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Área de Linguagem

Gênero textual Infográfico - Língua Portuguesa

Você lembra o
que é um gênero
textual?

Como

você

tem

influência

da

tecnológica

nas

visto

a

evolução
produções

textuais?

Gêneros textuais: Sempre que fazemos uso de nossa língua, seja na forma
escrita, seja na forma oral, estamos produzindo enunciados, de acordo com
condições, finalidades, temas e estilos. O enunciado, portanto, é uma unidade
fundamental da língua e está sempre inscrito nas relações sociais. Esses aspectos
em conjunto concretizam-se em forma de gêneros textuais.

Você conhece o Gênero

textual infográfico?

O que é um infográfico?
Por info entendemos informação, e por gráfico entendemos imagem,
ilustração etc. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é
caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. A
partir dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no meio
jornalístico atual.
Porém, esse gênero não ganhou destaque apenas nos meios de
comunicação. Nas salas de aula os infográficos auxiliam, com sucesso,
nos processos de leitura, reflexão crítica e produção de textos.

Elementos infográficos
- Textos
- Mapas
- Ícones

- Números
- Tabelas
- Ilustrações

- Legendas
- Fotografia
- Fundos

- Quadros

Observe:

Fonte:https://www.bing.com/images/search/infográficos

Um bom infográfico deve ser apresentado de modo organizado, facilitando a
compreensão das informações nele contidas por diferentes níveis de pessoas,
desde as que possuem conhecimentos técnicos até as que estão sendo
apresentadas ao assunto, como no exemplo utilizado acima.
Com as informações apresentadas no infográfico contendo os dados sobre a leitura
Há
várias formas
de apresentar
as informações
trazidasapresentados?
após um vasto levantamento por
no Brasil,
como você
se percebe
nos percentuais
intermédio de pesquisas em diversas, entrevistas e leituras.

Observe:

Sobre o Gênero Infográfico:
- Por unir texto e imagens, o infográfico atua em duas zonas distintas do cérebro
humano: o lado direito, responsável por entender e interpretar figuras; e o lado esquerdo,
que é focado na escrita e no raciocínio lógico. Assim, os infográficos acabam por
simplificar a interpretação dos conteúdos, pois as duas áreas do cérebro atuam em
conjunto.
- Muito utilizado pela mídia jornalística, é unânime que esse gênero é um recurso eficaz,
visto que torna o assunto fácil, de forma rápida e dinâmica de ser compreendido.
- Para criar um infográfico é preciso uma ampla pesquisa sobre o tema que será gerado,
compreender para qual público-alvo será produzido e quantidade de informações que
serão transmitidas, pois esta apresentação gráfica do infográfico é muito importante para
a sua correta interpretação.

Lembre-se que as representações gráficas como ferramentas para explicar ideias, conceitos e
processos são utilizadas desde tempos pré-históricos. Embora este gênero textual, como
temos visto nas diversas mídias, é importante observar que Leonardo da Vinci, por exemplo,
fez uso de desenhos e figuras para explicar de modo mais simplificado os seus estudos e
teorias sobre diversos assuntos, mas em especial a respeito da anatomia humana.
Assim, você pode utilizar uma ferramenta digital (software) ou recortes, colagens, desenhos,
pinturas e gráficos, assim como Leonardo da Vinci!!!

Desafio - Língua Portuguesa

Agora você será o autor!!!!
Qual tema você gostaria de pesquisar?
Quais informações você destacaria para
colocar no seu infográfico?
Qual seria o público a quem você direcionaria
seu texto utilizando este gênero?
Boa produção!!!!

Língua Inglesa

At the airport
Após a pandemia de 2020, causada pela Covid-19, é normal que o mercado sofra certa
instabilidade financeira, o que impacta vários setores como o turismo, a economia, a
prestação de serviços, dentre outros. Nada pode ser previsto, as possibilidades são imensas.
Porém, é de se esperar que a procura por passagens aéreas tenha um aumento significativo,
uma vez que as pessoas buscarão ambientes diferentes da residência por onde se mantiveram
neste longo período de tempo.
As viagens internacionais, inclusive, poderão se tornar um sonho bem mais acessível. A
expectativa é que os preços caiam no início, algo que já está acontecendo mesmo durante o
período de isolamento social, para em seguida retornarem às médias normais ou ainda mais
altas. Aproveite o período de permanência em casa para planejar variadas formas de poupar
melhor o seu dinheiro e sempre vislumbre a possibilidade de realizar viagens com sua
família, dentro e fora do país.

