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1
1. LINGUA PORTUGUESA

COMPREENSÃO E PROGRESSÃO TEXTUAL
Caro estudante, vamos continuar a estudar a progressão textual que se refere à forma como o
texto se organiza e apresenta as informações num processo crescente, com coesão e
coerência. Veja, por exemplo, no recorte do poema da música Pais e Filhos, a utilização de
elementos de conexão das ideias.
Pais e Filhos
Legião Urbana
Estátuas e cofres
E paredes pintadas
Ninguém sabe o que aconteceu
Ela se jogou da janela do quinto andar
Nada é fácil de entender
...
É preciso amar as pessoas
Como se não houvesse amanhã
Porque se você parar pra pensar
Na verdade não há
...
Composição: Legião Urbana
Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/pais-e-filhos.html>. Acesso em: 14 abr 2020.

Observe que as palavras destacadas em amarelo tem a função de ligar palavras ou
enunciados, de anteceder uma explicação, de evitar que se repita um enunciado dito
anteriormente. Por exemplo, ao rever os dois últimos versos acima, confirmamos que a
palavra há (marcada de amarelo) evita que se repita o verso anterior (porque se você parar
pra pensar).

Caro estudante, muitas pessoas acreditam que para a escrita de um bom texto é preciso apenas
escrever mantendo a linha de raciocínio dentro do tema. Mas não! Para escrever é preciso
mais que isso.
Quando você lê um texto, é possível perceber características que colaboram para o
entendimento do mesmo. Neste material veremos que alguns elementos presentes nos textos
agregam coesão e coerência a ele, e permitem a progressão textual. Para que ela aconteça de
forma eficaz em nossos textos, devemos utilizar diversos recursos linguísticos. É importante
que você aprenda isso, pois servirá para orientar tanto as suas produções escritas, quanto suas
leituras.
Antes de iniciarmos, vale destacar que quando o texto tem elementos de conexão
corretamente utilizados, ele tem progressão, e para que ela se estabeleça é preciso organizar as
ideias, pensar em como desenvolver progressivamente o tema, utilizar termos referenciais,
utilizar paráfrases para retomada de algum item já citado, etc.
Antes de vermos um exemplo, vale salientar que, segundo Platão e Fiorin, a construção de
um texto pressupõe que seus segmentos se sucedam numa progressão constante, isto é, que
cada segmento que ocorre no percurso deve ir acrescentando informações novas aos
enunciados anteriores.
A primeira coluna do quadro abaixo traz o texto ''Diante da Epidemia, população deve
estar alerta sobre notícias falsas''.
Leia o texto. Depois, para observar a progressão discursiva, leia-o novamente e, ao
mesmo tempo, veja as observações sobre a progressão nos parágrafos e a análise de
elementos que possibilitam a progressão (que estão nas demais colunas).

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

PROGRESSÃO
DISCURSIVA

ELEMENTOS LINGUÍSTICOS
USADOS PARA
PROGRESSÃO

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

Observe as expressões em
destaque. Veja que a expressão
Com isso foi usada para apontar
que com o aumento de conteúdos
sobre a pandemia, (com isso)
aumentam também as notícias
falsas. Já a expressão Nesse
momento
situa
o
leitor
temporalmente
(período
pandêmico, em que se divulgam
bastante conteúdos sobre o
assunto). E as expressões tanto
para e quanto para estão usadas

Notícias
bombásticas,
prometendo
remédios ou saídas milagrosas têm
circulado no ambiente online, em redes
como Whatsapp, Facebook, Instagram e
Youtube.
Pessoas
sem
qualquer
qualificação divulgam providências sem
embasamento que tratariam a covid-19,
como pequenas doses “shots” de
imunidade ou a atribuição de poder de
cura à hidroxicloroquina, mesmo contra
determinação do Ministério da Saúde.
As
notícias
falsas
espalham
desinformação e dificultam a divulgação
de informações e orientações pelas
autoridades à população. Diante da
preocupação com a pandemia, o cuidado
com a verificação para o repasse muitas
vezes pode diminuir, aumentando a
circulação desses conteúdos enganosos.

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

com a finalidade de apresentar os
cuidados que o leitor deve ter,
tanto para não acreditar nessas
notícias quanto em não repassálas.
Em ambos os casos, a palavra
como serve para apresentar os
exemplos de redes sociais e de
providências sem embasamento
para o tratamento da Covid-19,
respectivamente.
Já a palavra ou foi utilizada
separando as alternativas que as
pessoas têm divulgado sem prévio
conhecimento.

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

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

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

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

Adaptado de: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/diante-de-pandemia-populacao-deveestar-alerta-sobre-noticias-falsas>. Acesso em: 14 de abr de 2020.

Na atividade acima comentamos sobre o uso, no texto, dos elementos destacados de amarelo,
uma vez que todos eles servem de elementos que favorecem a progressividade do texto. Para

confirmar isso, faça o exercício de ler o texto novamente, porém retirando os elementos em
destaque. Como exemplo veja as construções abaixo.
O episódio ocorreu, mas em 2013, e não agora.
O episódio ocorreu, em 2013, e não agora.

Veja ainda que nesse mesmo período a palavra ocorreu está omitida para que se evite a
repetição, ou então a construção ficaria da seguinte forma:
O episódio ocorreu, mas (ocorreu) em 2013, e não(ocorreu) agora.

Encerramos o material de Língua portuguesa desta
semana.
Parabéns por ter chegado até aqui.
Não se esqueça de acessar ao vídeo e de responder sua tarefa.
NA PRÓXIMA SEMANA CONTINUAREMOS.

2. ARTE

1 - A arte do grafite

No módulo anterior, você pode observar em sua leitura a definição de Arte e o papel do
artista em sua expressão. E também, como as manifestações artísticas podem ser realizadas
através de uma série de plataformas diferentes. Sendo assim, o homem registra suas marcas
desde a pré-história.

