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LINGUAGENS

1. LÍNGUA PORTUGUESA
EFEITOS DE SENTIDO PROVOCADOS PELAS FIGURAS DE LINGUAGENS: Antítese,
eufemismo, hipérbole e ironia

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/682436149767427389/>. Acesso em: 16 de abr. 2020.

Temos na língua várias possibilidades de construções de textos em que usamos figuras de
linguagens. Hoje estudaremos quatro delas. Vamos lembrar a definição de cada uma.
O que é Ironia:
Ironia é a utilização de palavras que manifestam o sentido oposto do seu significado
literal. Desta forma, a ironia afirma o contrário daquilo que se quer dizer ou do que se pensa.
Por exemplo:
Vou comer sopa no almoço, mas só tenho um garfo.
O meu tio morre de medo de andar de avião e acabou de ganhar uma viagem em um
concurso.
O que é Hipérbole:
Hipérbole é uma figura de linguagem, classificada como figura de pensamento, que
consiste em exagerar uma ideia com finalidade expressiva. É um exagero intencional na
expressão.
Por exemplo:
Estou morrendo de sede. (em vez de estou com muita sede)
Chorou rios de lágrimas. (em vez de chorou muito).

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

O que é Antítese:
Antítese é uma figura de linguagem caracterizada pela apresentação de palavras de
sentidos opostos.
Por exemplo:
Viver e morrer são as coisas mais naturais do mundo.
A alegria e a tristeza fazem parte do meu trabalho
Disponível em: <https://www.significados.com.br/>. Acesso em: 16 abr. 2020.

Agora veja cada uma das definições e responda mentalmente: a qual figura
corresponde (ao final temos a resposta).

Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4002/os-efeitos-de-sentido-das-figuras-de-linguagemironia-hiperbole-eufemismo-e-antitese>. Acesso em: 16 de abr. 2020.

Antes de ver a resposta, a seguir vemos exemplos de músicas em que se usa as figuras
de linguagem acima mencionadas. Vejamos:
1.Uma música bem popular na qual não notamos a presença da figura de linguagem é
chamada “Epitáfio”, cantada pela banda Titãs. Aqui segue um trecho:

“Devia ter me importado menos com problemas pequenos
Ter morrido de amor
Queria ter aceitado a vida como ela é
A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier”
Nela, podemos não perceber de cara a presença da figura de linguagem, porém, ao analisar o
segundo verso, em especial a expressão “morrido de amor”, temos o emprego da hipérbole,
ou seja, um absurdo ou exagero.
2. Na música “Meu eu em você”, da dupla Victor e Léo, podemos notar a presença de
antíteses. Abaixo segue um trecho:
“Sou teu ego, tua alma
Sou teu céu, o teu inferno, a tua calma
Eu sou teu tudo, sou teu nada
Minha pequena, és minha amada
Eu sou o teu mundo, sou teu poder
Sou tua vida, sou meu eu em você”
Podemos perceber a antítese, por exemplo, na frase: “Eu sou o teu mundo.” A antítese, muito
presente na música, está situada na frase “Eu sou teu tudo, sou teu nada” e “Sou teu céu, o teu
inferno.”
Adaptado de: < https://griloqueri.wordpress.com/2015/03/29/figuras-de-linguagem-em-musicas/>. Acesso em>
16 abr. 2020.

3. Na música “Se...”, de Djavan, podemos notar a presença de ironia. Abaixo segue um
trecho:
Eu levo a sério, mas você disfarça
Você me diz à beça e eu nessa de horror
E me remete ao frio que vem lá do sul
Insiste em zero a zero e eu quero um a um
Sei lá o que te dá, não quer meu calor
São Jorge por favor me empresta o dragão
Mais fácil aprender japonês em braile
Do que você decidir se dá ou não.
Disponível em: < https://www.vagalume.com.br/djavan/se.html>. 16 abr. 2020.

Nesse trecho fica claro que há uma indecisão bastante ironizada, especialmente nas linhas em
destaque, pois, nem japonês e nem o braile são de fácil aprendizado. De certo modo, o efeito
provocado é de suavizar a impaciência do eu lírico com a indecisão do ser amado.

4. Na música “Por Você”, do Barão Vermelho, podemos notar a presença constante de
hipérbole. Abaixo segue um trecho:
Por você eu dançaria tango no teto
Eu limparia os trilhos do metrô
Eu iria a pé do Rio a Salvador
Eu aceitaria a vida como ela é
Viajaria a prazo pro inferno
Eu tomaria banho gelado no inverno
Por você eu deixaria de beber
Por você eu ficaria rico num mês
Eu dormiria de meia pra virar burguês
Disponível em: < https://www.vagalume.com.br/barao-vermelho/por-voce.html>. 16 abr. 2020.

Podemos perceber a hipérbole, por exemplo, na frase: “Eu iria a pé do Rio a Salvador” e
“Por você eu ficaria rico num mês”. A hipérbole evidencia-se pelo exagero em tentar
demonstrar que o eu lírico faria qualquer coisa (ou faria coisas bastante inusitadas) pelo ser
que ama.
Agora verifique a qual figura corresponde cada definição.

Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4002/os-efeitos-de-sentido-das-figuras-de-linguagemironia-hiperbole-eufemismo-e-antitese>. Acesso em: 16 de abr. 2020.

Caro estudante, aproveite a atividade disponível em tarefas complementares.

2. Arte
Caro estudante, seja bem-vindo (a) a mais um momento de estudo. Espero que você tenha
aproveitado bastante o tema abordado em nosso primeiro material. É importante que você
tenha consciência da necessidade de estudar, de produzir, criar suas atividades com bastante
seriedade e dedicação. O seu bom desempenho dependerá muito de você. Sendo assim,
convido-o para aproveitar o segundo momento de estudos, em que vamos dar continuidade
abordando mais temas da arte: Arte e beleza. E que com estes temas, espera-se que você
consiga visualizar o sentido da apreciação, para que possa se encantar pela maneira que o
artista expressou sua ideia.
Bons estudos!!!!!