De modo específico, em uma viagem para o exterior, você percebe que nos aeroportos
internacionais o inglês é o idioma mais usado. Ao chegar ao seu destino, você terá de ler
placas indicativas ou perguntar como chegar aos locais que deseja. Abaixo estão listadas
algumas perguntas que a polícia de fronteira pode lhe fazer. De qualquer forma, lembre-se de
manter os documentos em local seguro e sempre à mão, podendo carregá-los em uma
pequena pasta de viagem. É recomendado ter uma cópia da página com foto do seu
passaporte e da página com o visto de entrada no país. Em caso de perda, ficará bem mais
fácil pedir ajuda aos órgãos competentes.
Durante a entrevista no departamento de imigração (Department of Immigration) e controle
de passaporte (Passport Control) você poderá ouvir as palavras e perguntas abaixo:

Inglês
Passport
Insurance
Ticket
boarding pass
immigration form
customs declaration
Why are you here?
Where do you come from?
Where are you going?
Where are you staying?
How long are you staying?
You have to fill in...
Have a nice stay!

Português
passaporte
seguro
bilhete de passagem
cartão de embarque
formulário de imigração
declaração alfandegária
Por que você está aqui?
De onde você vem?
Para onde você vai?
Onde vai ficar?
Quanto tempo você vai ficar?
Você deve preencher...
Tenha uma boa estadia!

Disponível em: <http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/situacoes/sit_diarias19.php>. Acesso em 15 Abr.
2020.

Giving directions
Apresentamos agora as maneiras de se perguntar e explicar como chegar a algum lugar:
a) Where is … ? (Onde fica … ?)
b) How do I get to … ? (Como eu chego a … ?)
c) Excuse me, is ... far from here? (Com licença, o/a ... fica longe daqui?)

Caso você tenha que pedir informações a alguém, é
recomendado que inicie sua fala dizendo: Excuse me! (Com licença!). Você deve ouvir as
expressões da imagem a seguir para entender a localização de um lugar.

Disponível em: <http://www.inglesfoco.com.br/giving-directions/>. Acesso em 13 abr. 2020.

DESAFIO DE LÍNGUA INGLESA!
1. Traduza todas as expressões da imagem anterior buscando auxílio inicialmente na imagem
e recorrendo ao dicionário somente se necessário:
turn left turn right straight ahead at the corner of opposite across from next to in between go past -

2. Observe o mapa de uma vizinhança na imagem e localize os pontos de referência 1, 2, 3 e
4, indicados pelos círculos numerados.

3. Descreva em inglês as direções para se chegar a cada lugar solicitado, partindo do ponto de
referência indicado.
a) Starting from point 1, going to the park.
b) Starting from point 2, going to the school.
c) Starting from point 3, going to the church.
d) Starting from point 4, going to the police station.
4. Agora, imagine que você deseja se dirigir ao hospital da cidade. Responda às perguntas em
inglês, indicando as direções a serem seguidas partindo de cada um dos pontos de referência.
a) If you are at position 1, where is the hospital?
b) If you are at position 2, where is the hospital?
c) If you are at position 3, where is the hospital?

d) If you are at position 4, where is the hospital?
5. Assista aos vídeos:
Preposition – Next to. Easy English Conversation Practice ESL
Canal: Mark Kulek
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jZNBTqMD2YM>.
English Made Easy: Intro Unit 13 Giving Directions
Canal: Kyle Rolofson
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=20TTTzFu8JY>.

Língua Espanhola

Nesta aula aprenderemos o nome dos estabelecimentos comerciais mais comuns nas grandes
cidades. Leia os textos com atenção, pesquise e memorize os nomes que irá aprender, eles
serão úteis para o desenvolvimento de suas habilidades em língua espanhola. Boa aula!
1- El comercio

Español

Português

La tienda

Loja

El quiosco de periódicos

Banca de Jornal

El mercado / supermercado

Mercado

La panadería

Padaria

La librería

Livraria

La carnicería

Açougue

La tienda de ropas

Loja de roupas

La gasolinera

Posto de gasolina

La heladería

Sorveteria

La peluquería

Salão de barbeiro/ cabeleireira

La joyería

Joalheria

La farmacia / droguería

Farmácia

La agencia de viajes

Agência de viagens

La cafetería

Cafeteria

El banco

Banco

El centro comercial / el mall

Shopping

La agencia de autos ( coches )

Agência de veículos

La floristería

Floricultura

La pastelería

Confeitaria

La óptica

Ótica

La taberna / El bar

Bar

El restaurante

Restaurante

La lavandería

Lavanderia

La papelería

Papelaria

La perfumería

Perfumaria

La zapatería

Sapataria

Disponível em: < https://espanholgratis.net/comercio.htm>. Acesso em: 04 mai. 2020.