Em cada época elas possuem características distintas. Hoje, uma das formas de
comunicação
que
observamos,
diariamente, são as manifestações
expressas por desenhos, pinturas e escritas
nas paredes e muros, geralmente
encontrados nos grandes centros urbanos.
O grafite saiu do seu gueto - o
metrô - e das ruas das galerias e museus de
arte, instalando-se em coleções privadas e
cobrindo com seus rabiscos e signos os
mais variados objetos de consumo.
A primeira grande exposição de
Grafite foi realizada em 1975 no "Artist's
Space", de Nova York.

Características gerais do grafite:
• Spray art - pichação de signos, palavras ou frases de humor rápido, existe a valorização do
desenho.
• Stencil art - o grafiteiro utiliza um cartão com formas recortadas que, ao receber o jato de
spray, só deixa passar a tinta por orifícios determinados. Valoriza-se a cor.

A arte irreverente do grafite
Você sabe qual é a diferença entre grafites e pichações?
Grafites são desenhos e pinturas, verdadeiras obras de arte de artistas anônimos, que
embelezam o ambiente e lançam um colorido alegre sobre o cotidiano. Pichações são muito
diferentes. Umas das intervenções
mais comumente observadas nas
cidades é o grafite. De caráter
temporário,
essa
manifestação
artística
se
caracteriza
pela
elaboração de desenhos, letras,
formas e símbolos em muros,
paredes, painéis ou outros espaços
das cidades.
Você sabia?
Pichar as paredes e os muros de
propriedades privadas pode ser uma
experiência
desagradável.
Se
o
pichador for pego em flagrante - isto é,
em plena atividade -, pode ser detido e
ter que pagar multa.

Diferentes materiais e técnicas, como spray,
giz, pincel, látex e carimbos são utilizados pelos grafiteiros.
Atualmente, o grafite pode ser apreciado também em importantes galerias e museus.
Em sua origem, porém, o grafite era marginalizado tanto pela sociedade quanto pelas
instituições culturais, que o consideravam contravenção. Essa condição começou a modificarse nos últimos anos, com a conquista do respeito do público, das instituições culturais e das
autoridades.
O grafite surgiu nos anos de 1980, nos Estados Unidos. As áreas degradadas de Nova
York foram revalorizadas
graças a esse movimento de
rua, depois que os artistas
tomaram a iniciativa de
colorir os muros e as
fachadas
de
casas
abandonadas, cobrindo-os de
desenhos.
Um precursor do
grafite no Brasil foi Alex
Vallauri (1949 - 1987).
Nascido na Etiópia, o artista
chegou ao Brasil em1965. A

partir da década de 1980, passou a produzir grafites nos espaços públicos de São Paulo (SP).
Para produzir suas obras, Vallauri utilizava moldes de papelão sobre os quais aplicava
a tinta. Essa técnica, chamada de estêncil, ainda hoje é muito utilizada por grafiteiros. Dada
importância de Alex Vallauri para o grafite brasileiro, o dia de sua morte (27 de março) foi
escolhido para comemorar o Dia Nacional do Grafite.
Além de Vallauri, alguns brasileiros também se destacaram na arte do grafite, como
Wlademar Zaidler (1958), Carlos Matuck (1958), Carlos Delfino (1965) e Jaime Prades
(1958).
A partir da década de 1990, o grafite brasileiro cresceu tanto em números de artistas
quanto na dimensão das obras, que chegam, por vezes, a ocupar fachadas inteiras de grandes
edifícios ou muros.
Muitos grafiteiros brasileiros têm desenvolvido técnicas próprias, tornando-se
referência internacional.
Em
Mato
Grosso, o grafite nos
muros faz parte do
cenário desde os anos
90, época em que os
primeiros artistas de
rua e grafiteiros —
Edson
Ferreira,
Benné, Babu 78 —
surgiam em Cuiabá.
De lá pra cá, os
primeiros
foram
inspiração para muitos
tantos artistas que
compõem o cenário
mato-grossense,
e
todos
estes
se
dedicaram à cultura do grafite com muitas exposições, rolês, oficinas e workshops, o que
rendeu muita cor, estilo, reflexões e reconhecimento.
A arte do
grafite em Mato
Grosso
é
reconhecida como
atividade cultural
via Lei 9.184 da
Assembleia
Legislativa, e em
Sinop a Lei 2.548
de 26 de abril de
2018, institui a
Semana Municipal
da Arte Urbana do
Grafite na cidade.
Ao andar
pela
capital,
Cuiabá, é comum

nos depararmos com a arte do grafite feito por artistas regionais. Essa arte interage com o
ambiente e integra a paisagem urbana em vários lugares da cidade.

Sugestão de Vídeo:
Técnica do estêncil:
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8rMgDeRKats>. Acesso em: 09 abr.
2020.
Grafite:
Disponível em: <https://artsandculture.google.com/exhibit/los-angeles-street-art-capturerandom-snaps-of-street-art/kALS009I6pkPJA>. Acesso em: 14 abr. 2020.
Pinturas antigas e novos truques:
Disponível em: <https://artsandculture.google.com/exhibit/dulwich-outdoor-gallerytour/QQiKMDYR>. Acesso em: 14 abr. 2020.
10 locais incríveis para arte
Disponível em: <https://artsandculture.google.com/story/iAWxzhmS3pNmLQ>. Acesso em:
14 abr. 2020.
Artista mato-grossense do grafite:
Disponível em: <https://www.premiopipa.com/artistas/babu78/>. Acesso em: 09 abr. 2020.

Referências Bibliográficas
AOKI, Virgínia. Eja Moderna. Arte. Anos Finais do Ensino Fundamental. Educação de
Jovens e Adultos. Ed. Moderna, 1ª edição, São Paulo, 2013.
Professor Digital - Arte - Planeta Criações.
UTUARI S., KATER C., FISHER B. FERRARI P, Por Toda Parte, 9º ano, FTD 1ª Edição,
São Paulo, 2015.
Disponível em: <https://midianinja.org/news/mato-grosso-sedia-sua-primeira-edicao-defestival-internacional-de-grafite/>. Acesso em: 09 abr. 2020.

