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Área de Linguagem

Conectores textuais - Língua Portuguesa

Em resumo, a partir das atividades até aqui desenvolvidas, podemos perceber que as
conjunções e os articuladores textuais são importantes para a construção das relações de
sentido em um texto. Vejamos os exemplos abaixo para comparar a diferença de um mesmo
período construído sem conectores e com a presença deles.
A) O Brasil é um país rico. Chama atenção a pobreza em que vive grande parcela de sua
população.
B) O Brasil é um país rico. Entretanto, chama atenção a pobreza em que vive grande
parcela de sua população.
Agora veja o quadro com elementos coesivos para usar dentro dos parágrafos e entre os
parágrafos.
Prioridade, relevância.

Em primeiro lugar, a princípio, primeiramente, principalmente,
primordialmente, sobretudo, etc.
Então, enfim, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, pouco

Tempo (frequência,
duração, ordem,
sucessão,
anterioridade,
posterioridade, etc.)
Semelhança,
comparação,
conformidade.

Condição, hipótese.

Adição, continuação.

antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal,
finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às
vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não
raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse meio tempo, enquanto,
quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde
que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, etc.
Como, consoante, segundo, da mesma maneira que, do mesmo modo que,
igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, segundo,
conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, como, assim como, bem
como, como se, à medida que, à proporção que, quanto (mais, menos,
menor, melhor, pior)... tanto (mais, menos, menor, melhor, pior), tanto
quanto, que (do que), (tal) que, (tanto) quanto, (tão) quão, (não só) como,
(tanto) como, (tão) como, etc.
Se, desde que, salvo se, exceto se, contanto que, com tal que, caso, a não
ser que, a menos que, sem que, suposto que, desde que, eventualmente,
etc.
Além disso, (a)demais, mas também, outrossim, do mesmo modo, ainda
mais, por outro lado, também, e, nem, não só... mas também, não apenas...
como também, não só... bem como, e, além de, ainda, etc.

Dúvida, incerteza,
imprecisão.

Talvez, provavelmente, possivelmente, quem sabe, é provável, não é certo,
se é que, a caso, por ventura, etc.

Certeza, ênfase.

Decerto, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente,
sem dúvida, sobretudo, inegavelmente, com toda a certeza, etc.

Inesperadamente, inopinadamente, de súbito, imprevistamente,
surpreendentemente, etc.
Ilustração,
Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber,
esclarecimento.
ou seja, ou melhor, aliás, ou antes, vale dizer, etc.
Propósito, intenção,
Com o fim de, a fim de, com o propósito de, para que, a fim de que, com o
finalidade.
intuito de, com o objetivo de, para, etc.
Lugar, proximidade,
Perto de, próximo a ou de, junto a ou de, fora, mais adiante, além, lá, ali,
distância.
algumas preposições e os pronomes demonstrativos, etc.
Conclusão, resumo,
Em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma,
recapitulação, etc.
dessa maneira, logo, por isso, por consequência, assim, desse modo, etc.
Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de,
em virtude de, assim, de fato, com efeito, tão (tanto, tamanho)... que,
Causa e consequência, porque, porquanto, pois, já que, uma vez que, visto que, como (=porque),
explicação.
portanto, logo, que (=porque), de tal sorte que, de tal forma que, visto que,
dado que, como, devido a, em virtude de, tendo em vista isso, face a isto,
etc.
Contraste, oposição,
Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, porém, menos, mas,
restrição, ressalva,
contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar de, ainda que,
Surpresa, imprevisto.

concessão.