Arte e beleza: temas e elementos

Uma das mais importantes características da arte é o fato de despertar, em quem vê, o
sentimento de apreciar o belo. Esse prazer do belo é chamado, pela filosofia, de prazer
estético, e tem acompanhado as relações do homem com as diversas formas de manifestação
artística ao longo da história. Muitas vezes, é de acordo com a avaliação pessoal que
classificamos uma obra de arte ou não, ou seja, se ficamos satisfeitos com a opção temática
do artista e com a maneira como ele organizou os elementos da obra (linhas, cores, volumes,

pinceladas e texturas) e construiu efeitos de perspectiva, luz e sombra. Se temos uma especial
predileção por formas abstratas, certamente encontraremos mais beleza em uma obra do
Kandinsky do que numa de Caravaggio, por exemplo, ainda que reconheçamos o talento do
mestre italiano.
Assim como o conceito de arte, o de beleza também não é universal. O que é belo para
um, pode não ser para outro, e assim concluímos que o prazer estético pode ser traduzido por
obras que não necessariamente possuem as qualidades mais objetivas de beleza (formas
perfeitas, equilíbrio de cores e expressões harmônicas e graciosas), mas que nos encantam
pela maneira como o artista expressou sua ideia.

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

Retrato
O retrato é um gênero que surgiu a partir do
período da Renascença, e é considerado como
um precursor da fotografia, representação de
uma figura individual ou de um grupo,
elaborado a partir de um modelo vivo,
documentos, fotografias, ou com auxílio da
memória.

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

Autorretrato

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

Cenas da vida cotidiana
Também conhecido como “cenas
de

gênero”:

inspirado

em

aspectos cotidianos da vida de
pessoas comuns.

Paisagem

O gênero paisagem é usado para designar as cenas em que a paisagem predomina sobre
qualquer outra figura representada.

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

Natureza-morta

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

Gênero religioso
Refere-se a imagens de divindades ou cenas religiosas.

Na arquitetura, em vez de gêneros, falamos de tipologias. As tipologias não são determinadas
pelos temas, mas pela configuração geral do edifício, pela técnica e decoração empregadas.
Podemos, então, entre as tipologias, falar em igrejas, palácios, castelos, residências,
fábricas, arranha-céus, etc.
Sugestão de vídeo:
Escola digital - Autorretrato
Disponível em: <https://escoladigital.org.br/odas/auto-retrato-49998>. Acesso em: 15 abr.
2020.
Gêneros da pintura
Disponível em: <https://escoladigital.org.br/odas/auto-retrato-49998> Acesso em: 15 abr.
2020.
Escola digital – Autorretrato – Um olhar sobre si
Disponível

em:

<https://escoladigital.org.br/odas/autorretrato-um-olhar-sobre-si-50174>.

Acesso em: 15 abr.2020.

Bibliografia

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo912/pintura-de-genero>. Acesso
em: 14 abr. 2020.
Disponível em: <http://revistaliteraria.com.br/generos-de-pintura/>. Acesso em: 15 abr. 2020.
LIMA, Valéria, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Arte (Ensino Médio), Vol. 1 Ed –
São Paulo.

1. LÍNGUA ESPANHOLA

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

2- Mi casa
Vivo en una casa pequeña pero moderna en el centro de la ciudad. Mi casa tiene dos
habitaciones, un baño, una sala de estar, una cocina y una pequeña terraza. Por las tardes, el
sol calienta la casa durante horas, así que no suele hacer frío. Mi parte favorita de la casa es la

terraza. Allí puedo disfrutar de las vistas de la ciudad y leer en completo silencio. El baño es
pequeño e incómodo, pero voy a reformarlo. Cuando vienen mis amigos, nos sentamos todos
a charlar en la sala de estar.
Hace cuatro años que vivo en esta casa. El edificio es moderno y de construcción reciente.
Me gusta mucho el exterior, ya que tiene unos colores muy atractivos y buen aspecto. Desde
que llegué a esta casa, vivo solo. El tamaño es perfecto para una persona, pero podría alquilar
la segunda habitación a un amigo. No obstante, me gusta vivir solo.
Estoy contento en esta casa, y no pienso irme por ahora. Tengo el espacio necesario para mí,
y la cocina está muy bien equipada. Me gusta cocinar todo tipo de platos, y comer en la sala
de estar mientras veo la tele.
Disponível em:< https://lingua.com/es/espanol/lectura/casa/ >. Acesso em: 09 abr. 2020.

3- ¿Qué es el Nesting?
Actualmente hay muchas formas de divertirnos y relajarnos, sin embargo, para realizarlas
debemos de gastar dinero o invertirles tiempo y esfuerzo. Por tal razón, el «Nesting» llega
como una alternativa para pasarla bien si hacer mayor esfuerzo o gasto.
Del inglés ‘nest’, que significa nido, el ‘nesting’, es una tendencia que consiste en quedarse
en casa y hacer cosas que quizás no consideramos «divertidas», pero que si nos
pueden ayudar a relajarnos, no aburrirnos y a desarrollar nuevas habilidades como la cocina,
jardinería, entre otras.
Otras opciones que puedes considerar para desarrollar el nesting son la repostería, jardinería,
manualidades, renovación o decoración de tus espacios o, incluso, una limpieza exhaustiva de
tu habitación, escritorio, cocina, etc. Lo mejor es que todas ellas son consideradas
como terapias para combatir el estrés y la ansiedad.
Diponível em: <https://cmujer.com.mx/nesting-que-es-beneficios-practicarlo/>. Acesso em: 09 abr. 2020.
(Adaptado)

4. LÍNGUA INGLESA

Free HBO

On Friday, the premium cable channel, HBO, announced that it will temporarily unlock
nearly 500 hours of programming.
The content available to stream for free will include some of its most popular shows, such as
‘The Sopranos’ or ‘The Wire’.
HBO is unlocking this content to encourage people to remain inside as much as possible to
help curb the spread of the coronavirus.
Since many sporting events, festivals and concerts have been canceled, streaming services
like HBO Now and Netflix have seen a significant increase in viewership.
(Adaptado) Disponível em: <https://www.newsinlevels.com/products/free-hbo-level-3/>.
Acesso em 13 abr. 2020

