobby pode ser um escape mental, nos ajuda a desenvolver uma habilidade ou
ser apenas uma oportunidade de socialização com outros.
( ) Hobbies são bons para nos desconectar do trabalho e quebrar a monotonia das
agendas diárias.

3. Os hobbies podem trazer benefícios para nosso corpo, mente e vida social. Para
alguns, pode parecer que a inclusão de um hobby na rotina será mais uma tarefa ou
compromisso na agenda. Porém, considerando os benefícios que um hobby pode
proporcionar, poderá trazer um aumento na produtividade, conforme indicado por
pesquisas. Outros imaginam que praticar um hobby é algo possível somente para aqueles
que têm uma vida tranquila. Porém, pessoas já sobrecarregadas são as maiores
favorecidas e capazes de obter proveito ainda maior destas práticas.

Faça uma lista com 05 hobbies que você já possui ou que poderá iniciar em breve.
Considere aspectos como: tempo disponível, aptidões trazidas da infância, valor
disponível para investir em seu hobby, preferência por atividades individuais ou em
grupos, gosto ou não por competição. Em seguida, traduza estes 05 itens para o inglês e
verifique se foram citados ao longo do texto ―Why are hobbies important?‖.
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Língua Espanhola
João estava estudando vocabulário espanhol em um site na internet e percebeu
que alguns apresentavam a definição ―animales mascotas‖. Esse termo faz referência aos
animais que podem ser domesticados.
Assinale a alternativa que contenha animais com essa característica.
a) conejos y jirafas
b) murciélagos y culebras
c) hámsteres y cocodrilos
d) gatos y perros
e) cebras y leones

Devido ao confinamento provocado pela pandemia, os jogos e brincadeiras em
família se tornaram algo comum em muitas residências e com isso houve o resgate de
muitas atividades que andavam esquecidas. O texto a seguir retrata um pouco dessa
nostalgia.
Los videojuegos retro vuelven estar de moda
Videojuegos clásicos como Super Mario Bros o Donkey Kong son cada vez más
solicitados por un creciente número de fans, que acuden a comprarlos en lugares como el
distrito de Akhibara, en Tokyo, para revivir su juventud.
Fonte: El Comercio. 2020.

No texto, o vocábulo videojuego faz referência
a) aos aparelhos antigos de vídeo cassete
b) aos japoneses que apreciam a moda retrô
c) aos videoclipes de bandas do passado
1
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d) às brincadeiras e jogos de tabuleiro.
e) aos jogos de videogames antigos.
O chapéu-panamá é um dos artigos de vestuário mais famoso do mundo, seu
estilo nunca sai de moda e a lista de famosos que apreciam esse estilo é bem longa. O
texto a seguir conta um pouco da história desse chapéu.
Historia del sombrero-panamá
A pesar del nombre, los primeros sombreros fueron fabricados en Ecuador, no en
Panamá; su nombre viene del hecho de que alcanzaron relevancia durante la
construcción del Canal de Panamá, cuando millares de sombreros fueron importados de
Ecuador para el uso de los trabajadores de la construcción del Canal.
La ciudad ecuatoriana de Cuenca es el productor principal; sin embargo, la ciudad
de Montecristi, también en Ecuador, tiene la reputación de producir los sombreros de
calidad más fina.
El sombrero de Panamá tiene varios nombres. Fue llamado jipijapa o Montecristi,
un nombre que todavía se encuentra entre los especialistas de los ―Panamás‖ de
calidad.[…]
Fonte: Palmas shop SuccessfulLifestyle. 2020.