Alternativa
Negação
Afirmação

Modo

Referência

Intensidade

Inclusão
Exclusão

mesmo que, por menos que, a menos que, a não ser que, em contrapartida,
enquanto, ao passo que, por outro lado, sob outro ângulo, apesar de, a
despeito de, porém, sob outro ponto de vista, de outro modo, por outro
lado, em desacordo com, etc.
Ou... ou, ora... ora, quer... quer, seja ... seja, já... já, nem... nem, etc.
Não, absolutamente, tampouco, de modo algum, nunca, etc.
Sim, certamente, efetivamente, realmente, seguramente, indubitavelmente,
inquestionavelmente, sem dúvida, decerto, por certo, com certeza, etc.
Bem, mal, assim, depressa, devagar, como, alerta, melhor (mais bem), pior
(mais mal), às pressas, à toa, às escuras, à vontade, de mansinho, em
silêncio, em coro, face a face, às cegas, a pé, a cavalo, de carro, às
escondidas, às tontas, ao acaso, de cor, de improviso, de propósito, de viva
voz, de uma assentada, de soslaio, passo a passo, cara a cara, etc. Também
exprime modo a maioria dos advérbios terminados em mente: suavemente,
corajosamente, etc.
A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por,
sem, sob, sobre, trás, além de, antes de, aquém de, até a, dentro em, dentro
de, depois de, fora de, ao modo de, à maneira de, junto de, junto a, devido
a, em virtude de, graças a, a par de, etc.
Muito, pouco, assaz, bastante, deveras, menos, tão, tanto, demasiado, mais,
demasiadamente,
meio,
todo,
completamente,
profundamente,
excessivamente, extremamente, demais, nada (Isto não é nada fácil),
ligeiramente, levemente, que (Que fácil é este exercício!), quão, como
(Como cantam!), quanto, bem, mal, quase, etc.
Até, inclusive, mesmo, também, ainda, ademais, além disso, de mais a
mais, etc.
Apenas, salvo, senão, somente, exclusive, menos, exceto, fora, etc.

Outros recursos coesivos
a) e, além de, além disso, ademais, ainda, mas também, bem como, também - servem para
acrescentar ideias, argumentos.
b) embora, não obstante, apesar de, a despeito de, contudo - estabelecem relação de
concessão, de resignação.
c) mas, porém, entretanto, no entanto, sob outro ponto de vista, de outro modo, por outro
lado, em desacordo com - estabelecem oposição entre ideias.
d) assim, dessa forma, portanto, desse modo, enfim, ora, em resumo, em síntese - servem para
complementar e concluir ideias.
e) assim como, da mesma forma que, como, tal que - estabelecem relação de comparação de
semelhança.
f) de fato, realmente, é verdade que, evidentemente, obviamente, está claro que - são usadas
para fazer constatações ou para se admitir um fato.

g) porque, devido a, em virtude de, tendo em vista isso, face a isto - servem para introduzir
explicações.
h) sobretudo, principalmente, essencialmente - são usados para dar ênfase ou destaque a
algum fato ou ideia
i) antes que, enquanto, depois que, quando, no momento em que - estabelecem relação de
temporalidade.
Disponível
em:
<https://docente.ifrn.edu.br/marcelmatias/Disciplinas/lingua-portuguesa-e-literatura-1-ano2016.2/lingua-portuguesa-e-literatura-brasileira-1o-ano/quadro-de-elementos-coesivos-sequenciais>.
Acesso
em: 22 abr. 2020.

Desafios (Tarefa Semanal)- Língua Portuguesa

Consulte o quadro acima e substitua as palavras em destaque por conectores que também
mantenham o sentido adequado, estabelecido pelo conector em destaque.
1. (Simulado INEP)
Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo.
O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das
queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar
diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que
embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse
gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países.
O Estado de São Paulo, 20 set. 1992, p.32.

___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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.
ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009.

___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. (ENEM – 2010)
O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no
meio campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubronegros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à
área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área.
No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga
alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kléberson apareceu na jogada e cabeceou por cima
do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede quase
que em cima da linha: Flamengo 1 a 0.
Disponível em: http://momentodofutebol.blogspot.com (adaptado).

___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Adaptado de: <https://descomplica.com.br/artigo/questoes-comentadas-coesao-textual/473/>. Acesso em: 22
abr. 2020.

Home - Língua Inglesa

As casas de alguns países estrangeiros são um pouco diferentes das casas que existem no
Brasil. Por essa razão, em algumas delas, há cômodos que não temos aqui e, às vezes, nem
mesmo conhecemos. Em virtude do clima e da necessidade de se resguardar de tornados e
terremotos, por exemplo, existem algumas peculiaridades na estruturação das casas em países
que enfrentam essa realidade.
Levando essas diferenças em consideração, confira a lista bem completa com os nomes
utilizados em inglês para cada parte da casa.