EDUCAÇÃO FÍSICA
2. Como treinar em casa

Na semana passada vimos a importância de se
exercitar e como fazer isso junto da família pode ser útil e
agradável ao mesmo tempo. Nessa semana vamos ver
informações relevantes sobre a execução de exercícios
físicos e os cuidados que se precisa ter ao realizá-los.
Ao decidir mudar seu estilo de vida e deixar o sedentarismo de lado de uma vez por
todas, é crucial que você escolha uma atividade que seja fonte de prazer e que seja possível
de encaixar no seu dia a dia. Você pode fazer atividades aeróbicas como caminhada, corrida,
pular corda e dança ou exercícios sistemáticos que desenvolvem os músculos. Ambos podem
ser feitos sem a necessidade de pagar mensalidades em academias e no horário que melhor se
ajustar à sua rotina. É importante lembrar que o acompanhamento de um profissional faz
diferença e ajuda a evitar lesões, mas vamos ver aqui algumas dicas importantes que vão te
ajudar.
3. Veja como se preparar para as atividades físicas.
1. Mantenha-se hidratado e bem alimentado
A alimentação saudável é essencial para ter energia durante a atividade. Exercitar-se em
jejum pode causar tontura ou desmaio. Mantenha-se hidratado e prefira ingerir água ao invés
de bebidas açucaras.
2. Use roupas confortáveis
Nada melhor que deixar o corpo livre para realizar os movimentos. Atenha-se aos
equipamentos de segurança como capacetes e joelheiras. Caso a atividade seja uma
caminhada ou corrida, use tênis com meia para fixar o pé e prevenir torções.
3. Faça alongamento
O alongamento avisa e prepara o corpo para a atividade física. Alongar antes e depois da
atividade é importante para evitar lesões, além de ajudar a melhorar a performance.

4. Busque orientação para atividades mais intensas
Atividades físicas intensas, que promovem a alta performance aeróbica precisam ser
prescritas e orientadas pelo profissional de Educação Física. Recomenda-se realizar exame
clínico antes de empreender exercícios intensos, pois, sem orientação podem provocar lesões,
dores e distensões.
5. Cuidados após a atividade
Alongar-se após a atividade física é tão importante quanto antes do exercício. Alimentar-se
de maneira adequada após a prática de atividades físicas evita fraqueza e perda de massa
magra (músculo).
(Fonte: Disponível em: <https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/cuidados-basicos-quedevemos-seguir-antes-e-depois-das-atividades-fisicas>. Acesso em: 14 abr. 2020). Adaptado.

4. A alimentação é muito importante.

Treino em casa de qualidade e alimentação
saudável se complementam. Fazer exercício é
sempre bom, mas para alcançar resultados
melhores é preciso ficar de olho no que você
coloca no prato.
Uma

dica

fundamental

é

não

descontar

sentimento de frustração, ansiedade e tristeza na
comida. Por mais que pareça difícil, é preciso persistir. Se você seguir com a consciência de
mudar os hábitos, logo terá mais autocontrole diante da comida.
Outro ponto importante é a qualidade do que você come. A regra simples é consumir
alimentos saudáveis, muitas frutas e vegetais. Assim como o exercício, a alimentação influi
no organismo de forma geral e preserva a boa forma e a saúde.
Quando se pensa em uma alimentação saudável, começar com a primeira refeição do dia é
maneira correta de olhar para uma dieta. O que é necessário para um café da manhã completo
e nutritivo? Invista no consumo de frutas, leite, iogurtes, cereais, queijos (opte sempre pelos
magros).

Outra dica bacana, se você tem uma alimentação rica em gordura significa um maior
percentual de gordura no corpo e menos massa magra. Então, se você quer ter músculos
delineados, é fundamental maneirar no consumo de gordura.
Para uma alimentação balanceada, invista também no
consumo da quantidade necessária de proteínas que seu corpo
precisa. Frango sem pele e assado, peixes e carnes magras te
ajudarão nesse processo e são ótimas opções.
Apostar em grãos integrais, castanhas e sementes
costuma favorecer. O corpo age de forma conjunta e uma boa
alimentação é essencial para alcançar os resultados.
(Fonte: Disponível em: <https://www.exercicioemcasa.com.br/cuidados-para-seu-treino-em-casa-ficar-aindamelhor/>. Acesso em: 14 abr. 2020). Adaptado.

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

Unidade

2

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

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

sociais

e

culturais

entre

as

suas

regiões.

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

Em tempos de crescente globalização, a proteção, preservação, revitalização, interpretação e
promoção do patrimônio cultural de diferentes regiões têm sido ponto fundamental para a
valorização das culturas locais, contribuindo também para o fortalecimento das identidades.
Cavalhada – Poconé – MT

Fonte: MT. Disponível em: <http://historiografiamatogrossense.blogspot.com.br/2011/06/conheca-cavalhadade-pocone.html>. Acesso em: 13 abr. 2020.

A cultura do Centro-Oeste brasileiro é bem diversificada, recebendo contribuições
principalmente dos indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. São
manifestações culturais típicas da região: a cavalhada e o fogaréu, no estado de Goiás; e o
cururu, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Grupo de Siriri – Cuiabá - MT

Circuito MT. Disponível em: <http://circuitomt.com.br/editorias/cultura/140576-lancamento-dos-51-projetosculturais-e-festival-do-siriri-acontecem-nesta-5.html>. Acesso em: 13 abr. 2020.

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

FONTE: Radio Serra FM. Disponível em: < https://radioserrafm-cba.com.br/noticia/256233/aniversario-de-saogoncalo-beira-rio-tera-apresentacao-de-cururu-reza-e-levantamento-de-mastro-nesta-quinta>. Acesso em: 14
abr. 2020.

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

Sugestão de vídeo:

Apresentação do grupo Flor Ribeirinha. SIRIRI Cuiabano na Coréia do Sul. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=DE3CpGdnZAw.
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2. GEOGRAFIA
O OLHAR GEOGRÁFICO : CATEGORIAS GEOGRÁFICAS (...continuação)
Essa semana continuamos trabalhando sobre as
categorias geográficas. Na semana passada falamos
sobre: lugar, paisagem e região. E nessa semana
trabalharemos os importantes conceitos de território e
espaço geográfico.

O TERRITÓRIO BRASILEIRO

TERRITÓRIO

Mundo Educação. Disponível
em:<https://mundo
educacao.bol.uol.com.br/geografia/oterritorio-brasileiro-sua-extensao.htm>.
Acesso em: 10 abr. 2020.

A EVOLUÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

DGP.
Disponível
em:<
https://www.youtube.com/
watch?v=6JugVFF3SM0>. Acesso em: 10 abr. 2020.