2- Comprar a empresas locales durante la crisis es bueno para todos

El impacto de la pandemia de coronavirus en la economía ya se está sintiendo en todo el
mundo. Los gobiernos y los bancos han anunciado medidas destinadas a aliviar los
terremotos, mientras que las empresas están tratando de adaptarse a la nueva realidad de
puertas cerradas y con bajos ingresos. Dentro de este escenario caótico, el consumidor tiene
un papel fundamental: apoyar el comercio local.
Valorar a los emprendedores y colaborar con pequeñas empresas durante el período de
cuarentena ayuda tanto a la supervivencia de la empresa como al desarrollo socioeconómico
del estado y el país. Esto se debe a que las micro y pequeñas empresas son responsables de
más de la mitad de los trabajos formales en Brasil. Y, dentro del marco de medidas
restrictivas para contener la pandemia, muchos enfrentarán problemas financieros.
Es necesario movilizar a la sociedad y crear una verdadera red de apoyo para el comercio
local, estimulando la economía de la región. Las campañas en las redes sociales han
estimulado el apoyo a las pequeñas empresas en este momento, ya sea comprando o
asistiendo en la difusión. Esta es la mejor manera de enfrentar juntos la crisis del coronavirus.
Disponível em: < https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pb/artigos/comprar-do-comercio-local-durantecrise-e-bom-para-todos,fedf0fd17ef41710VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 04 mai. 2020
(tradução livre)

3- El sector de servicios
El sector servicios, también conocido como sector terciario, es uno de los tres grandes
sectores en los que se dividen las actividades económicas. En general, podemos definirlo
como el sector que no produce bienes materiales, sino que provee a la población de servicios
necesarios para satisfacer sus necesidades. Este sector es muy variado y engloba una amplia

gama de actividades: comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios
sociales (educación, sanidad), turismo y un largo etcétera. En las últimas décadas, este sector
se ha diversificado y ha crecido de forma espectacular. En los países más desarrollados, el
sector terciario conforma en torno al 70% del producto interior bruto. En países de desarrollo
medio como Brasil o Tailandia ronda el 50%, el 40% en Irán e Indonesia, y en los países
menos desarrollados alcanza porcentajes del PIB muy inferiores.
Disponível em: < http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/para_pdf/quincena4.pdf>. Acesso
em: 04 mai. 2020.

Desafio de língua Espanhola
1) O primeiro texto afirma que comprar nos comércios locais é bom para todos.
Você concorda com essa afirmação? Quais são os comércios que existem na sua
localidade? (escreva o nome dos estabelecimentos em espanhol)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2) Busque no segundo texto a definição de setor de serviços. (copie todo o trecho em
espanhol)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3) Relacione as imagens com os respectivos comércios que elas representam.

A Performance e Happening - Arte

Em nosso último encontro, falamos um pouco da arte urbana. Assim, para dar
sequência, vamos abordar uma manifestação artística que pode ser encontrada nas ruas, a
performance e happening. Então, vamos conhecer um pouco desta arte.
No início do século 20, quando as vanguardas europeias passaram a questionar a arte
produzida pela academia e, por que não dizer questionar a própria arte, elas estavam
iniciando um caminho que possibilitaria a proposição de novos suportes para as artes visuais novas formas de produção artística que iam além da pintura na tela, ou da escultura em
mármore ou bronze, por
exemplo.
Com a presença
garantida nas ruas de
muitas
cidades,
a
performance
e
o
happening
são
manifestações artísticas
que reúnem elementos
de diferentes linguagens.
Tanto a performance
quanto o happening têm
como um de seus
principais objetivos estabelecer relação entre arte e cotidiano.
A performance é uma ação em que o artista utiliza elementos do teatro, da música, da
dança, da poesia ou de mídias eletrônicas para apresentar suas criações ao público.
Nas performances artísticas, uma das características mais marcantes é a liberdade do
artista ao executar sua apresentação.
Nessas apresentações, o corpo, os gestos
e as palavras ganham importância
essencial.
No Brasil, o pioneiro da
performance foi Flávio de Carvalho
(1899 - 1973).
Em 1956, o artista chamou a
atenção do público ao vestir uma saia de
pregas e uma blusa de mangas largas
criadas por ele, e sair pelas ruas de São
Paulo (SP). Intitulada New Look, essa
performance causou polemica na época.
A performance é a manifestação mais frequente de se encontrar nos grandes centros
urbanos.

