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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Língua Portuguesa - Carga horária mensal 10 horas
Códigos das Habilidades
Objetos de Conhecimentos
Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos
da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou
EM13LP06
expressões e da ordenação, combinação e contraposição
de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades
de construção de sentidos e de uso crítico da língua.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 2° ano ___

Língua Portuguesa: A TESSITURA TEXTUAL

Leia o texto abaixo sobre o gênero debate (retirado do Portal Escrevendo o Futuro).
Debate
Durante um debate, os participantes usam a palavra para expressar o que
sabem e pensam sobre um assunto. Retomam o discurso do outro, fazem críticas,
se situam, tomam posição e, com respeito e civilidade, podem rebater o ponto de
vista contrário.
O debate é uma situação de comunicação privilegiada para desenvolver
capacidades

de

linguagem

argumentativa

nos

alunos, pois

aprofunda

conhecimentos, possibilita tanto a concentração no foco da discussão quanto a
transformação de valores e normas de interação social.
É fundamental que os debatedores, no decorrer do processo, considerem
pontos de vista e falas dos demais protagonistas, mantendo o diálogo aberto.

O texto acima explica o que compõe um debate. Mas mais que rever o que é um
debate, vamos observar os elementos que permitem a progressão textual nessa
explicação. Releia-o e marque os elementos que, dentro e nos inícios dos
parágrafos, possibilitam a progressão das ideias.
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ANTES VAMOS REFLETIR SOBRE O QUE É A PROGRESSÃO EM UM TEXTO.
Um texto, para que seja considerado bem escrito e com continuidade, é preciso que haja a retomada
de seus elementos e, ao mesmo tempo, é preciso que apresente novas informações. ENTÃO, para
estabelecer ligação com as informações anteriormente expostas, para ter encadeamento lógico e
progressivo, deve apresentar ideias ligadas umas às outras pelo uso de elementos que podemos
chamar de elementos de progressão.
Voltando ao texto
Debate
Durante um debate, os participantes usam a palavra para expressar o que
sabem e pensam sobre um assunto. Retomam o discurso do outro, fazem críticas,
se situam, tomam posição e, com respeito e civilidade, podem rebater o ponto de
vista contrário.
O debate é uma situação de comunicação privilegiada para desenvolver
capacidades

de

linguagem

argumentativa

nos

alunos, pois aprofunda

conhecimentos, possibilita tanto a concentração no foco da discussão quanto a
transformação de valores e normas de interação social.
É fundamental que os debatedores, no decorrer do processo, considerem pontos
de vista e falas dos demais protagonistas, mantendo o diálogo sempre aberto.

Sobre a progressão da temática, veja abaixo análise trazida no portal
Escrevendo o Futuro, sobre a sequência estabelecida em cada parágrafo.
1. No primeiro parágrafo, o foco está na contextualização da situação de
produção do gênero, com a enumeração de ações pertinentes aos
participantes.
2. Na sequência, no segundo parágrafo, o leitor é convidado a pensar sobre o
debate, por meio da explicação sobre o seu potencial para o desenvolvimento
de capacidades aliadas à argumentação.
3. Finalmente, no terceiro parágrafo, retoma-se a questão dos modos de
participação, com o complemento enfático, referente ao caráter dialógico da
proposta.
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Assim, a partir da introdução de informação nova é necessário que se estabeleça a
progressão textual que é construída a partir de relações de sentido com os
conhecimentos prévios do leitor e com segmentos do próprio texto. A progressão é
alcançada, assim, com os acréscimos semânticos estabelecidos também com o uso
de elementos linguísticos de retomada, de acréscimo etc.

DESAFIO DE LÍNGUA PORTUGUESA!

1.

Depois da leitura atenta do material de língua portuguesa, releia o trecho do

texto sobre o debate e explique a função das palavras tanto e quanto.
O debate é uma situação de comunicação privilegiada para desenvolver
capacidades

de

linguagem

argumentativa

nos

alunos, pois aprofunda

conhecimentos, possibilita tanto a concentração no foco da discussão quanto a
transformação de valores e normas de interação social.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

COMPREENSÃO E PROGRESSÃO TEXTUAL
Caro estudante, vamos continuar a estudar a progressão textual que se refere à
forma como o texto se organiza e apresenta as informações num processo
crescente, com coesão e coerência. Veja, por exemplo, no recorte do poema da
música Pais e Filhos, a utilização de elementos de conexão das ideias.
Estátuas e cofres
E paredes pintadas
Ninguém sabe o que aconteceu
Ela se jogou da janela do quinto andar
Nada é fácil de entender
...
É preciso amar as pessoas
Como se não houvesse amanhã
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Porque se você parar pra pensar
Na verdade não há...
Pais e Filhos - Composição: Legião Urbana
Observe que as palavras destacadas em amarelo tem a função de ligar palavras ou
enunciados, de anteceder uma explicação, de evitar que se repita um enunciado
dito anteriormente. Por exemplo, ao rever os dois últimos versos acima,
confirmamos que a palavra há (marcada de amarelo) evita que se repita o verso
anterior (porque se você parar pra pensar).
Caro estudante, muitas pessoas acreditam que para a escrita de um bom texto é preciso apenas
escrever mantendo a linha de raciocínio dentro do tema. Mas não! Para escrever é preciso
mais que isso.
Quando você lê um texto, é possível perceber características que colaboram para o
entendimento do mesmo. Neste material veremos que alguns elementos presentes nos textos
agregam coesão e coerência a ele, e permitem a progressão textual. Para que ela aconteça de
forma eficaz em nossos textos, devemos utilizar diversos recursos linguísticos. É importante
que você aprenda isso, pois servirá para orientar tanto as suas produções escritas, quanto suas
leituras.
Antes de iniciarmos, vale destacar que quando o texto tem elementos de conexão
corretamente utilizados, ele tem progressão, e para que ela se estabeleça é preciso organizar as
ideias, pensar em como desenvolver progressivamente o tema, utilizar termos referenciais,
utilizar paráfrases para retomada de algum item já citado, etc.
Antes de vermos um exemplo, vale salientar que, segundo Platão e Fiorin, a
construção de um texto pressupõe que seus segmentos se sucedam numa
progressão constante, isto é, que cada segmento que ocorre no percurso deve
ir acrescentando informações novas aos enunciados anteriores.
A primeira coluna do quadro abaixo traz o texto ''Diante da Epidemia,
população deve estar alerta sobre notícias falsas''.
Leia o texto. Depois, para observar a progressão discursiva, leia-o novamente
e, ao mesmo tempo, veja as observações sobre a progressão nos parágrafos e
a análise de elementos que possibilitam a progressão (que estão nas demais
colunas).
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PROGRESSÃ
O
DISCURSIVA

ELEMENTOS LINGUÍSTICOS
USADOS PARA
PROGRESSÃO

A pandemia do novo coronavírus
e as medidas de isolamento social
vêm sendo acompanhadas pela
ampla profusão de conteúdos
sobre o tema. Com isso crescem
também as notícias falsas, prática
difundida no Brasil e no mundo
nos
últimos
anos.
Nesse
momento, a população deve tomar
ainda mais cuidado, tanto para
não acreditar em mentiras quanto
para não repassá-las.

Nesse
parágrafo,
onde podemos
dizer que se
localiza
a
introdução, é
dito que nesse
período
de
pandemia
divulgam-se
bastante
conteúdos,
bem
como
notícias falsas.
E alerta para
os
cuidados
para
não
acreditarmos
nelas.

Notícias bombásticas, prometendo
remédios ou saídas milagrosas
têm circulado no ambiente online,
em redes como Whatsapp,
Facebook, Instagram e Youtube.
Pessoas
sem
qualquer
qualificação divulgam providências
sem embasamento que tratariam
a covid-19, como pequenas doses
―shots‖ de imunidade ou a
atribuição de poder de cura à
hidroxicloroquina, mesmo contra
determinação do Ministério da
Saúde.

O
segundo
parágrafo traz
o
comportament
o
da
população
com
relação
ao uso das
mídias sociais
e a divulgação
sem
conhecimento
prévio
de
notícias
falaciosas.

Observe as expressões em
destaque.
Veja
que
a
expressão Com isso foi usada
para apontar o aumento de
conteúdos sobre a pandemia,
(com isso) ao mesmo tempo
aumentam as notícias falsas.
Já
a
expressão
Nesse
momento
situa
o
leitor
temporalmente
(período
pandêmico,
em
que
se
divulgam bastantes conteúdos
sobre o assunto). E as
expressões tanto para e quanto
para foram usadas com a
finalidade de apresentar os
cuidados que o leitor deve ter:
tanto para não acreditar nessas
notícias
quanto
em
não
repassá-las.
Em ambos os casos, a palavra
como serve para apresentar os
exemplos de redes sociais e de
providências
sem
embasamento
para
o
tratamento
da
Covid-19,
respectivamente.
Já a palavra ou foi utilizada
separando as alternativas que
as pessoas têm divulgado sem
prévio conhecimento.

Diante de pandemia, a população
deve estar alerta sobre notícias
falsas: Entidades se mobilizam para
desmentir as fake news
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As notícias falsas espalham
desinformação e dificultam a
divulgação de informações e
orientações pelas autoridades à
população.
Diante
da
preocupação com a pandemia, o
cuidado com a verificação para o
repasse muitas vezes pode
diminuir, aumentando a circulação
desses conteúdos enganosos.

Neste
parágrafo são
apresentados
resultados
obtidos com a
disseminação
de
falsas
notícias.

A
expressão
Diante
da
preocupação com a pandemia
antecipa e justifica que a
população
acaba
não
verificando a validade do
conteúdo que divulga. E a
palavra desses antecipa a ideia
de conteúdos enganosos.

Um exemplo é a foto de supostos
saques na cidade de São Vicente,
no litoral Paulista. O episódio
ocorreu, mas em 2013, e não
agora. A imagem ganhou milhares
de cliques e compartilhamentos
em
redes
sociais.
Ela
foi desmentida por agências de
checagem, como a Aos Fatos.

Traz exemplo
de um fato
noticiado que
é uma falsa
notícia.

Inicia o período com a
expressão um exemplo, para
exemplificar um caso em que
uma notícia, de 2013, foi
divulgada como se fizesse
parte do quadro de crise que o
país está vivendo hoje. Já a
expressão O episódio se refere
ao fato mencionado no período
anterior, sobre os saques que
ocorreram na cidade de São
Vicente, em São Paulo. Por
sua vez, a palavra mas (mas
em 2013) opõe a ideia de que
o fato ocorreu em 2020. E a
palavra ela retoma a palavra
imagem, para evitar que seja
repetida.

Na atividade acima comentamos sobre o uso, no texto, dos elementos destacados
de amarelo, uma vez que todos eles favorecem a progressividade do texto. Para
confirmar isso, faça o exercício de ler o texto novamente, porém retirando os
elementos em destaque. Como exemplo veja as construções abaixo.
O episódio ocorreu, mas em 2013, e não agora.
O episódio ocorreu, em 2013, e não agora.
Veja ainda que nesse mesmo período a palavra ocorreu está omitida para que se
evite a repetição, ou então a construção ficaria da seguinte forma:
O episódio ocorreu, mas (ocorreu) em 2013, e não (ocorreu) agora.
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DESAFIO DE LÍNGUA PORTUGUESA!

1. Nos períodos abaixo, use as palavras do quadro de modo que o sentido esteja
adequado.
por isso, mas, e, com isso, portanto

a. Eu preciso me proteger, ________comprei máscaras.
b. Preciso emagrecer, ________ não quero fazer regime.
c. Preciso emagrecer, ________ estou fazendo regime.
d. Comprei bananas ________ laranjas.
e. Os conteúdos sobre a atual situação do Brasil crescem rapidamente nas
redes sociais, ________ crescem também as notícias falsas.
2 – (Enem – 2011) –
Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco
de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que
manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz,
por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante
para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue.
Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que,
somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com
acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável.
As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na
construção do sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que
a) a expressão ―Além disso‖ marca uma sequenciação de ideias.
b) o conectivo ―mas também‖ inicia oração que exprime ideia de contraste.
c) o termo ―como‖, em ―como morte súbita e derrame‖, introduz uma generalização.
d) o termo ―Também‖ exprime uma justificativa.
e) o termo ―fatores‖ retoma coesivamente ―níveis de colesterol e de glicose no
sangue‖.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das
Habilidades
EM13LGG501
EM13LGG503
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:

Educação Física - Carga horária mensal 5 horas
Objetos de Conhecimentos
Interação entre familiares por meio das atividades corporais.
Orientações para um estilo de vida saudável

Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 2° 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 a 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
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que esta prática possa acontecer por toda a vida. Tanto as preferências alimentares,
quanto 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 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
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ou companheira, os momentos de felicidade e gratidão serão ampliados no círculo
familiar, tornando essa relação mais harmônica e sólida ao longo do tempo.

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 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,
os benefícios são muito maiores.
DESAFIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA!

1. Qual a importância de se praticar atividade física?
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?
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3. Como treinar em casa

Na semana passada vimos 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
encaixar no seu dia a dia. Você pode fazer atividades aeróbicas como caminhada,
corrida, pular corda e dança 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.
4. Importante saber!

Independente da atividade escolhida é preciso seguir algumas orientações
para evitar lesões e te ajudar a atingir o objetivo estabelecido, seja ele estético ou
relacionado à saúde. Então, vejamos quais são:
DICA 1 – USE ROUPAS ADEQUADAS
Não é porque o exercício é feito fora da academia que é permitido deixar o
tênis de lado. Muito pelo contrário!
Um dos motivos mais importantes para usar tênis é que ele serve para
amenizar o impacto da atividade física nas articulações, principalmente em
treinos que fazem você saltar e/ou flexionar o joelho.
Ainda, não se esqueça de usar roupas leves. Nada de treinar de jeans!
Exemplos de roupas legais para treinar em casa são: saia de malha, bermuda ou
calça legging, top e blusinha confortável.
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DICA 2 – FAÇA TREINOS DO SEU NÍVEL
Levava uma vida sedentária e começou a treinar regularmente há 1 mês?
Nessa altura, você já deve estar empolgada (o) e sentindo alguns resultados do seu
esforço. Porém, é importante não se empolgar demais e respeitar os limites do seu
corpo. Espere de 4 a 8 semanas para aumentar a intensidade do seu exercício.
DICA 3 – TENHA UMA ROTINA DE TREINO
Você precisa criar uma rotina para o seu treino, seja ele aeróbico ou de
força. Uma rotina de treino indica a ordem dos treinos a serem feitos, dias de
descanso, intercalar dias mais intensos com menos intensos para estimular
seu metabolismo e fazer com que seu corpo e seus músculos evoluam.
DICA 4 – NÃO SE ESQUEÇA DE ALONGAR
Saiba que, para usufruir de todos os benefícios da atividade física, é
preciso desenvolver a capacidade motora que
conhecemos como flexibilidade. Ela ajuda seu
corpo a ganhar espaço, em vez de você ficar
encolhida (o), e faz você se sentir melhor. E
somente

o

alongamento

desenvolve

esta

capacidade completamente. Um corpo mais
flexível fica menos sujeito a lesões.
Alongar após treinos de força é especialmente importante, porque evita
o encurtamento muscular (ex: quando não conseguimos esticar joelhos e
braços), e também é uma medida efetiva para prevenir dores musculares.
O alongamento proporciona ainda um melhor alinhamento corporal, o que
resulta em uma postura mais ereta e em mais autoconfiança. Alongamento =
melhora de fora para dentro!
DICA 5 – RESPIRE DO JEITO CERTO DURANTE OS EXERCÍCIOS
A respiração correta serve principalmente para auxiliar você a fazer
seus exercícios com mais intensidade.
Na atividade física, fazemos esforço quando inspiramos (nariz) e vamos
soltando o corpo à medida que liberamos a respiração (boca).
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Pense em um abdominal por exemplo. A orientação é inspirar na subida e
expirar na descida. Já no alongamento, pilates ou yoga, a respiração é uma
ferramenta fundamental para dar amplitude ao movimento e manter a concentração.
DICA 6 – AQUEÇA ANTES DE TREINAR
Aquecer melhora seu resultado e prepara o corpo e a mente para o
treino. O aquecimento vai ajudar a proteger suas articulações.
Quando aquecemos com um alongamento dinâmico, o corpo produz
uma substância que lubrifica as articulações, prevenindo contra o desgaste
dos joelhos, tornozelos, ombros, que pode acontecer em exercícios com
várias séries de repetição ou de alto impacto.
Outra vantagem é que o aquecimento deixa os músculos mais
oxigenados, com maior fluxo sanguíneo, o que garante que você já comece o
treinamento com tudo e conquiste um desempenho maior em treinos de força.
Para os treinos cardio, que são geralmente focados no emagrecimento e na
melhora da saúde do sistema respiratório e do coração, o aquecimento é igualmente
importante.
Segundo a American Heart Association (Associação Americana do
Coração), o ideal é aumentar os batimentos cardíacos gradativamente para
evitar estresse no seu sistema cardiovascular. Além do mais, aquecer é uma
ajuda e tanto para você aprimorar a amplitude de movimentos, ou seja, realizar
movimentos grandes, que são mais eficientes para queimar calorias.
DICA 7 – HIDRATE-SE!
Recomendo que você já comece a aula hidratada (o). Antes de começar o
treino em casa, tome água! Deixe também uma garrafa de água à mão, pois malhar
faz suar e dá sede.
O ideal é que você se mantenha hidratada (o) de tal forma que em nenhum
momento do treino, sinta muita sede.
A hidratação melhora o seu desempenho no treino, gerando mais
disposição e um ambiente melhor para a tonificação dos músculos.
Lembre-se de beber água depois do treino para se recompor. Água de coco e
bebidas isotônicas são bem-vindas no pós-treino para repor sais minerais,
principalmente se a malhação foi intensa.
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DICA 8 – NÃO EXAGERE NA DOSE
Tudo que é demais faz mal. Você pode gostar muito de malhar, mas não é
indicado se exercitar por várias horas seguidas. Pode causar cansaço, fadiga
muscular, estresse e outros males.
Lembre-se também da importância do descanso e de sair um pouco da rotina
de exercícios. O que quero dizer é que você não precisa ficar 24 horas pensando
em exercício e nutrição, ou deixar a vida social de lado porque decidiu treinar às 6
horas da manhã. Às vezes, a pausa é importante para o corpo e para a mente.

5. 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 a maneira correta de olhar para uma dieta. O que é necessário
para um café da 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.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
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.
6. 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/.

DESAFIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA!

1. Qual é a importância de se aquecer antes da atividade física?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Quais são os benefícios de se alongar?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das
Habilidades
EM13LGG604
EM13LGG602

Arte - Carga horária mensal 5 horas
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.
Contexto e prática - 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: 2° ano ___

Arte - Definição de Arte

Em primeiro lugar devemos esclarecer que não há uma única definição do
que é arte. É impossível tecer um significado absoluto para uma atividade que
reúne uma produção tão vasta e diversificada.
Apesar de não sermos capazes de definir propriamente o que é arte,
intuitivamente (e muitas vezes rapidamente) conseguimos dizer quando estamos
diante de um objeto artístico. Mas até nesse quesito, será que estamos diante de
respostas categóricas?
Ninguém duvida que a Mona Lisa seja uma obra artística. Mas e em relação
à arte de rua, essa definição é tão imediata? Se levarmos a fundo a questão, até
mesmo essa identificação de objetos artísticos pode ser problematizada. O que um
objeto carrega de próprio, que o caracteriza como um elemento artístico? Quem tem
autoridade para dizer o que é uma obra de arte?
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Figura 1: Arte de rua também é arte ?
Tentando nos agarrar
aos lugares mais pacíficos, é
possível afirmar que o artista
busca, sobretudo, expressar
os

seus

sentimentos

através de uma linguagem
própria, singular. O criador
se

comunica

com

o

seu

Fonte: Cultura genial. 2020.

público através das obras que
produz e é através dela que consegue partilhar os afetos que sente.
As manifestações artísticas podem ser realizadas através de uma série de
plataformas diferentes. A arte manifesta-se, por exemplo, sob o signo da pintura, da
escultura, da gravura, da dança, da arquitetura, da literatura, da música, do cinema,
da fotografia, da performance, etc.

Importância coletiva

Como a arte parte do pressuposto de que é importante dividir com outros
seres humanos sentimentos profundos, é possível afirmar que sob o seu estatuto
vigora um papel social.
Os artistas pretendem provocar a sociedade, debater, levantar o véu de
situações muitas vezes pouco discutidas e estimular a consciência coletiva e
individual.
A arte está intimamente ligada ao tempo histórico em que é produzida, e por
isso pode até ser considerada por alguns como um reflexo ou registro do seu tempo.

Mas afinal, o que é uma obra de arte?

A pergunta acima não tem uma resposta objetiva e pode se desdobrar em
uma série de outras perguntas: o que faz de um objeto uma obra de arte? Seria a
intenção original do autor de conceber a peça? Qual foi o processo que transformou
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aquele objeto? Há alguma entidade exterior com autoridade para afirmar que
determinada peça tem o estatuto de arte (um curador, uma instituição museológica,
um galerista)?
A arte contemporânea, por exemplo, mobiliza especialmente as dúvidas
acima - considera-se arte contemporânea aquela que teve origem no final do século
XIX. Os artistas dessa geração começaram a testar, de modo ainda mais
sistemático, quais eram os limites da arte e quem possuía a suposta autoridade
para definir um objeto como sendo artístico.
Figura 2: Nexo jornal. Duchamp faz
cem anos.
Lembra-se do caso do urinol (a Fonte,
1917), obra polêmica de Marcel Duchamp?
O provocador artista francês retirou
um objeto do seu contexto cotidiano (um
urinol) e o deslocou para dentro de uma
galeria fazendo com que ele passasse a ser
lido como obra de arte. O que mudou aqui foi
o estatuto da peça: ela saiu de um banheiro
onde tinha uma função, um uso cotidiano, e
passou a ser observada com um olhar
distinto quando disposta na sala de um
espaço artístico.
O gesto transgressor de Duchamp
pretendia questionar os limites de arte: afinal, o que define um objeto artístico? O
que é uma obra legítima? Quem a legitima?
A escolha de Duchamp provocou (e ainda provoca) certa resistência em uma
boa parcela do público. Essas perguntas continuam em aberto e uma série de
pensadores e filósofos se debruçam sobre elas todos os dias.

Primeiras manifestações artísticas

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
Figura 3: arte rupestre.

Fonte: Conhecimento científico. 2020.

É intrínseco ao ser humano o desejo de se expressar e criar. As primeiras
manifestações artísticas foram chamadas de Arte Pré-histórica (conhecida
popularmente como arte rupestre), e datam de antes de 3000 a.C. A arte rupestre
consistia em desenhos e pinturas feitas nas paredes das cavernas. Nos desenhos
era possível ver homens e animais interagindo, quase sempre em posição de ação.

Sugestão de vídeos:
Afinal, o que é uma arte? Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=pZnuwvpzHhg>. Acesso em: 07 abr. 2020.
O que é uma obra de Arte? Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ll3nOndKPfU>. Acesso em: 07 abr. 2020.
A arte na pré-história. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=cZg3Ty2xmSI>. Acesso em: 07 abr. 2020.

DESAFIO DE ARTE!

1. Na sua concepção o que é arte e para que ela serve? Fale sobre o tema.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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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-a.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.Você considera um cartaz de peça de teatro como sendo arte? E uma pintura em
tela? Qual a diferença em sua opinião?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

A arte do grafite

No módulo anterior, você pode observar em sua leitura a definição de Arte e o
papel do artista em sua expressão. E também, como as manifestações artísticas
podem ser realizadas através de uma série de plataformas diferentes. Sendo assim,
o homem registra suas marcas desde a pré-história.
Em cada época elas possuem características distintas. Hoje, uma das formas de
comunicação que observamos, diariamente, são as manifestações expressas por
desenhos, pinturas e escritas nas paredes e muros, geralmente encontrados nos
grandes centros urbanos.
O grafite saiu do seu gueto - o metrô - e das ruas das galerias e museus de
arte, instalando-se em coleções privadas e cobrindo com seus rabiscos e signos os
mais variados objetos de consumo.
A primeira grande exposição de Grafite foi realizada em 1975 no "Artist's
Space", de Nova York.
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Características gerais do grafite:
• Spray art - pichação de signos, palavras ou frases de humor rápido, existe a
valorização do desenho.
• Stencil art - o grafiteiro utiliza um cartão com formas recortadas que, ao receber o
jato de spray, só deixa passar a tinta por orifícios determinados. Valoriza-se a cor.

A arte irreverente do grafite
Você sabe qual é a diferença entre grafites e pichações?
Grafites são desenhos e pinturas, verdadeiras obras de arte de artistas
anônimos, que embelezam o ambiente e lançam um colorido alegre sobre o
cotidiano. Pichações são muito diferentes. Umas das intervenções mais comumente
observadas nas cidades é o grafite. De caráter temporário, essa manifestação
artística se caracteriza pela elaboração de desenhos, letras, formas e símbolos em
muros, paredes, painéis ou outros espaços das cidades.
Você sabia? Pichar as paredes e os muros de propriedades privadas pode ser uma
experiência desagradável. Se o pichador for pego em flagrante - isto é, em plena
atividade -, pode ser detido e ter que pagar multa.
Diferentes materiais e técnicas, como spray, giz, pincel, látex e carimbos são
utilizados pelos grafiteiros.
Atualmente, o grafite pode ser apreciado também em importantes galerias e
museus. Em sua origem, porém, o grafite era marginalizado tanto pela sociedade
quanto pelas instituições culturais, que o consideravam contravenção. Essa
condição começou a modificar-se nos últimos anos, com a conquista do respeito do
público, das instituições culturais e das autoridades.
O grafite surgiu nos anos de 1980, nos Estados Unidos. As áreas degradadas
de Nova York foram revalorizadas graças a esse movimento de rua, depois que os
artistas tomaram a iniciativa de colorir os muros e as fachadas de casas
abandonadas, cobrindo-os de desenhos.
Um precursor do grafite no Brasil foi Alex Vallauri (1949 - 1987). Nascido na
Etiópia, o artista chegou ao Brasil em1965. A partir da década de 1980, passou a
produzir grafites nos espaços públicos de São Paulo (SP).
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Para produzir suas obras, Vallauri utilizava moldes de papelão sobre os quais
aplicava a tinta. Essa técnica, chamada de estêncil, ainda hoje é muito utilizada por
grafiteiros. Dada importância de Alex Vallauri para o grafite brasileiro, o dia de sua
morte (27 de março) foi escolhido para comemorar o Dia Nacional do Grafite.
Além de Vallauri, alguns brasileiros também se destacaram na arte do grafite,
como Wlademar Zaidler (1958), Carlos Matuck (1958), Carlos Delfino (1965) e
Jaime Prades (1958).
A partir da década de 1990, o grafite brasileiro cresceu tanto em números de
artistas quanto na dimensão das obras, que chegam, por vezes, a ocupar fachadas
inteiras de grandes edifícios ou muros.
Muitos grafiteiros brasileiros têm desenvolvido técnicas próprias, tornando-se
referência internacional.
Figura 4: Artistas regionais pintaram temas cuibanos em colunas de viaduto
Em Mato Grosso, o grafite
nos muros faz parte do cenário
desde os anos 90, época em que
os primeiros artistas de rua e
grafiteiros — Edson Ferreira,
Benné, Babu 78 — surgiam em
Cuiabá. De lá pra cá, os primeiros
foram inspiração para muitos
Fonte: g1 globo. 2020.

tantos artistas que compõem o

cenário mato-grossense, e todos estes se dedicaram à cultura do grafite com muitas
exposições, rolês, oficinas e workshops, o que rendeu muita cor, estilo, reflexões e
reconhecimento.
A arte do grafite em Mato Grosso é reconhecida como atividade cultural via
Lei 9.184 da Assembleia Legislativa, e em Sinop a Lei 2.548 de 26 de abril de 2018,
institui a Semana Municipal da Arte Urbana do Grafite na cidade.
Ao andar pela capital, Cuiabá, é comum nos depararmos com a arte do
grafite feito por artistas regionais. Essa arte interage com o ambiente e integra a
paisagem urbana em vários lugares da cidade.
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Sugestão de Vídeo:
Técnica do estêncil. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=8rMgDeRKats>. Acesso em: 09 abr. 2020.
Grafite. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/exhibit/los-angelesstreet-art-capture-random-snaps-of-street-art/kALS009I6pkPJA>. Acesso em: 14
abr. 2020.
Pinturas
antigas
e
novos
truques.
Disponível
<https://artsandculture.google.com/exhibit/dulwich-outdoor-gallerytour/QQiKMDYR>. Acesso em: 14 abr. 2020.

em:

10
locais
incríveis
para
arte.
Disponível
em:
<https://artsandculture.google.com/story/iAWxzhmS3pNmLQ>. Acesso em: 14 abr.
2020.
Artista
mato-grossense
do
grafite:
Disponível
<https://www.premiopipa.com/artistas/babu78/>. Acesso em: 09 abr. 2020.

em:

DESAFIO DE ARTE!
1. Grafites são desenhos e pinturas, verdadeiras obras de arte de artistas anônimos,
que embelezam o ambiente e lançam um colorido alegre sobre o cotidiano, umas
das intervenções mais comumente observadas nas cidades.
Com base nessa informação, pode-se dizer que o grafite é considerado uma:

a) arte urbana

c) happening

b) performance

d) body art

2. O grafite é de caráter temporário, essa manifestação artística se caracteriza
pela elaboração de:
a) desenhos, letras, formas e símbolos em muros e paredes.
b) exclusivamente desenho e letras.
c) escrita digital e símbolos religiosos.
d) texto, cor e modelagem
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das
Habilidades
EM13LGG403
EM13LGG602

Língua Inglesa - Carga horária mensal 5 horas
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.

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

( ) noturno

Turma: 2° ano ___

Língua Inglesa

Grandes invenções como o avião, a telefonia e a internet mudaram a nossa
percepção daquilo que considerávamos como longe e distante. A internet está para
a atualidade assim como as caravelas estavam para o período das grandes
navegações: meio de contato e descoberta de novas sociedades até então
inacessíveis, por vezes desconhecidas.
Hoje, por meio da realidade virtual, é possível visitar cenários e museus de qualquer
parte do globo, com a oportunidade de apreciar seus acervos em um tour 3D, no
qual estão incluídas imagens produzidas com efeitos tridimensionais. Tudo isto, sem
abrir mão do conforto de nossos lares.

12 historic sites you can virtually tour from the couch during the coronavirus
outbreak
As governments across the world implement “social distancing” efforts to curb the
spread of coronavirus, in some cities, bars, restaurants and other public spaces have
been ordered to close. That leaves self-quarantined people with a lot of free time and
nowhere to go.
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The Centers for Disease Control and Prevention recommended postponing all large
gatherings or events of 50 or more people until May, which left operators of tourist
attractions with few options. Museums, historical sites and national parks have
stepped up to deliver their signature experiences by offering virtual tours to anyone
from the comfort of their homes.
Figura 1: The Louvre

Figura 2: Sistine Chapel

Fonte: louvre.fr. 2020.

Fonte: museu Vaticani.2020

Figura 3: Yosemite Nationak Park

Figura 4: Smithsonian National
Museum of Natural History

Fonte: virtualyosemite. 2020.
Fonte: naturalhistory.2020.
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Figura 5: San Diego Zoo

Fonte: animals.sandiegozoo.2020.

(Adaptado) Disponível em:
<https://www.washingtonpost.com/travel/2020/03/18/these-historic-sites-attractionsare-offering-virtual-tours-during-coronavirus-pandemic/>. Acesso em 08 abr. 2020.

DESAFIO DE INGLÊS
Após a leitura e compreensão do texto, responda as questões abaixo.
1. No título da reportagem, a palavra “outbreak” pode ser substituída por:
( ) combat
( ) revolution
( ) pandemic
( ) show

2. No primeiro parágrafo, ao justificar o motivo que levou alguns museus a
disponibilizarem seus acervos gratuitamente, o artigo inclui algumas
informações sobre a pandemia do coronavírus e lista algumas medidas que
impedem sua proliferação.
Das medidas de prevenção listadas abaixo, assinale aquelas que foram
claramente enumeradas no primeiro parágrafo do texto:

( ) distanciamento social proposto pelo governo.
( ) fechamento de bares, restaurantes e outros locais públicos.
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( ) lavagem das mãos com frequência.
( ) não abraçar conhecidos ao encontrá-los.
( ) proibição de eventos com a presença de mais de 50 pessoas.
( ) uso de máscaras.
( ) ingestão diária de vitamina C para reforçar o sistema imunológico.

3. Encontre no texto a tradução em inglês para os termos abaixo:

a) outros locais públicos - ________________________
b) tempo livre -________________________________
c) nenhum lugar para ir -_________________________
e) oferecendo tours virtuais -_________________________

4. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças é uma agência do
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, sediada na
Geórgia, Estados Unidos, e trabalha na proteção da saúde pública e da segurança
da população norte-americana.
Encontre no texto o nome original desta instituição.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. O sistema de saúde norte-americano possui algumas diferenças bastante
peculiares, se comparado ao sistema de saúde brasileiro como, por exemplo, os
altos valores cobrados por serviços médicos. Para sua informação, assista a
sugestão de vídeo abaixo e procure estabelecer um comparativo com o SUS
brasileiro.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
EUA: CRISE NA SAÚDE. AMERICANOS COM INVEJA DO SUS.
https://www.youtube.com/watch?v=dPNogqIgz7w
Canal: “My News”
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Disneyland Park
O Disneyland Park, originalmente Disneyland e comumente referido em português
como a Disneylândia, é o primeiro de dois parques de diversão construídos no
Disneyland Resort em Anaheim, na Grande Los Angeles, Califórnia, Estados
Unidos, inaugurado em 17 de julho de 1955.
Como tudo começou

Walt Disney costumava levar suas filhas a parques de diversão quando elas eram
pequenas. Nesses parques, as crianças iam às atrações e os pais esperavam do
lado de fora. Em uma das ocasiões, quando suas filhas estavam brincando no
Carrossel do Griffith Park em Los Angeles, Walt Disney teve a idéia: ―não seria mais
interessante um parque onde toda a família pudesse se divertir junta?‖.

O texto abaixo, retirado do site do Washington Post, aborda o atual fechamento dos
parques Disney, devido à pandemia do Covid-19.
Disneyland closing major theme parks for third time in history in response to
coronavirus
Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Paris Resort and two iconic
Anaheim, California attractions — Disneyland Park and Disneyland California
Adventure — are all shutting down this weekend, the Walt Disney Company
announced Thursday. The properties had continued to draw enthusiastic crowds
even as the coronavirus’s rising global toll stoked concern.
It was the third such shutdown at Disneyland in history, which closed in 1963 after
the assassination of President John F. Kennedy and in 2001 due to the terror attacks
of September 11.
(…) The closures in Anaheim will start Saturday, Disney says, but Disneyland Resort
hotels will stay open until Monday so that guests can make travel arrangements.
(Texto adaptado de Washington post.)
DESAFIOS DE LÍNGUA INGLESA!
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1. Desde a sua inauguração em 1955, quantas vezes a Disneyland se viu obrigada
a fechar seus portões? Encontre no título o numeral ordinal que indica este número
de ocorrências.

2. Traduza o título do texto, começando pelas palavras parecidas com a referente
em Português (palavras cognatas).
___________________________________________________________________
3. Copie do primeiro parágrafo os nomes dos 03 parques do senhor Walt Disney
espalhados pelo mundo.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Encontre no segundo parágrafo as informações referentes aos outros 02
momentos históricos dos Estados Unidos que provocaram o fechamento dos
parques Disney.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. O dia da inauguração do primeiro parque Disney, na Califórnia, é conhecido entre
os executivos da empresa como ―Black Sunday‖ (Domingo Negro), por ter sido um
total desastre. Acesse o site <https://www.disneyguia.com.br/site/historia-dadisney/> e descubra os problemas acontecidos nesta data e como foram resolvidos.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Encontre no terceiro parágrafo 02 palavras que indicam dias da semana.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Assista ao vídeo abaixo para aumentar seu vocabulário em língua inglesa com o
auxílio de personagens do mundo Disney.
Vídeo: Magic English 1 – Hello.
Canal ―English with Cartoons‖
<https://www.youtube.com/watch?v=S3hnyQ86mao>
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Língua Espanhola - Carga horária mensal 5 horas
Códigos das Habilidades
Objetos de Conhecimentos
Inferir informações e relações que não aparecem de modo
explícito no texto para construção de sentidos.
EF08LI05
Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola,
EF08LI17
família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros).
EF08LI09
Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de
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Nome da Escola:
Nome do Professor:
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( ) noturno

Turma: 2° ano ___

Espanhol - Las frutas
Figura 5: Las Frutas.
As frutas são consideradas alimentos
extremamente importantes para a saúde e
indispensáveis na rotina. Para começarmos
nosso estudo em Língua Espanhola, vamos
conhecer esse vocabulário específico e discutir
a importância de uma alimentação saudável e
balanceada.
Boa leitura!