Aldeia indígena – Parque
Nacional do Xingu.

Território de facções criminosas

OUTROS
TERRITÓRIOS

Portal do Professor. Disponível em:<
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fich
aTecnicaAula.html?aula=31214>.
Acesso em: 10 abr. 2020.

Fonte:
Wordpress.
Disponível
em:
<https://blogdocelerir.wordpress.com/2015/08
/12/prisoes-e-morte-de-traficantes-afetamguerra-de-faccoes-e-roubo-de-carga/>. Acesso
em: 10 abr. 2020.

Dentre as diversas concepções de território, as mais difundidas e que marcam a tradição
desse conceito são aquelas que enfatizam a sua ligação com relações de poder. Por assim
dizer, território é um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder.
Ele pode ser analisado sob três vertentes básicas:
Política ou jurídico-política: o território é visto como espaço delimitado e controlado,
através do qual se exerce um determinado poder.
Cultural ou simbólico-cultural: aquele que prioriza a dimensão simbólica e mais subjetiva,
em que o território é visto, sobretudo, como produto da apropriação/valorização de um grupo
em relação ao seu espaço vivido.
Econômica: enfatiza-se a dimensão espacial das relações econômicas; o território é visto
como fonte de recurso ou é incorporado no embate entre classes sociais ou na relação
capital/trabalho, como produto da divisão territorial do trabalho.
Como os territórios são áreas delimitadas por relações muito específicas de poder,
nem sempre estão vinculados somente a um país. Existem territórios dos índios, de gangues,
das comunidades organizadas, de facções
DISPUTA DE TERRITÓRIO EM ÁREA NO ESTADO DO
criminosas, etc.
RIO DE JANEIRO
Os territórios podem se modificar.
Na
verdade,
são
construídos
e
desconstruídos com o passar do tempo:
podem durar dias, meses, anos, séculos.

ESPAÇO GEOGRÁFICO
Surge após o espaço ser
trabalhado, usado e modificado ou
transformado pelas sociedades humanas,
ou quando estas imprimem na paisagem as Fonte: Record. Disponível em:< https://recordtv.r7.com/balancomarcas da sua atuação e organização geral-rj/videos/cidade-de-deus-rj-vive-em-confronto-constanteentre-a-policia-trafico-e-milicia-18022020> Acesso em: 10 abr.
2020.
social.
É comum que se confunda paisagem e espaço geográfico, mas a paisagem se dá como
um conjunto de objetos reais-concretos. Nesse sentido a paisagem é transtemporal (pois junta
objetos do passado e do presente). Já o espaço é SEMPRE um presente.
Igreja Matriz e Palácio da Instrução em Cuiabá: a mesma paisagem em momentos diferentes

Década de 1940

Década de 1970

Atualmente

Fonte:
Blogspot.
Disponível
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ot.com/2009/04/informe-publicitario-cuiaba290-anos.html>. Acesso em 11 abr. 2020.
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anorevirado.blogspot.com/2009/08/cuiabanos-anos-70.html>. Acesso em 13 abr. 2020.
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Jornal
Baixada
Cuiabana.
Disponível em:<https://baixadacuiabana.
com.br/de-pau-a-pique-a-concreto-catedral
-do-senhor-de-bom-jesus-e-simbolo-detransformacao/>. Acesso em 13 abr. 2020.

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

Paisagem e espaço geográfico não são sinônimos.
A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças
que representam as sucessivas relações realizadas entre o homem e a natureza. O espaço são
essas formas mais a vida que as anima.
A FORMAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO

Fonte: Linguagem Geográfica. Disponível em:<http://linguagemgeografica.blogspot.com/2013/04/transformacao-do-espaco-geografico.html>.
Acesso em: 10 abri. 2020.

Desde os tempos mais remotos, o ser humano, transforma o espaço no qual está inserido.

Geografia na rede:
Acesse a página do site RD News e veja uma galeria de imagens (vídeo) de Cuiabá com o
‘antes e o depois’ de vários pontos da cidade, em: <https://www.rdnews.com.br/cuiaba300/conteudos/112642>.

Para saber mais sobre disputas territoriais, acesse o site do Guia do Estudante e conheça 7
territórios em situação de disputa pelo mundo, em:
<https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/ 7-territorios-em-situacao-de-disputa/>.
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3. SOCIOLOGIA

AUGUSTE COMTE E A SOCIOLOGIA COMO CIÊNCIA
Quem foi Auguste Comte?

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

Comte era filho de uma família monarquista francesa tradicional e católica. Estudou na
cidade de Montpellier até mudar-se para Paris, onde ingressou na Escola Politécnica. Após o
fechamento temporário da Escola Politécnica, Comte retornou à sua cidade natal para estudar
na Faculdade de Medicina.
Em 1817, retornou à Escola Politécnica, em Paris, mas foi expulso por liderar manifestações
dentro da instituição. Comte passou a escrever para jornais e dar aulas particulares, até que
começou a trabalhar como secretário do Conde de Saint Simon, filósofo francês progressista
que se autoproclamava um socialista (como ainda não existia o socialismo científico, de Marx
e Engels, ele é classificado hoje como socialista ou socialista utópico).

Saint Simon introduziu Comte no círculo intelectual francês de sua
época e influenciou-o em muitos aspectos, o principal deles é o
entendimento de que haveria uma marcha progressiva constante na
história da humanidade, ou seja, que a humanidade sempre
caminharia para o desenvolvimento. Também são ideias de Saint
Simon que influenciaram o jovem Comte: a noção de que existem
leis sociais — assim como a natureza obedece às leis da Física — e
de que o conhecimento científico aperfeiçoa o ser humano.
Comte passou a dedicar-se à formulação de sua doutrina positivista e, em 1822, publicou o
Plano de trabalhos necessários para a reorganização da sociedade. O filósofo começou a
redigir o seu Curso de Filosofia Positiva em 1830 e terminou o último dos seis volumes
apenas no ano de 1842.
Nos primeiros escritos, Comte já planejava um esboço da Sociologia, a qual nomeou de
“Física Social”, em referência à semelhante organização por leis entre as ciências da natureza
e a ciência da sociedade. O termo “sociologia” surgiu somente nos volumes do Curso de
Filosofia Positiva.
Comte já havia rompido o trabalho com Saint Simon devido à incompatibilidade de ideais.
Em 1947, o filósofo fundou o que ele chamou de Religião da Humanidade, ou Religião
Positivista. Essa seria uma doutrina que daria lugar à religião comum, colocando o homem e

o desenvolvimento do estágio positivo da humanidade (a ciência e a crença no cientificismo)
no lugar da ideia comum de Deus.
As ideias de Comte conquistam adeptos fora da França, inclusive no Brasil – os militares que
lideraram a Primeira República inspiraram-se na doutrina positivista. O filósofo morreu no
ano de 1857, em Paris, aos 59 anos.