Observe a imagem abaixo. É comum encontrar este artista em diferentes lugares da
capital de Mato Grosso. O performista Rafael Bueno, artista de rua, é reconhecido por
muitos.

Em 2018, um grupo com 11 atores cuiabanos, através da performance, homenagearam
personalidades históricas de Cuiabá. Um pouco da história da capital era contada para quem
chegava no aeroporto de
Marechal Rondon. Veja na
imagem ao lado algumas das
performances.
Até o momento foi
abordado o que é a
performance. Sendo assim,
vamos entender que o que
difere a performance e o
happening é a participação do
público.
Se, nas performances,
o público pode ou não
participar da apresentação, no
happening sua participação é
essencial.
Outras características
marcantes do happening são a improvisação como condutor da cena, a participação de atores
amadores e a inteiração entre plateia e espetáculo.

Sugestão de vídeo:
Performance é arte?
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=plIKtCKb3dA>. Acesso em: 04 mai.
2020.
Happening
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=S-CrkUqVQGU>. Acesso em: 04 mai.
2020.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4&t=80s>. Acesso em: 04
mai. 2020.

Desafios – Arte
1 - Com a presença garantida nas ruas de muitas cidades, a performance e o happening
são:
a) manifestações artísticas que reúnem elementos de diferentes linguagens.
b) movimentos de arte ligados a museus e galerias.
c) projetos artísticos executados em palcos e com cenários programados.
d) comemorações que alguns artistas fazem em homenagem aos seus mestres.
2 - A performance é uma ação em que o artista utiliza elementos do:
a) teatro, da música, da dança, da poesia ou de mídias eletrônicas.
b) palco, de mídias, do artesanato, de poema e plataformas.
c) cenário, da música, da pintura, da literatura e da arquitetura.
d) teatro, da história, da escultura, do jornal e do parque.
3 – Pode-se dizer que o que
__________________________.

difere

a

performance

e

o

happening

é

a

Efeitos da atividade física no corpo – Educação Física

Você já sabe que a prática de atividade física é necessária e que traz muitos benefícios
ao corpo. Nessa semana você vai entender melhor o que acontece por dentro do seu corpo
assim que começa a se movimentar e quando faz dessa atividade uma rotina. Acompanhe os
infográficos para saber mais.

Desafios – Educação Física

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

1.

Quais são os efeitos imediatos da atividade física no

pulmão?
2. Quais são os efeitos que acorrem no coração com a prática contínua de
exercício físico?

Unidade

2
1-

Área de Matemática

Um passeio pelos Determinantes

A Matemática é mais do que uma
ciência meramente numérica, ela
está
presente
em
diversos
processos, objetos e situações do
cotidiano. Pitágoras já dizia séculos
atrás que: “Os números governam o
mundo.” O significado dessa frase é
grandioso e abrangente, haja vista
que afirma o quanto a Matemática
está presente nas mais diversas
situações do nosso cotidiano.
(Adaptado)

Disponível
em:<https://super.abril.com.br/comportamento/apolemica-das-multiplas-inteligencias-elas-existemmesmo/>. Acesso em: 30 mai. 2020

Fonte:
Matemática.
Disponível
em:
<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematic
a>.
Acesso
em:
30
mai.
2020.

REGRA DE SARRUS EM DETERMINANTES DE 3ª ORDEM.
Acompanhe como aplicamos essa regra

para

.

1º passo: Repetimos as duas primeiras
colunas ao lado da terceira:

2º passo: Encontramos a soma do produto
dos elementos da diagonal principal com
os
dois
produtos
obtidos
pela
multiplicação dos elementos das paralelas
a essa diagonal (a soma deve ser precedida
do sinal positivo):

3º passo: Encontramos a soma do produto
dos elementos da diagonal secundária
com os dois produtos obtidos pela
multiplicação dos elementos das paralelas
a essa diagonal (a soma deve ser precedida
do sinal negativo):