3. LINGUA ESPANHOLA

1. La Comida

Comida ―sana‖ ou comida ―chatarra‖, qual você prefere? Na aula de hoje vamos estudar o
vocabulário referente às comidas e bebidas que consumimos em nosso dia-a-dia. Os textos
abordarão a importância de uma boa alimentação para manter uma vida saudável. Aproveite
para refletir sobre seus hábitos alimentares. Boa aula!

2. Como se chamam as refeições diárias?
Desayuno
El desayuno es la primera comida que se consume en el día. El nombre deriva del hecho de
que uno no come mientras duerme, por lo que al levantarse por la mañana se encuentra
en ayunas, rompiéndose ese ayuno al tomar esta comida (des-ayuno).

Almuerzo
El almuerzo es el alimento (denominado a veces también como hora de la comida) que se
toma después del desayuno; es la comida del mediodía o primeras horas de la tarde.
Merienda
La merienda es un tipo de comida ligera que se toma a media tarde o antes de la cena.
Cena
La cena es, como norma general, la última comida del día que se toma por la noche,
casualmente se toma a partir de las 8 de la noche.
Disponível em: <https://es.wikipedia.org/>. Acesso em: 14 abr. 2020. (Adaptado)

3. ¿Qué es la comida chatarra?
Los alimentos chatarra, también llamados comida chatarra o comida basura, son aquellos
alimentos poco saludables para el organismo debido a la cantidad de elementos nocivos que
pueden traer consecuencias negativas para la salud. Reciben este nombre principalmente por
la cantidad de calorías que contienen que, además, no suponen ningún aporte nutricional.
A menudo, este tipo de comida se caracteriza no solamente por el efecto negativo para la
salud, sino por ser comida de bajo precio y normalmente también de baja calidad. Su bajo
precio, popularidad y fácil distribución son las características principales y la razón de que
muchas multinacionales comercialicen este tipo de alimentos.
La comida chatarra suele tener más popularidad entre niños y adolescentes, fenómeno que
puede ser explicado por la publicidad y los medios de comunicación masiva, la globalización
y la estandarización de determinados hábitos alimenticios en la mayor parte de países del
mundo.
Disponível em: <https://viviendolasalud.com/salud-y-remedios/comida-chatarra>. Acesso em: 13 abr. 2020.
(Adapatdo)

4. Comer sano te protege de enfermedades graves
Una dieta saludable hoy, es un cuerpo sano mañana. Comer bien es bueno para tu organismo.
A largo plazo: disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (presión
arterial alta, cardiopatías o infartos), por lo que estarás más protegido de la primera causa de
mortalidad de la sociedad contemporánea. Pero si comes mal, estarás más expuesto a sufrir
una de las enfermedades anteriores y también diabetes, artritis o cáncer. Comer sano supone
apostar por la calidad de vida y también por tu salud en el futuro. Te queda toda una vida en
el mismo cuerpo, ¡cuídalo!
Disponível em: <https://www.freeletics.com/es/blog/posts/beneficios-de-comer-sano/>. Acesso em: 13 abr.
2020.

1. Língua Inglesa

O Disneyland Park, originalmente Disneyland e comumente referido em português como a
Disneylândia, é o primeiro de dois parques de diversão construídos no Disneyland Resort em
Anaheim, na Grande Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, inaugurado em 17 de julho de
1955.
Como tudo começou

Walt Disney costumava levar suas filhas a parques de diversão quando elas eram pequenas.
Nesses parques, as crianças iam às atrações e os pais esperavam do lado de fora. Em uma das
ocasiões, quando suas filhas estavam brincando no Carrossel do Griffith Park em Los
Angeles, Walt Disney teve a idéia: ―não seria mais interessante um parque onde toda a
família pudesse se divertir junta?‖.
Disponível em: <https://www.disneyguia.com.br/site/historia-da-disney/>. Acesso em 12 abr. 2020.

O texto abaixo, retirado do site do Washington Post, aborda o atual fechamento dos parques
Disney, devido à pandemia do Covid-19.
Disneyland closing major theme parks for third time in history in response to coronavirus

Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Paris Resort and two iconic Anaheim,
California attractions — Disneyland Park and Disneyland California Adventure — are all
shutting down this weekend, the Walt Disney Company announced Thursday. The properties
had continued to draw enthusiastic crowds even as the coronavirus’s rising global toll stoked
concern.
It was the third such shutdown at Disneyland in history, which closed in 1963 after the
assassination of President John F. Kennedy and in 2001 due to the terror attacks of
September 11.
(…) The closures in Anaheim will start Saturday, Disney says, but Disneyland Resort hotels
will stay open until Monday so that guests can make travel arrangements. (Texto adaptado)
Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/travel/2020/03/12/disney-is-closing-its-california-themeparks-coronavirus-precaution/>. Acesso em 10 abr. 2020.

EDUCAÇÃO FÍSICA
1. Como treinar em casa

Na semana passada vimos a importância de se exercitar
e como fazer isso junto da família pode ser útil e agradável ao
mesmo tempo. Nessa semana vamos ver informações
relevantes sobre a execução de exercícios físicos e os cuidados
que se precisa ter ao realizá-los.
Ao decidir mudar seu estilo de vida e deixar o
sedentarismo de lado de uma vez por todas, é crucial que você
escolha uma atividade que seja fonte de prazer e que seja possível encaixar no seu dia a dia.
Você pode fazer atividades aeróbicas como caminhada, corrida, pular corda e dança ou
exercícios sistemáticos que desenvolvem os músculos. Ambos podem ser feitos sem a
necessidade de pagar mensalidades em academias e no horário que melhor se ajustar à sua
rotina. É importante lembrar que o acompanhamento de um profissional faz diferença e ajuda
a evitar lesões, mas vamos ver aqui algumas dicas importantes que vão te ajudar.
2. Importante saber!

