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LINGUAGEM

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 o assunto em questão. 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.
O texto acima explica processos que aparecem em um debate. Mas mais que rever o que
é um debate, vamos observar os elementos que permitem a progressão textual nessa
explicação. Observe-o novamente e tente marcar os elementos que, dentro dos
parágrafos e nos inícios deles, possibilitam a progressão das ideias.
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

expostas,

para

ligação

ter

com

encadeamento

as

informações

lógico

e

anteriormente

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 o assunto em questão. 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, segundo a análise trazida no portal
Escrevendo o Futuro, a sequência que foi estabelecida em cada parágrafo.
No primeiro parágrafo, o foco está na contextualização da situação de produção do gênero,
com a enumeração de ações pertinentes aos participantes.
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.
Finalmente, no terceiro parágrafo, retoma-se a questão dos modos de participação, com o
complemento enfático, referente ao caráter dialógico da proposta.
Adaptado de: <https://www.escrevendoofuturo.org.br/formacao/pergunte-a-olimpia/132/progressao-textual-etematica>. Acesso em: 07 fev. 2020.

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.
Na

próxima

semana

retomaremos o assunto.
ATÉ LÁ

Referências bibliográficas
https://www.escrevendoofuturo.org.br/formacao/pergunte-a-olimpia/132/progressao-textuale-tematica
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/progressao-textual/7875
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/progressao-textual/7875

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?

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 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 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.
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

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.

Referência bibliográfica
Disponível em: <https://www.culturagenial.com/o-que-e-arte/>. Acesso em: 07 abr. 2020.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pZnuwvpzHhg>. Acesso em: 07 abr.
2020.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ll3nOndKPfU>. Acesso em: 07 abr.
2020.

Espanhol

1. 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!

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.
Disponível em: <http://interesante.tips/nutricion/el-placer-de-las-frutas/>.
Acesso em: 08 abr. 2020.

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.
Disponível em: <https://alianzasalud.org.mx/2013/06/la-importancia-del-consumo-de-frutas-y-verduras-para-tusalud/>. Acesso em: 07 abr. 2020. (Adaptado)

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.
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.
1. The Louvre
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

2. Sistine Chapel
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tourvirtuale.html

3. Guggenheim Museum
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interiorstreetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=73.95897540047744&sv_lat=40.78284373830581&sv_h=315.1449460682706&sv_p=14.048308669549044&sv_pid=rfLOHTGWrOlcY4J1Oc_UzQ&sv_z=0.2739310462916823

4. Yosemite Nationak Park

https://www.virtualyosemite.org/about-virtual-yosemite/

5. Van Gogh Museum
https://360stories.com/amsterdam/oldamsterdam/story/vincent-van-gogh

6. The Great Wall of China
https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china

7. Smithsonian National Museum of Natural History
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

8. Yellowstone Nationak Park
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm

9. Museum of Modern Art
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art

10. San Diego Zoo

https://animals.sandiegozoo.org/live-cams

11.British Museum
https://www.washingtonpost.com/travel/2020/03/12/disney-is-closing-its-california-themeparks-coronavirus-precaution/

12. Metropolitan Opera House
https://www.metopera.org/

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

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 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.

(Fonte: Disponível em:<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1394-8.pdf>. Acesso em:
08 abr. 2020).

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 ou companheira, os
momentos de felicidade e gratidão serão ampliados no círculo
familiar, tornando essa relação mais harmônica e sólida ao
longo do tempo.
(FONTE:

Disponível

em:<https://ataleaderteam.com.br/2019/05/09/os-

beneficios-da-atividade-fisica-em-familia/>. Acesso em: 08 abr. 2020).

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,

benefícios

são

maiores.

os

muito
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CIÊNCIAS HUMANAS

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 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.

Rusga

Fonte:
Uol.
Disponível
em:
>https://guerras.brasilescola.uol.com.br/seculo-xvixix/rusga-mato-grosso.htm>. Acesso em: 8 abr. 2020.

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.
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.
Rusga

Fonte:
MT.
Disponível
em:
<http://www.mt.gov.br/visualizaimagem?uuidImagem=82c8041e-c685-4a80-975d45f551f87db6&categoria=Cultura>. Acesso em: 8 abr. 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.
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
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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
ATENÇÃO: Nessa primeira
que o levaram a ter esta configuração atual.
O Tratado de Tordesilhas e o sistema de Capitanias
Hereditárias
MAPA 1: Tratado de Tordesilhas: 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.

semana veremos o início da
formação
do
território
brasileiro. A regionalização
do Brasil será na próxima
semana).