Sociologia
Auguste Comte é considerado o “pai” da Sociologia. O filósofo é o primeiro a teorizar a
necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, a fim de reorganizá-la e colocá-la nos
trilhos certos para o maior desenvolvimento possível.
Mesmo sendo de família monarquista, o filósofo apostava no acerto da Revolução Francesa:
o fim do Antigo Regime. Para ele, os ideais republicanos soavam como o despertar de um
novo tempo que abriria caminho para as ciências e a tecnologia desenvolverem-se
plenamente. Porém, a Revolução Francesa havia deixado um período de caos e instabilidade
social na França.
A Revolução Industrial, impulsionada na primeira metade do século XIX, principalmente
pelo motor movido a vapor, também era crucial para o desenvolvimento. No entanto, muitos
problemas tinham resultado da grande explosão demográfica dos centros urbanos decorrente
da Revolução Industrial, como o desemprego, a miséria e a forte desigualdade social. Comte
enxergava que seria necessário criar uma ciência que conseguisse teorizar todos esses fatores
para apontar possíveis saídas para eles.
Comte propôs uma ciência chamada, em um primeiro momento, de Física Social e, depois, de
Sociologia. Era essa que seria capaz de aplicar o método de observação e experimentação das
ciências da natureza na sociedade. Esse método encontraria as mesmas estruturas e leis que
existem na Física, porém na sociedade. Nascia aí a Sociologia, que seria mais bem
delimitada, mais tarde, com o pensador Émile Durkheim, que criou um método de operação
próprio para a Sociologia.
Positivismo
Comte também foi o primeiro teórico a estabelecer as raízes
do positivismo. Segundo o pensador, o positivismo era o que
o ser humano tinha criado de mais profundo e organizado: a
observação e o entendimento da natureza com base no
trabalho científico. Politicamente, o positivismo seria
expresso pelo trabalho integrado entre ciência e política,
visando ao desenvolvimento da sociedade. Para explicar a sua teoria positivista, o filósofo
estabeleceu a

Lei dos Três Estados, que descrevia os três estágios de desenvolvimento da
humanidade.

Estado teológico: o ser humano, em seus primórdios, necessitava encontrar explicações para
os fenômenos naturais. Essas explicações eram fornecidas por narrativas mitológicas e
religiosas, pois, ao não conseguirem explicar a natureza, os homens criaram seres
sobrenaturais para fundamentarem as suas explicações.
Estado metafísico: esse segundo ponto de desenvolvimento consiste no início da Filosofia.
O ser humano já não se contentava mais com as explicações religiosas e passou a formular
teorias racionais para conjecturar as possíveis causas dos efeitos observados na natureza.
Nesse estágio, ainda há a prevalência do raciocínio sem a observação da própria natureza.
Estado positivo: esse estágio seria o mais desenvolvido da humanidade. O ser humano
entendeu que, para encontrar respostas sobre a natureza, ele deveria procurar as explicações
na própria natureza. Nesse ponto, haveria o desenvolvimento das ciências e de um modo de
pensar o mundo por meio do entendimento, como algo que está dado fisicamente. O estágio
positivo seria marcado pela Física, pela Biologia (ciência que, junto com a Sociologia, seria a
mais desenvolvida para Comte) e pela busca incessante do progresso.
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4. FILOSOFIA
1. A atitude filosófica
Na aula anterior mencionamos que a filosofia se apresenta ao mundo sob a forma de
questões, ou seja, questões filosóficas. Uma questão filosófica se difere de uma simples
pergunta, pois esta apresenta respostas objetivas e imediatas1. Por exemplo: Que horas são?
Você ama seus pais, seus irmãos, seus filhos e seu companheiro(a)? Você já matou alguém?
Você já praticou alguma maldade? Observe que para todas essas perguntas há respostas
diretas, objetivas e para respondê-las, não é necessário um pensar mais profundo ou um longo
tempo de reflexão.
Com as questões filosóficas ocorre justamente o contrário. Elas exigem que pensemos sobre o
que elas interrogam de modo cuidadoso e refletido e, por isso, não há respostas imediatas.
Para responder uma questão filosófica é requerido pensar e examinar o que se interroga do
modo cuidadoso, reflexivo. Por exemplo: O que é o tempo? O que é o amor? Por que a morte
é usada como punição em alguns países? A alma é imortal? Qual a origem do mal?
Observe que ao tentar responder essas questões muitas vezes vamos cair em outras
interrogações. Por exemplo, quando nos perguntamos o que é o tempo? o nosso raciocínio
rapidamente nos coloca as questões: de qual tempo está se falando? do tempo cronológico?
do tempo relacionado ao clima de um lugar? Sobre a questão do amor a mesma dinâmica de
raciocínio ocorre: de qual amor está se falando? Do amor entre pais e filhos ou entre
irmãos? ou do amor entre os amantes? Como já foi dito, o aspecto não imediatista da
reflexão filosófica acaba por frustrar e desanimar muitos estudantes com relação ao
aprendizado da filosofia. Entretanto, é este mesmo movimento do pensamento filosófico que
também cativa e desperta o estudante para a filosofia, pois é ao tentar responder as questões
que nos apaixonamos e nos tornamos amigos da sophia.
Segundo o filósofo grego Aristóteles (384 – 322 a. C.), começamos a filosofar quando algo
nos causa admiração ou espanto, como a própria vida, a morte, o amor entre outros.
Aristóteles afirma que a pessoa que se coloca uma questão, se espanta com aquilo que ela
suscita e reconhece a própria ignorância. É diante desta atitude, de procurar responder as
questões com as quais nos deparamos e não encontramos respostas de imediato, que nós através do pensamento - começamos a filosofar.