Independente da atividade escolhida é preciso seguir algumas orientações para evitar
lesões e te ajudar a atingir o objetivo estabelecido, seja ele estético ou relacionado à saúde.
Então, vejamos quais são:
DICA 1 – USE ROUPAS ADEQUADAS
Não é porque o exercício é feito fora da academia que é permitido deixar o tênis de
lado. Muito pelo contrário!
Um dos motivos mais importantes para usar tênis é que ele serve para amenizar
o impacto da atividade física nas articulações, principalmente em treinos que fazem
você saltar e/ou flexionar o joelho.
Ainda, não se esqueça de usar roupas leves. Nada de treinar de jeans! Exemplos de
roupas legais para treinar em casa são: saia de malha, bermuda ou calça legging, top e
blusinha confortável.

DICA 2 – FAÇA TREINOS DO SEU NÍVEL
Levava uma vida sedentária e começou a treinar regularmente há 1 mês? Nessa altura,
você já deve estar empolgada (o) e sentindo alguns resultados do seu esforço. Porém, é
importante não se empolgar demais e respeitar os limites do seu corpo. Espere de 4 a 8
semanas para aumentar a intensidade do seu exercício.
DICA 3 – TENHA UMA ROTINA DE TREINO
Você precisa criar uma rotina para o seu treino, seja ele aeróbico ou de força. Uma
rotina de treino indica a ordem dos treinos a serem feitos, dias de descanso, intercalar dias
mais intensos com menos intensos para estimular seu metabolismo e fazer com que seu corpo
e seus músculos evoluam.
DICA 4 – NÃO SE ESQUEÇA DE ALONGAR
Saiba que, para usufruir de todos os benefícios da atividade física, é preciso
desenvolver a capacidade motora que conhecemos como flexibilidade. Ela ajuda seu
corpo a ganhar espaço, em vez de você ficar encolhida
(o), e faz você se sentir melhor. E somente o
alongamento

desenvolve

esta

capacidade

completamente. Um corpo mais flexível fica menos
sujeito a lesões.
Alongar

após

treinos

de

força

é

especialmente importante, porque evita o encurtamento muscular (ex: quando não
conseguimos esticar joelhos e braços), e também é uma medida efetiva para prevenir dores
musculares.
O alongamento proporciona ainda um melhor alinhamento corporal, o que resulta em
uma postura mais ereta e em mais autoconfiança. Alongamento = melhora de fora para
dentro!
DICA 5 – RESPIRE DO JEITO CERTO DURANTE OS EXERCÍCIOS
A respiração correta serve principalmente para auxiliar você a fazer seus exercícios
com mais intensidade.
Na atividade física, fazemos esforço quando inspiramos (nariz) e vamos soltando o
corpo à medida que liberamos a respiração (boca).

Pense em um abdominal por exemplo. A orientação é inspirar na subida e expirar na
descida. Já no alongamento, pilates ou yoga, a respiração é uma ferramenta fundamental para
dar amplitude ao movimento e manter a concentração.
DICA 6 – AQUEÇA ANTES DE TREINAR
Aquecer melhora seu resultado e prepara o corpo e a mente para o treino. O
aquecimento vai ajudar a proteger suas
articulações.
Quando

aquecemos

com

um alongamento dinâmico, o corpo produz
uma

substância

que

lubrifica

as

articulações, prevenindo contra o desgaste
dos joelhos, tornozelos, ombros, que pode acontecer em exercícios com várias séries de
repetição ou de alto impacto.
Outra vantagem é que o aquecimento deixa os músculos mais oxigenados, com
maior fluxo sanguíneo, o que garante que você já comece o treinamento com tudo e
conquiste um desempenho maior em treinos de força.
Para os treinos cardio, que são geralmente focados no emagrecimento e na melhora da
saúde do sistema respiratório e do coração, o aquecimento é igualmente importante.
Segundo a American Heart Association (Associação Americana do Coração), o
ideal é aumentar os batimentos cardíacos gradativamente para evitar estresse no seu
sistema cardiovascular. Além do mais, aquecer é uma ajuda e tanto para você aprimorar a
amplitude de movimentos, ou seja, realizar movimentos grandes, que são mais eficientes para
queimar calorias.
DICA 7 – HIDRATE-SE!
Recomendo que você já comece a aula hidratada (o). Antes de começar o treino em
casa, tome água! Deixe também uma garrafa de água à mão, pois malhar faz suar e dá sede.
O ideal é que você se mantenha hidratada (o) de tal forma que em nenhum momento
do treino, sinta muita sede.
A hidratação melhora o seu desempenho no treino, gerando mais disposição e
um ambiente melhor para a tonificação dos músculos.

Lembre-se de beber água depois do treino para se recompor. Água de coco e bebidas
isotônicas são bem-vindas no pós-treino para repor sais minerais, principalmente se a
malhação foi intensa.
DICA 8 – NÃO EXAGERE NA DOSE
Tudo que é demais faz mal. Você pode gostar muito de malhar, mas não é
indicado se exercitar por várias horas seguidas. Pode causar cansaço, fadiga muscular,
estresse e outros males.
Lembre-se também da importância do descanso e de sair um pouco da rotina de
exercícios. O que quero dizer é que você não precisa ficar 24 horas pensando em exercício e
nutrição, ou deixar a vida social de lado porque decidiu treinar às 6 horas da manhã. Às
vezes, a pausa é importante para o corpo e para a mente.