•

Attic – sótão

• Back yard – quintal
• Balcony – sacada
• Basement – porão
• Bathroom – banheiro
• Bedroom – quarto

• Door – porta

• Kitchen – cozinha

• Door handle –

• Laundry room – área

maçaneta da porta
• Doorbell – campainha

da porta
• Driveway – estrada

para carros

• Ceiling – teto

• Floor – assoalho, chão

• Cellar – celeiro

• Front yard – pátio

• Chimney – chaminé

frontal

• Deck – terraço

• Garage – garagem

• Dining room – sala de

• Garden – jardim

jantar
• Hallway – corredor

Hedge – cobertura

de serviço
• Lawn – gramado
• Living room – sala de

estar
• Roof – telhado
• Room – quarto
• Staircase – escada
• Steps – degraus
• Wall – parede
• Window – janela
• Ground floor – térreo

Disponível em: <https://alunosonline.uol.com.br/ingles/partes-casa-ingles-parts-of-the-house.html>. Acesso em
19 abr. 2020.

(Adaptado) Disponível em: <https://busyteacher.org/8345-parts-of-the-house-elementary.html>. Acesso em 14
jul. 2020.

Desafios - Língua Inglesa

1. Leia o texto abaixo, buscando sinalizar as palavras listadas no vocabulário. Em seguida
resolva os exercícios.

Hello! My name is Peter and this is my house. My house is very big. It has two floors. It has
an attic and a basement.

On the first floor, there is the hall, the kitchen, a pantry, the living room, a big dining room
and a toilet. On the second floor, there are three bedrooms, one bathroom and a big corridor.
I love my bedroom, but I also like the attic.

At the back of the house there is also the garage, where my parents park the family car, and a
lovely garden, green spaces, flowers, two swings and a small swimming-pool. I love my
house! It’s very comfortable and cozy.

Vocabulary:
it has – ela tem
first floor – primeiro andar
second floor – segundo andar
also - também
back - atrás
2. Associe os adjetivos da coluna à esquerda ao seu antônimo na coluna da direita.

big ●

● new

love ●

● unpleasant

old ●

● hate

back ●

● small

comfortable ●

● front

cozy ●

● uncomfortable

3. Assista ao vídeo:
Parts of the House.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j2qKo5_cwdc>.

4. Complete o quadro sobre a casa de Peter.
Peter’s house
Number of floors
Rooms on the first
floor

Rooms on the second

floor

At the back of the
house

Los Artículos - Língua Espanhola

Nesta aula estudaremos os artigos definidos e indefinidos, em espanhol. Os artigos são
palavras variáveis que se antepõem ao substantivo ou a qualquer palavra que tenha valor de
substantivo, indicando-lhe o gênero e o número, atribuindo-lhe caráter definido ou indefinido.

1- Artigos definidos

2- Artigos indefinidos

Os artigos sempre acompanham um nome (substantivo), exceto no caso de nomes próprios
(não dizemos, por exemplo: el Pedro); com eles é possível detectar o gênero masculino ou
feminino das palavras. Os artigos determinados e indeterminados também se flexionam em
singular e plural. Os exercícios dessa semana irão ajudar você a compreender o uso dos
artigos; não deixe de respondê-los.
Os textos a seguir irão complementar o seu conhecimento vocabular sobre os temas
trabalhados nas aulas anteriores; faça a leitura e responda as atividades. Boa leitura!
3- Barbacoa
La palabra barbacoa se usa para describir cuando se cocina la carne lentamente sobre las
brasas. Una barbacoa es una estufa al aire libre alimentada por carbón o madera sobre la cual
la carne se calienta indirectamente y se cocina lentamente, a veces hasta durante 18 horas.
Aunque las costillas, la carne de res, el pollo y el cerdo son comúnmente las carnes de la
barbacoa, la popularidad de cada tipo de carne depende de la región geográfica.
Disponível em: <https://www.ehowenespanol.com/diferencia-parrilla-barbacoa-info_354581/>. Acesso em: 17
abr. 2020.