Fonte: I. Pnimg. 2020.
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2- El placer de las frutas

Los profesionales de la salud siempre hemos recomendado a las personas
consumir más fruta y verduras frescas de lo que normalmente se consume, ya que
cada día se están obstruyendo las arterías con grasas no saludables, saturadas de
proteínas. Este consejo se ve apoyado por una plétora de libros, revistas y páginas
web especializadas en este tema.

3- La importancia del consumo de frutas y verduras para tu salud

Las frutas y verduras son importantes componentes de una dieta saludable y su
consumo ayuda a prevenir diversas enfermedades, como las cardiopatías, el
cáncer, la diabetes y la obesidad.
La Asociación Americana del Corazón y otros organismos internacionales
recomiendan que nuestra dieta incluya 5 o más porciones de frutas y verduras al
día.
Las vitaminas, los minerales y otros componentes de las frutas y las verduras
son esenciales para la salud humana.

La fibra, por ejemplo, contribuye al tránsito a través del aparato digestivo y a reducir
los niveles de colesterol en la sangre.
Las vitaminas y minerales ayudan a mantener un adecuado estado de salud y los
fitoquímicos, como los compuestos que dan a los tomates y las zanahorias sus vivos
colores, tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios.
Además, estos productos favorecen una adecuada digestión de otros nutrientes,
aumentan el volumen intestinal, lo que ayuda a regular el apetito y suelen implicar
una mayor seguridad de los alimentos, tanto los frescos como los preparados.
DESAFIO DE ESPANHOL

1) Escreva o nome em espanhol das frutas que aparecem na imagem.
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2- Sobre o texto “El placer de las frutas” responda:
a) Onde podemos encontrar conselhos sobre boa alimentação?
___________________________________________________________________
a) Quem está indicando o consumo de frutas?
___________________________________________________________________
3- Além das frutas comuns que foram apresentadas, um dos textos também cita
―zanahorias‖ e ―Tomates‖. Que alimentos são esses? Qual deles é considerado uma
fruta?

La Comida

Comida ―sana‖ ou comida ―chatarra‖, qual você prefere? Vamos estudar o
vocabulário referente às comidas e bebidas que consumimos em nosso dia-a-dia.
Os textos abordarão a importância de uma boa alimentação para manter uma vida
saudável. Aproveite para refletir sobre seus hábitos alimentares. Boa aula!
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Como se chamam as refeições diárias?
Desayuno
El desayuno es la primera comida que se consume en el día. El nombre deriva del
hecho de que uno no come mientras duerme, por lo que al levantarse por la mañana
se encuentra en ayunas, rompiéndose ese ayuno al tomar esta comida (des-ayuno).

Almuerzo: El almuerzo es el alimento (denominado a veces también como hora de
la comida) que se toma después del desayuno; es la comida del mediodía o
primeras horas de la tarde.
Merienda: La merienda es un tipo de comida ligera que se toma a media tarde o
antes de la cena.
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Cena: La cena es, como norma general, la última comida del día que se toma por la
noche, casualmente se toma a partir de las 8 de la noche.

1. ¿Qué es la comida chatarra?

Los alimentos chatarra, también llamados comida chatarra o comida basura, son
aquellos alimentos poco saludables para el organismo debido a la cantidad de
elementos nocivos que pueden traer consecuencias negativas para la salud.
Reciben este nombre principalmente por la cantidad de calorías que contienen que,
además, no suponen ningún aporte nutricional.
A menudo, este tipo de comida se caracteriza no solamente por el efecto negativo
para la salud, sino por ser comida de bajo precio y normalmente también de baja
calidad. Su bajo precio, popularidad y fácil distribución son las características
principales y la razón de que muchas multinacionales comercialicen este tipo de
alimentos.
La comida chatarra suele tener más popularidad entre niños y adolescentes,
fenómeno que puede ser explicado por la publicidad y los medios de comunicación
masiva, la globalización y la estandarización de determinados hábitos alimenticios
en la mayor parte de países del mundo.
2. Comer sano te protege de enfermedades graves

Una dieta saludable hoy, es un cuerpo sano mañana. Comer bien es bueno para tu
organismo. A largo plazo: disminuye el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares (presión arterial alta, cardiopatías o infartos), por lo que estarás
más protegido de la primera causa de mortalidad de la sociedad contemporánea.
Pero si comes mal, estarás más expuesto a sufrir una de las enfermedades
anteriores y también diabetes, artritis o cáncer. Comer sano supone apostar por la
calidad de vida y también por tu salud en el futuro. Te queda toda una vida en el
mismo cuerpo, ¡cuídalo!
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Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 2° ano ___

Ciências da Natureza – Química1
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. Pode-se
creditar a Leibniz, no século XVII, a introdução do conceito de energia.
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.

1

Esta primeira parte traz material para toda a área. E ao final trazemos os deságios de química. Na
sequência temos material e desafios específicos para física e biologia.
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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 em 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 energias.
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 6: Nível de Voo de Cruzeiro.
Note-se que, quanto maior for a
velocidade e a massa de um objeto,
maior será a sua energia cinética
(exemplo
movimento).

Fonte: Anac. 2020.

2.2 Energia potencial gravitacional

de

um

avião

em
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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 7: Análise de cravabilidade de estacas – bate estaca.

A
assim
cinética,

energia
como
é

potencial,
a

uma

energia
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 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
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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 energias química e
muscular estão associadas à
energia

de

ligação

das

pilha é

um

moléculas.

A

dispositivo

que

propicia

a

conversão de energia química
Fonte: Diogenes Bandeira. 2012.

em energia 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.
2.4 Energia em trânsito – calor
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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 de 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 8: transferência de energia sob forma de calor.

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

entendermos

isso,

analisemos o caso em que
Fonte: Wordpress. 2017.

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.
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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 5: 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
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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 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 9: 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
Fonte: História do mundo. 2020.

a mão de obra escrava foi intensamente

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
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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:
 O Universo Mecânico - Conservação de energia
https://www.youtube.com/watch?v=Fuwjcvo4rWU
 Documentário Geração de Energia
https://www.youtube.com/watch?v=ewm8k--479s

**Esta primeira parte do texto (até aqui) será utilizado para os componentes da
área de Ciências da Natureza: de Física, Química e Biologia.

DESAFIO DE QUÍMICA!
1. Como vimos no texto e nos vídeos precisamos de energia para acender a luz,
preparar nossas refeições, nos transportar de carro, entre outros. Essa energia vem
de um conjunto de fontes que formam o que chamamos de matriz energética.

A imagem acima apresenta a matriz energética brasileira e mundial. Analise-a e
compare o consumo de energia renovável e não renovável. Em seguida descreva:
a) Quais fontes de energia o Brasil pode investir com menor custo e que vai gerar
menor quantidade de gás carbônico (CO )?
2

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) Qual a vantagem do Brasil em relação às fontes de energia consumidas no
mundo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
QUÍMICA - Energia e as transformações químicas

Conceito de calor nas transformações
Vamos

aprofundar

um

pouco

abordando

o

conceito

de

calor

nas

transformações químicas da matéria para obtenção de energia.

Vamos começar distinguindo os conceitos de calor e temperatura. A grande
diferença entre os dois conceitos está no comportamento das partículas. A
temperatura está relacionada ao movimento, enquanto calor é uma forma de
energia.
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A temperatura é definida como estado de agitação das partículas de um
corpo, caracterizando seu estado térmico. Quanto mais agitadas estiverem essas
moléculas, maior será sua temperatura. Quanto menos agitadas essas moléculas,
menor será sua temperatura. A imagem abaixo ilustra bem essa definição.

As palavras quente e frio

Figura 3: Movimento das moléculas em
temperaturas distintas

são, na verdade, termos criados
para facilitar o entendimento da
sensação
sensação

térmica.
é

variável,

Essa
porque

depende de pessoa para pessoa,
por isso não é considerada. Tais
termos servem apenas para nos
ajudar na compreensão da teoria.
A
Fonte: Mundo educacao. 2020.

temperatura

mais

baixa

corresponde ao frio e a mais alta,
ao quente.

A temperatura corporal é constante, em média 36,5 °C, devido às reações
químicas que ocorrem para manter o metabolismo do organismo. Quando esse
metabolismo é alterado, por exemplo, por uma infecção, a temperatura do corpo
aumenta porque o movimento das moléculas foi alterado.
Agora, quando estamos em uma região fria, a circulação sanguínea na
superfície da nossa pele aumenta, para compensar a transferência de energia do
nosso corpo para o ambiente, evitando que a temperatura corporal abaixe. Essa
energia que é perdida pelo corpo para o ambiente se chama calor.
Nessa situação, as macromoléculas que são ingeridas e os carboidratos, são
queimados para liberar energia para o organismo para compensar a energia
transferida ao ambiente. Isso explica o porquê de no período de frio as pessoas
sentirem mais fome.
Caso contrário acontece quando estamos em uma região quente. Nosso
corpo precisa perder energia para compensar a energia recebida do ambiente.
Quando transpiramos, nosso corpo cede calor para o líquido evaporar e resfriar-se.
Assim, nossa temperatura corporal diminui.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
Por causa das reações internas que liberam energia, nosso organismo
geralmente tem uma temperatura mais elevada que a do ambiente, exceto em
ambientes muito quentes.
A partir dessa contextualização podemos, então, certificar que calor
corresponde à transferência de energia térmica entre corpos de temperaturas
diferentes.

O calor é definido como a energia térmica que se movimenta entre
corpos com temperaturas diferentes.
O calor irá sempre se transferir para o objeto mais frio, ou seja, de menor
temperatura, até ser atingido o estado de equilíbrio térmico, no qual ambos têm a
mesma temperatura. Resumidamente, o material mais quente sempre perde calor e
esfria, enquanto o material mais frio sempre recebe calor e esquenta. Quando não
há diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor.

De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, SI, a unidade padrão
para medir energia é o joule (J). Outra unidade muito utilizada para quantificar
energia é a caloria (cal ou Kcal). Por definição 1 cal = 4,184J.
Para constatar o equilíbrio térmico, você pode fazer o experimento
demonstrado na imagem.
Figura 2: Transferência de calor

Fonte: Ciências. 2018.
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Você vai precisar de três recipientes com água fria, morna e quente,
respectivamente. Se você colocar uma mão dentro de um recipiente com água fria e
a outra mão em recipiente com água quente, e após uns três minutos coloque as
duas mãos, ao mesmo tempo, dentro de um recipiente com água na temperatura
ambiente, qual será a sensação térmica que você vai sentir em cada mão?
Você irá perceber que a água morna parecerá mais fria para a mão que veio
da água quente (perderá calor) e parecerá quente para a mão que veio da água fria
(receberá calor).
Quando se coloca as mãos nos recipientes com água quente e fria, estas
buscam o equilíbrio térmico (igualar suas temperaturas), portanto a mão direita está
com uma temperatura mais baixa que a do ambiente e a mão esquerda estará um
pouco mais quente que a temperatura do ambiente.
Quando ambas são postas na água morna, a mão direita (que estava na
água fria) recebe calor, por estar numa temperatura mais baixa, e a esquerda (que
estava na água quente) cede calor, por estar numa temperatura mais alta que a da
água morna.
Agora, depois dessa breve explanação você já consegue responder aos
questionamentos colocados no início do texto?

Transformações químicas:

Para você se informar:

https://www.todamateria.com.b
r/transformacoes-quimicas/

É o suco que "esquenta" o gelo
https://www.youtube.com/watch?v=to7iklmUqGo
A Diferença Entre Calor E Temperatura
https://www.youtube.com/watch?v=vN1SRqgERvo

DESAFIO DE QUÍMICA!
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O calor existe quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato.
Muitas reações químicas acontecem com absorção ou com liberação de calor para
o ambiente. Um exemplo cotidiano da presença de energia na forma de calor é a
produção de sabão caseiro. Um típico sabão caseiro é também ecológico, pois é
produzido com o aproveitamento de óleo usado na cozinha, já que o mesmo é um
dos principais produtos que mais acarretam danos ao meio ambiente. Em uma das
etapas da preparação do sabão caseiro adiciona-se a soda cáustica (hidróxido de
sódio - NaOH) em água. Nesse momento, é preciso ter muito cuidado, a
temperatura da mistura aumenta e há liberação de gases irritantes.

Sobre o assunto tratado no texto, responda:

a) Calor é matéria?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

b) Na preparação de sabão há liberação de calor? De que forma isso é observado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

c) Quais os benefícios ambientais da fabricação do sabão em relação ao descarte
do óleo de cozinha no meio ambiente?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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FÍSICA - Energia e suas transformações
Máquinas térmicas
Dando continuidade aos nossos estudos, abordaremos uma modalidade de
energia que foi a propulsora da revolução industrial – o calor. A máquina a vapor
constituiu o vértice de transformação de uma era, ela está no contexto das
máquinas térmicas, e hoje entenderemos seu princípio de funcionamento.
Uma máquina térmica é um dispositivo que extrai energia do ambiente na
forma de calor e realiza um trabalho útil. Toda máquina térmica utiliza uma
substância de trabalho. Nas máquinas a vapor, a substância de trabalho é a água,
tanto na forma líquida quanto na forma de vapor. Nos motores de automóvel, a
substância de trabalho é uma mistura de gasolina e ar. Para que uma máquina
térmica realize trabalho de forma contínua, a substância de trabalho deve operar em
um ciclo, ou seja, deve passar por uma série fechada de processos termodinâmicos,
chamados tempos, voltando repetidamente a cada estado do ciclo. Vamos ver o que
as leis da termodinâmica podem nos dizer a respeito do funcionamento das
máquinas térmicas. Podemos compreender melhor o funcionamento das máquinas
térmicas estudando o comportamento de uma máquina térmica ideal ou máquina de
Carnot.
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A figura acima apresenta os elementos de uma máquina

de

Carnot.

As

duas setas pretas horizontais no centro representam uma substância de trabalho
operando ciclicamente. Uma energia |QQ| é transferida na forma de calor da fonte
quente, que está a uma temperatura T Q, para a substância de trabalho; uma energia
|QF| é transferida na forma de calor da substância de trabalho para a

fonte fria,

que está à temperatura TF. Um trabalho W é realizado pela máquina térmica (na
realidade, pela substância de trabalho) sobre o ambiente. De todas as máquinas
térmicas, a máquina de Carnot é a que utiliza o calor com maior eficiência para
realizar trabalho útil. Surpreendentemente, Carnot foi capaz de analisar o
desempenho desse tipo de máquina antes que a primeira lei da termodinâmica e o
conceito de entropia fossem descobertos. Vale lembrar que a máquina de Carnot é
um modelo, e as máquinas térmicas reais são bem menos eficientes, por exemplo o
motor de automóvel.
O que precisamos ter em mente é que calor é uma forma de energia, e por
isso pode realizar trabalho.
Para complementar o estudo de hoje é de suma importância que você assista
ao vídeo recomendado na atividade ―para você assistir‖. O vídeo aborda as
aplicações práticas de máquinas térmicas que são impossíveis de tratarmos aqui.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Máquinas térmicas:

Para você se informar:

https://www.infoescola.com/termo
dinamica/motor-a-vapor/

Como foi inventado o motor a vapor?
https://www.youtube.com/watch?v=tvJ2BDhKsaQ
O universo mecânico - entropia
https://www.youtube.com/watch?v=Xpuvzy4FFAQ

DESAFIO DE FÍSICA!

1. O que é calor? Qual o sentido de propagação do calor?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. O que diz a primeira lei da termodinâmica?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. A primeira lei da termodinâmica tem alguma relação com o princípio da
conservação da energia?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Qual o princípio de funcionamento de uma locomotiva? (Sugestão: assista ao
vídeo Universo Mecânico – Entropia, que está indicado no texto de atividade escolar
da segunda semana).
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DESAFIO DE BIOLOGIA!

1. BIOLOGIA - Fontes de energias renováveis

A partir da revolução industrial o homem ampliou muito as suas capacidades
relacionadas à indústria e ao transporte. A população cresceu, e com isso também o
consumo de energia. Com a intensificação da exploração dos recursos naturais e as
mudanças nos padrões de consumo, os impactos sobre o ambiente foram
significativos. Intensificação do efeito estufa, poluição, chuva ácida, destruição da
camada de ozônio, destruição da biodiversidade, são alguns dos efeitos decorrentes
do processo de transformação e uso da energia.
A energia que usamos para suprir as nossas necessidades diárias são
provenientes de um conjunto de fontes, que podem ser esgotáveis ou não. A matriz
energética de um país corresponde às fontes de energia disponíveis para serem
transformadas, distribuídas e utilizadas para atender as demandas da população.
Podemos classificar as fontes primarias usadas na produção de energia
como renováveis e não renováveis.

As fontes não renováveis são assim

denominadas em virtude da possibilidade de se esgotar, considerando que o seu
uso pode se dar em uma escala muito maior do que o seu tempo de reposição na
natureza. Estão inclusos aqui o petróleo, o carvão, gás natural e combustíveis
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radioativos (urânio, plutônio, etc.). O tempo para formação dessas fontes se dá em
milhares de anos, ao contrário do que ocorre com as chamadas fontes renováveis,
provenientes do sol, do vento, das marés, águas dos rios e biomassa, que são
repostas de modo mais rápido que a sua utilização.
O

gráfico

matriz

da

energética

mostra
contribuição

qual

a

de

cada

fonte no país e no
mundo. Embora o maior
consumo de energia no
Brasil seja de origem
não
Fonte: Epe.gov. Matriz energética e elétrica.
2020. (Adaptada)

renovável,

fontes
compõem

as

renováveis
quase

metade da matriz energética. Já a matriz energética mundial é composta quase em
sua totalidade por fontes não renováveis.

Fontes renováveis de energia podem ser usadas na geração de energia
elétrica, a exemplo da energia hidráulica (água), solar, eólica (vento) e biomassa
(matéria orgânica). É de fundamental importância a compreensão de que todas as
fontes de energias apresentam aspectos positivos e negativos, e que nenhuma
energia pode ser considerada totalmente ―limpa‖. Desse modo, pensar em um
modelo de desenvolvimento sustentável não está associado apenas ao aumento do
uso das fontes renováveis, mas também à economia de energia e ao seu uso de
forma eficiente. O quadro abaixo faz a comparação dos tipos de energias
renováveis, apresentando algumas de suas vantagens e desvantagens.