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. Tinham este
nome porque sua posse passava
de pai para filho. Este sistema
fracassando
(com
Fonte:
Estudos
Avançados
Interdisciplinares.:< acabou
http://estudosavancadosinterdisciplinares.blogspot com/ 2015/02/mapas-do- exceção das capitanias de
tratado-de-tordesilhas.html>. Acesso em: 19 jun. 2018.
Pernambuco e São Vicente),
principalmente pela falta de dinheiro, dificuldade de administração de um território muito
grande e também por conta das revoltas indígenas.
Nesta primeira etapa tivemos um povoamento muito forte 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 nosso 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 tanto Portugal quanto Espanha já desrespeitavam os limites do antigo Tratado de
Tordesilhas.
Este tratado praticamente definiu os limites do território brasileiro atual.
MAPA 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 de seringueiras, para
a produção da borracha.
Os 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
Fonte: Geografia Opinativa Disponível em:< http://www.geografiaopinativa.com.br
entre
os
seringueiros
/2014/05/formacao-do-territorio-brasileiro.html>. Acesso em: 19 jun. 2018.
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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Sociologia
Política: direita, esquerda e centro.

DIREITA E ESQUERDA
As categorias Direita e Esquerda
nasceram no contexto da Revolução
Francesa, e acabaram por ser encaradas
como
síntese
de
perspectivas
ideológicas bastante complexas.

Direita e Esquerda no debate político contemporâneo:
Recorrentemente podemos observar, tanto em discussões entre políticos de carreira
quanto entre formadores de opinião pública, professores universitários ou mesmo pessoas
comuns, por meio das redes sociais, os termos “direita” e “esquerda” sendo utilizados para
qualificar ou desqualificar a postura político-ideológica de uns e de outros. O problema é que,
na maioria dos casos, os debatedores empregam mal essas expressões, por não conhecerem a
carga ideológica que elas comportam, e também raramente sabem em que contexto elas
nasceram.
A origem dos termos direita e esquerda no contexto da Revolução Francesa.
Sabemos que a Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais impactantes da
história, haja vista que foi a partir dela que novos modelos políticos, sociais e culturais
surgiram na Europa, “enterrando” o Antigo Regime Absolutista e espalhando-se para outros
continentes.
A estrutura do Antigo Regime era composta por três Estados: a Nobreza (primeiro),
o Clero (segundo) e a Burguesia (terceiro), que se dividia entre alta e baixa burguesia e
incluía também os trabalhadores urbanos e os camponeses.
A revolução estourou, em 1789, por causa da busca de legitimidade e
representatividade política por parte do Terceiro Estado. Os membros do Terceiro Estado
reuniram-se em Assembleia Constituinte para redefinir os rumos da França, levando em

conta o protagonismo da burguesia. No salão em que a Assembleia se reuniu, dois grupos
principais debatiam.
Do lado esquerdo, encontravam-se os mais exaltados e radicais, alinhados com a
baixa burguesia e os trabalhadores. Os principais representantes desse grupo eram
os jacobinos. Do lado direito, estavam aqueles mais moderados, com tendência à
conciliação e com boa articulação com a nobreza e a alta burguesia. Eram conhecidos
como girondinos.
Desse modo, dessas divergências entre jacobinos (radicais) e girondinos (moderados,
tendendo à manutenção de certa ordem institucional tradicional) derivaram as noções de
esquerda e direita, que perduram até hoje no debate político. Entretanto, há algumas
particularidades de ordem ideológica que precisam ser ressaltadas.

CENTRO
O Centrismo na política, dentro
do conceito da existência de uma
Esquerda e Direita (política), é a posição
de quem se encontra no centro do
espectro ideológico. Para alguns, há
apenas duas posições políticas: a de
esquerda e a de direita. Porém no
conceito da existência de uma Esquerda e Direita política há a visão centrista, que é utilizada
pelos moderados. Um partido de centro não é nem capitalista extremado, nem comunista
vigoroso, mas ele vê a necessidade de defender o capitalismo sem deixar de se preocupar com
o lado social. Na visão da política de centro, não deve haver extremismos ou intransigências
na sociedade.
Os seus principais valores são: antiextremismo sustentado pelo equilíbrio que cria a
tolerância que defende a coexistência pacífica. Os políticos de centro são caracterizados como
sendo mais conciliadores e mais tolerantes. Os eleitores podem se identificar com centristas
por uma série de razões, como por exemplo, o pragmatismo ideológico.
Também existem outras posições derivadas do centrismo, como a centro-esquerda e a
centro-direita, mas, como os seus nomes indicam, o primeiro pertence ao espectro da
esquerda política e o segundo à direita política, ainda temos a extrema esquerda e a extrema
direita criando, por tanto, um leque de 5 ideologias políticas distintas.

Referências bibliográficas:
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Filosofia
1. 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 onde
são compartilhadas - no ano de 2016 estiveram presentes na campanha do então candidato
à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a campanha Trump se utilizou
de fake news como estratégia para atacar e desmerecer a sua principal concorrente, e
adversária política, 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 é um fenômeno que tem ocorrido em outros países, como no Brasil em 2018.
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

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 principal
problema está no fato de que elas não são verificadas por quem as acessam, nós. 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 não. Ou se a fonte dessa
informação é segura ou não. Ou ainda, qual a origem dessa informação. Simplesmente lemos
o título e/ou matéria sensacionalista da “notícia” e compartilhamos com outras pessoas do
nosso círculo social. E assim damos credibilidade e, de modo indireto, atestamos veracidade a
algo que não é verdadeiro, mas sim falso.