4- Barbacoa
La barbacoa, parrillada, asado o asadero, por otra parte, es el nombre que puede recibir el
conjunto de los alimentos preparados de esta forma u otra similar. Aunque sus ingredientes
varían según el país, es frecuente que incluya carne vacuna, cerdo y pollo. También puede
contar con vísceras (achuras) o embutidos, como chinchulines, riñones, morcillas y chorizos.
Disponível em: <https://definicion.de/barbacoa/>. Acesso em: 20 abr. 2020.

Desafios - Língua Espanhola

1) Complete as frases utilizando os artigos definidos em espanhol.
a) …… pollo, …….longanizas y …… carne vacuna son ideales para …… barbacoa.
b) …… frutas son importantes para …… manutención de ……. salud.
c) …… aguacate es una fruta que ayuda a reducir …… colesterol.
d) …… plátanos ayudan a normalizar los movimientos intestinales.
e) …… queso es un alimento derivado de ….. leche.

2) Complete com os artigos indefinidos em espanhol.

3) Apesar de possuírem o mesmo título, os dois textos dessa unidade definem de forma
diferente a palavra “barbacoa”. Qual o significado dessa palavra em cada um dos
textos? (responda em português)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Arte e a cidade - Arte

Caros estudantes, na semana anterior de estudos, vimos sobre a arte do grafite. Assim,
para aprimorar, vamos abordar nesta semana sobre a arte urbana, na qual o grafite e outras
manifestações se fazem presente.
Muitas pessoas pensam que obras
de arte só podem ser vistas e
apreciadas em museus ou
galerias. A arte, porém, vem
ocupando cada vez mais as ruas,
as praças, os muros e tantos
outros espaços urbanos. Assim,
as cidades têm se tornado
verdadeiros museus a céu aberto,
onde é possível apreciar obras

das mais diferentes formas, tipos e linguagens.
A foto reproduzida acima, por exemplo, retrata uma das obras que estavam espalhadas
em diversos pontos de Cuiabá. Qual seria a intenção do artista ao retratar esta imagem? Que
técnicas o artista teria utilizado ao executar esse trabalho artístico?

Arte urbana
Ao andar pelas cidades é comum nos depararmos com obras de arte que interagem
com o ambiente e integram a paisagem urbana. São esculturas, pinturas, painéis e muitas
outras obras que compõem o que chamamos arte urbana.
Até o início do século XX, a arte urbana brasileira teve caráter estritamente oficial:
sua principal expressão eram os monumentos, que eram geralmente obras grandiosas, com as
quais se homenageavam eventos históricos.
Ao público cabia comtemplar e admirar essas obras e, assim, reconhecer a identidade
do lugar de vivência.
Os monumentos, em geral, são feitos
de materiais de grande durabilidade, como
pedra ou bronze, o que lhe atribui um
caráter permanente. Ao longo do século XX
ocorreram inúmeras mudanças no modo de
pensar e de fazer arte. Assim, a arte urbana
cada vez mais passou a promover a
inteiração entre as obras e o público e,
ainda, entre a obra e o ambiente em que está
instalada. Essa necessidade de romper com
a visão do público como um mero
observador passivo permeou todas as novas
propostas da arte surgidas a partir do século XX. No Brasil, essas experiências tiveram início
em meados da década de 1950, quando diversos artistas introduziram no país novas
tendências artísticas surgidas na Europa, no início desse século.

Intervenção urbana
A Intervenção urbana é uma manifestação artística, geralmente realizada em áreas
centrais de grandes cidades. Consiste em interação com um objeto artístico previamente
existente (um monumento, por exemplo) ou com um espaço público, visando colocar em
questão as percepções acerca do objeto artístico.
A fotografia reproduzida na abertura deste capítulo apresenta uma obra que faz parte
de uma exposição idealizada pela artista e animadora cultural, Glória Albues. Preocupada com a
invisibilidade e a fragilidade social dos haitianos que vivem em Cuiabá, ela descreve a mostra
como “uma iniciativa de revelar aos cuiabanos a presença dos haitianos e contribuir para a
inclusão social dos novos habitantes da cidade”.
A técnica utilizada pela artista é conhecida como lambe-lambe e consiste na colagem
de pôsteres em lugares públicos, visando divulgar um produto ou uma ideia.