Sobre o Chapéu-panamá, julgue as alternativas e assinale a correta.
a) Montecristi é a cidade que mais produz esse tipo de chapéu.
b) O chapéu-panamá, apesar do nome, originalmente surgiu no Equador.
c) Os primeiros modelos foram fabricados no Equador e no Panamá.
d) Segundo especialistas, os chapéus de melhor qualidade são panamenhos.
Na América Latina, o chapéu panamá é símbolo das classes trabalhadoras.
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Matemática
1 - Neutralização de CO2 esbarra em método.
Número de árvores que precisam ser plantadas para sequestrar uma tonelada de
carbono varia em 300% entre empresas. A discrepância se deve à falta de metodologia
única para estimar captura de carbono por espécies tropicais; ONG muda cálculo do
serviço.
Na SOS Mata Atlântica, ONG paulista que também "neutraliza" carbono, a taxa
praticada até agora é de 1,7 árvores para prender uma tonelada de carbono, mas a conta
vai mudar. Preocupada em não vender fumaça ao cliente, a SOS está mudando sua
metodologia. Segundo Adauto Basílio, diretor de Capacitação de Recursos da ONG, a
partir de agora será usada a relação de 3,6 árvores para compensar uma tonelada.
"Antes, usávamos a relação de 1,7 árvores por tonelada. Ou seja, a quantidade de
árvores vai dobrar", afirma Basílio.
A SOS Mata Atlântica tem projetos grandes para desenvolver. Ao todo, os projetos
da instituição vão movimentar, entre árvores já plantadas e as futuras, um total de 26
milhões de mudas de árvores. "Trabalhamos com uma perda de 10%", explica Basílio.
Segundo a ONG Iniciativa Verde, um indivíduo de gasto médio emite cerca de 4,7
toneladas de (CO2) por ano e necessita plantar 26 árvores para compensar essa poluição.
(Adaptado: Folha de São Paulo Ciência)

A quantidade de toneladas de (CO2) que esse indivíduo terá emitido em 50 anos da
sua existência será de:

a) 335 T.
b) 257 T.
c) 235 T.
d) 245 T.
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e) 205 T.

2 - Epidemia do Covid-19 causou redução na emissão de CO2 na China.
A propagação do novo coronavírus, agora conhecido também pelo nome oficial
Covid-19, vem trazendo pontos positivos para o combate ao aquecimento global e a
poluição do ar. O medo do vírus, que infelizmente já matou quase duas mil pessoas
somente na China, já fez com que o país emitisse cerca de 25% menos CO2 na
atmosfera nas últimas duas semanas, de acordo com relatório divulgado pela Carbon
Brief.
Depois do Ano Novo Lunar, quando tudo é fechado por uma semana, o país
continuou parado, consequentemente com fábricas fechadas. A produção de petróleo e
aço, por exemplo, chegou ao seu menor número desde 2015, quando houve uma
desaceleração na economia chinesa.
A pausa nas viagens aéreas domésticas também vem colaborando para a redução
da emissão de CO2 na China, que até então já resultou em 100 milhões de toneladas a
menos de CO2 na atmosfera, sendo uma redução de 6% nas emissões do mundo todo.
Com isso acontecendo, os níveis globais devem permanecer estagnados até o final deste
ano, ou talvez até reduzirem mais um pouco. (adaptado: canaltech.com.br)
Sabendo que um Número Racional é todo número que pode ser escrito na forma ,
com a e b inteiros e b≠0, sendo assim as taxas porcentual de 25% e 6% indicadas
no texto respectivamente escrito na forma de fração irredutível é:

a)

e

b) e

c)

e

d)

e

e)

e

.

·

·
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3- A importância da leitura é indiscutível quando o assunto em pauta é educação. Afinal,
mesmo com o surgimento de tantas novidades tecnológicas a cada dia, os livros
continuam sendo uma ferramenta essencial para o processo de aprendizagem e a
formação de bons alunos.
Um professor de Matemática pensando em incentivar a leitura dos alunos do
Primeiro Ano do ensino médio de uma escola da EJA do estado de Mato Grosso, sugeriu
a leitura dos livros O Homem que Calculava, de Malba Tahan, e O Diabo dos Números,
de Hans Magnus Enzensberger. Trinta alunos leram O Homem que Calculava, 25 leram
só o Diabo dos Números, 20 leram os dois livros e 25 não leram nenhum deles.