Tipo de
energia

Pontos positivos

Pontos negativos
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Hidráulica movimento
da água.

Biomassa matéria
orgânica.

Eólica
vento

-

Solar
radiação
solar.

-

Geotérmica
- calor do
interior da
Terra.

Maremotriz

 As
características  Emissões de gases como CO2 (gás
físicas e geográficas do
carbônico) e CH4 (metano) em
País
favorecem
a
virtude da biomassa pela barragem,
geração de energia a
ou da matéria orgânica em
partir dessa fonte.
decomposição que é transportada
pelos afluentes das barragens;
 Impactos
sociais
devido
ao
deslocamento das comunidades
ribeirinhas;
 Alteração do ecossistema aquático e
terrestre, com impactos à fauna e
flora (desmatamento, perda de
biodiversidade);
 Impactos
econômicos
para
a
população do entorno que sobrevive
da pesca, por exemplo.
 Baixo custo;
 Impactos
ambientais
indiretos,
 Possibilidade de
oriundos do processo de obtenção
reaproveitamento de
da
biomassa.
No
caso
de
resíduos;
monoculturas
pode
haver
a
 Ocorre balanceamento
contaminação do solo e da água
na emissão de gás
pelo uso de agrotóxico, por exemplo.
carbônico (CO2), já que
na produção da
biomassa, há extração
do CO2 da atmosfera;
 Não produz resíduos,
 Poluição sonora e visual;
nem emite gases
 É comum a colisão de aves nas
poluentes;
turbinas, assim como a migração das
 Baixa emissão de
aves pode ser prejudicada.
gases de efeito estufa.
 Baixo custo;
 Não produz resíduos,  Os impactos estão relacionados
não
emite
gases
principalmente à fabricação das
poluentes, não produz
células fotovoltaicas. Por exemplo,
ruídos, nem poluição
grande parte das células são feitas
visual;
de Silício (Si), o que envolve
processos de extração e tratamento,
que podem usar produtos que geram
impactos ao ambiente.
 Área
utilizada
para  Custo de implementação alto.
usina é pequena;
 Calor
dissipado
aumenta
a
 Quase não há emissão
temperatura do ambiente.
de gases poluentes  Emissão de ácido sulfídrico (H2S),
como CO2 e SO2.
que é corrosivo e prejudicial à
saúde.
 Poluição sonora nas usinas e pelas
máquinas de perfuração do solo.
 Não produz resíduos,  No caso da energia das marés, há
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– marés e
correntes
marítimas.

nem emite gases que
alteração do ecossistema e impactos
provocam danos diretos
para as espécies da região
ao ambiente;
(distribuição, ciclo de vida, etc);
 Não depende do clima  Poucos locais atendem os requisitos
(como a hidrelétrica,
(como altura das marés), além do
eólica e solar), portanto,
custo de implementação alto e baixa
é previsível;
eficiência.
 No caso do uso das  Impactos
socioeconômicos
à
correntes marítimas, os
população dependente da pesca.
impactos
ambientais
são reduzidos.
Energia e Vida
(Produzido pelo Projeto EMBRIAO, Universidade Estadual de Campinas).
https://www.youtube.com/watch?v=CkLiB5byhF4&list=PLJIlGyGTKUaM
NiN-B5mwdHcfBMkp6DYLJ&index=5
Trocas de energia entre seres humanos e ambiente
(Produzido pelo Projeto EMBRIAO, Universidade Estadual de Campinas).
https://www.youtube.com/watch?v=DWnAG_lFZPM&list=PLJIlGyGTKUa
MNiN-B5mwdHcfBMkp6DYLJ&index=1

DESAFIO DE BIOLOGIA!

1. Considerando as mudanças nos padrões de produção e consumo de energia,
bem como a emissão de gases de efeito estufa a partir da queima de
combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural, por que é necessário
investir em fontes renováveis de energia provenientes do sol, vento, água e
biomassa, por exemplo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Figura 2: entenda como se forma a matriz energética do Brasil

Fonte: g1.globo. /2018.

2. Com base no infográfico, é possível afirmar que o Brasil, além de ter uma matriz
energética baseada em fontes renováveis, também consome produtos provenientes de
energias renováveis?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______
3. A energia pode ser considerada limpa quando não provoca danos ambientais. Dessa forma,
é correto afirmar que “todas as energias renováveis são energias limpas”?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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1. UM PASSEIO PELAS MATRIZES

O que são matrizes

As matrizes nos ajudam bastante em vários direcionamentos de assuntos e estudos
que fazemos no dia a dia, as aplicações dessas "tabelas" nos auxiliam, por exemplo,
no ensino da matemática aplicada à informática. As usuais transformações de
tabelas, que usamos como instrumento de estudo das matrizes, podem ser feitas
através de estudos realizados nos campos da economia, engenharia, matemática,
física, informática, ...
Para compreender melhor o que é uma matriz, iremos compará-la com uma tabela.
Toda tabela é formada por linhas e colunas, assim como uma matriz. Na matriz
indicamos a quantidade de linhas por m e a quantidade de colunas por n. Tanto em
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uma tabela como em uma matriz a quantidade de linhas e colunas deve ser maior
ou igual a um, usando somente números naturais.

Matematicamente podemos definir matriz como:
Uma matriz m x n com m

N* e n

N* será disposta em m linhas e n colunas.

A representação de matrizes pode se dar nas seguintes formas:
determinada linha e coluna de uma
Os elementos são colocados entre

matriz.

parênteses:
Dada uma matriz qualquer A3x2 (lê-se
matriz A de ordem três por dois), veja
como é feita a sua representação.

Os elementos são colocados entre
colchetes:

O elemento a11 pertence a 1° linha e
1° coluna.
O elemento a21 pertence a 2º linha e
1° coluna.
O elemento a31 pertence a 3° linha e
Observando

as

matrizes

acima,

percebemos que todas são compostas
por

números

e

esses

são

os

elementos das matrizes. Todos os
elementos

pertencem

a

uma

1° coluna.
O elemento a12 pertence a 1º linha e
2° coluna.
O elemento a22 pertence a 2º linha e
2º coluna.
O elemento a32 pertence a 3º linha e
2º coluna.
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Podemos dizer que aij i representa a linha, e j representa a coluna. Veja o exemplo
abaixo:
Escreva a matriz B = (bij)2x3 que bij = i . j.
Devemos construir uma matriz B com duas linhas e três colunas:

Cada elemento deverá obedecer a seguinte regra bij = i . j.
b11 = 1. 1

b22 = 2. 2

b11 = 1

b22 = 4

b21 = 2. 1

b13 = 1. 3

b21 = 2

b13 = 3

b12 = 1 .2

b23 = 2. 3

b12 = 2

b23 = 6

Colocando cada valor em seu determinado elemento na matriz B, podemos concluir
que a matriz B será determinada pelos seguintes elementos:

Alguns Tipos de matrizes
Matriz linhas
Recebe o nome de Matriz linha toda
matriz que possui apenas uma linha.
O

número

de

colunas

é

independente. Por exemplo:
1x3

Matriz coluna

Recebe o nome de Matriz coluna toda
matriz que possuir apenas uma
coluna. O número de linhas é
independente. Por exemplo:
5x1

Matriz nula

Recebe o nome de Matriz nula toda
matriz que, independentemente do
número de linhas e colunas, todos os
seus elementos são iguais a zero. Por

Matriz quadrada

Matriz quadrada é toda matriz que o
número de colunas é o mesmo do
número de linhas. Por exemplo:

Quando a matriz é quadrada nela
podemos perceber a presença de uma
diagonal secundária e uma diagonal
principal.

exemplo:

Matriz diagonal

Será uma matriz diagonal, toda matriz quadrada que os elementos que não
pertencem à diagonal principal sejam iguais a zero. Sendo que os elementos da
diagonal principal podem ser iguais a zero ou não.

Sugestão de vídeos:
Aula de Matrizes: Definições e conceitos. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=2dO6Zquwp30 >. Acesso em: 08 abr. 2020.
Matrizes: Conceitos iniciais. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=lZ9onrdpusA>. Acesso em: 08 abr. 2020.
DESAFIOS DE MATEMÁTICA!

1. O emprego da matriz sempre esteve presente em diferentes
contextos na nossa sociedade, podendo auxiliar em várias
demandas profissionais. A exemplo a matriz da imagem ao
lado que foi utilizada por uma firma de contabilidade, e trouxe
excelentes resultados na elaboração do imposto de renda de
seus clientes.
Essa mesma matriz na matemática pode ser denominada de:
a) matriz identidade
b) matriz nula

c) matriz linha
d) matriz coluna
2.
A junta comercial do estado de Mato
Grosso, decidiu promover um feirão, para
liquidar qualquer dívida ativa que por
ventura

seus

cidadãos

possam

ter,

oferecendo descontos e boas possibilidades
para finalizar os débitos pendentes.
Para isso, utilizou de um programa de
computador, com a inserção das matrizes da imagem acima para agilizar todo
este processo. Essas duas matrizes utilizadas para efeito de cálculo de
quitação da dívida ativa, são definidas por apresentar
a) duas linhas e duas colunas.
b) duas linhas e três colunas.
c) três linhas e quatro colunas.
d) três linhas e três colunas.
e) duas linhas e uma coluna.

Explique segundo a definição de linha e coluna? Cite um exemplo na vida
prática.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. As matrizes contribuem em vários direcionamentos de assuntos e estudos que
fazemos no dia a dia, as aplicações dessas "tabelas" nos auxiliam por exemplo no
ensino da matemática aplicada a informática. As usuais transformações de tabelas
que usamos como instrumento de estudo das matrizes podem ser feitas através de
estudos realizados nos campos da economia, engenharia, matemática, física,
informática, (Adaptado)
Aplicada nas matérias de ensino para programação de dados em computadores as
matrizes podem ser utilizadas e representadas em cálculos que favoreçam essas
programações. Nas matrizes quadradas da imagem acima, a posição de x e y que
auxiliam a um desses cálculos de programação estão localizadas em:
a) x= primeira linha e primeira coluna, y= primeira linha e segunda coluna
b) x= segunda linha e primeira coluna, y= primeira linha e primeira coluna
c) x= primeira linha e segunda coluna, y= segunda linha e primeira coluna
d) x= primeira linha e primeira coluna, y= primeira linha e segunda coluna
e) x= primeira linha e primeira coluna, y= segunda linha e segunda coluna

Tipos de Matrizes (continuação):

Matriz identidade

Para que uma matriz seja matriz identidade, ela tem que ser quadrada, com mesma
quantidade de linhas e colunas, e os elementos que pertencerem à diagonal
principal devem ser iguais a 1 e o restante dos elementos iguais a zero. Veja o
exemplo:

Operações com matrizes

Aplicar as operações da aritmética para resolver problemas com matrizes é
importante e vamos ver algumas delas a seguir:

Igualdade de matrizes
Duas matrizes, A e B, serão iguais se
forem do mesmo tipo e se os
elementos correspondentes forem
iguais. Assim, se
A=(aij) e B=(bij) são matrizes do tipo m
x n, então:

Exemplos: determine x e y para que as matrizes A e B sejam iguais

A=B

Solução:

Adição de matrizes

Dadas duas matrizes de mesmo tipo,
A e B, denomina-se matriz soma
(A+B) a matriz obtida adicionando-se
os elementos correspondentes de A e
B.

Exemplo: Dada as matrizes A e B determine

A+B.

Solução:

Subtração de matrizes

Dadas duas matrizes de mesmo tipo, A e B, denomina-se matriz diferença (A-B) a
matriz obtida subtraindo-se os elementos correspondentes de A e B.

Exemplo: Dada as matrizes A e B determine

A=[

]

B= [

A-B.

]

Solução:

A-B=[
A- B = [

]
]

Sugestão de vídeos:
Adição
e
Subtração
de
Matrizes.
Disponível
em:
<https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=21689&name=Adi%C3%A7%C
3%A3o%20e%20subtra%C3%A7%C3%A3o%20de%20matrizes > . Acesso em: 14
abr. 2020.
Disponível em: < https://www.matematicapremio.com.br/matematica-financeira-216questoes-com-gabarito/ >. Acesso em: 10 abr. 2020.
DESAFIO DE MATEMÁTICA!

1.
A= ⟦

⟧

+

B=⟦

⟧

Você sabia que na informática temos os exemplos clássicos de matrizes, em programas
onde elas aparecem no auxílio dos cálculos matemáticos, editores de imagem e até do
próprio teclado onde sua configuração é realizada por um sistema de matrizes?
(Adaptado Matrizes no dia a dia.).

Com base nestas informações, uma empresa de computação gráfica que trabalha
na edição de imagem dos personagens de guerra nas estrelas, utiliza da somatória
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de duas matrizes A + B, representadas na figura acima. O objetivo é obter uma boa
qualidade gráfica. O resultado desta somatória corresponde a:

a) ⟦

⟧

b) ⟦

⟧

c) ⟦

⟧

d) ⟦

⟧

2.

O Kefir (imagem) é um alimento vivo, uma bebida fermentada rica nutricionalmente e com
muitos probióticos. A palavra 'Kefir' vem originalmente do turco Keif que significa “sentirse bem/bem-estar‖. Os grãos de Kefir de leite constituem um conjunto de microrganismos
compostos por bactérias e leveduras, que contêm muitas vitaminas, minerais,
aminoácidos e enzimas, como Cálcio, Fósforo, Magnésio, Triptofano e vitaminas A, B2,
B12, D e K. (Adaptado de beba mais leite).
Dispondo as enzimas e vitaminas, ambas presentes no Kefir, em duas matrizes A e
B (texto acima), como matriz A = matriz B.
[

Sabendo ainda que a matriz A =

] e a matriz B = [

] , seria

possível dizer que:
1
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a) a enzima de Cálcio presente na matriz A está na mesma posição que a vitamina B2
presente na matriz B.
b) a enzima de Fósforo presente na matriz A, não está na mesma posição que a vitamina
B2 presente na matriz B.
c) a enzima de Magnésio presente na matriz A, está na mesma posição que a vitamina
B12 presente na matriz B.
d) a enzima de Triptofano presente na matriz A, não está na mesma posição que a
vitamina D presente na matriz B.
3. Supondo que uma das maiores fabricantes de medicamentos genéricos e similares do
nosso pais tenha uma grande encomenda para ser entregue nos próximos dias. E para
garantir que os remédios cheguem perfeitos às farmácias é preciso seguir rígidos padrões
de qualidade e contar com o auxílio da ciência e da tecnologia. Para isso foi necessário
que, em uma de suas etapas de produção, efetuassem os cálculos abaixo em função das
seguintes matrizes:
Dado:

X= [

]

, Y= [

]

, Z= [

]

Calcule:
a) X + Y
B) X – Y
C) X+ Y + Z
Após encontrar estes resultados, faça uma pesquisa e defina as diferenças entre
medicamentos genéricos, similares e de referência.
Esta unidade é uma compilação de vários autores, não se tratando, portanto, de uma redação
original.
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História - História de Mato Grosso: Período Imperial

O desgaste político do imperador teve sua origem na dissolução da Assembleia
Constituinte em 1823. A constituinte era composta por membros da elite brasileira, que
pretendiam limitar o poder do imperador e diminuir os privilégios dos portugueses
estabelecidos no Brasil. Desta forma, D. Pedro I, contrariado com os objetivos da elite
brasileira em controlar o seu poder, mandou fechar a Assembleia Constituinte. Assim,
ocorria o rompimento entre o imperador e facções da aristocracia brasileira.
Desse modo as camadas populares ficaram marginalizadas do processo político,
gerando o descontentamento da população.
Outro fator que motivou a crise política do Primeiro Reinado foram os problemas
econômicos que assolavam o país. A crise econômica do Primeiro Reinado era resultante
da dívida externa, contraída com a Inglaterra durante a independência.
A crise econômica também se agravou, pois, o imperador contraiu mais
empréstimos com a Inglaterra, visando aparelhar o Exército e contratar mercenários
ingleses para combater as revoltas em várias províncias brasileiras, como por exemplo,
na Bahia e no Pará.
Em 1831, o imperador D. Pedro I, desgastado politicamente, e pressionado por
facções da elite brasileira, tomou a decisão de abdicar do trono em favor do seu herdeiro,
D. Pedro de Alcântara. Porém o herdeiro do trono tinha somente cinco anos, e conforme
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previa a constituição, o Brasil seria governado pelos regentes até que o príncipe atingisse
a maioridade.
Iniciava-se então uma nova fase política: o Período Regencial (1831-1840). Esse
período foi caracterizado pela conturbação política, presente na atuação dos partidos
políticos e nas revoltas que eclodiram pelas províncias brasileiras.
Na visão da elite dominante, as revoltas eram uma ―anarquia‖ que colocava em
perigo a ordem estabelecia, e para contê-las, o ministro da Justiça, Padre Feijó criou a
Guarda Nacional.
Com relação à Província de Mato Grosso, a economia mato-grossense estava
voltada para as atividades agropecuárias e para o comércio, sendo que a maior parte dos
estabelecimentos comerciais era de propriedade dos portugueses, que em virtude do
caos econômico que assolava a província, vendiam os seus produtores a preços
exorbitantes à população local.
No tocante a sua organização social, os grupos sociais privilegiados eram
compostos pelos grandes proprietários rurais, pelos ricos comerciantes, pelos
funcionários públicos graduados, pelos profissionais liberais, pelo clero e pelas altas
patentes militares. Já as camadas populares eram formadas por homens livres (pequenos
comerciantes, militares de baixa patentes, artesãos), escravos e índios.
Foi nesse cenário que eclodiu em Mato Grosso a Rusga, movimento social ocorrido
em Cuiabá e nas suas imediações em 1834. A eclosão da revolta teve sua origem na
rivalidade política ocorrida entre os liberais e os conservadores.
O Partido Conservador defendia a centralização política, era composto por
elementos da elite local e também por portugueses. Os conservadores faziam as suas
reuniões políticas na Sociedade Filantrópica, enquanto que o Partido Liberal pregava a
descentralização, e era composta pelos membros da elite local e faziam as suas reuniões
na Sociedade dos Zelosos da Independência.
O Partido Liberal possuía duas facções; os moderados que desejavam afastar os
portugueses dos cargos políticos e os exaltados, que além de se oporem aos
portugueses, contestavam o governo monárquico e defendiam os princípios do
federalismo.
Em 1834, governava a Província de Mato Grosso o conservador Antônio Correia da
Costa. Esse governante já se mostrava bastante apreensivo com a insatisfação das
camadas populares, com o sentimento de lusofobia que imperava principalmente na
cidade de Cuiabá, e com os liberais que almejavam o poder.
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Os liberais eram conhecedores da insatisfação das camadas populares, e sabiam
que o povo culpava os conservadores pela sua condição de miséria. Os liberais, tendo à
frente João Poupino Caldas, se aproximaram do povo para conspirar contra os
conservadores. Os liberais alimentaram no povo o sentimento de xenofobia,
principalmente com relação aos portugueses, apelidados pelo povo de ―adotivos‖ ou
―bicudos‖.
Era muito corriqueiro ouvir pelas ruas da cidade, o grito em ―alto e bom som‖ de
elementos das camadas populares: ―embarca bicudo, embarca, canalha vil, que os
brasileiros não querem bicudos no Brasil‖.
Antônio Corrêa da Costa sentindo que a crise se avolumava em seu governo pediu
ao Conselho de Estado o seu afastamento da presidência da Província. A seguir, o
Conselho de Estado nomeou o liberal João Poupino Caldas, como o novo presidente da
Província de Mato Grosso.
Entretanto, a posse do liberal não trouxe nenhuma mudança, acarretando em uma
cisão no partido liberal e no aumento do descontentamento da população. Assim, os
liberais exaltados juntamente com a população, na noite de 30 de maio de 1834, saíram
pelas ruas da capital da Província, armados. Iniciava-se desta forma, o movimento social
chamado de Rusga.