Com
fotografias
de
haitianos que moram em Cuiabá, a
intervenção artística ao ar livre
‘Haiti: novos cuiabanos’, busca dar
visibilidade e promover a inclusão
social dos estrangeiros que buscam
melhores oportunidades de vida na
capital. A mostra conta com 12
retratos de 4 metros em formato de
‘lambe-lambe’ espalhados em
diversos pontos da cidade. As
fotos, todas em preto e branco,
foram feitas especialmente por
fotógrafos cuiabanos. Chamamos
intervenção
esse
tipo
de
interferência artística em elementos preexistentes no espaço.
O intervencionismo no Brasil teve início a partir da segunda metade do século XX.
Entre os artistas que se decidiram a essa atividade estão Flavio de Carvalho (1899 - 1973),
Hélio Oiticica (1937 - 1980) e Lygia Clark (1920 - 1988).
As intervenções, em geral, objetivam atentar para uma situação ou refletir sobre ela,
como é o caso da obra do Morro da Providência.
Também são consideradas intervenções
as interferências em imagens, fotografias e
obras de arte que já existem. Na fotografia
abaixo, por exemplo, podemos observar uma
intervenção produzida pelo artista plástico
Eduardo Srur (1974). Note que o artista
“vestiu” a escultura que homenageia José de
Bonifácio de Andrade e Silva com um colete
salva-vidas. Além desse monumento, outras
quinze obras de arte na cidade de São Paulo
(SP) receberam os coletes nessa intervenção,
intitulada Sobrevivência, realizada em 2008.
O artista desejava promover uma
reflexão sobre a história da cidade e sobre o
vínculo do cidadão com o espaço. Ao despertar
a curiosidade do público. Srur promoveu a aproximação das pessoas com monumentos, os
quais muitas vezes ficam esquecidos em meio à rotina diária.

Sugestão de Vídeo
Arte urbana
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eExT5v44-AU>. Acesso em: 17abr.
2020.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZDfWcEv-zTk>. Acesso em: 17abr.
2020.
Intervenção urbana –
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WcPDyajKnok&t=210s>. Acesso em:
17 abr. 2020.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xakg3LXeleU>. Acesso em: 17 abr.
2020.
Como fazer um lambe-lambe
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YbNF67dMkMY>. Acesso em: 17 abr.
2020.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_wImEwik3KU>. Acesso em: 17 abr.
2020.

Desafios – Arte
1- A obra abaixo, de Amílcar de
Castro, convida o público a
observar a paisagem urbana
através de um triângulo.
Com base na observação da
obra ao lado, utilizando um
pedaço de papel, recorte a figura
de um triângulo em um molde
vazado e circule pelo espaço de
sua casa observando a paisagem
através do molde. Anote as
percepções em seu caderno e, ao
retornar para a sala de aula,
compartilhe-as
com
seus
colegas.

2 - A arte urbana no Brasil até o século XX teve caráter estritamente oficial: sua principal
expressão eram os monumentos, que eram geralmente obras grandiosas, com as quais se
homenageavam eventos históricos.
Diante disso, ao longo do século XX, ocorreram inúmeras mudanças no modo de pensar
e de fazer arte. Assim, a arte urbana cada vez mais passou a

abcd-

promover a interação entre a obras e o público.
distanciar a obra e o ambiente em que está instalada.
evidenciar ideias e fatos históricos.
colocar o observador como passivo.

4 - Observe nesta fotografia a intervenção urbana realizada por Eduardo Srur e responda o
que se pede a seguir:
a) Descreva essa obra.
b) Quais seriam os objetivos do artista ao
produzi-la?
c) Trata-se de uma intervenção temporária ou
permanente?