O Número de alunos do Primeiro Ano do Ensino Médio dessa escola é de:

a) 100.
b) 75.
c) 90.
d) 80.
e) 60.
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Ciências da Natureza - Química
1.

Os combustíveis derivados do petróleo têm provocado grandes impactos negativos na

atmosfera por conta dos gases produzidos durante a combustão. Por isso a busca por
opções de fontes de energia menos poluentes já se tornou uma necessidade. Cumprindo
esse propósito, empresas matogrossenses têm investido na produção de biodiesel. O
estado de Mato Grosso é o segundo maior produtor de biodiesel do Brasil. O biodiesel é
um biocombustível e surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo.
(Adaptado de g1.globo).

Sobre o assunto tratado no texto, responda:

a) O que caracteriza um biocombustível?

b) Quais matérias-primas podem ser usadas para produzir o biodiesel?

c) Quais são as vantagens do uso do biodiesel comparada aos combustíveis fossilizados?
2.

A combustão pode ser completa ou incompleta, dependendo da disponibilidade de

oxigênio. A combustão é incompleta quando existe oxigênio insuficiente para consumir
todo combustível. Nos automóveis, se a combustão for incompleta gera o monóxido de
carbono (CO), um gás inodoro e incolor que é extremamente tóxico ao ser humano.
(Adaptado de Escola Kids)

Por que esse gás é tão perigoso, principalmente se inalado em garagens mal
ventiladas?
a) O CO é um gás sem cor e por isso o organismo humano entende que ele pode ser
inalado no lugar do gás oxigênio.
b) Porque o CO tem a propriedade de se combinar com a hemoglobina do sangue e
impedir o transporte de oxigênio pelo corpo.
c) Porque o CO utiliza a hemoglobina do sangue para o transporte de gás oxigênio.
1
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d) Porque o odor característico do gás causa irritação do aparelho respiratório.
e) O CO diminui a capacidade de formação de hemoglobina no sangue.

3. A combustão é um tipo de transformação química muito importante para a
sobrevivência do ser humano. Inicialmente, era utilizada na obtenção de calor para cozer
os alimentos e aquecer as habitações em regiões de clima frio. Na atualidade a
combustão é importante, sobretudo, para a obtenção de energia.

Quais são os componentes essenciais para a ocorrência da combustão?
a) Combustível, fonte de ignição, comburente, calor (produto).
b) Comburente, oxigênio, água, fonte de ignição.
c) Combustível, água, fonte de ignição, calor.
d) Fonte de ignição, comburente, calor, gás carbônico.
e) Comburente, oxigênio, calor, água.

1. A combustão é importante para o ser humano. Mas também é responsável pela
produção de gases que causam prejuízos ao meio ambiente.

Uma possibilidade de redução de gases poluentes produzidos na combustão de
combustíveis fósseis seria:
a) Parar de utilizar os combustíveis que produzem esses gases poluentes.
b) Empregar sistemas de filtração desses gases em todos os modos de queima.
c) Utilizar combustíveis de fontes renováveis de energia.
d) Modificar a matriz energética e adotar combustíveis fósseis.
e) Aumentar a oferta de combustíveis derivados de petróleo.