Assim:

e

Veja o exemplo a seguir: Num centro de pesquisas biológicas serão utilizados cálculos
com uso de determinantes para modernizar o sistema de informática em rede de seus
laboratórios. O objetivo desta ação é poder armazenar uma maior quantidade de dados para
pesquisas com materiais genéticos. Para melhorar o sistema, o cálculo do determinante dessa
matriz chamada de A será feito, através da regra de Sarrus, da seguinte forma:

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Aplicando a regra de Sarrus para encontrar o determinante da Matriz A

det A = a11.a22.a33 + a12.a23.a31 + a13.a21.a32 – a13.a22.b31 – a11.a23.a33 – a12.a21.a33

det A = 1.3.2 + 5.0.4 + (–2).8.(–1) – (–
2).3.4 – 1.0.(–1) – 5.8.2
det A = 6 + 0 + 16 – (–24) – 0 – 80
det A = 22 – 56

det A = – 34
Portanto, pela Regra de Sarrus,
determinante da matriz A é – 34.

o

Observação: Determinante de ordem n > 3
Vimos que a regra de Sarrus é válida para o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 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:
Título: Regra de Sarrus. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=OcZ5Jl2kQIw >.
Acesso em: 01 mai. 2020.

Desafios - Matemática
As memórias de Lurdinha
Lurdinha sempre foi apaixonada por cálculos, matemática e tecnologias. Destacada nos estudos,
definiu como meta desde a adolescência a vontade de se formar em Comércio Exterior. O
profissional de Comércio Exterior lida com a compra e a venda de produtos e serviços entre
empresas e governos de diferentes países, mantendo-se informado sobre as tendências de
consumo em diferentes partes do globo. Hoje formada e trabalhando na área que almejou,
Lurdinha se lembrou das aulas durante sua vida acadêmica ao ter que usar determinantes para
um cálculo financeiro, necessário para fechar seu primeiro contrato comercial. (Adaptado)
Fonte: Comercio Exterior. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comercio-exterior/>.
Acesso em: 01 mai. 2020.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Primeira memória
1- Lurdinha, já no ensino médio, começa a estudar, escolher e utilizar as diferentes
maneiras de calcular os determinantes de uma matriz. A professora Keila, genial na
matemática, de maneira bem clara e detalhada explica o método da regra de Sarrus, um
modelo matemático para encontrar o resultado de um determinante. Nesta época o
resultado do determinante abaixo, encontrado por Lurdinha a pedido da professora Keila
pela regra de Sarrus, foi correspondente a

a) -2

b) -1

c) 0

d) 1

Que saudades deste tempo, pensou Lurdinha. E como foi importante para sua profissão em
Comércio Exterior, que identifica as necessidades de seus clientes e fornecedores, descobre
oportunidades de compra ou venda, elabora estratégias de negócio e marketing e define a
logística como frete e estocagem dos produtos importados ou exportados. (Adaptado)
Fonte: Comercio Exterior. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comercio-exterior/>.
Acesso em: 01 mai. 2020.

Segunda memória
2- Em um concurso que Lurdinha participou realizado por uma instituição de ensino
superior, localizado no estado de Mato Grosso, um dos itens cobrados na avaliação dos
candidatos foi justamente sobre sistemas aplicados em uma matriz. Nestas condições, o
concorrente a vaga deveria demonstrar domínio na resolução utilizando determinantes. No
item solicitado, o objetivo era encontrar o resultado da adição dos determinantes de duas
matrizes (imagem abaixo). Valor este que se o candidato tivesse o conhecimento iria
encontrar:

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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a) -10

b)-18

c)-30

d)-37

Lurdinha sabe que seu campo de trabalho analisa empresas importadoras ou de logística, companhias
privadas dos mais diversos setores que fazem importação e exportação, instituições financeiras,
agências governamentais de desenvolvimento econômico, operadoras de câmbio e de seguro. Em sua
função é preciso entender da legislação relativa à importação e exportação de bens e serviços, e
conhecer os tratados comerciais entre o Brasil e outros países. (Adaptado)
Fonte: Comercio Exterior. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comercio-exterior/>.
Acesso em: 01 mai. 2020.

3- Lurdinha agradece pelo que aprendeu enquanto estudante, dos conceitos vistos no
ensino médio, das propriedades matemáticas estudadas que agora são utilizadas em sua
profissão de comércio exterior. Pelas suas memórias e utilizando cálculos com o uso da
regra de Sarrus, em dado momento de uma negociação econômica encontrou como
resultado do determinante da matriz abaixo o valor de:

a) 1

b) 2

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

c) 3

d) 4