2. A atitude filosófica nos dias atuais
Durante a pandemia do coronavírus em 2020 vários países adotaram como medida de
controle para evitar a infestação do vírus o isolamento social. As pessoas tinham que ficar
confinadas em suas casas para evitar a contaminação. Essa necessidade fez mudar a rotina de
vida das pessoas. As compras eram feitas por aplicativos de celular ou pela internet, muitas
1

. Objetivo neste contexto significa sem rodeios, direto; e imediato sem intermediário.

pessoas passaram a trabalhar em casa – o chamado home office do inglês -, estudantes
tiveram que assistir aulas pela internet – educação a distância -, hábitos de consumo e de
convívio social foram revistos e muitas outras mudanças ocorreram.
O isolamento social nos colocou diante de uma realidade com a qual não estávamos
acostumados. Isso nos pôs a pensar sobre nossos hábitos de vida e também a problematizar
diversos padrões de comportamento e costumes que eram habituais na nossa sociedade como
o individualismo e a valorização da juventude. Além disso, passamos a refletir sobre a
solidão e o egoísmo. Também desenvolvemos altruísmo2 pois sabendo que os idosos eram o
grupo de risco mais suscetível ao COVID-19, muitos jovens se dispunham para realizar
compras para os idosos. A pandemia do coronavírus nos fez rever nossas práticas de vida e
também ressignificar a própria vida.

Bilhete deixado por Christiane Cralcev no elevador do prédio onde mora em
São Paulo, se disponibilizando a ajudar seus vizinhos idosos em caso de
necessidade. Fonte: Uol. Disponível em:
<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/15/coronavirusmulher-deixa-bilhete-no-elevador-para-ajudar-vizinhos-idosos.htm>. Acesso
em: 15 abr. 2020.
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. Doutrina moral oposta ao egoísmo, caracterizada pela atitude daquele que se importa com as demais pessoas e
que encontra motivação na realização dos interesses alheios.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA

- A energia e as transformações químicas

Energia e combustão
Na semana anterior trabalhamos o conceito de energia e suas modalidades (energia
cinética, energia potencial gravitacional, energia química, energia em trânsito - calor e
energia e meio ambiente ).
Essa semana e nas próximas vamos aprofundar um pouco mais o tema, abordando o
conceito de combustão como uma forma de transformação química da matéria para obtenção
de energia.
Você já parou pra pensar por
quê o fogo queima?
O que é necessário para um
pedaço de madeira entrar em
chamas?
Por que os materiais podem ser
queimados?
Componentes de uma reação de combustão

Fonte: Combustão. Disponível em: <https://www.infoescola.com/reacoesquimicas/combustao/>. Acesso em: 09 jun. 2020.

Essas perguntas podem ser explicadas
entendendo a combustão.
A grande maioria das atividades
desenvolvidas pelo homem requer energia.
Quando se acende uma vela, ou quando se
faz brasa para assar uma carne ou até mesmo
em um incêndio há liberação de energia na
forma de calor. Em todos esses exemplos
acontecem
transformações
químicas
(combustão). Diferentes substâncias foram
consumidas para gerar outras substâncias,
além de luz e calor.
Uma reação de combustão pode ser
definida como aquela entre um combustível
(metano) e o gás oxigênio (comburente) em
que há formação de novas substâncias e
liberação de energia na forma de luz e calor
(ver imagem ao lado).
O fogo é permanente desde que haja
reagente (combustível) e comburente.

Quando a reação é iniciada, esta gera o calor necessário para aquecer mais material
combustível e o incêndio se alastrar.
No entanto, basta remover um destes componentes essenciais — combustível,
comburente ou fonte de calor — e a reação química de combustão cessa. Ou seja, o fogo se
apaga.
O tipo de combustível e a disponibilidade de oxigênio determina a rapidez da reação.
Por exemplo: a explosão de um gás é considerada uma reação rápida, já a queima de um
pedaço de madeira é uma reação lenta.
A energia produzida em uma reação de combustão pode ser aproveitada na iluminação
(vela, lampião), no aquecimento (caldeiras industriais, aquecedores domésticos a gás), ou
ainda pela conversão dessa energia em outras formas de energia, como a mecânica (motores
dos automóveis) e a elétrica (gerador a diesel).
Resumidamente:
Para que a reação de combustão aconteça devem estar presentes quatro elementos
fundamentais, são eles:
❖ Combustível: material que irá sofrer transformação e alimenta a combustão.

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

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

A equação nos
mostra
que
a
quantidade de oxigênio
foi insuficiente para
reagir com o gás
metano
(CH4)
e
formou
o
gás
monóxido de carbono
(CO).
Nos automóveis,
se a combustão for
incompleta gera o
monóxido de carbono,
que é extremamente
tóxico. Em vários
lugares, pessoas já
morreram ao inalar
esse gás em garagens
mal
ventiladas.
Quando o veículo está
mal
regulado
a
combustão
é
tão
incompleta que o
carbono
se
torna
visível ao sair pelo
escapamento, na forma
de fuligem ou de uma
fumaça escura.

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

Ao ligar-se à hemoglobina, o monóxido de carbono impede a
interação da hemoglobina com o gás oxigênio.
Fonte: Monóxido de carbono. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/quimica/monoxido-carbono.htm>.
Acesso em: 13 abr. 2020.

Ainda existe a reação lenta. Nesse tipo de combustão não são produzidos luz e calor,
além de acontecer de forma muito lenta, é o modelo de combustão que ocorre com o ferro.
Ele sofre uma combustão, porém não produz gás carbônico e água, produz ferrugem.
Exemplo: Formação da ferrugem (Fe2O3) da palha de aço (usada para lavar louça).

Para que a reação de combustão aconteça é necessário que os combustíveis tenham
afinidade química com o comburente, caso contrário o processo não irá acontecer. Por
exemplo, a areia não possui afinidade com o oxigênio, por isso não queima, pelo contrário, é
utilizada para apagar um incêndio.