3. A alimentação é muito importante.

Treino

em

casa

de

qualidade

e

alimentação saudável se complementam. Fazer
exercício é sempre bom, mas para alcançar
resultados melhores é preciso ficar de olho no que
você coloca no prato.
Uma dica fundamental é não descontar sentimento de frustração, ansiedade e tristeza
na comida. Por mais que pareça difícil, é preciso persistir. Se você seguir com a consciência
de mudar os hábitos, logo terá mais autocontrole diante da comida.
Outro ponto importante é a qualidade do que você come. A regra simples é consumir
alimentos saudáveis, muitas frutas e vegetais. Assim como o exercício, a alimentação influi
no organismo de forma geral e preserva a boa forma e a saúde.
Quando se pensa em uma alimentação saudável, começar com a primeira refeição do
dia é a maneira correta de olhar para uma dieta. O que é necessário para um café da manhã
completo e nutritivo? Invista no consumo de frutas, leite, iogurtes, cereais, queijos (opte
sempre pelos magros).
Outra dica bacana: se você tem uma alimentação rica em gordura significa um maior
percentual de gordura no corpo e menos massa magra. Então, se você quer ter músculos
delineados, é fundamental maneirar no consumo de gordura.

Para uma alimentação balanceada, invista também no consumo da quantidade
necessária de proteínas que seu corpo precisa. Frango sem pele e assado, peixes e carnes
magras te ajudarão nesse processo e são ótimas opções.

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.

4. 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. HIOSTÓRIA

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

Guerra do Paraguai

Fonte: Opinião e cultura. Disponível em: <http://opiniaoenoticia.com.br/cultura/a-terrivel-historia-paraguaia-aguerra-interminavel-2/>. Acesso em: 13 abr. 2020.

Em represália, o governo brasileiro declarou guerra ao Paraguai. No ano seguinte, a
Inglaterra intermediou a formação de uma aliança militar entre o Brasil, Argentina e Uruguai,
surgindo assim a Tríplice Aliança.
A Repercussão da Guerra na Província de Mato Grosso.
A invasão das tropas paraguaias na Província de Mato Grosso modificou
substancialmente o cotidiano da população. De acordo com a obra ―Cativos do Sertão‖ da
historiadora Luiza Volpato, o medo, a fome e a epidemia de varíola foram as principais
sequelas da guerra da Tríplice Aliança.
A população da Província, ao tomar conhecimento da invasão dos paraguaios à cidade
de Corumbá ficou extremamente amedrontada, pois os paraguaios eram vistos pelos matogrossenses como povos bárbaros.
As autoridades políticas que governavam a Província como também a população de
um modo geral acreditava que a próxima decisão tomada por Lopes seria invadir a capital da
Província. Augusto Leverger, presidente da Província, organizou uma expedição militar
denominada de ―Voluntários Cuiabanos‖. Essa expedição se dirigiu para a Colina de Melgaço
com objetivo de defender Cuiabá. Entretanto, os paraguaios não vieram como se esperava,
levando a expedição a abandonar a Colina e regressar a Cuiabá. Ao chegarem a capital da
Província foram recebidos com honrarias e festas, foram tratados como heróis cuiabanos.
Outro problema que veio com a guerra foi a insegurança com relação aos escravos,
pois em virtude da falta de soldados, os proprietários de escravos temiam o advento de uma
rebelião. Além disso, as autoridades policiais eram alertadas sobre os negros do quilombo do

rio do Manso, pois estes assaltavam sítios e fazendas nas imediações de Cuiabá e Chapada
dos Guimarães para roubar mulheres.
A guerra trouxe também a escassez de alimentos, pois com o bloqueio da bacia
Platina, Mato Grosso ficou isolado do restante do país. Muitos alimentos desapareceram da
mesa da população e outros eram vendidos no comercio local a preços exorbitantes. Por
exemplo, a população se viu privada do sal. Em virtude do seu alto preço, os comerciantes
passaram a estocar o sal, esperando que o seu preço subisse mais para obter mais lucro. Ao
tomar consciência do problema, o governo imperial mandou confiscar o sal dos comerciantes.
Em 1867, um novo problema preocupou as autoridades governamentais; a varíola ou
bexiga. Após a retomada de Corumbá pelas forças brasileiras, os soldados do Exército
brasileiro foram conduzidos à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. O médico atendente não
conseguiu diagnosticar a doença e, foi somente após o falecimento dos soldados, que os
médicos verificaram que se tratava da varíola, no entanto era tarde demais, pois a moléstia
havia se alastrado pela cidade.
Não houve tempo de organizar cordões sanitários, e a solução encontrada pelo poder
público foi a vacinação, criar o acampamento Couto Magalhães e construir o Cemitério
Nossa Senhora do Carmo, chamado pelos populares de Cae-Cae. A epidemia vitimou, em
média, quatro mil pessoas, porém há dúvidas com relação ao número exato das vítimas, pois
não era conveniente que o governo central soubesse o número exato dos mortos, pois
denunciava a inoperância das autoridades.
As consequências da Guerra
Em 1867, o comando das forças aliadas estava com Caxias. Foi nesse momento que
um surto de cólera atingiu as forças aliadas sobre o Paraguai. Um pequeno destacamento de
soldados brasileiros comandados pelo coronel Carlos Camisão recebeu a ordem de conduzir
os soldados por trás das linhas inimigas atingindo o Mato Grosso. Vindos do Rio de Janeiro,
os soldados chegaram a Coxim, cansados, com fome, entrando em Laguna no Paraguai, e
foram atacados pelas forças paraguaias. Ao se verem sem saída, foram obrigados a se retirar
imediatamente, no entanto foram acometidos pela cólera. Em 1869 era evidente a derrota do
Paraguai. No ano seguinte a guerra chegava ao final quando as tropas brasileiras invadiram o
acampamento de Solano Lopes em Cerro Corá.
A guerra da tríplice Aliança trouxe muitas transformações para a Província de Mato
Grosso como a reabertura da bacia Platina, que permitiu uma maior integração de Mato
Grosso ao capitalismo internacional como exportador de produtos do extrativismo vegetal e
da pecuária, e da importação de produtos industrializados.
A abertura da bacia platina trouxe também o surgimento de um novo segmento social;
uma burguesia comercial que se dedicava ao comércio de importação e exportação. Essa
burguesia era proprietária de casas de comércio que surgiram especialmente nas cidades
portuárias como Cuiabá, Cáceres, Corumbá, Porto Murtinho, Bela Vista e Ponta Porã.
Outra mudança advinda com a guerra foi o aumento territorial da Província, pois o
Brasil e a Argentina tomaram posse de territórios que anteriormente pertencia ao Paraguai.