Fake news desinformando que beber água quente elimina o coronavírus. Fonte: Ministério da Saúde.
Disponível em: <https://www.saude.gov.br/fakenews/46514-beber-agua-quente-mata-o-coronavirus-e-fakenews>. Acesso em: 08 abr. 2020.

Recentemente as fake news tomaram uma dimensão para além da escolha quanto a quem
votar para presidente em uma eleição. Durante a pandemia do coronavírus (COVID-19) em
2020, elas passaram a preocupar agentes públicos de saúde, pois colocavam diretamente a
saúde das pessoas em risco, através de fórmulas milagrosas para combater o coronavírus
(imagem). 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 (imagem). Além de criar um número
de WhatsApp para encaminhar informações seguras e factuais sobre o COVID-19.

3. 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 no dia a dia 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
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CIÊNCIAS DA NATUREZA

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.
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:

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

2.2

Energia

potencial

gravitacional
Quando um corpo interage
com outro, ou com outros, ele é
dotado de energia. Essa forma de
energia, inteiramente relacionada
com as várias interações, depende
da distância entre os objetos que
interagem. Essa dependência com a posição serviu de mote para conferir um nome a esse tipo
de energia – energia potencial ou analogamente, energia de posição. Assim, essa forma de
energia depende da posição do objeto. Esse tipo de energia é determinada a partir das forças

agindo sobre o corpo. Em se tratando da força gravitacional, a energia associada a ela recebe
o nome de energia potencial gravitacional. É a energia associada a uma dada posição dentro
do campo gravitacional terrestre – relaciona um objeto de massa m, com sua altura h em
relação à superfície da Terra. Matematicamente temos;

A

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

aglomerações

Tais
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 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:
(

)
As energias química e
muscular estão associadas à
energia

de

ligação

das

moléculas. A pilha é um
dispositivo que propicia a
conversão

de

energia

química

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

entendermos

analisemos

o

caso

isso,

em

que

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

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, sendo, portanto, por
definição, mil vezes maior que a caloria térmica utilizada nas análises do setor energético.
O

mais

importante

recurso energético explorado
pelo homem foi a madeira, que
começou a ser utilizada com a
descoberta

do

fogo.

Inicialmente, era utilizada na
obtenção de calor para cozer

os alimentos e aquecer as habitações em regiões de clima frio.

Mais tarde passou a ser empregada como fonte térmica na obtenção de carvão vegetal,
combustível utilizado nas indústrias de refino e formatação de utensílios de metal, cerâmicas,
tinturarias, vidrarias, cervejarias, entre outras. No início, todas as atividades produtivas
baseadas nesse único energético eram feitas numa escala modesta, organizada em
determinado lugar e dependente de recursos locais para o abastecimento das comunidades.
Quase não havia transações comerciais entre povos pela impossibilidade de transportá‐las a
longas distâncias. Quando a madeira ficava escassa, os povos eram obrigados a migrar ou, na
impossibilidade disso, eram condenados ao desaparecimento. Nessa época, a energia humana
era mais racionalmente explorada por meio das técnicas agrícola e pastoril. O uso da energia
mecânica de origem exossomática, pelo aproveitamento da energia 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.
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,
domínio
metade

estendendo
até

do

a
século

seu

primeira
XVIII.

Também não se pode deixar

de citar que a mão de obra escrava foi intensamente explorada na Europa e mais tarde no
continente americano, até a segunda metade do século XIX. Utilizando‐se dessas fontes
disponíveis na época, o homem consumia em torno de 40.000 kcal/dia. A madeira e a tração
animal, fontes de origem primitiva, ainda nos dias de hoje, são as únicas fontes de energia
utilizadas por uma considerável parte da humanidade – mesmo nas sociedades urbanas mais
evoluídas essas fontes estão presentes. Durante a Antiguidade, e até o século XVII, com uma
população relativamente pequena e um consumo per capita modesto de calor e potência, foi
possível manter um equilíbrio entre as fontes de energia renováveis – madeira, rodas d’água e
de vento, força humana e animal – e a demanda de energia.

*para melhor compreensão do contexto 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

**Este texto será utilizado para responder as tarefas das disciplinas de Física, Química e
Biologia desta semana.
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MATEMÁTICA

1. UM PASSEIO PELAS

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=W2Il_4pYnMo>. Acesso em: 07 abr. 2020.

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 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:
Os elementos são colocados entre parênteses:

Os elementos são colocados entre colchetes:

Observando as matrizes acima, percebemos que todas são compostas por números e esses são
os elementos das matrizes. Todos os elementos pertencem a uma determinada linha e coluna
de uma matriz.
Dada uma matriz qualquer A3x2 (lê-se matriz A de ordem três por dois), veja como é feita a
sua representação.

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 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.
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
b11 = 1
b21 = 2. 1
b21 = 2
b12 = 1 .2
b12 = 2
b22 = 2. 2
b22 = 4
b13 = 1. 3
b13 = 3
b23 = 2. 3
b23 = 6

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

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ulvZ0GxHaC8>.
Acesso em: 07 abr. 2020

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 exemplo:

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.

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.

Disponível
em:<
https://www.estudopratico.com.br/matriz/>. Acesso em: 08
abr. 2020

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.
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