Atividade física e Exercício físico – Educação Física

Nos estudos das semanas anteriores vimos sobre a importância da prática de atividade
física e várias formas e dicas para se tornar uma pessoa mais ativa, melhorando a qualidade
de vida. Como parte da atividade de estudos, foi solicitado que você pesquisasse sobre a
definição de atividade física. O que você descobriu? Você sabia que existia diferença entre
atividade física e exercício físico? Nós vamos estudar sobre isso agora
mesmo!
Pouco é melhor do que nada!
A prática regular de exercícios físicos é comprovadamente capaz de
contribuir na prevenção de doenças cardiovasculares, do câncer e de outras
doenças crônicas.
Mesmo em pequenas quantidades, a atividade física é capaz de trazer benefícios à saúde da
população em geral. Por isso, TODO esforço deve ser feito para evitar a inatividade física ou
sedentarismo!

Alguns conceitos para você entender melhor:

ATIVIDADE FÍSICA: qualquer movimento corporal gerado por contração muscular e que
resulte em gasto energético acima do gasto basal.
EXERCÍCIO FÍSICO: é uma forma de atividade física planejada, estruturada e repetitiva
realizada com o intuito de melhorar a saúde ou a aptidão física.
ATIVIDADE FÍSICA BASAL: são as atividades de baixa intensidade normalmente
realizadas na vida diária, tais como: ficar de pé, andar devagar e carregar objetos leves. As pessoas que
realizam apenas essas atividades do dia-a-dia são consideradas inativas ou sedentárias.

Exemplos: varrer o quintal, lavar a louça e passear com o cachorro.
Envolver-se em atividades físicas, que promovam gasto energético acima do exigido
pelas atividades da vida diária, traz muitos benefícios à saúde. Podemos citar alguns:
caminhar em ritmo moderado a rápido, dançar, andar de bicicleta, pular corda, etc.

Comece devagar
Começar devagar é uma atitude prudente. Você pode se exercitar em intervalos de 10
minutos e acumular, ao longo do dia, um total de 30 minutos de exercícios físicos.
Idosos, portadores de doenças crônicas que causem algum grau de limitação física ou
aqueles indivíduos sem condicionamento, podem se beneficiar dessa forma de realizar os exercícios
em intervalos de 10 minutos.
Um total de 60 minutos de exercícios em 1 semana pode trazer algum benefício à saúde e
certamente é melhor do que ficar inativo. Mas não se acomode! Acumular 150 minutos de
exercícios físicos durante uma semana é o mínimo que você deve alcançar.

Porém, recorde-se: Aumentar o tempo dedicado ao exercício traz maiores benefícios à saúde
em geral, além de aumentar a sensação de bem-estar!
Escolha o exercício que lhe parece mais agradável ou aquele que você poderá realizar sem
maiores dificuldades. Isso quer dizer, por exemplo, que não é necessário pagar uma academia para
começar a se exercitar. Caminhar é uma boa opção.
Ao iniciar sua caminhada, você deve escolher um ritmo e mantê-lo até o final. Nas primeiras
semanas adote um ritmo leve a moderado. Esse ritmo geralmente é descoberto da seguinte forma:
você deve conseguir caminhar e manter uma conversa com alguém ao seu lado sem ficar ofegante.
Faça apenas um teste. Você não deve caminhar conversando o tempo todo, ok?!
Tente exercitar-se durante 20 a 30 minutos por dia e repita isso, idealmente, 5 vezes por
semana. Finalizada essa etapa, progrida! Aumente a duração dos exercícios diários para 30 a 40
minutos, mantendo a frequência de 5 vezes por semana.
A seguir, acelere o ritmo! Passe a fazer caminhadas em um ritmo mais intenso, ou seja, você
deve passar a sentir-se ofegante caso tente conversar enquanto caminha. É natural e esperado que
você fique suado enquanto se exercita.
É possível tornar seu exercício físico mais interessante alternando intensidade moderada e
alta intensidade na mesma sessão de exercícios.
Você pode acelerar o passo por 1 a 2 minutos e a seguir voltar para um ritmo mais
confortável até recuperar o fôlego.
Agora é só começar sua rotina de exercícios físicos!
Recorde-se de alguns dos benefícios que você pode alcançar começando, hoje, a adotar um
estilo de vida ativo:

•

Diminuir o risco de desenvolver diabetes mellitus, infarto, câncer de mama e
depressão;

•

Manter a saúde de seus ossos - o exercício é útil na manutenção de uma ossatura
saudável;

•

Manter e melhorar a força muscular;

•

Manter o peso corporal dentro de uma faixa de normalidade;

•

Melhorar a qualidade do seu sono;

•

Aumentar o seu rendimento no trabalho.