Apesar das mudanças econômicas ocorridas após a guerra, a modernização da Província
ocorria lentamente.
Sugestão de vídeos:
A Guerra contra o Paraguai
Disponível em:
<https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=9267&name=Guerra%20do%20Paraguai
,%20a%20guerra%20do%20Exterm%C3%ADnio:%20parte%20I>. Acesso em: 13 abr. 2020.

Referências
CAVALCANTE, Else, Rodrigues, Maurim. Mato Grosso e sua História, Cuiabá: Edição dos
autores, 1999.
SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso: Da ancestralidade aos dias
atuais. Cuiabá: Entrelinhas, 2002.
VOLPATO, Luiza Rios R. Cativos do sertão: vida cotidiana e escravidão em Cuiabá em
1850-1888. São Paulo: Marco Zero; Cuiabá: Ed. da UFMT, 1993.
VOLPATO, Luiza Rios R.A conquista da Terra no Universo da pobreza. São Paulo: Hucitec,
1987.
Fonte: Uol. Disponível em: <https://guerras.brasilescola.uol.com.br/seculo-xvi-xix/rusgamato-grosso.htm>. Acesso em: 13 abr. 2020.
Fonte: Opinião e cultura. Disponível em: <http://opiniaoenoticia.com.br/cultura/a-terrivelhistoria-paraguaia-a-guerra-interminavel-2/>. Acesso em: 13 abr. 2020.

2. GEOGRAFIA

A REGIONALIZAÇÃO BRASILEIRA
O que é regionalizar?
Regionalizar significa dividir ou organizar o espaço geográfico em regiões. Procura detectar
regiões nas quais as áreas que as compõem têm determinados traços e características comuns.
Existem inúmeras regionalizações do espaço mundial, dependendo do critério que será
valorizado:
-divisão do mundo em continentes
Nenhuma delas é unicamente verdadeira nem entre
-mercados ou blocos econômicos
todas há uma totalmente equivocada.
-países ricos ou países pobres
-paisagens naturais
Vários aspectos dificultam a regionalização brasileira:
1)Grande superfície
Quinto maior país em
extensão territorial
1°)Rússia – 17.075.400
km2
2°)Canadá – 9.976.139
km2
3°)China – 9.596.961 km2
4°)EUA – 9.363.520 km2
5°)Brasil – 8.514.876 km2

Países mais extensos do mundo

Fonte: IBGE. Disponível em:<https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/94-7a12/7a12-vamosconhecer-o-brasil/nosso-territorio/1461-o-brasil-no-mundo.html?Itemid=6160>. Acesso em: 11 abr. 2020.

2)
Diversidade
de
paisagem natural
Por ser um país de extensões continentais contém grandes diferenças naturais (físicas –
relevo, vegetação e clima)
3) Diferentes formas e épocas de ocupação
A ocupação inicial das terras que se tornaram o território brasileiro se deu pelo litoral.
Apenas muito tempo depois o interior do país foi efetivamente ocupado.
4) Atividades Econômicas
As diferentes atividades econômicas modificam o espaço setores: primário (todas as
atividades ligadas à natureza – agricultura, pecuária e extrativismo) secundário (toda e
qualquer indústria) e terciário (comércio e prestação de serviços).
5) Multiplicação de estados que continuam desequilibrando o sistema representativo

Novas subdivisões administrativas.
EVOLUÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO NO BRASIL
•1913: primeira proposta (24 anos após a criação da
República)
-critérios: físicos (relevo, clima e vegetação)

Primeira regionalização brasileira

1934 criação efetiva do IBGE: com o intuito de
realizar estudos e levantar dados quantitativos e
qualitativos sobre o território brasileiro e sua população.
 a divisão do espaço em regiões facilita a
administração do país e promove o seu desenvolvimento
econômico, pois determina em que setores serão
aplicados os recursos, atenuando as desigualdades na
distribuição regional das riquezas.
Por exemplo: em momentos de buscar a integração do
país foram criadas as chamadas agências de
desenvolvimento, como a SUDENE (Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste) e a SUDAM
(Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia).

Fonte:
Almanaque
Abril.
Disponível
em:<https://almanaqueabril. com.br>. Acesso em: 20
maio 2015.

•1940 divisão regional oficial
-critérios: naturais (físicos) e socioeconômicos
-1942 criação território federal de Fernando de Noronha.
•1945 mudanças físicas, com a criação de territórios federais. A criação de territórios
federais ocorreu em alguns estados que foram desmembrados nas regiões de fronteira do
Brasil.

Fonte: Almanaque Abril. Disponível em:<https://almanaqueabril.com.br>. Acesso em: 20 maio 2015

O objetivo era realizar uma administração feita diretamente pelo governo federal.

Além do Território Federal de Ponta Porã, foram criados os territórios Federais do
Amapá, do Rio Branco, do Guaporé e do Iguaçu. Todos pelo mesmo decreto-lei (Decreto-Lei
nº 5.812 de 13 de setembro de 1943).
Desses, apenas Amapá, Rio Branco e Guaporé
mantiveram-se como estados da Federação brasileira. O primeiro
manteve o mesmo nome, mas o de Rio Branco transformou-se
em Roraima, e o de Guaporé passou a ser Rondônia.
•1950 novas mudanças físicas acontecem no país: - extinção dos territórios de Ponta Porã e Iguaçu;
- AC e RR são elevados a estados;
- criação do Distrito Federal (interiorização da capital);
- Em 1946, foram extintos os territórios federais de Iguaçu e
Ponta Porã e o território do Guaporé passou a se chamar
Rondônia (em 1956);
- 1962 o território do AC foi elevado à estado e o território de
Rio Branco passou a se chamar RR.
SEPARAÇÃO MTO governo federal decreta a divisão do estado em 1977,
alegando dificuldades em desenvolver a região. A separação era um anseio
histórico sulista.