Por que o fogo pode ter várias cores diferentes?
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-o-fogo-pode-tervarias-cores-diferentes/

Para você se
informar

Como é o fogo em gravidade zero?
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-o-fogo-emgravidade-zero/
Sangue de bêbado pega fogo?
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/sangue-de-bebado-pegafogo/
Qual foi o primeiro carro a combustão?
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-foi-o-primeiro-carro-acombustao/

A química do fogo
https://www.youtube.com/watch?v=n1qzfYNZdKU

O vídeo apresenta a química do fogo: quais são as condições
para que ocorra a combustão e como combatê-lo.
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1. FÍSICA - Energia e suas transformações

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

Apesar do declínio no uso dos moinhos de vento na Europa, houve uma expansão na
utilização destes equipamentos na mesma época nos Estados Unidos. Nesse país os moinhos
foram aperfeiçoados, tornando-se mais simples, menos pesados, mais eficientes e menos

custosos. O equipamento denominado Eclipse, desenvolvido pelo Reverendo Leonhard R.
Wheeler de Wisconsin, semelhante aos cata-ventos utilizados atualmente no bombeamento de
água, tornou-se padrão para a turbina eólica americana. Veja figura abaixo.

Com o surgimento da máquina a vapor no século XIX, iniciou-se o declínio da
energia eólica nos países europeus. Hoje, muitos dos moinhos existentes são preservados
como monumentos históricos. De fato, as máquinas térmicas roubaram o protagonismo na
transformação de energia, enquanto os moinhos de vento utilizavam a energia cinética dos
ventos para gerar uma força mecânica e com isso realizar diversas tarefas, as máquinas
térmicas utilizam o calor para obter força mecânica, mostrando-se muito mais eficaz e
versátil.
Porém, na atualidade, a energia cinética contida nos ventos está sendo utilizada para
geração de energia elétrica, isso levou à criação de grandes turbinas eólicas.

Energia eólica:

Para você se informar:

https://brasilescola.uol.co
m.br/o-que-e/biologia/oque-e-energia-eolica.htm

Moinho de vento – como funciona?
https://www.youtube.com/watch?v=Lx4k2yZnloM
Os segredos do vento! De onde vem?
https://www.youtube.com/watch?v=K0G4CPvWRUo
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3. BIOLOGIA - A energia flui nos ecossistemas
A matéria e a energia essencial à sobrevivência dos seres vivos são provenientes dos
nutrientes. Dessa forma, os seres vivos estabelecem relações de nutrição no ambiente em que
vivem promovendo o fluxo de energia no ecossistema e, conforme o tipo de nutrição, podem
ocupar diferentes níveis tróficos (alimentares).
Abaixo, temos um quadro que descreve como os níveis alimentares estão divididos.
Nível trófico
Definição
Produtores
São autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento.
Exemplos: seres fotossintetizantes (utilizam a luz solar) e
quimiossintetizantes (síntese de nutrientes a partir de gás
carbônico, água e outras substâncias inorgânicas como
amônia, nitrito e enxofre, por exemplo).
Consumidores primários Não fabricam o próprio alimento e são chamados
heterótrofos. Alimentam-se dos organismos produtores.
São chamados herbívoros.
Consumidores
Alimentam-se dos consumidores primários. Os
secundários
consumidores terciários alimentam-se de consumidores
secundários e os consumidores quaternários dos
terciários.
Decompositores
Representados pelas bactérias e fungos, degradam a
matéria orgânica, transformando-a em compostos
inorgânicos.
A transferência de energia acontece na medida em que, por meio da nutrição, há
interação entre os diferentes níveis tróficos (produtores, consumidores e decompositores),
resultando na cadeia alimentar.
O esquema a seguir representa como os níveis tróficos estão ocupados nos
ecossistemas terrestre e aquático. O termo ecossistema refere-se ao conjunto de seres vivos
(componentes bióticos), que interagem entre si e com o ambiente onde vivem, composto
pelos fatores abióticos como temperatura, luz, umidade, água, gases atmosféricos, nutrientes,
etc. Fonte: cadeias e teias alimentares.

Disponível em: <https://www.colegioweb.com.br/cadeia-alimentar/cadeias-e-teias-alimentares.html>. Acesso
em: 09 abr. 2020.

Fonte: Rodrigues, A. Ecossistemas. Disponível em:
<https://studylibpt.com/doc/679826/ecossistemas---hidro.ufcg.edu.br >. Acesso em: 10
abr. 2020.

Se os produtores têm a tarefa de adicionar nutrientes à biomassa, os decompositores
(bactérias e fungos) são responsáveis pelo retorno desses nutrientes ao seu modo inorgânico,
e são, portanto, fundamentais no processo de reciclagem da matéria. A degradação da matéria
orgânica, tornando-a disponível para ser assimilada por outros organismos, é imprescindível
para manter a vida na Terra.

Na natureza, os animais
podem fazer parte de diversas
cadeias alimentares, ocupando
níveis
tróficos
diferentes.
Observe que a galinha, ao se
alimentar do embuá ocupa a
posição
de
consumidor
secundário, porém,
ao se
alimentar
diretamente
do
produtor, representado pelo fruto,
semente ou parte da planta, atua
como consumidor primário. Ao
conjunto de cadeias alimentares
Disponível em:
<http://universodascienciasdanatureza.blogspot.com/2015/12/teiaconectadas entre si, dá-se o nome
alimentar.html>. Acesso em: 10 abr. 2020.
de teia alimentar.
Quando um ser vivo se alimenta do outro, parte da energia armazenada nas ligações
químicas que constituem as moléculas orgânicas do alimento será extraída para o organismo
consumidor, e parte será dissipada na forma de calor. Portanto, entre um nível trófico e outro,
a energia disponível para ser assimilada reduz, o que significa que consumidores primários
sempre dispõem de maior quantidade de energia do que os consumidores secundários,
repetindo o decréscimo para os próximos níveis.

Disponível
em:
<http://educacao.globo.com/biologia/assunto/ecologia/energia-nosecossistemas.html>. Acesso em:10 abr. 2020.

Um
exemplo
de
representação gráfica é a
pirâmide de energia, que
demonstra o fluxo de energia
nos ecossistemas. Cada nível
trófico
representa
a
quantidade
de
energia
armazenada por unidade de
área ou volume, e por
Disponível em:
unidade de tempo. Nessa
<https://www.sobiologia.com.br/conteudos/bio_ecologia/ecologia8.php>. representação
é
fácil
Acesso em:10 abr. 2020.
identificar, a partir da área do
retângulo, a diminuição da
quantidade de energia que se torna disponível para cada nível trófico.