Figura 1: Rusga

Fonte: MT..gov. 2020.

Os rebeldes concentraram-se primeiramente no Campo do Ourique, e quando a
notícia da rebelião chegou ao Palácio do Governo, João Poupino Caldas pensando em
contornar a situação, pediu a D. José Reis, bispo de Cuiabá, que tentasse conter a fúria
dos populares.
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D. José Reis em posse de um crucifixo se dirigiu ao Campo do Ourique, no
entanto, a sua tentativa de controlar as forças populares foi em vão. As populações
juntamente com os liberais exaltados saíram em desespero pelas ruas, assaltaram
armazéns, atacaram o quartel, e por volta da meia-noite, ouvia-se pelas ruas centrais de
Cuiabá o povo gritar ―morte aos bicudos‖.
À medida que os rebeldes avançavam pelas ruas, portugueses e brasileiros
bastardos iam sendo assassinados. Depois de Cuiabá, os rebeldes se dirigiram a
Chapada dos Guimarães, Poconé, e a Santo Antônio.
A revolta somente foi abafada com a posse do novo presidente da Província,
Antônio Pedro de Alencastro.
Outro acontecimento que causou grande repercussão em Mato Grosso foi a Guerra
da Tríplice Aliança (1865-1870), ou Guerra Contra o Paraguai.

Sugestão de vídeo:
A Rusga. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bZP72ViA86k

Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra Contra o Paraguai (1865-1870): E
as suas repercussões em Mato Grosso.
Alguns historiadores brasileiros defendem que a guerra foi motivada pelos
interesses do capitalismo inglês, que pretendia manter a livre navegação da bacia Platina
e ao mesmo tempo sentia-se ameaçado com a expansão da econômica do Paraguai.
Segundo essa vertente de historiadores, o Paraguai era uma nação próspera, possuía
manufaturas, uma excelente produção de cereais e um sistema eficiente de transportes e
comunicação, patrocinado pelo Estado. Para outros historiadores, a guerra estava
associada ao processo de construção e consolidação dos Estados Nacionais do Rio da
Prata, negam os interesses ingleses na destruição do Paraguai e ainda apresentam o
Paraguai como um país pobre que estava à mercê das vaidades do ditador Solano Lopes.
Para levar adiante o desenvolvimento do Paraguai, Solano Lopes tinha como
projeto criar o grande Paraguai, ou seja, o ditador pretendia estender os seus domínios
até o Atlântico, e para isso pretendia anexar territórios pertencentes ao Brasil, a Argentina
e ao Uruguai.
A abertura da bacia Platina se deu em 1857, assinado entre o governo do Paraguai
e o governo brasileiro. Com a livre navegação pela Bacia do Prata, o Paraguai permitia
que navios brasileiros pudessem navegar livremente pelas águas do rio Paraguai
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facilitando a comunicação entre a província do Mato Grosso, os países platinos e o Rio de
Janeiro. Assim a abertura da bacia Platina era uma via de escoamento fundamental para
o desenvolvimento econômico na região.
Lopes também se sentia ameaçado pela aliança política estabelecida entre Brasil e
Argentina e com a intervenção do Brasil no Uruguai.
A intervenção do Brasil nos assuntos internos do Uruguai foi a gota d‘água. Desta
maneira Lopes, para se defender do expansionismo brasileiro no Prata, resolveu atacar,
em novembro de 1864, o navio brasileiro ―Marquês de Olinda‖, que passava por
Assunção. Esse navio trazia a bordo o novo presidente da província de Mato Grosso,
Frederico Carneiro de Campos. Logo a seguir as tropas paraguaias comandadas por
Solano Lopes invadiram a Província de Mato Grosso, invadindo a cidade de Corumbá.
Em represália, o governo brasileiro declarou guerra ao Paraguai. No ano seguinte,
a Inglaterra intermediou a formação de uma aliança militar entre o Brasil, Argentina e
Uruguai, surgindo assim a Tríplice Aliança.
Figura 2: Guerra do Paraguai

Fonte: Opinião e cultura. 2020.

A Repercussão da Guerra na Província de Mato Grosso.
A

invasão

das

tropas

paraguaias

na

Província

de

Mato

Grosso

modificou

substancialmente o cotidiano da população. De acordo com a obra ―Cativos do Sertão‖ da
historiadora Luiza Volpato, o medo, a fome e a epidemia de varíola foram as principais
sequelas da guerra da Tríplice Aliança.
A população da Província, ao tomar conhecimento da invasão dos paraguaios à
cidade de Corumbá ficou extremamente amedrontada, pois os paraguaios eram vistos
pelos mato-grossenses como povos bárbaros.
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As autoridades políticas que governavam a Província como também a população
de um modo geral acreditava que a próxima decisão tomada por Lopes seria invadir a
capital da Província. Augusto Leverger, presidente da Província, organizou uma
expedição militar denominada de ―Voluntários Cuiabanos‖. Essa expedição se dirigiu para
a Colina de Melgaço com objetivo de defender Cuiabá. Entretanto, os paraguaios não
vieram como se esperava, levando a expedição a abandonar a Colina e regressar a
Cuiabá. Ao chegarem a capital da Província foram recebidos com honrarias e festas,
foram tratados como heróis cuiabanos.
Outro problema que veio com a guerra foi a insegurança com relação aos
escravos, pois em virtude da falta de soldados, os proprietários de escravos temiam o
advento de uma rebelião. Além disso, as autoridades policiais eram alertadas sobre os
negros do quilombo do rio do Manso, pois estes assaltavam sítios e fazendas nas
imediações de Cuiabá e Chapada dos Guimarães para roubar mulheres.
A guerra trouxe também a escassez de alimentos, pois com o bloqueio da bacia
Platina, Mato Grosso ficou isolado do restante do país. Muitos alimentos desapareceram
da mesa da população e outros eram vendidos no comercio local a preços exorbitantes.
Por exemplo, a população se viu privada do sal. Em virtude do seu alto preço, os
comerciantes passaram a estocar o sal, esperando que o seu preço subisse mais para
obter mais lucro. Ao tomar consciência do problema, o governo imperial mandou confiscar
o sal dos comerciantes.
Em 1867, um novo problema preocupou as autoridades governamentais; a varíola
ou bexiga. Após a retomada de Corumbá pelas forças brasileiras, os soldados do Exército
brasileiro foram conduzidos à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. O médico atendente
não conseguiu diagnosticar a doença e, foi somente após o falecimento dos soldados,
que os médicos verificaram que se tratava da varíola, no entanto era tarde demais, pois a
moléstia havia se alastrado pela cidade.
Não houve tempo de organizar cordões sanitários, e a solução encontrada pelo
poder público foi a vacinação, criar o acampamento Couto Magalhães e construir o
Cemitério Nossa Senhora do Carmo, chamado pelos populares de Cae-Cae. A epidemia
vitimou, em média, quatro mil pessoas, porém há dúvidas com relação ao número exato
das vítimas, pois não era conveniente que o governo central soubesse o número exato
dos mortos, pois denunciava a inoperância das autoridades.
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As consequências da Guerra

Em 1867, o comando das forças aliadas estava com Caxias. Foi nesse momento
que um surto de cólera atingiu as forças aliadas sobre o Paraguai. Um pequeno
destacamento de soldados brasileiros comandados pelo coronel Carlos Camisão recebeu
a ordem de conduzir os soldados por trás das linhas inimigas atingindo o Mato Grosso.
Vindos do Rio de Janeiro, os soldados chegaram a Coxim, cansados, com fome, entrando
em Laguna no Paraguai, e foram atacados pelas forças paraguaias. Sem saída, foram
obrigados a se retirar imediatamente, no entanto foram acometidos pela cólera. Em 1869
era evidente a derrota do Paraguai. No ano seguinte a guerra chegava ao final quando as
tropas brasileiras invadiram o acampamento de Solano Lopes em Cerro Corá.
A guerra da tríplice Aliança trouxe muitas transformações para a Província de Mato
Grosso como a reabertura da bacia Platina, que permitiu uma maior integração de Mato
Grosso ao capitalismo internacional como exportador de produtos do extrativismo vegetal
e da pecuária, e da importação de produtos industrializados.
A abertura da bacia platina trouxe também o surgimento de um novo segmento
social; uma burguesia comercial que se dedicava ao comércio de importação e
exportação. Essa burguesia era proprietária de casas de comércio que surgiram
especialmente nas cidades portuárias como Cuiabá, Cáceres, Corumbá, Porto Murtinho,
Bela Vista e Ponta Porã.
Outra mudança advinda com a guerra foi o aumento territorial da Província, pois o
Brasil e a Argentina tomaram posse de territórios que pertencia ao Paraguai. Apesar das
mudanças econômicas ocorridas após a guerra, a modernização da Província era lenta.

Sugestão de vídeo:
A

Guerra

contra

o

Paraguai.

Disponível

em:

<https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=9267&name=Guerra%20do%20Parag
uai,%20a%20guerra%20do%20Exterm%C3%ADnio:%20parte%20I>. Acesso em: 13 abr.
2020.

1

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
DESAFIO DE HISTÓRIA!

1- Na visão dos historiadores, existem duas hipóteses para a origem da Guerra da Tríplice
Aliança. Quais são?

2- Que países fizeram parte da Guerra contra o Paraguai?

3 – Qual foi o estopim para o inicio da Guerra?

4- Quais foram as consequências da Guerra para a Província de Mato Grosso, segundo a
historiadora Luiza Volpato?

5 - A guerra da tríplice Aliança trouxe muitas transformações para a Província de Mato
Grosso. Cite 2 transformações:

6- A abertura da bacia platina fez surgir um novo segmento social, qual foi?
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Geografia - A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Atualmente o Brasil é o quinto maior país do mundo, com cerca de 8.514.876 km²,
tendo uma área territorial somente menor que a da Rússia, China, Canadá e EUA. Porém,
durante a história, nosso país passou por uma série de processos que o levaram a ter
esta configuração atual.

O Tratado de Tordesilhas e o sistema de Capitanias Hereditárias
MT pertencia à Coroa Espanhola, no entanto o maior interesse desses exploradores, na
época, estava voltado para as ricas minas do México, Peru e Bolívia. Tudo começou com
uma ―divisão do mundo‖ entre Portugal e Espanha. Segundo um tratado assinado em
1494, na cidade espanhola de Tordesilhas, tudo que ficasse localizado até 370 léguas da
ilha de Cabo Verde, pertenceria a Portugal, e tudo que ficasse a oeste, à Espanha.
Esta linha imaginária cortava exatamente uma parte do Brasil, da cidade de Belém,
no Pará, até a cidade de Laguna, em Santa Catarina.
Por volta de 1534, já em processo de colonização, o território pertencente a
Portugal foi divido em 15 capitanias hereditárias, que tinha o intuito de facilitar a
administração do extenso território.
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Tinham este nome

Figura 1: Tratado de Tordesilhas.

porque sua posse passava
de pai para filho. Este
sistema

acabou

fracassando (com exceção
das

capitanias

Pernambuco
Vicente),
pela

de

e

São

principalmente

falta

de

dinheiro,

dificuldade

de

administração

de

um

território muito grande e
também

por

conta

das

revoltas indígenas.
Nesta primeira etapa
tivemos
muito
Fonte: Estudos Avançados Interdisciplinares. 2015.

um
forte

povoamento
nas

regiões

litorâneas do Brasil, por

conta da exploração massiva do pau-brasil e mais futuramente da cana-de-açúcar, dois
produtos típicos das regiões costeiras.

O Tratado de Madri
Enquanto Portugal continuava com sua exploração no litoral brasileiro, os
espanhóis começaram a seguir para oeste para regiões que hoje são países como
Argentina, Peru, Chile, Bolívia, e até mesmo a América Central, em busca de pedras
preciosas.
Ao mesmo tempo, as missões jesuíticas e os bandeirantes adentravam o território
brasileiro, criando pequenas vilas dentro do que seria pertencente aos espanhóis,
segundo o Tratado de Tordesilhas.
Em 1750, é assinado o Tratado de Madri, uma nova divisão do território, que se
utilizaria do Uti Possidetis para definir os limites das duas colônias, isto é, o direito pela
terra seria de quem a explorasse primeiro. Este novo acordo foi feito em prol de ambos os
países, já que Portugal e Espanha já desrespeitavam os limites do antigo Tratado.
Este tratado praticamente definiu os limites do território brasileiro atual.
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Figura 2: Tratado de Madri

Questão do Acre: uma
das últimas mudanças
da

configuração

do

território nacional

Uma das últimas
mudanças no território
brasileiro ocorreu já na
república, no início do
século XX. O Acre era
uma

região

pertencente a Bolívia,
riquíssima na extração
do látex, devido ao
grande

número

seringueiras,

para

de
a

produção da borracha.
Os
Fonte: Geografia Opinativa. 2018.

colonos

brasileiros já eram de

grande número no lugar quando a borracha começou a ser muito valorizada no mercado
mundial. O governo boliviano decidiu intervir e exercer sua soberania sobre aquela região,
o que incitou diversas revoltas entre os seringueiros brasileiros.
Depois de muitas batalhas e negociações, incluindo um arrendamento das terras
por parte do governo boliviano a um sindicato estadunidense (Bolivian Syndicate), Brasil e
Bolívia assinam o Tratado de Petrópolis, isto por intermédio do Barão do Rio Branco.
Este definiria finalmente a anexação do território do Acre ao Brasil, enquanto o
Brasil cederia um pequeno trecho do seu território, utilíssimo por conta de uma saída para
o Rio Amazonas, além de pagar uma indenização extra ao governo boliviano e à Bolivian
Syndicate.

Geografia na rede:
A atual configuração do território brasileiro é muito diferente da que você estudou essa
semana. Acesse a página do IBGE e conheça os limites atuais do Brasil em:
<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio>.
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DESAFIO DE GEOGRAFIA!
1) O território brasileiro atual sempre teve o mesmo ‗formato‘ desde a sua ocupação
inicial? Explique.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) Como se dividiam as terras que formaram o território brasileiro com a linha do Tratado
de Tordesilhas? Analise o mapa 1 e responda.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) Qual a importância do Tratado de Madri para a constituição do território brasileiro? O
que significa o termo ‗Uti Possidetis‘?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4) Consulte o mapa 1 e identifique o estado do Mato Grosso e a qual possessão ele
pertencia naquele momento.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

GEOGRAFIA: A REGIONALIZAÇÃO BRASILEIRA

O que é regionalizar?

Regionalizar significa dividir ou organizar o espaço geográfico em regiões. Procura
detectar regiões nas quais as áreas que as compõem têm determinados traços e
características comuns.
Existem inúmeras regionalizações do espaço mundial, dependendo do critério que será
valorizado:
-divisão do mundo em continentes

Nenhuma delas é unicamente verdadeira nem entre
todas há uma totalmente equivocada.

-mercados ou blocos econômicos
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-países ricos ou países pobres
-paisagens naturais

Vários aspectos dificultam a regionalização brasileira:

1)Grande superfície

Figura 3: Países mais extensos do mundo

Quinto maior país em extensão
territorial
1°)Rússia – 17.075.400 km2
2°)Canadá – 9.976.139 km2
3°)China – 9.596.961 km2
4°)EUA – 9.363.520 km2
5°)Brasil – 8.514.876 km2

Fonte: IBGE. 2020.

2) Diversidade de paisagem natural
Por ser um país de extensões continentais contém grandes diferenças naturais (físicas –
relevo, vegetação e clima)

3) Diferentes formas e épocas de ocupação
A ocupação inicial das terras que se tornaram o território brasileiro se deu pelo litoral.
Apenas muito tempo depois o interior do país foi efetivamente ocupado.

4) Atividades Econômicas
As diferentes atividades econômicas modificam o espaço setores: primário (todas as
atividades ligadas à natureza – agricultura, pecuária e extrativismo) secundário (toda e
qualquer indústria) e terciário (comércio e prestação de serviços).

5) Multiplicação de estados que continuam desequilibrando o sistema representativo
Novas subdivisões administrativas.

EVOLUÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO NO BRASIL
•1913: primeira proposta (24 anos após a criação da República)
1
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Figura 4:Primeira regionalização

-critérios: físicos (relevo, clima e vegetação)

1934 criação efetiva do IBGE: com o intuito de
realizar estudos e levantar dados quantitativos e
qualitativos

sobre

o

território

brasileiro

e

sua

população.
 a divisão do espaço em regiões facilita a
administração

do

país

e

promove

o

seu

desenvolvimento econômico, pois determina em que
setores serão aplicados os recursos, atenuando as

Fonte: Almanaque Abril. 2015.

desigualdades na distribuição regional das riquezas.
Por exemplo: em momentos de buscar a integração do país foram criadas as chamadas
agências de desenvolvimento, como a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste) e a SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia).
•1940 divisão regional oficial
-critérios: naturais (físicos) e socioeconômicos
-1942 criação território federal de Fernando de Noronha.
•1945 mudanças físicas, com a criação de territórios federais. A criação de territórios
federais ocorreu em alguns estados que foram desmembrados nas regiões de fronteira do
Figura 5: Regionalização do Brasil.