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

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

Fonte:
Almanaque
Abril.
Disponível
em:<https://almanaqueabril. com.br>. Acesso
em: 20 maio 2015.

Geografia na rede:
A divisão do estado do Mato Grosso completa esse ano (2020), 43 anos. Ocorrida em 1977 a
data é pouco lembrada em nosso estado e comemorada no Mato Grosso do Sul. Saiba mais
sobre o tema lendo as matérias:
- Divisão do estado foi benéfica para Mato Grosso, em <http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/
10/divisao-do-estado-foi-benefica-para-mato-grosso-avalia-historiador.html>.

- Mato Grosso só ganhou com a divisão do Estado, dizem analistas, em <https://www.midia
news.com.br/politica/mato-grosso-so-ganhou-com-a-divisao-do-estado-dizem-analistas/308996>.
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3. SOCIOLOGIA

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

monarquia começa a ser desenvolvido o aparelhamento das forças armadas, da estrutura
jurídica e a estruturação da cobrança de impostos.
A monarquia permite, ainda, a formação da infraestrutura que garante a máquina pública e
cria as condições para o surgimento do corpo burocrático.
ARISTOCRACIA
Composta por dois termos gregos – kratos (domínio,comando) áristoi (aqueles que se
destacam, os notáveis) – a palavra aristocracia pode ser traduzida, literalmente, como ―o
governo dos melhores‖. O conceito surgiu na Antiguidade Clássica representando, entre a
monarquia
e
a
democracia,
uma
das
três
formas
típicas
de
governo. Platão, Heródoto, Aristóteles e Cícero – ao lado de outros filósofos do mediterrâneo
antigo – buscaram responder a seguinte questão: quem deve governar e como deve governar?
Essa pergunta, aparentemente simples, gerou um grande debate – que segue vivo na Ciência
Política – sobre as formas possíveis de governo. É desta discussão que nasceu a tipificação
clássica das três formas básicas de governo e, posteriormente, de suas combinações e
derivações.
Nessa tipologia clássica, ao governo de uma pessoa só, deu-se o nome de monarquia e ao
governo de todos ou da maioria, deu-se o nome de democracia. Enquanto havia uma espécie
de meio termo entre os dois, concebeu-se a aristocracia como uma forma de governo formada
por um grupo de pessoas escolhidas segundo suas virtudes políticas e capacidades para
promover o bem comum. Para os filósofos gregos, na aristocracia o poder estaria na mão dos
cidadãos que fossem dotados de uma boa formação moral, capaz de interpretar os interesses
do povo. Com um extraordinário conhecimento sobre a ética, esse grupo estaria blindado das
possibilidades de corrupção orquestradas para privilegiar interesses próprios ou o interesse
dos mais ricos.
Platão via a aristocracia como a melhor forma de governo dentre todas, pois cidadãos
intelectualmente qualificados poderiam exercer o poder de forma justa, governando a cidade
de modo a buscar sempre o melhor para todos. Aristóteles segue a tipologia de Platão na
divisão das três formas de governo (de um, de poucos ou de todos). Entretanto, o pensamento
aristotélico se foca em investigar as formas degeneradas que cada uma delas poderiam tomar.
Para Aristóteles, nenhuma das formas era melhor que a outra, uma vez que todas poderiam
sucumbir à injustiça. A forma degenerada da monarquia, por exemplo, segundo ele é a
tirania, quando os interesses do monarca se tornam absolutos, ignorando completamente os
interesses coletivos e beneficiando apenas a si próprio. No caso da aristocracia, a oligarquia é
a forma corrompida de governo, que ocorre quando o grupo escolhido para governar também
passa a agir unicamente em benefício próprio, sem buscar o bem comum de todo o corpo de
cidadãos. No contexto contemporâneo, o termo oligarquia geralmente se refere a
concentração de poder político pelas elites econômicas, que passam a governar tomando em
consideração seus interesses financeiros.
Durante a Idade Média, o termo aristocracia ganha um novo significado, com o qual estamos
mais familiarizados hoje. Como aristocracia passa a se denominar o grupo privilegiado de
pessoas que ocupam a posição mais abastada no estrato social das sociedades europeias
durante a Idade Média e parte da Idade Moderna. Tais privilégios eram, quase sempre,
repassados de geração após geração de forma hereditária. O terno nobreza é um sinônimo

desse conceito medieval. Hoje em dia, a palavra aristocracia é ocasionalmente usada de
forma genérica como referência às classes sociais mais ricas.
DEMOCRACIA
É o termo que caracteriza o regime político contemporâneo da maioria dos países ocidentais.
Trata-se de um conceito tão importante quanto complexo, cujo significado atual se originou
de várias fontes históricas e se desenvolveu ao longo de milhares de anos. O termo pode ser
utilizado para designar tanto um ideal quanto regimes políticos reais que estão
consideravelmente aquém daquele ideal. Uma das formas para compreender o seu significado
é olhar para a maneira com que o conceito de democracia se transformou e se desenvolveu
historicamente.
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4. FILOSOFIA
1. O racionalismo