2. Numa situação de incêndio, o fogo é permanente desde que haja reagente
(combustível) e comburente (oxigênio). Quando a reação é iniciada, esta gera o calor
necessário para aquecer mais material combustível e o incêndio se alastrar.
O que é necessário fazer para controlar um incêndio?
a) Para cessar uma combustão de qualquer tipo de combustível precisa adicionar água.
b) É preciso eliminar as chamas com acrescimento de mais oxigênio.
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c) Basta remover um dos componentes essenciais: combustível, comburente ou fonte de
calor.
d) Uma reação química de combustão cessa quando se faz uma cobertura seca.
e) Agregar um dos componentes essenciais que provocam fogo, um combustível.
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Ciências da Natureza - Física
1. Pode-se creditar a Leibniz, no século XVII, a introdução do conceito de energia na
Mecânica. A partir do início do século XIX, o termo energia passou a ser objeto de
preocupação dos cientistas. No início do século XX, passou a fazer parte dos problemas
cotidianos das pessoas, especialmente em relação ao seu custo. Hoje a disponibilidade
de energia passou a ser um fator de extrema relevância, sendo, portanto, a mola
propulsora do desenvolvimento de um país e um fator determinante do seu progresso.
De acordo com a experiência no cotidiano, a que podemos associar ou relacionar o
termo energia?
a) Capacidade de realização de tarefas ou trabalho.
b) Capacidade de atração e repulsão entre cargas elétricas.
c) Capacidade de alterar o movimento uniforme de um corpo.
d) Capacidade de ligação entre corpos massivos.
e) Capacidade de condução da corrente elétrica.

2. Dentre as muitas modalidades de energia que estudamos, qual delas está associada à
posição em relação ao campo gravitacional terrestre?

a) Energia cinética.
b) Energia de ligação.
c) Energia elétrica.
d) Energia potência gravitacional.
e) Energia química.

3. De acordo com os estudos realizados, podemos entender calor como:
a) Uma grandeza física vetorial.
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b) Uma forma de energia em trânsito.
c) Força direcionada ao centro da Terra.
d) Energia potencial elástica.
e) A temperatura de um objeto qualquer.

4. Em que consiste a energia eólica?
a) Na energia hidráulica da água.
b) Na energia potencial associada ao acúmulo de água em uma represa.
c) Na energia cinética resultante do deslocamento das massas de ar.
d) Na propriedade de trânsito do calor.
e) Nas ligações químicas do hidrogênio que compõe o ar.

5. Sobre a energia eólica, explique como a humanidade tem tirado proveito dessa
modalidade de energia ao longo da história.
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Ciências da Natureza - Biologia
1.

Pesquisadores em expedições marinhas identificaram o papel funcional do cângulo-

preto (Melichthysniger), um peixinho comilão que vive em imensos cardumes no mais
remoto arquipélago da costa brasileira, as ilhas de São Pedro e São Paulo, localizadas a
mais de mil quilômetros (km) do continente. A espécie foi apelidada pelos cientistas como
―peixe bom de garfo‖ por ele ter uma dieta variada e consumir alimentos tanto do reino
vegetal como animal. (Adaptado de FERREIRA, I.)
Qual característica do “peixe bom de garfo” contribui para a manutenção do
equilíbrio ecológico aquático?
a) A amplitude da dieta permite que ocupem mais de uma posição na cadeia alimentar,
promovendo elo entre produtores e consumidores.
b) São peixes exclusivamente carnívoros, apresentando uma dieta especialista e restrita.
c) Por serem herbívoros, consomem os produtores primários da cadeia alimentar,
reduzindo a disponibilidade de recursos alimentares.
d) Formam grandes cardumes e colonizam regiões de difícil sobrevivência.
e) Ocupam os mesmos nichos de outras espécies, aumentando a competição por
alimento.

2.

Espécies de vespas comuns, denominadas Polistessatan (imagem abaixo), podem ser

valiosas no manejo sustentável de pragas. Esses insetos podem combater a broca
Diatraeasaccharalis, comum nas plantações de cana-de-açúcar, e também a lagarta
Spodopterafrugiperda, que ataca principalmente plantações de milho. (Adaptado de
TALAMONE, R.)
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Figura 1: Vespa comum Polistes satan

Figura 2: Lagarta Diatraeasaccharalis

Figura 3: Lagarta Spodopterafrugiperda

Fonte: TALAMONE, R. 2020.

Fonte: A broca
Diatraeasaccharalis. 2020.