Fonte: Almanaque Abril. 2015

Brasil.

O objetivo era realizar uma administração feita diretamente pelo governo federal.
1
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Além do Território Federal de Ponta Porã, foram criados os territórios Federais do
Amapá, do Rio Branco, do Guaporé e do Iguaçu. Todos pelo mesmo decreto-lei (DecretoLei nº 5.812 de 13 de setembro de 1943).
Desses, apenas Amapá, Rio Branco e Guaporé
mantiveram-se como estados da Federação brasileira. O

Figura 6: Novas
regionalizações

primeiro manteve o mesmo nome, mas o de Rio Branco
transformou-se em Roraima, e o de Guaporé passou a ser
Rondônia.
•1950 novas mudanças físicas acontecem no país: - extinção dos territórios de Ponta Porã e Iguaçu;
SEPARAÇÃO MTO governo federal decreta a divisão do
estado em 1977, alegando dificuldades em desenvolver a
região. A separação era um anseio histórico sulista.
- AC e RR são elevados a estados;
- criação do Distrito Federal (interiorização da capital);
- Em 1946, foram extintos os territórios federais de Iguaçu e
Ponta Porã e o território do Guaporé passou a se chamar
Rondônia (em 1956);
- 1962 o território do AC foi elevado à estado e o território de
Rio Branco passou a se chamar RR.

Fonte: Almanaque Abril. 2015.

•1970 praticamente a configuração atual, mas ainda conta com algumas diferenças.

- 1988: critério de macrorregião foi utilizado e apenas 5 regiões foram criadas no país todo
(constituição atual).
No decorrer do processo histórico de formação do espaço brasileiro, uma concentração
de investimentos em determinadas regiões promoveram desigualdades sociais do Brasil.
Por isso que o processo histórico do espaço é fundamental para compreender as
diferenças regionais.

Geografia na rede:
1
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A divisão do estado do Mato Grosso completa esse ano (2020), 43 anos. Ocorrida em
1977 a data é pouco lembrada em nosso estado e comemorada no Mato Grosso do Sul.
Saiba mais sobre o tema lendo as matérias:
- Divisão do estado foi benéfica para Mato Grosso, em
grosso/noticia/2015/

<http://g1.globo.com/mato-

10/divisao-do-estado-foi-benefica-para-mato-grosso-avalia-

historiador.html>.
- Mato

Grosso

<https://www.midia

só ganhou

com a divisão

do Estado, dizem

analistas, em

news.com.br/politica/mato-grosso-so-ganhou-com-a-divisao-do-

estado-dizem-analistas/308996>.

DESAFIO DE GEOGRAFIA!
1) O que é Regionalizar? Porque é difícil regionalizar o território brasileiro? Explique.
__

2) Consulte os mapas de evolução da regionalização brasileira e faça uma tabela
identificando as regiões existentes em cada ano e a qual o estado de Mato Grosso
pertencia.

3) O que eram os chamados territórios federais? Qual o objetivo dessas unidades
administrativas?

1
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Sociologia – Carga horária mensal 5 horas
Códigos das Habilidades
Objetos de Conhecimentos
Noções de política: Direita, Esquerda e Centro.
EM13CHS101
Formação do Estado Moderno. Regimes políticos:
EM13CHS101
Aristocracia, Democracia, Ditadura, Monarquia.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 2° ano ___

1. SOCIOLOGIA

Formação do Estado Moderno. Regimes políticos: Aristocracia, Democracia,
Ditadura, Monarquia.

O Estado Moderno surgiu a partir da fragmentação do sistema feudal. É marcado
por quatro fases: o estado moderno, estado liberal, crise no estado liberal e estado
democrático liberal.
Nasceu no século XV, com o desenvolvimento do capitalismo mercantil registrado
em Portugal, na França, Inglaterra e Espanha.
Nas quatro nações, o Estado Moderno surge a partir da segunda metade do século XV e,
posteriormente, é registrado também na Itália.
O modelo que ficou conhecido como Estado Moderno surge a partir da crise no
Feudalismo. No modelo feudal, não havia estados nacionais centralizados. Os senhores
feudais é quem controlavam os poderes políticos sobre as terras e exerciam uma força
diluída, sem núcleo.
Cada feudo tinha a própria autonomia política. Igualmente poderia estar submisso
a um reino maior, como era o caso do Sacro Império Romano Germânico, o soberano
inglês e o Papa.
O poder dos senhores feudais era partilhado com o governo das cidades medievais
autônomas, que eram conhecidas por comunas. As comunas tinham autonomia para
1
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regulamentar o comércio, estabelecer impostos, garantir a liberdade dos cidadãos e
controlar os processos judiciais.
A partir dos séculos XIV e a primeira metade do XV passa a ocorrer a crise do
sistema feudal, em consequência das revoltas sociais dos camponeses e da evolução do
comércio na Europa.
A burguesia passa a exigir elementos que garantam a sua evolução política,
econômica e social. Desta maneira, urge a existência de um governo estável e com a
centralização dos serviços à população. Os burgueses também brigavam contra os
elevados impostos sobre as mercadorias e a diversidade de moedas.
O Estado Moderno é fruto de um processo de cerca de três séculos para se
estabelecer. A primeira fase dele é o absolutismo monárquico. Por meio da centralização
do poder na monarquia começa a ser desenvolvido o aparelhamento das forças armadas,
da estrutura jurídica e a estruturação da cobrança de impostos. A monarquia permite,
ainda, a formação da infraestrutura que garante a máquina pública e cria as condições
para o surgimento do corpo burocrático.

ARISTOCRACIA
Composta por dois termos gregos – kratos (domínio,comando) áristoi (aqueles que
se destacam, os notáveis) – a palavra aristocracia pode ser traduzida, literalmente, como
―o governo dos melhores‖. O conceito surgiu na Antiguidade Clássica representando,
entre

a

monarquia

e

a

democracia,

uma

das

três

formas

típicas

de

governo. Platão, Heródoto, Aristóteles e Cícero – ao lado de outros filósofos do
mediterrâneo antigo – buscaram responder a seguinte questão: quem deve governar e
como deve governar?

Essa pergunta, aparentemente simples, gerou um grande debate

– que segue vivo na Ciência Política – sobre as formas possíveis de governo. É desta
discussão que nasceu a tipificação clássica das três formas básicas de governo e,
posteriormente, de suas combinações e derivações.
Nessa tipologia clássica, ao governo de uma pessoa só, deu-se o nome de
monarquia e ao governo de todos ou da maioria, deu-se o nome de democracia.
Enquanto havia uma espécie de meio termo entre os dois, concebeu-se a aristocracia
como uma forma de governo formada por um grupo de pessoas escolhidas segundo suas
virtudes políticas e capacidades para promover o bem comum. Para os filósofos gregos,
na aristocracia o poder estaria na mão dos cidadãos que fossem dotados de uma boa
1
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formação moral, capaz de interpretar os interesses do povo. Com um extraordinário
conhecimento sobre a ética, esse grupo estaria blindado das possibilidades de corrupção
orquestradas para privilegiar interesses próprios ou o interesse dos mais ricos.
Platão via a aristocracia como a melhor forma de governo dentre todas, pois
cidadãos intelectualmente qualificados poderiam exercer o poder de forma justa,
governando a cidade de modo a buscar sempre o melhor para todos. Aristóteles segue a
tipologia de Platão na divisão das três formas de governo (de um, de poucos ou de todos).
Entretanto, o pensamento aristotélico se foca em investigar as formas degeneradas que
cada uma delas poderiam tomar. Para Aristóteles, nenhuma das formas era melhor que a
outra, uma vez que todas poderiam sucumbir à injustiça. A forma degenerada
da monarquia, por exemplo, segundo ele é a tirania, quando os interesses do monarca se
tornam absolutos, ignorando completamente os interesses coletivos e beneficiando
apenas a si próprio. No caso da aristocracia, a oligarquia é a forma corrompida de
governo, que ocorre quando o grupo escolhido para governar também passa a agir
unicamente em benefício próprio, sem buscar o bem comum de todo o corpo de cidadãos.
No contexto contemporâneo, o termo oligarquia geralmente se refere a concentração de
poder político pelas elites econômicas, que passam a governar tomando em consideração
seus interesses financeiros.
Durante a Idade Média, o termo aristocracia ganha um novo significado, com o qual
estamos mais familiarizados hoje. Como aristocracia passa a se denominar o grupo
privilegiado de pessoas que ocupam a posição mais abastada no estrato social das
sociedades europeias durante a Idade Média e parte da Idade Moderna. Tais privilégios
eram, quase sempre, repassados de geração após geração de forma hereditária. O terno
nobreza é um sinônimo desse conceito medieval. Hoje em dia, a palavra aristocracia é
ocasionalmente usada de forma genérica como referência às classes sociais mais ricas.

DEMOCRACIA
É o termo que caracteriza o regime político contemporâneo da maioria dos países
ocidentais. Trata-se de um conceito tão importante quanto complexo, cujo significado
atual se originou de várias fontes históricas e se desenvolveu ao longo de milhares de
anos. O termo pode ser utilizado para designar tanto um ideal quanto regimes políticos
reais que estão consideravelmente aquém daquele ideal. Uma das formas para
compreender o seu significado é olhar para a maneira com que o conceito de democracia
se transformou e se desenvolveu historicamente.
1
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Vídeos indicados:
https://www.youtube.com/watch?v=5xekqWxzHbc
https://www.youtube.com/watch?v=tncmPu1XeOg
https://www.youtube.com/watch?v=PAqZbDPXkXA
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA

Códigos das
Habilidades
EM13CHS401

Filosofia – Carga horária mensal 5 horas
Objetos de Conhecimentos
Analisar como e por que o fenômeno das fakes news se
acentuaram através do uso de tecnologias da informação;
Compreender sobre a questão do conhecimento no ceticismo;
Perceber a dúvida como fundamento metodológico no ceticismo;
Compreender sobre a questão do conhecimento no racionalismo;
A dúvida metódica com fundamento do método;
A evidência da realidade subjetiva;
A dúvida metodológica como fomentadora da formação do senso
crítico para combater as fake news.

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

( ) noturno

Turma: 2° ano ___

Filosofia - O fenômeno das fake news
O termo fake News do inglês significa ―notícias falsas‖. Notícias falsas ganharam
destaque na imprensa e no mundo atual - principalmente através das redes sociais - no
ano de 2016 estiveram presentes na campanha do candidato à presidência dos Estados
Unidos, Donald Trump que se utilizou de fake news para atacar a sua principal
concorrente, Hillary Clinton, e assim influenciar no voto dos eleitores. E funcionou, pois
Trump ganhou a eleição. A estratégia de utilizar fake news em campanhas eleitorais tem
ocorrido no mundo.
O uso da desinformação ou da pseudo-informação como ferramenta política não é algo
novo na história da humanidade. Isso acontece desde o mundo antigo, mas a dimensão
que as fake news atingiram no mundo atual, em virtude do acesso fácil e rápido à
―informação‖ e a sua disseminação em larga escala, é sem precedentes na história.
2. O problema das fake news
Recentemente as fake news tomaram uma dimensão maior. Durante a pandemia do
coronavírus (COVID-19) em 2020, elas passaram a preocupar agentes públicos de saúde,
1
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pois colocavam diretamente a saúde das pessoas em risco, através de fórmulas
milagrosas para combater o coronavírus (imagem).
Figura 1: Fake news desinformando que beber água quente elimina o coronavírus.

Fonte: Ministério da Saúde. 2020.

Além de causarem sensação de medo e pânico nas pessoas. A disseminação de fake
news durante a pandemia foi tal, que o Ministério da Saúde precisou dedicar, na sua
página oficial, um espaço para desmentir as fake news. Além de criar um número de
WhatsApp para encaminhar informações seguras e factuais sobre o COVID-19.
Além do fato da informação compartilhada não ser verdadeira, isto é, as fake news
não trazem nenhuma informação relevante, de fato, sobre o assunto que tratam. O seu
1
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principal problema está no fato de que elas não são verificadas por quem as acessam.
Nós, leitores, não questionamos se o conteúdo da informação que acessamos todos os
dias pela internet, através das redes sociais, é de fato verdadeiro ou falso. Se realmente o
que está sendo afirmado na notícia apresenta evidências (comprovação). Ou se a fonte
dessa informação é segura. Ou ainda, qual a origem dessa informação. Simplesmente
lemos o título e/ou matéria sensacionalista da ―notícia‖ e compartilhamos. E assim damos
credibilidade e, de modo indireto, atestamos veracidade a algo que não é verdadeiro.

7. O ceticismo e as fake news
O ceticismo é uma doutrina filosófica que problematiza a questão do conhecimento sobre
o real. Segundo os céticos, é impossível para a razão humana o conhecimento do real.
Por isso, devemos renunciar à certeza e suspender qualquer juízo (epoché) sobre as
coisas, e submeter toda a afirmação a uma dúvida constante. Enquanto doutrina, o
ceticismo coloca que seu objeto é alcançar a felicidade como ataraxia (estado da alma
que nada consegue perturbar), e isso só é possível através da epoché.
Quanto à sua validade e reconhecimento, dentro da filosofia, para a questão da
possibilidade do conhecimento, a doutrina do ceticismo apresenta muitas críticas. Porém,
o que é interessante no ceticismo para nossa discussão é o fato de termos a dúvida ou a
indagação como uma metodologia para o conhecimento. Sendo assim, em tempos de
fake news, é interessante que tenhamos uma postura mais cética diante das informações
que recebemos pelas redes sociais, que – apesar de não serem as únicas - são a
principal fonte de informação da maioria das pessoas atualmente.
Aqui não estamos falando do ceticismo absoluto, ou seja, que devemos renunciar a
toda informação ou possibilidade dela, mas sim que colocar a informação que recebemos
pela internet ou redes sociais em dúvida, ou se questionar sobre a sua validade ou não é,
de certo modo, uma postura cética, crítica e problematizadora.

Sugestão de pesquisa:
https://www.youtube.com/watch?v=nVemk7-iiXs
https://www.youtube.com/watch?v=V4E0yXQeI2Y

1

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
DESAFIO DE FILOSOFIA!
Você já compartilhou alguma fake news em suas redes sociais? Na sua visão, qual é a
razão do sucesso das fake news? Através de quais formas é possível combatê-las?

2. FILOSOFIA

Outra corrente filosófica que pode nos auxiliar a problematizar e combater as fake
news é o racionalismo, onde um dos expoentes é o filósofo francês René Descartes
(1596-1650). O racionalismo é a corrente filosófica que considera a razão como
fundamento de todo o conhecimento, ou seja, para esta corrente filosófica a realidade, o
mundo natural e cultural, os seres humanos, suas ações podem ser conhecidos pela
razão.
Descartes se interroga como atingimos o conhecimento verdadeiro sobre as coisas?
Ou, o que aprendemos sobre as coisas é mesmo verdadeiro? Considera que o critério
para avaliar nossos conhecimentos é o que ele chama de razão ou bom senso, que é
uma faculdade2 humana, isto é, está presente em todo ser humano e por isso uma
característica subjetiva3.
1. A dúvida metódica e o cogito ergo sum

Descartes elabora um método4 a fim de guiar o pensamento para atingir o
conhecimento verdadeiro distinguindo dos falsos e assim evitar o erro ou ilusão. O
fundamento do método cartesiano é a dúvida metódica, que consiste em considerar
momentaneamente como falso tudo aquilo que nos pode gerar alguma dúvida como o
conhecimento sensível e os conhecimentos herdados que são tomados como verdades e
não são questionados. A dúvida metódica consiste na avaliação sobre o que
conhecemos, o que na prática significa dizer que devemos duvidar de tudo o que
sabemos.
Entretanto, diferentemente dos céticos gregos estudados na aula anterior, Descartes
não nega o conhecimento. Segundo ele, a única coisa sobre a qual não cabe qualquer
dúvida é a evidência do sujeito que pensa, por isso cogito ergo sum (penso, logo existo).
2

. Operação do espírito ou alma humana.
. Que diz respeito ao sujeito do conhecimento.
4
. Nas atividades vamos aprofundar o estudo sobre o método cartesiano.
3
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Ou seja, a realidade do sujeito pensante é algo indubitável porque se trata de uma
intuição intelectual, isto é, uma intuição é o modo como o espírito conhece algo, mas sem
exigir provas ou demonstrações. Em outras palavras, uma intuição intelectual é
imediatamente evidente por si e não requer demonstração da sua realidade. É assim a
nossa condição de sujeito pensante.
Quando pensamos sabemos que estamos pensando e não é necessário demonstrar
ou provar isso (intuição intelectual). Nesse momento temos consciência que somos
sujeitos pensantes e da nossa realidade subjetiva, do nosso eu, cogito ergo sum.

2. A dúvida metódica e as fake news

Durante a pandemia do COVID-19, em 2020, fomos bombardeados por muitas
informações factuais, mas também por muitas fake news sobre o coronavírus, o que
gerou medo e pânico nas pessoas no mundo todo. A Organização Mundial de Saúde deu
o nome de infodemia para o excesso de informações verdadeiras e falsas (fake news)
durante a pandemia do COVID-19. O problema da infodemia se faz sobre a saúde mental
das pessoas ao potencializar doenças como transtornos de ansiedade. Além disso, o
isolamento social necessário nesse período pode provocar depressão.
Considerando o racionalismo cartesiano, uma primeira atitude diante dessa realidade
nova que estamos vivendo da infodemia do COVID-19 é justamente duvidar das
informações que recebemos dia a dia e questionar sobre a fonte e segurança dessas
informações. Recorra sempre a sites de instituições oficiais – como os disponíveis abaixo
- para verificar a veracidade da informação. Devemos reconhecer e assumir nossa
condição de sujeitos pensantes.

Links:
https://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&I
temid=875
DESAFIO DE FILOSOFIA!

1. O que caracteriza a dúvida metódica e a qual conhecimento primeiro ela nos leva?
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 2º Ano do Ensino Médio Eja
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 2° ano ___

Língua Portuguesa
1. Observe as informações abaixo e indique se as alternativas são verdadeiras ou falsas:
A

O debate é um gênero textual que pertence à oralidade, utilizado como forma
de conhecer melhor o ponto de vista sobre determinado assunto, na escola, em

V F

eventos políticos, relacionados à saúde, enfim, sobre diversos temas e
proferidos por pessoas com representatividade, exemplos: professores
(sindicato), estudantes (grêmio estudantil), secretários de saúde.
B

No debate não é preciso ter conhecimento sobre o assunto que será discutido,
apenas discordar da ideia do outro.