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

1. INTRODUÇÃO AOS CONJUNTOS

Disponível em:< https://www.sofazquemsabe.com/2015/05/introducao-teoria-dos-conjuntos-relacaopertinencia-inclusao.html > Acesso em: 13 abr. 2020.

Revendo a Teoria dos Conjuntos
No estudo de Conjuntos, trabalhamos com
alguns conceitos primitivos, que devem ser
entendidos e aceitos sem definição. Para
um estudo mais aprofundado sobre a
Teoria dos Conjuntos, pode-se ler: Naive
Conjunto: representa uma coleção de
objetos.
a. O Conjunto de todos os brasileiros
b. O Conjunto de todos os Números
Naturais
c. O conjunto de todos os números reais
tal que x²-4=0.
Em geral, um conjunto é denotado por
uma letra maiúscula do alfabeto: A, B, C,
..., Z.
Elemento: é um dos componentes de um
conjunto.

Set Theory, P.Halmos ou Axiomatic Set
Theory, P.Suppes. O primeiro deles foi
traduzido para o português sob o título
(nada ingênuo de): Teoria Ingênua dos
Conjuntos.
Alguns conceitos primitivos
a. José da Silva é um elemento do conjunto
dos brasileiros.
b. 1 é um elemento do conjunto dos
números naturais.
c. -2 é um elemento do conjunto dos
números reais que satisfaz à equação x24=0
Em geral, um elemento de um conjunto, é
denotado por uma letra minúscula do
alfabeto: a, b, c, ..., z.
Pertinência: é a característica associada a
um elemento que faz parte de um
conjunto.
a. José da Silva pertence ao conjunto dos
brasileiros.

b. 1 pertence ao conjunto dos números
naturais.
c. -2 pertence ao conjunto de números
reais que satisfaz à equação.
Símbolo de pertinência: Se um elemento
pertence a um conjunto utilizamos o
símbolo que se lê: "pertence".

Para afirmar que 1 é um número natural ou
que 1 pertence ao conjunto dos números
naturais, escrevemos: 1 N
Para afirmar que 0 não é um número
natural ou que 0 não pertence ao conjunto
dos números naturais, escrevemos: 0 N
Um símbolo matemático muito usado para
a negação é a barra / traçada sobre o
símbolo normal.

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

Diagrama de Venn-Euler: (lê-se: "Vennóiler") Os conjuntos são mostrados
graficamente.

Algumas notações para conjuntos
Muitas vezes, um conjunto é representado
com os seus elementos dentro de duas
chaves {e} através de duas formas básicas
e de uma terceira forma geométrica:
Apresentação: Os elementos do conjunto
estão dentro de duas chaves {e}.
a. A={a, e, i, o, u}
b. N={1, 2, 3, 4, …}
c. M={João, Maria, José}
Descrição: O conjunto é descrito por uma
ou mais propriedades.
SUBCONJUNTOS
Dados os conjuntos A e B, diz-se que A está contido em B, denotado por A B, se todos os
elementos de A também estão em B. Algumas vezes diremos que um conjunto A está
propriamente contido em B, quando o conjunto B, além de conter os elementos de A, contém
também outros elementos. O conjunto A é denominado subconjunto de B e o conjunto B é o
conjunto que contém A.

Alguns conjuntos especiais:

Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_vazio >. Acesso em: 13 ABR. 2020.

Conjunto vazio: É um conjunto que não possui elementos. É representado por { } ou por Ø.
O conjunto vazio está contido em todos os conjuntos.
Conjunto universo: É um conjunto que contém todos os elementos do contexto no qual
estamos trabalhando e também contém todos os conjuntos desse contexto.
O conjunto universo é representado por uma letra U. Na sequência não mais usaremos o
conjunto universo.

Disponível em: <https://edu.gcfglobal.org/pt/os-conjuntos-matematicos/tipos-de-conjuntos/1/
Reunião de conjuntos>. Acesso em: 13 abr.2020.

Conjunto Unitário: É o conjunto que possui apenas um elemento.

OPERAÇÕES COM CONJUNTOS

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

B = {x: x

A ou x

B}

Exemplo: Se A= {a,e,i,o} e B={3,4} então A
B={a,e,i,o,3,4}.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_(matem%C3%A1tica)>. Acesso em: 13 abr.
2020.

Interseção de conjuntos

Complemento de um conjunto

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

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

A

B = {x: x

Aex

B}

Exemplo: Se A={a,e,i,o,u} e B={1,2,3,4}
então A B=Ø.

CAB = A-B = {x: x

Aex

B}

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

Quando a interseção de dois conjuntos A e
B é o conjunto vazio, dizemos que estes
conjuntos são disjuntos.

Quando não há dúvida sobre o universo U
em
que
estamos
trabalhando,
simplesmente utilizamos a letra c posta
como expoente no conjunto, para indicar o
complemento deste.

Sugestões de vídeo:
Conjuntos Numéricos
Disponível em:
<https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=22397&name=Conjuntos%20Num%C3
%A9ricos >. Acesso em: 14 abr. 2020.

Conjuntos: UNIÃO de Conjuntos (Aula 3 de 6)
Disponível em:
<https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=27134&name=Conjuntos:%20UNI%C3
%83O%20de%20Conjuntos%20(Aula%203%20de%206) >. Acesso em: 14 abr. 2020.
Conjuntos: DIFERENÇA de Conjuntos e COMPLEMENTAR (Aula 5 de 6)
Disponível em:
<https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=27136&name=Conjuntos:%20DIFEREN
%C3%87A%20de%20Conjuntos%20e%20COMPLEMENTAR%20(Aula%205%20de%206)
>. Acesso em: 14 abr. 2020.
Conjuntos: INTERSECÇÃO de Conjuntos (Aula 4 de 6)
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=27135&name=Conjuntos:%20INTERSEC
%C3%87%C3%83O%20de%20Conjuntos%20(Aula%204%20de%206)
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Deixamos claro que esta unidade é uma compilação das ideias de vários autores, não se
tratando, portanto, de uma redação original. Além da lista de referências básicas,
encontram-se muitas outras que foram ora utilizadas, ora somente consultadas e que podem
servir para sanar lacunas que porventura surgirem ao longo dos estudos.