Fonte: Manejo Integrado da
Spodopterafrugiperda no milho.
2020.

Se considerarmos o esquema de uma cadeia alimentar usando o milho, a lagarta e a
vespa, qual o nível trófico ocupado pela vespa?
a) Produtor.
b) Consumidor primário.
c) Consumidor secundário.
d) Consumidor terciário.
e) Decompositor.

1. As corujas se alimentam de uma grande variedade de presas, desde besouros até
gambás e peixes. No Brasil, os roedores e insetos constituem as principais presas da
maioria dos diferentes tipos de corujas.

Qual a contribuição dos predadores em um ecossistema?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Sobre a fotossíntese e a respiração celular, responda:

a) Qual a função de cada uma dessas reações?

b) De que modo os dois processos estão interligados?

3. Durante a fabricação do Pão caseiro podem ser constatadas transformações na massa
decorrentes de reações químicas. Após a leitura da receita responda as questões:

1
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Ingredientes
 1 kg de farinha de trigo aproximadamente
 1 e 1/2 xícara de leite morno
 1/2 xícara de água morna
 1/2 xícara de óleo
 4 colheres (sopa) de açúcar
 1 colher (sopa) de sal
 2 ovos
 30 g de fermento biológico fresco ou 10 g de fermento biológico seco.

Modo de Preparo
Em uma tigela, dissolva o fermento no açúcar e acrescente o sal, os ingredientes
líquidos, os ovos e misture muito bem. Acrescente aos poucos a farinha até formar uma
massa macia e sove bem a massa. Deixe a massa descansar por aproximadamente 1
hora. Após o crescimento, divida a massa, enrole da forma que desejar, coloque nas
formas e deixe crescer até dobrar de volume. Leve para assar em forno médio (200° C),
preaquecido, por aproximadamente 30 minutos.
a) Um dos ingredientes é o fermento biológico. Qual a constituição desse

ingrediente?
b) Qual reação química é realizada pelas leveduras na fabricação do pão?
c) Qual resíduo dessa reação promove o crescimento do pão?
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História
1- Complete as lacunas:
a) Os bens do ____________________ dizem respeito às práticas e domínios da vida
social que se manifestam em saberes como celebrações dentre outros. Já o
___________________ pode ser imóveis como as cidades históricas, sítios arqueológicos
dentre outros, e é protegido pelo IPHAN.

a- Patrimônio Imaterial - patrimônio material.
b- Processo de tombamento – bem cultural.
b) A ______________________ refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade,
entre

os

quais

podemos

citar:

_______________,

_______________,

_______________________, entre outros aspectos. O ___________, por ser um país
com um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e
culturais entre as suas regiões.
a- Diversidade cultural – vestimentas, culinária, manifestações religiosas – Brasil.
b- Imaterialidade – registros, tombamentos, visitações – Chile.
2- Marque V para as verdadeiras e F para as frases falsas:

( ) Os bens tombados ou registrados podem serem de natureza material e imaterial.
( ) No estado de Mato Grosso só existem bens culturais de natureza material.
( ) O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, contribuindo para promover
o respeito à diversidade cultural.
( ) A Constituição Federal de 1988 reconhece a inclusão do patrimônio a ser preservado
pelo Estado em parceria com a sociedade, dos bens culturais.
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( ) Na atualidade a proteção, preservação e revitalização do patrimônio cultural de
diferentes regiões têm sido ponto fundamental para a valorização das culturas locais e o
fortalecimento das identidades.
a) V – F – V – V – V
b) F – V – V – F – F

Responda as questões abaixo:

3- Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito a que?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4- A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
define o patrimônio imaterial como:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5- Como é a cultura do Centro-Oeste brasileiro?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Geografia
1) Não há um consenso para um exemplo dessa categoria geográfica, pois representa
algo pessoal, com o qual possuímos uma afetividade, uma identidade. Portanto, uma rua
onde você passou sua infância, o bairro em que você mora, uma cidade que você
conheceu ou até mesmo a sua casa podem ser exemplos desse conceito. Desde que
você se identifique com eles.