C

Os debates podem ser realizados em locais determinados (escola, salão
comunitário, auditórios) e, ou, transmitidos pela TV ou pela internet.

D

V F

V F

Em um debate é imprescindível o respeito as demais opiniões, compreender
que as ideias podem ser diferentes, inclusive contrárias as suas, mas não

V F

agredir com gestos ou palavras, bem como, saber ouvir, é o que pede um bom
debate.
E

A linguagem utilizada nesse gênero poderá ser formal ou informal, conforme a
situação em que o debate será realizado e para o público que será direcionado:

V F

advogados para advogados – advogados para comunidade escolar.
2. Leia atentamente as informações abaixo e identifique quais estão corretas com relação
à progressão e coesão textual:
A) ( ) Um dos aspectos que compõe a construção de um texto é a progressão textual,
compreender o tema, saber para quem irá escrever e observar quais informações possui
sobre o assunto, assim como quais os conectivos devem ser usados para garantir a
coerência e a clareza do texto solicitado.
1
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B) ( ) Organizar as ideias e as informações, garantem a coesão e a coerência do texto,
assim como o uso correto dos conectivos irão garantir a progressão textual.
C) ( ) Para obter a coesão textual é necessário utilizar elementos que irão construir a
progressão e a conexão das ideias e dos parágrafos como por exemplo, as
conjunções, os advérbios e os pronomes.
D) ( ) Na construção de um texto é preciso ter cuidados com a ortografia, a pontuação,
concordância verbal e nominal, assim como com os conectores discursivos, que são
vários, exigindo assim muita atenção com o uso e o sentido do mesmo.
3. Os conectivos precisam ser utilizados conforme a ideia que se quer expressar, desta
forma, relacione as frases com os conectivos e a ideia que correspondem:
a) Ana Maria é uma excelente ( )

Os conectivos conclusivos também podem

apresentadora de culinária. Além

assumir a função de resumo de uma ideia ou

disso, possui muito conhecimento

argumento: assim sendo, nesse sentido, em

no turismo gastronômico.

suma, em síntese, em resumo, enfim, assim,
portanto, desse modo, dessa forma, dessa
maneira.

Antes que o dia termine, preciso ( )

Contraste e oposição são utilizados quando o

que vá à farmácia e compre os

autor deseja contrastar as ideias, ou seja,

medicamentos, a receita está sob

demonstrar o contrário do que foi exposto:

sua mesa.

ademais, por outro lado, ao passo que,
porventura, mas, porém, entretanto, todavia,
ao contrário, em vez de, ainda que, enquanto.

Os

direitos

das

pessoas

com ( )

Os aditivos possuem a função de indicar

deficiência estão resguardados na

soma entre as orações, ideias ou argumentos:

Constituição,

e, mais, que, mas também, além disso,

porém

isso

só

aconteceu depois de muitas lutas.

também, a propósito...

Nesse sentido, tem-se observado ( )

Os conectivos de tempo servem para indicar

que a Lei Maria da Penha não tem

o tempo em que ocorreu a ação: quando, em

sido suficiente para romper os

seguida, até que, quando, por fim, depois de,

índices

antes que, a tempo, às vezes.

da

violência

contra

a

mulher.
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Educação Física
1. O que você faz em seu momento de lazer?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Você pratica alguma atividade física? Qual?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. As pessoas que moram com você praticam alguma atividade física? Vocês fazem
juntos?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Relacione as atividades de movimento que podem ser feitas por você junto com seus
familiares.
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. O que é sedentarismo?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Quais são os benefícios de se praticar atividade física junto de familiares?
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R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Quais são as orientações para se preparar para a atividade física de forma segura?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Quais são as orientações para se ter uma alimentação saudável?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Por que é importante se aquecer antes de fazer uma atividade física?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Marque (V) se a informação for verdadeira, e (F) para falsa.
( ) O aquecimento é realizado no final do treino.
( ) O aquecimento diminui o fluxo sanguíneo nos músculos.
( ) Alongamento e aquecimento são sinônimos.
( ) Durante a atividade física os batimentos cardíacos devem ser aumentados
gradativamente.
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Arte
1- Na arte é impossível tecer um significado absoluto para uma atividade que reúne uma
produção tão vasta e diversificada.
Sendo assim, é possível esclarecer que
a) não há uma única definição do que é arte.

b) não existe diversas definições do que é arte.
c) pode-se estabelecer um único significado.
d) tudo é de acordo com a produção artística.
2 – O artista se comunica com o seu público através das obras que produz e é através
dela que consegue partilhar os afetos que sente.
É possível afirmar que o artista busca, sobretudo, expressar os seus
a) sentimentos através de uma linguagem própria e singular.
b) ideais por meio de uma linguagem literária e plural.
c) pensamentos de infância através de desenhos bíblicos.
d) trabalhos artísticos enfatizando as problemáticas geológicas.
3 – As manifestações artísticas podem ser realizadas através de uma série de
plataformas diferentes.
Diante disso, a arte manifesta-se, por exemplo, sob o signo da
a) pintura, escultura, dança, arquitetura, música, etc.
b) literatura, geografia, gravura, gramática, etc.
c) fotografia, filosofia, trabalho, limpeza, etc.
d) performance, lavagem, plotagem, medicina, etc.
4 – A arte contemporânea mobiliza aos seus expectadores inúmeras dúvidas, tais como,
qual seria a intenção original do autor de conceber a peça? Qual foi o processo que
1
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transformou aquele objeto? Considera-se arte contemporânea aquela que teve origem no
final do século XIX.
Dessa forma, os artistas dessa geração começaram a testar
a) os limites da arte e quem possuía a suposta autoridade para definir um objeto como
sendo artístico.
b) os que viviam os avanços industriais e mudanças sociais, o crescimento da burguesia
industrial.
c) a mentalidade de alguns líderes bem sucedidos que iniciaram com um propósito de
retomar a arte clássica.
d) diversas técnicas de produção alimentícias para que as demais produções ficassem
efetivas.
5 – É considerado uma das técnicas do grafite:
a) spray art e stencil art.
b) body art e nouveau.
c) aquarela e spary art.
d) stencil art e escultura.
6 – Os grafites são desenhos e pinturas, verdadeiras obras de arte de artistas anônimos,
que embelezam o ambiente das cidades e lançam um colorido alegre sobre o cotidiano.
Considerando as informações acima, o grafite pode ser considerado como
a) uma intervenção urbana de caráter temporário.
b) uma gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz.
c) algo no qual o artista modela e assim representa uma forma.
d) uma arte propriamente dita, exclusiva dos museus.

Figura 1: Pescador de Sonhos,
Rafael Jonnier

7 – Observe a imagem responda:
Com base na observação da imagem, é possível
entender que a arte representada se refere ao:
a) Grafite.
b) Museu.
c) Espaço.
d) Artesanato.

Fonte: Mídia News. (2018)
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8 – Analise o texto, a imagem e responda:

Figura 2: Fonte – Marcel
Duchamp

A obra a Fonte de Marcel Duchamp de 1917, foi
considerada uma obra polêmica, pois o artista francês
retirou o objeto do seu contexto cotidiano (um urinol) e o
deslocou para dentro de uma galeria fazendo com que ele
passasse a ser lido como obra de arte. Essa provocação
feita por Duchamp, testa os limites da arte e quem possuía
a suposta autoridade para definir um objeto como sendo
artístico.

Com base no texto acima e na imagem, é possível
entender que a polêmica de Duchamp corresponde a

Fonte: História da Arte. (2018).

uma tendência artística que pode ser chamada de:
a) Arte contemporânea.
b) Protagonismo.
c) Arte renascentista.
d) Assemblage art.
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Língua Inglesa
1. Leia o texto abaixo e responda às perguntas.
Figura 1: Disney World's July 11 reopening.

After closing in March because of the coronavirus pandemic, Walt Disney World Resort is
set for a phased reopening at 9 a.m. ET Saturday even as Covid-19 cases explode in
Florida.
It's the first Disney park in the United States to reopen, and CNN Travel will be reporting
from inside the park.
Disney World is the biggest of the theme park universe. And the eyes of the theme park
world will be on it this weekend.
Guests must follow four steps to use the system:
1. Get a valid park admission linked to a Disney account you've set up online.
2. Register the members of your group.
3. Select a date and a park to visit.
4. Finally, review and confirm your reservations.
(Texto adaptado) Fonte: CNN Travel

Vocabulary:
even = apesar
after = depois
reporting = noticiando

from inside = de dentro
biggest = maior
this weekend = este fim de semana
follow steps = seguir passos
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a) Para quando está programada a reabertura dos parques da Disney nos Estados
Unidos?
b) Encontre na primeira linha do texto a data em que os parques foram fechados e por
qual motivo.
c) Em qual dia da semana e em qual horário se dará esta reabertura?
d) Qual o canal de TV que estará transmitindo a reabertura de dentro do parque?

2. Ordene os quatro passos a seguir, necessários para o acesso dos visitantes ao parque
e encontrados no final do texto.
( ) Escolha uma data e um parque para visitar.
( ) Registre os membros de seu grupo.
( ) Finalmente, revise e confirme suas reservas.
( ) Obtenha uma entrada válida para o parque, ligada à conta Disney criada no site.
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Língua Espanhola

Figura 1: Chapa Rústica No
Tenemos Wifi Hablen Entre ustedes

Ao entrar em um bar em Buenos Aires, um
brasileiro encontrou uma placa com os seguintes

dizeres: ―No tenemos wi-fi. Hablen entre ustedes‖. Com
esse aviso o dono do bar pretende:
a) atrair novos clientes para o seu estabelecimento
b) propor que clientes interajam e conversem entre si
c) informar a indisponibilidade de um prato do cardápio
d) expor a logomarca e os serviços de seu restaurante
e) oferecer serviços de entrega a domicílio

Fonte: Alta chapa. 2020.

Nas frases abaixo, os vocábulos destacados fazem referência a alimentos e
bebidas comuns da culinária brasileira e mundial.

- La cerveza lleva levadura en su composición.
- La manzana limpia los dientes.
- La coliflor previene el cáncer.
- Los plátanos y el aguacate engordan.
- El vino es para el corazón enfermo.

Identifique a quantidade de frutas, verduras e bebidas que aparecem nas frases acima.
1
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a) 2 frutas, 1 verdura e 4 bebidas
b) 2 frutas, 2 verduras e 2 bebidas
c) 3 frutas, 1 verdura e 2 bebidas
d) 3 frutas, 2 verduras e 1 bebida
e) 1 fruta, 3 verduras e 2 bebidas

Santiago de Chile, a capital chilena, é uma das cidades mais avançadas na
América Latina, porém não está livre de problemas urbanos, os trechos abaixo retratam
um pouco dessa realidade.
―La construcción mal planificada de viviendas ha hecho que en algunas zonas
aumente la población sin contar con la adecuada conectividad. Quienes viven en
comunas periféricas pueden demorar hasta dos horas en llegar a sus trabajos‖.
―La contaminación del aire o esmog son de los problemas más visibles y afectan a
todos por igual. En medio de una cuenca geográfica, Santiago tiene mala ventilación y
acumula contaminantes‖.
―Cada día ingresan entre 350 y 500 nuevos vehículos a las sobrepobladas calles
santiaguinas. La oferta de transporte público o bicicleta todavía no es una alternativa
atractiva para los conductores‖.
Que problemas urbanos foram apresentados nos textos?

a) A desigualdade social, a má qualidade do ar e o transporte público ineficiente.
b) A falta de conectividade dos bairros, a má qualidade do ar e o grande número de
veículos.
c) O grande número de veículos, a contaminação dos rios e má qualidade
do ar.
d) A falta de conectividade dos bairros, o grande número de veículos e as
construções irregulares.
e) A má qualidade do ar, a contaminação dos rios e o grande número de
veículos.
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Matemática
A Escala de Scoville (imagem), é usada para medir o grau de ardência ou pungência de
plantas Capsicum, como as pimentas ou malaguetas. Em 1912, enquanto trabalhava para
uma farmacêutica, o farmacêutico Wilbur Scoville desenvolveu um método para medir o
"grau de calor" das pimentas. Este teste é chamado de Teste Organoléptico de Scoville
ou Procedimento de Diluição e
Prova.

No

teste

FIGURA 1: Tabela ardência.

original,

Scoville misturou a pimenta
pura com uma solução de
água com açúcar. Então, um
painel de provadores bebeu
esta solução. Quanto mais
solução de água e açúcar é
necessária para diluir uma
pimenta,

mais

alta

sua

pungência. Depois disso, o
método foi melhorado e foram
criadas as unidades de calor
(Scoville heat units, ou SHU).
Assim, 1 xícara de pimenta
que equivale a 1000 xícaras
de água, corresponde a 1000
unidade na escala de Scoville.
(Adaptado: wikipedia..2020.)

Fonte: A apimentada escala de scoville. 2020.

1- Uma empresa mato-grossense que deseja entrar no ramo de doces artesanais,
escolheu como proposta de trabalho, a fabricação de doces a base de pimentas para
1
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suas vendas. Os proprietários empreendedores, antes da abertura da empresa, na fase
de testes de criação de seus doces, usaram várias qualidades de pimentas, para
conhecer os diferentes graus de ardência empregadas nas receitas; como recurso para
classificar essa pungência buscaram a escala de Scoville (texto acima). Para facilitar esse
trabalho, definiram através da soma de duas matrizes A e B, que elaboraram para esta
demanda, que a classificação do tipo de pimenta e sua ardência a ser utilizada para cada
doce, se daria de acordo com os valores dos elementos presentes na solução da matriz
resultante da soma das matrizes A+B.
Soma das matrizes:
A= [

A + B (Matriz resultante) =

]

+

B= [

[

]

]

Considerando que cada elemento da matriz resultante corresponda a um valor de
grau de ardência segundo a escala de Scoville (tabela), é possível concluir que o
valor do elemento presente na primeira linha e terceira coluna desta matriz pode ser
considerado como sendo uma pimenta

a) Red Savina Habanero com teor de ardência de 360000.
b) Serrano com teor de ardência de 14000.
c) Anaheim com teor de ardência de 700.
d) Pepperoncini com teor de ardência de 300.
e) Dedo de Moça com teor de ardência de 14.000.

2- As matrizes A e B quando somadas, formaram uma matriz resultante que
possibilitou os valores de seus elementos classificar a pimenta e o tipo de ardência
a ser utilizada em cada doce. Essas duas matrizes A e B utilizadas, podem ser
classificadas como sendo
a) matrizes quadradas de ordem 2x2.
b) matrizes quadradas de ordem 3x3.
c) matrizes identidades de ordem 3x3.
1
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d) matrizes nula de ordem 2x2.
e) matrizes linhas de ordem 1x3.

3- Uma empresa que trabalha com fontes de energia renováveis encontrou no biogás, gás
resultante da fermentação anaeróbica (em ausência de oxigênio ou de ar) da biomassa
por bactérias, uma nova opção para consumo de energia. A empresa montou uma serie
de modelos matemáticos utilizando matrizes para analisar as variações do biogás em
estudo, em diferentes resíduos agrícolas como bagaço de cana-de-açúcar, esterco,
cascas de frutas e restos de animais e vegetais, que sofrem a degradação por bactérias,
produzindo o biogás. Uma forma de energia renovável.

Sendo assim classifique os tipos de matrizes utilizadas, referente aos diferentes
resíduos agrícolas, para cada análise dos modelos abaixo, realizadas por essa
empresa:
a) [

]

b) [

4- Esta mesma

_________________

]

___________

b)

d) [

[

]

]

____________________

_________________________

empresa que trabalha com fontes renováveis sabe portanto que, as

principais vantagens da produção e utilização do biogás são: É renovável (visto que está
presente no lixo e no esgoto, é praticamente inesgotável); possuem fontes de matériaprima de fácil obtenção; Ajudam a evitar os chamados lixões, que trazem doenças e
contaminam o solo; A reutilização de resíduos orgânicos; Ocorre redução das emissões
de gases do efeito estufa; A produção de biofertilizante como um subproduto; Garante a
obtenção de energia térmica e elétrica a baixo custo. (Adaptado: Mundo educacao.2020.)

A produção adequada de biogás está na faixa de 30 a 35 graus Celsius, portanto
para garantir suas vantagens de produção e utilização a empresa deve gerar essa
fonte de energia a uma temperatura nesta faixa de intervalo. Imagine então, que se
possa determinar a temperatura de produção de biogás desta instituição achando o
1
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elemento desconhecido X, analisando através da igualdade entre os elementos
presentes nas matrizes abaixo. Esse valor de temperatura será correspondente a?