(Fonte:
Disponível
em:
<https://telessaude.hc.ufmg.br/wpcontent/uploads/2016/04/Atividade%20F%C3%ADsica.pdf >. Acesso em: 20 abr. 2020). Adaptado.

Para reforçar.

Assista a essa aula curta para reforçar os conceitos aprendidos nesse estudo. Agora
você já está craque e é capaz de explicar para seus amigos próximos a diferença.
Acesse: Atividade física x Exercício físico
https://www.youtube.com/watch?v=8n6wjm58YJE.

Desafios – Educação Física

Após uma leitura cuidadosa do material de estudo, responda as questões para fixá-las.

1. Quais são os benefícios de um estilo de vida mais ativo?
2. Escreva (AF) para o que for atividade física e (EF) para o que for exercício físico.
A. Limpar a casa ( )
B. Ir ao mercado ( )
C. Caminhar no parque ( )
D. Malhar ( )
3. Amália é sedentária, mas quer muito começar a se movimentar. Quais seriam as
orientações básicas que você pode repassar a ela, com base no que aprendeu nesse estudo?

Unidade

2

Área de Matemática

Um passeio pelos Determinantes - Matemática

Você sabia que o estudo do cálculo das determinantes de uma matriz é de extrema
importância não só para os fundamentos e técnicas matemáticas mas também tem um valor
de grande importância nas linguagens de programação na área da informática? Outro
exemplo para o uso das matrizes, que pode ser citado, é a sua aplicação no dia a dia
acadêmico, quando realizados cruzamentos genéticos na Biologia. É o emprego da
matemática no dia a dia. (Adaptado)
Disponível em: <https://www.infoescola.com/matematica/calculo-do-determinante-de-uma-matriz-quadrada/> .
Acesso em: 17 abr. 2020.

Mas o que é determinante?
O determinante de uma Matriz nada mais é do que o valor numérico resultante da subtração
entre o somatório do produto dos termos da diagonal principal e do somatório do produto dos
termos da diagonal secundária. Dentre as várias aplicações dos determinantes na Matemática,
temos a resolução de alguns tipos de sistemas de equações lineares; o cálculo da área de um

triângulo situado no plano cartesiano, quando são conhecidas as coordenadas dos seus
vértices.

Como encontrar seus resultados?
Determinante de 1ª ordem
Determinante de 2ª ordem
Dada uma matriz quadrada de 1ª ordem
M=[a11], o seu determinante é o número
real a11:
det M =Ia11I = a11

Dada a matriz
, de ordem 2,
por definição o determinante associado a
M, de 2ª ordem, é dado por:

Observação:
representamos
o
determinante de uma matriz entre duas
barras verticais, que não têm o significado
de módulo. Por exemplo:
M= [5]
M = [-3]

det M = 5 ou |5| = 5
det M = -3 ou |-3| = -3

Portanto,
ordem 2
produto
principal
diagonal
seguir.

o determinante de uma matriz de
é dado pela diferença entre o
dos elementos da diagonal
e o produto dos elementos da
secundária. Veja o exemplo a

Disponível em:
<http://ossimpsonsblogfan.blogspot.com/2013/>.
Acesso em: 17 abr.2020.

Determinante de 3ª ordem
O cálculo do determinante de 3ª ordem pode ser feito por meio de um dispositivo prático,
denominado regra de Sarrus. (O referido método será visto no próxima módulo).

Observação: Determinante de ordem n > 3
Quando a matriz é de ordem superior a 3, devemos empregar outros modos de cálculos para
chegar a um determinantes de ordem 3 e depois aplicar a regra de Sarrus.

Sugestões de vídeo:
Determinante de Matriz de Ordem 1, 2 e 3 - Brasil Escola
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1gsGPQ7QPx0>. Acesso em: 20
abr. 2020.
Determinantes- Aula 01 - Definição
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6mNuS94TGHc>. Acesso em: 20
abr. 2020.