A categoria em questão é
a) região.

d) território.

b) paisagem.

e) espaço geográfico.

c) lugar.

2) Observe as fotografias abaixo do centro de Cuiabá em três momentos diferentes.
Verifique as mudanças ocorridas na cidade.
Figura 1: Cuiabá das décadas de 1940, 1970 e Atual.

Fonte: Turismos Cuiabá.

O que mudou desde as suas origens e o que permaneceu? Existem, na paisagem,
elementos que indiquem as permanências?

3) Leia o texto e observe a figura abaixo:
TEXTO 1
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Figura 1: Mapa Regiões do Brasil.

―Categoria amplamente utilizada no âmbito
da política, esse conceito é comumente entendido
como uma área delimitada por fronteiras e está
relacionado com uma configuração de poder. É,
portanto, uma área apropriada, uma porção do
espaço geográfico onde uma relação hierárquica
estabelece-se.‖

Fonte: Só Geografia, 2020.

A quais categorias geográficas referem-se o texto e a figura acima respectivamente?

a) região e lugar.

d) lugar e território.

b) território e região.

e) espaço geográfico e paisagem.

c) paisagem e lugar.
4) ‖É comum que se confunda paisagem e espaço geográfico, mas a paisagem se dá
como um conjunto de objetos reais-concretos. Nesse sentido a paisagem é transtemporal
(pois junta objetos do passado e do presente). Já o espaço é SEMPRE um presente‖.
Figura 2: Paisagem

Figura 3: Espaço Geográfico

Fonte: Elo7. 2020.

Fonte: Suporte Geográfico

Vimos que o espaço geográfico é algo dinâmico, que está acontecendo e que,
portanto, não pode ser entendido como um sinônimo de uma paisagem.

Após analisar a imagem que representa o que é o espaço geográfico, indique quais
processos podem ser citados para expressar essa dinâmica acontecendo?
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Sociologia
TEXTO I

A Sociologia surgiu como uma disciplina no século XVIII, nas formas de resposta
acadêmica para um desafio na própria sociedade: se o mundo está ficando mais
integrado, a experiência de pessoas do mundo é crescentemente atomizada e
dispersada. Sociólogos não só esperavam entender o que unia os grupos sociais, mas
também desenvolver um "antídoto" para a desintegração social.
Com base no texto I responda as questões 1 e 2.
01) A frase ―se o mundo está ficando mais integrado, a experiência de pessoas do mundo
é crescentemente atomizada e dispersada‖, pode ser interpretada de que forma?

a) O mundo está ficando mais integrado devido ao avanço dos transportes e meios de
comunicação do período, fazendo com que os indivíduos e suas experiências sejam
ampliados.
b) O mundo está ficando mais integrado devido a evolução das línguas faladas, que aos
poucos vão sendo substituídas por línguas mais simples.
c) Com o avanço das guerras o mundo habitado estaria ficando menos povoado e os
indivíduos tendo menos experiências.
d) No século XVII tinha-se a ideia de que o planeta terra estaria diminuindo de tamanho e
que em breve não teria mais lugar para os indivíduos.
e) As ideias de mundo do século XVIII davam a entender que o mundo ficaria menor de
acordo com a passagem do tempo.

02) Quando se fala em desenvolver um antídoto (remédio) para os problemas sociais com
o uso da Sociologia, qual ideia é passada pelos pensadores dessa ciência no século
XVIII?
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a) Que a Sociologia seria uma ciência capaz de resolver todos os problemas sociais.
b) A Sociologia serviria apenas para complicar o estudo sobre os problemas sociais.
c) A Sociologia não teria nenhum papel no estudo dessa nova sociedade.
d) A ciência da Sociologia era reconhecida como um remédio de farmácia.
e) A Sociologia só resolveria os problemas da economia.