[

Matriz W

=

]

=

Matriz Y

[

]

a) X = 28 graus Celsius
b) X = 32 graus Celsius
c) X = 37 graus Celsius
d) X = 41 graus Celsius
e) X = 48 graus Celsius
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Ciências da Natureza - Química
1. Em um sentido mais amplo, energia é a propriedade de um sistema que lhe permite
realizar trabalho. Um exemplo é a energia dos alimentos. Os alimentos consumidos pelas
pessoas possuem em sua composição variadas proporções de energia armazenada em
sua estrutura química. Quando comemos, eles são fracionados, absorvidos pelas células
e fornece a energia necessária para realizar as atividades diárias e também o calor para
aquecer o nosso corpo.
Com base no exposto acima, responda:
a) Por que as pessoas sentem mais fome nos dias frios?
Em uma região fria, a circulação sanguínea na superfície da pele aumenta, para
compensar a transferência de energia do corpo para o ambiente, e para compensar essa
energia perdida evitando que a temperatura corporal abaixe, o organismo responde com
fome. A energia perdida pelo corpo para o ambiente é chamada de calor.
b) Como se dá a transferência de calor entre corpos?
O calor irá sempre se transferir para o objeto mais frio, ou seja, de menor temperatura, até
ser atingido o estado de equilíbrio térmico, no qual ambos têm a mesma temperatura.
Resumidamente, o material mais quente sempre perde calor e esfria, enquanto o material
mais frio sempre recebe calor e esquenta. Quando não há diferença de temperatura entre
dois corpos, não existe calor.
2. O mais importante recurso energético explorado pelo homem foi a madeira, que
começou a ser utilizada com a descoberta do fogo. No entanto, a combustão desse
recurso energético produz gás carbônico, o principal vilão do efeito estufa e do
aquecimento global. (Adaptado)
Qual das fontes de produção de energia relacionados nas alternativas abaixo é
mais recomendável para a diminuição do aquecimento global?
a) Etanol.
b) Vento.
c) Gasolina.
d) Carvão mineral.
e) Gás natural.
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3. O calor é uma forma de energia. É uma energia em trânsito, ou seja, energia que é
transferida de um sistema a outro até atingir o equilíbrio térmico entre eles.
O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve a:
a) Temperaturas dos corpos serem iguais.
b) Temperatura dos corpos serem diferentes.
c) Os corpos estarem muito quentes.
d) Os corpos estarem muito frios.
e) Os corpos estarem distantes um do outro.
4. No dia a dia do senso comum já se tornou até "normal" confundir os conceitos de calor
e temperatura. Mas a grande diferença entre os dois conceitos está no comportamento
das partículas. A temperatura está relacionada ao movimento, enquanto calor é uma
forma de energia.
Sobre esse assunto, é correto afirmar que:
a) Quanto mais agitadas estiverem as partículas de um material, menor será sua
temperatura.
b) A temperatura mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando
seu estado térmico.
c) Partículas com pouca movimentação indica temperatura elevada.
d) A temperatura baixa de um corpo sugere que ele recebeu calor do ambiente.
e) A temperatura de um corpo aumenta quando o movimento das partículas é inalterado.
5. No Brasil, as festas juninas ocorrem na época da colheita do milho, daí o fato de que as
comidas típicas são à base de milho. Um dos símbolos dessas festas típicas é a fogueira,
que em regiões mais frias, é utilizada pelas pessoas para se aquecerem. (Adaptado de
estudo prático.)
Ao se aquecerem, as pessoas estão:
a) Perdendo calor do corpo para o ambiente aquecido pela fogueira.
b) Doando calor para aquecer a fogueira.
c) Recebendo calor da fogueira.
d) Transferindo temperatura para o ambiente.
e) Conduzindo calor e temperatura para a fogueira.
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Ciências da Natureza – Física
1. A máquina a vapor constituiu o vértice de transformação de uma era, ela está inserida
no contexto das máquinas térmicas que ainda hoje no século XXI tem seu lugar nos
setores de geração de energia.

Sobre as máquinas térmicas assinale a alternativa correta.

a) São máquinas que funcionam com base no uso da energia cinética acumulada por ela
quando em movimento.
b) As máquinas térmicas tiram proveito da força motriz produzidas por animais.
c) Elas trabalham fazendo uso, principalmente, da energia potencia gravitacional.
d) As máquinas térmicas extraem energia do ambiente na forma de calor e realiza um
trabalho útil.
e) As máquinas térmicas atuam através da extração de energia química presente nas
baterias que por elas são utilizadas.

2. Máquina de Carnot é uma máquina térmica ideal, um modelo, recebe esse nome em
homenagem ao cientista e engenheiro francês N. L. Sadi Carnot. Ele imaginou essa
máquina no ano de 1824. Em resumo, a máquina de Carnot, nos ajuda a entender o
funcionamento real de uma máquina térmica.

Sobre a máquina de Carnot, é correto dizer que:

a) É aquela que pior aproveita o calor para realizar trabalho.
b) Sua eficiência é igual a zero.
c) É aquela que utiliza o calor com maior eficiência para realizar trabalho útil.
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d) Trabalha ou opera entre duas fontes de mesma temperatura.
e) Possui menor eficiência quando comparada a uma máquina térmica real.

3. Os sistemas físicos são compostos por átomos, esses átomos interagem entre si ou
com átomos de outro sistema por meio de processos físicos. Num processo interativo
sempre ocorre 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 sistema experimenta uma variação de energia.

De acordo com nossos estudos, podemos entender essa variação de energia como
sendo:

a) A responsável pela manutenção das características físicas e químicas do sistema.
b) A responsável pelo aumento da densidade do sistema.
c) A força que mantém o sistema unido, isto é, coeso.
d) A grandeza física que mantém o volume do sistema constante.
e) Calor, que também é uma modalidade ou forma de energia.
4. Um sistema, constituído de átomos ou moléculas (vapor d‘água contido em uma panela
de pressão, por exemplo), ao receber energia em forma de calor, produz alguns efeitos
em seus constituintes. Ou seja, a energia de certa forma, perturba o sistema.

Sobre os efeitos sofridos pelos constituintes do sistema ao receber energia em
forma de calor, podemos citar:

a) Aumento da energia cinética dos constituintes, uma vez que a velocidade deles
aumentará.
b) Aumento significativo da energia potencial gravitacional do sistema.
c) Aumento da massa total do sistema.
d) Redução instantânea do volume do sistema em análise.
e) Aumento instantâneo na densidade do sistema.

5. Explique sobre as substâncias de trabalho utilizadas pelas máquinas térmicas.
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Ciências da Natureza - Biologia
1. Fontes renováveis de energia representam quase metade da matriz energética
brasileira. O que justifica cada vez mais o investimento em energia proveniente de
fontes renováveis?
2. No passado, ocasionalmente, plantas e restos de animais se acumularam devido a
fenômenos naturais (sedimentação, terremotos, soterramentos). Muitos desses
depósitos foram soterrados sob grande espessura de detritos de sedimentação, areia
e pedras e lentamente se transformaram nos atuais combustíveis fósseis: turfa, lignito
e carvão mineral. Depósitos marinhos deram origem ao gás natural, petróleo e xisto.
(Adaptado de GOLDEMBERG, J)
Por que os combustíveis fósseis são chamados de não renováveis?
a) Porque são recursos inesgotáveis, que nunca se acabam.
b) A transformação desses combustíveis demandou milhões de anos.
c) Esses recursos não são naturais, são produzidos em laboratórios.
d) Os combustíveis fósseis têm sido extraídos de modo sustentável.
e) São recursos pouco usados, raramente encontrados na natureza.

3. Somando-se ao fato de serem recursos esgotáveis, cite outro impacto decorrente
da queima de combustíveis fósseis.
4. A pandemia da Covid-19 tem acelerado o desenvolvimento de novos modelos de
negócios pelas empresas de energia, direcionando suas atenções às energias
renováveis. No caso do Brasil, apesar de já ter uma das matrizes energéticas mais
limpas do mundo devido à utilização das hidrelétricas, também vive o crescimento
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das energias renováveis como a solar, a eólica e o gás natural. (Adaptado de portal
solar)

Uma característica comum a todas as fontes renováveis é:

a) Possuem baixo custo de implantação.
b) Independência de condições naturais como vento, relevo e clima.
c) Ausência de emissão de gases de efeito estufa.
d) Representam redução de impactos ao meio ambiente.
e) Os ecossistemas e a biodiversidade permanecem inalterados.
5. Leia as afirmações abaixo e marque a alternativa correta.
I.

As características físicas e geográficas do País favorecem a geração de energia
a partir dessa fonte.

II.

Pode representar como limitação a disponibilidade de vento, porém, seu custo
de implantação é baixo.

III.

Pode ser usada tanto na geração da energia térmica quanto elétrica. O setor
sucroalcooleiro se destaca pelo aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar,
porém, existem várias outras formas de aproveitamento, como uso da lenha, do
lixo doméstico ou comercial, e os resíduos como serragem, casca de arroz,
entre outros.

IV.

Não usa turbinas nem geradores. O uso de painéis fotovoltaicos em residências
e prédios tendem a se tornar mais acessíveis com o aumento da demanda.

Os itens I, II, III e IV correspondem, respectivamente, às fontes de energia:

a) Solar, Hidráulica, Biomassa, Eólica.
b) Eólica, Biomassa, Solar, Hidráulica.
c) Biomassa, Solar, Hidráulica, Eólica.
d) Hidráulica, Eólica, Biomassa, Solar.
e) Geotérmica, Eólica, Hidráulica, Biomassa.
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História
1 – Marque V para as verdadeiras e F para as frases falsas:

(

)

A economia mato-grossense nesse período estava voltada para as atividades

agropecuárias e para o comércio, sendo que a maior parte dos estabelecimentos
comerciais era de propriedade dos portugueses, que vendiam os seus produtos a preços
exorbitantes à população local.
( ) A organização social era dividida entre os grandes proprietários rurais, ricos
comerciantes, clero, dentre outros. E pelas camadas populares que eram formadas por
homens livres, escravos e índios.
( ) A Rusga foi um movimento social ocorrido em Cuiabá e nas suas imediações em
1834. A eclosão da revolta teve sua origem na rivalidade política ocorrida entre os liberais
e os conservadores.
( ) Em Mato Grosso existiam dois partidos políticos, os Conservadores e os Liberais.
( ) A Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870), ou Guerra Contra o Paraguai não atingiu a
província de Mato Grosso.
a) V – V – V – V – F
b) V – F – F – V – V
2 – Complete as lacunas:
A abertura da __________________________se deu em 1857, assinado entre o governo
do __________________ e o governo do _____________. Com a livre navegação pela
Bacia do Prata, o Paraguai permitia que navios brasileiros pudessem navegar livremente
pelas águas do rio Paraguai facilitando a comunicação entre a província do
_______________________, os países platinos e o Rio de Janeiro.
a) Bacia Platina – Paraguai – Brasil - Mato Grosso.
b) Navegação – Uruguai – Paraguai – Paraná.
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Em

novembro

de

1864

Solano

Lopes

atacou

o

navio

brasileiro

_________________________, que passava por Assunção. Em represália, o governo
brasileiro declarou guerra ao ________________. No ano seguinte, a Inglaterra
intermediou a formação de uma aliança militar entre o Brasil, Argentina e Uruguai,
surgindo assim a ______________________.
a) Marquês de Olinda – Paraguai - Tríplice Aliança
b) Amazonas – Mato Grosso – Tríplice Entente.
3 – Responda as questões abaixo:
a) Fale sobre a Rusga:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Comente sobre a Guerra contra o Paraguai:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Quais foram às consequências da Guerra contra o Paraguai para a província de Mato
Grosso?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) Comente sobre a epidemia de varíola em Mato Grosso:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e) Quais foram às consequências da Guerra da Tríplice Aliança para a província de Mato
Grosso?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1
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Geografia
1) Os territórios são construídos e desconstruídos com o passar do tempo. Ao território
brasileiro essa regra também se aplica e atualmente o país é o quinto maior em extensão
territorial. Para chegar a essa configuração atual o país passou por uma série de
processos, como o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madri, que estabeleceram
grande parte das terras que hoje chamamos de Brasil.

Observe os mapas que apresentam a configuração dos dois tratados citados acima:
MAPA 1: Tratado de Tordesilhas sobre a formação
territorial do Brasil atual

Fonte: Estudos Avançados Interdisciplinares. 2015.

MAPA 2: Tratado de Madri

Fonte: Geografia Opinativa. 2018

Após a leitura do texto e dos mapas acima é possível identificar corretamente sobre a
produção da territorialidade brasileira que

a) mesmo com formato diferente o número de estados sempre foi o mesmo.
b) a divisão territorial, a partir do Tratado de Madri, colocava o Mato Grosso em uma
possessão da Espanha.
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c) o limite do território interior (com outros países), foi o que apresentou menos
modificações com o passar do tempo
d) o país nem sempre possuiu a mesma formação territorial que tem atualmente.
e) com o passar do tempo o território brasileiro foi diminuindo de tamanho.

2) Ainda utilizando os dois mapas da questão anterior, considere o estado do Mato
Grosso em três momentos distintos: com o Tratado de Tordesilhas, com o Tratado de
Madri e com a configuração atual no país. Faça uma análise sobre essas diferentes
territorialidades.
____________________________________________________________________________________

3) O Brasil está entre os maiores países em extensão territorial. Dessa forma, é muito
difícil regionalizá-lo, pois por possuir uma grande superfície, também vai apresentar
diferentes aspectos naturais, diferentes atividades econômicas e até, diferentes épocas e
formas de ocupação do país (o interior do país foi ocupado muito tempo depois que o
litoral).

Mas, é importante observar que, a divisão do espaço em regiões facilita a administração
do país e promove o seu desenvolvimento econômico, pois

a) consegue equilibrar o número de pessoas que vão se instalar em determinadas
cidades, para que sempre exista um número equilibrado de pessoas em cada uma.
b) dessa forma é possível criar novos estados e municípios em regiões com menos
divisões administrativas.
c) permite a descoberta de novas reservas minerais como ouro, prata e diamante.
d) possibilita a criação de novas prefeituras, agilizando a administração dos municípios e
das áreas urbanas.
e) procura determinar em que setores serão aplicados os recursos, atenuando as
desigualdades na distribuição regional das riquezas.
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4) Leia um trecho da notícia abaixo sobre a divisão do estado do Mato Grosso:
―A data é pouco lembrada em Mato Grosso. No estado vizinho, é feriado. Foi no dia 11 de
outubro de 1977 que o presidente Ernesto Geisel assinou a Lei Complementar nº 31
dividindo Mato Grosso e criando o estado de Mato Grosso do Sul. A data virou marco de
independência da Região Sul em relação à capital Cuiabá. Enquanto alguns ainda
condenam as forças divisionistas, outros argumentam que a divisão serviu para
impulsionar o desenvolvimento em ambos os estados. A divisão de Mato Grosso em dois
estados aconteceu devido a um processo demorado em que foram levados em
consideração aspectos socioeconômicos, políticos e culturais. Enquanto o Sul do estado
tentava a divisão, o norte endurecia e barrava as intenções sulistas. ‖

Sobre essa divisão territorial que ocorreu no Brasil é possível constatar corretamente que

a) não existia um consenso quanto a divisão do estado: a região ao norte não
concordava, enquanto o sul pressionava para que ela fosse efetivada.
b) a divisão foi assinada pelo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
do país (IBGE), órgão que autoriza e define esse tipo de processo.
c) praticamente já existia um acordo e um desejo entre os dois grupos (norte e sul) do
estado, sendo apenas confirmada pela lei que criava a região ao sul.
d) aqueles que estavam nas terras que se tornaram o estado do Mato Grosso
concordavam e desejavam que a divisão acontecesse, diferente daqueles que estavam
ao sul do estado.
e) foi fácil para que ela acontecesse, uma vez que era unânime a decisão de dividi-lo, ou
seja, os dois lados queriam.
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Sociologia
01) O Estado Moderno surgiu a partir da fragmentação do sistema feudal. É marcado por
quatro fases: o estado moderno, estado liberal, crise no estado liberal e estado
democrático liberal. Nasceu no século XV, com o desenvolvimento do capitalismo
mercantil registrado em Portugal, na França, Inglaterra e Espanha. Nas quatro nações, o
Estado Moderno surge a partir da segunda metade do século XV e, posteriormente, é
registrado também na Itália.
O modelo que ficou conhecido como Estado Moderno surge a partir da crise no
Feudalismo. Diante desse contexto como eram os estados no modelo feudal?

a) Durante o feudalismo os modelos de estado eram democráticos onde imperava a
vontade popular.
b) No modelo feudal, não havia estados nacionais centralizados. Os senhores feudais é
quem controlavam os poderes políticos sobre as terras e exerciam uma força diluída, sem
núcleo.
c) Esse período foi bastante harmônico politicamente, já que muitos tinham direito ao
voto, principalmente os servos e os pobres das cidades.
d) No período feudal podemos apontar vários tipos de estados sendo que a principal
característica era a liberdade política.
e) Não havia centralidade no modelo de estado do período feudal e todos os indivíduos
exerciam seus direitos políticos.
02) Composta por dois termos gregos – kratos (domínio, comando) áristoi (aqueles que se
destacam, os notáveis) – a palavra aristocracia pode ser traduzida, literalmente, como ―o
governo dos melhores‖. De acordo com essa descrição o modelo aristocrático pode ser
entendido...
a) governo onde somente quem tem vontade governa.
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b) uma forma onde os classificados como os melhores governam.
c) nenhum membro da sociedade está à altura de governar.
d) um governo da maioria independente da qualidade.
e) todos são capazes de governar.
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Filosofia

1) Fake news são informações

a) verdadeiras e censuradas pelas redes sociais.
b) falsas que não são compartilhadas nas redes.
c) verdadeira compartilhadas nas redes sociais.
d) falsas e compartilhadas nas redes sociais.
e) falsas pouco acessadas nas redes sociais.

2) Faça uma pesquisa sobre quais são os organismos, instituições (como agências de
informação) ou perfis independentes que combatem as fakes news no Brasil e no mundo.

3) O ceticismo é uma corrente filosófica que negava
a) a realidade de Deus.
b) a realidade das coisas.
c) a possibilidade do conhecimento verdadeiro.
d) a existência humana.
e) a felicidade.

4) Segundo o ceticismo como o conhecimento verdadeira é impossível para o intelecto
humano, a única atitude legítima por parte do sujeito do conhecimento que sempre
submete toda afirmação a uma dúvida constante é

a) a suspensão de qualquer juízo (epoché).
b) um estado de tranquilidade da alma (ataraxia).
c) a suspensão de qualquer juízo (ataraxia).
d) um estado de tranquilidade da alma (epoché).
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e) a busca do conhecimento verdadeiro.

5) O fim da filosofia para o ceticismo é alcançar a felicidade por meio da suspensão do
juízo para se atingir um estado da alma que nada consegue perturbar denominado de

a) epoché.

d) paz.

b) ataraxia.

e) benevolência.

c) prazer.

6) No racionalismo cartesiano a dúvida metódica é um método do conhecimento que tem
por objetivo descobrir a verdade a partir de considerar provisoriamente como falso tudo
aquilo cuja verdade não se encontra assegurada. Sobre a dúvida metódica é correto
afirmar:

a) Trata-se de um questionamento sem razão de existir.
b) É um procedimento sem qualquer importância para o método.
c) Seu objetivo é não assegurar o conhecimento verdadeiro.
d) Consiste em não duvidar de tudo o que sabemos.
e) É o fundamento do método cartesiano.

7) A dúvida metódica consiste em duvidar de tudo o que sabemos. No processo do
conhecimento ela cessa quando percebemos a

a) condição de sujeitos pensantes.
b) ausência de evidência do sujeito pensante.
c) evidência do mundo e da realidade.
d) evidência da realidade objetiva.
e) condição de sujeitos não pensantes.

8) O que é infodemia?
c) Informação segura.
a) Ausência de informação.

d) Excesso de informação.

b) Pouca informação.

e) Informação real.
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