Desafios - Matemática

CURIOSIDADE: A HÍSTÓRIA DO PERFUME

A história do perfume remonta há três mil anos e as lendas que envolvem sua criação vão
mais longe ainda. Com sua origem no Egito, foi na Índia e na Arábia que surgiram os
primeiros mestres da perfumaria. Ali já havia sido criada a água de colônia, obtida pela
maceração de pétalas de rosas. Foi, então, na Europa que o perfume desenvolveu e se
popularizou. Encantando com suas doces fragrâncias e charmosos frascos, capazes de
transformar os perfumes até os dias de hoje, em verdadeiros objetos de desejo. Foi nessa
época que Paris se tornou uma referência mundial em produção de fragrâncias e perfumes, e
fez com que os perfumes franceses conquistassem o mundo. (Adaptado)
Disponível em:< https://www.sephora.com.br/institucional/historia-da-perfumaria >. Acesso em: 18 abr. 2020.

Desafios
1- Uma fabricante de perfumes nacionais se deparou com um problema na hora da escolha do
tipo de perfume a produzir. É que entre tantas possibilidades de essências, ela gostaria de um
produto que tivesse uma boa fixação, além de uma concentração de flagrância bem
expressiva. A engenheira química responsável pelo processo de produção desta fábrica, disse
que tudo poderia ser resolvido com a resolução de um determinante de uma matriz

matemática, e que este resultado corresponderia ao valor percentual que selecionaria o
perfume adequado.

A= [

5
1

10
]
6 2𝑥2

O perfume adequado escolhido em função do percentual de concentração encontrado no
cálculo do determinante (imagem acima) foi definido como
a) Eau de parfum: mais forte, tem em sua composição de 10% a 20% de concentração de
essências, e seu efeito de fixação chega a 12 horas.
b) Eau de toilette: Com fragrâncias mais discretas sua fixação não passa de oito horas, e
mesmo assim, em dias mais quentes. Sua concentração de essência varia entre 6% e 12%;
c) Eau de cologne: Excelentes para o nosso clima. Seu poder de fixação não dura mais do que
cinco horas e a concentração fica entre 5% e 8%;
d) Deo colônia: O mais suave dos perfumes tem o mínimo de concentração de essência,
chegando ao máximo de 10%, sendo sua fixação de duas a quatro horas, com algumas
exceções que chegam a até 8h.

2-

Atualmente, a indústria de perfumes se
desenvolveu a tal ponto que esse aroma é
obtido sinteticamente. O perfume Chanel
nº 5 deu início a um boom no uso dos
aldeídos na fabricação de perfumes. Outro
mérito da perfumaria foi reforçar a
associação entre o uso do perfume e o jogo
de sedução. A discussão ganhou fôlego na
década de 50, quando a atriz Marilyn
Monroe declarou que usava apenas uma
gotinha de perfume para dormir. Mas a
relação entre aroma agradável e apelo
sensual vem de épocas remotas.
(Adaptado)
Disponível em:
<https://www.sephora.com.br/institucional/historiada-perfumaria >. Acesso em: 18 abr. 2020.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Imagine a possibilidade do perfume DETERMINANTE criado por você ser também um
sucesso global, assim como o perfume Chanel número cinco, famoso em todo mundo. É
possível verificar de imediato que a matriz em seu rótulo possibilita o resultado do cálculo
de um determinante classificado como sendo de
a) primeira ordem.

b) segunda ordem.

c) terceira ordem.

A= [

4
2

d) superior a terceira ordem.

2
]
5 2𝑥2

3- São necessários entre 6 a 18 meses para criar um perfume. É um período mágico em que as
matérias primas se transformam em odor. (Adaptado)
Disponível em: < https://www.sephora.com.br/institucional/historia-da-perfumaria> . Acesso em: 18 abr. 2020.

Supondo que o perfume chamado DETERMINANTE, criado por uma fabricante nacional
em homenagem aos grandes filósofos matemáticos, tem curiosamente seu tempo de criação
podendo ser determinado através do resultado do cálculo do determinante da matriz
estampada no rótulo de seu vidro (imagem acima). Os meses para criação desta fragrância
correspondem a
a)
b)
c)
d)

10 meses.
12 meses.
14 meses.
16 meses.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