TEXTO II
Auguste Comte (1798 a 1857), é considerado o ―pai‖ da Sociologia, foi o principal
nome da corrente de pensamento chamada de Positivismo, segundo o pensador, o
positivismo era o que o ser humano tinha criado de mais profundo e organizado: a
observação e o entendimento da natureza com base no trabalho científico. Politicamente,
o positivismo seria expresso pelo trabalho integrado entre ciência e política, visando ao
desenvolvimento da sociedade. O lema do Positivismo era ―Ordem, progresso e amor‖,
parte desse lema está presente em nossa bandeira, seu significado era ―amor como
princípio, ordem como base e progresso como objetivo‖.

Com base no texto II responda as questões 3 e 4.

03) De acordo com Auguste Comte o que caracterizava o Positivismo?
a) O Positivismo era baseado apenas em um pensar positivo sobre a sociedade.
b) Era a criação mais profunda do ser humano graças a sua organização de forma
científica.
c) O Positivismo não nos levaria ao progresso.
d) O progresso no caso do Positivismo não seria bom para a sociedade.
e) O amor não deveria ser considerado dentro do Positivismo.
04) No caso da bandeira do Brasil, o ―Ordem e Progresso‖ podem ser interpretados de
qual forma?
a) Sem ordem nunca atingiríamos o progresso das máquinas.
b) Com a ordem a sociedade brasileira chegaria ao progresso.
c) Nossa sociedade deveria ser ordenada pelo progresso mecânico.
d) Nenhum progresso poderia nos levar a uma ordem.
e) Na ordem social não precisamos de progresso.
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Filosofia
1) É comum muitos estudantes não reconhecerem a importância de estudar Filosofa e por
isso as aulas dessa disciplina são pouco valorizadas por eles quando comparada a outras
disciplinas do currículo escolar. Sobre esse equívoco de compreensão por parte dos
estudantes é correto afirmar:
a) Não há utilidade nos estudos que a Filosofia promove.
b) O utilitarismo valoriza o conhecimento direto, imediato.
c) A utilidade do conhecimento filosófico está na sua rentabilidade.
d) Enquanto saber teórico a Filosofia é útil.
e) A Filosofia não promove o pensar autônomo e reflexivo.

2) Sendo a etimologia o estudo da origem e evolução das palavras. A etimologia da
palavra filosofia, isto é, o seu significado do grego, foi apresentado no texto:
a) como uma definição para a questão O que é Filosofia?
b) porque não há diferença entre o significado e a definição da palavra.
c) porque o significado da palavra é a sua definição.
d) para diferenciar o significado da palavra da sua definição.
e) como equivalente para a definição da palavra.

3) A atitude filosófica é a atitude de problematizar, questionar e filosofar sobre algo. É
correto afirmar que ela ocorre quando:

a) banalizamos as coisas vividas.
b) tomamos as coisas como corriqueiras e comuns.
c) estranhamos certas coisas da realidade.
d) não refletimos sobre as coisas que vivenciamos.
e) julgamos que tudo que ocorre deve ser como é.
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4) A Filosofia está presente no currículo da maioria dos cursos de graduação (nível
superior). Faça uma pesquisa sobre o curso superior que você deseja cursar na faculdade
e verifique se a disciplina Filosofia consta no currículo do curso.

5) Percebemos que estamos filosofando quando:
a) perguntamos sobre algo que respondemos de modo não refletido.
b) perguntamos sobre algo que ao responder não é preciso criticidade.
c) questionamos sobre algo e temos respostas imediatas.
d) questionamos sobre algo que para responder é preciso refletir.
e) perguntamos sobre algo que tem respostas objetivas e diretas.

6) Segundo Aristóteles começamos a filosofar quando:
a) estamos convencidos sobre algo.
b) temos certeza sobre algo.
c) algo nos provoca indignação.
d) não compreendemos algo.
e) nos vemos espantados ou admirados com algo.
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