Outra corrente filosófica que pode nos auxiliar a problematizar e combater as fake news é
o racionalismo, onde um dos expoentes é o filósofo francês René Descartes (1596-1650). O
racionalismo é a corrente filosófica que considera a razão como fundamento de todo o
conhecimento, ou seja, para esta corrente filosófica a realidade, o mundo natural e cultural, os
seres humanos, suas ações podem ser conhecidos pela razão.
Descartes se interroga como atingimos o conhecimento verdadeiro sobre as coisas? Ou, o
que aprendemos sobre as coisas é mesmo verdadeiro? Considera que o critério para avaliar
nossos conhecimentos é o que ele chama de razão ou bom senso, que é uma faculdade 1
humana, isto é, está presente em todo ser humano e por isso uma característica subjetiva2.
2. A dúvida metódica e o cogito ergo sum
Descartes elabora um método3 a fim de guiar o pensamento para atingir o conhecimento
verdadeiro distinguindo dos falsos e assim evitar o erro ou ilusão. O fundamento do método
cartesiano é a dúvida metódica, que consiste em considerar momentaneamente como falso
tudo aquilo que nos pode gerar alguma dúvida como o conhecimento sensível e os
conhecimentos herdados que são tomados como verdades e não são questionados. A dúvida
metódica consiste na avaliação sobre o que conhecemos, o que na prática significa dizer que
devemos duvidar de tudo o que sabemos.
Entretanto, diferentemente dos céticos gregos estudados na aula anterior, Descartes não
nega o conhecimento. Segundo ele, a única coisa sobre a qual não cabe qualquer dúvida é a
evidência do sujeito que pensa, por isso cogito ergo sum (penso, logo existo). Ou seja, a
realidade do sujeito pensante é algo indubitável porque se trata de uma intuição intelectual,
isto é, uma intuição é o modo como o espírito conhece algo, mas sem exigir provas ou
demonstrações. Em outras palavras, uma intuição intelectual é imediatamente evidente por si
e não requer demonstração da sua realidade. É assim a nossa condição de sujeito pensante.
Quando pensamos sabemos que estamos pensando e não é necessário demonstrar ou
provar isso (intuição intelectual). Nesse momento temos consciência que somos sujeitos
pensantes e da nossa realidade subjetiva, do nosso eu, cogito ergo sum.
3. A dúvida metódica e as fake news
1

. Operação do espírito ou alma humana.
. Que diz respeito ao sujeito do conhecimento.
3
. Nas atividades vamos aprofundar o estudo sobre o método cartesiano.
2

Durante a pandemia do COVID-19, em 2020, fomos bombardeados por muitas
informações factuais, mas também por muitas fake news sobre o coronavírus, o que gerou
medo e pânico nas pessoas no mundo todo. A Organização Mundial de Saúde deu o nome de
infodemia para o excesso de informações verdadeiras e falsas (fake news) durante a pandemia
do COVID-19. O problema da infodemia se faz sobre a saúde mental das pessoas ao
potencializar doenças como transtornos de ansiedade. Além disso, o isolamento social
necessário nesse período pode provocar depressão.

Fake news sobre o uso do medicamento hidroxicloroquina publicada no site do ministério da
saúde em 10/04/2020. Fonte: Ministério da Saúde. Disponível em:
<https://www.saude.gov.br/fakenews/46706-cloroquina-e-hidroxicloroquina-passam-a-serusadas-no-brasil-para-combater-coronavirus-e-fake-news>. Acesso em: 15 abr. 2020.

Considerando o racionalismo cartesiano, uma primeira atitude diante dessa realidade nova
que estamos vivendo da infodemia do COVID-19 é justamente duvidar das informações que
recebemos dia a dia e questionar sobre a fonte e segurança dessas informações. Recorra

sempre a sites de instituições oficiais – como os disponíveis abaixo - para verificar a
veracidade da informação. Devemos reconhecer e assumir nossa condição de sujeitos
pensantes.
Links:
https://coronavirus.saude.gov.br/

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=
875
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1. QUÍMICA - Energia e as transformações químicas
Conceito de calor nas transformações
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 as próximas vamos aprofundar um pouco mais o tema, abordando o
conceito de calor nas transformações químicas da matéria para obtenção de energia.

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

As palavras quente e frio são,
na verdade, termos criados para
facilitar o entendimento da sensação
térmica. Essa sensação é variável,
porque depende de pessoa para
pessoa, por isso não é considerada.
Tais termos servem apenas para nos
ajudar na compreensão da teoria. A
temperatura mais baixa corresponde
ao frio e a mais alta, ao quente.
Fonte:
Temperatura
e
calor.
Disponível
em:
A temperatura corporal é
<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/temperatura-calor.htm>. Acesso
constante, em média 36,5 °C, devido
em: 10 abr. 2020.
às reações químicas que ocorrem
para manter o metabolismo do organismo. Quando esse metabolismo é alterado, por exemplo,
por uma infecção, a temperatura do corpo aumenta porque o movimento das moléculas foi
alterado.
Agora, quando estamos em uma região fria, a circulação sanguínea na superfície da
nossa pele aumenta, para compensar a transferência de energia do nosso corpo para o
ambiente, evitando que a temperatura corporal abaixe. Essa energia que é perdida pelo corpo
para o ambiente se chama calor.
Nessa situação, as macromoléculas que são ingeridas e os carboidratos, são
queimados para liberar energia para o organismo para compensar a energia transferida ao
ambiente. Isso explica o porquê de no período de frio as pessoas sentirem mais fome.
Caso contrário acontece quando estamos em uma região quente. Nosso corpo precisa
perder energia para compensar a energia recebida do ambiente. Quando transpiramos, nosso
corpo cede calor para o líquido evaporar e resfriar-se. Assim, nossa temperatura corporal
diminui.
Por causa das reações internas que liberam energia, nosso organismo geralmente tem
uma temperatura mais elevada que a do ambiente, exceto em ambientes muito quentes.
A partir dessa contextualização podemos, então, certificar que calor corresponde à
transferência de energia térmica entre corpos de temperaturas diferentes.

O calor é definido como a energia térmica que se movimenta entre
corpos com temperaturas diferentes.

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

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

Fonte: Transferência de calor. Disponível em:
<http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=288>. Acesso em: 04 jul. 2018.

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

Transformações químicas:

Para você se informar:

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

É o suco que "esquenta" o gelo
https://www.youtube.com/watch?v=to7iklmUqGo
A Diferença Entre Calor E Temperatura
https://www.youtube.com/watch?v=vN1SRqgERvo
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2. FÍSICA - Energia e suas transformações
Máquinas térmicas
Dando continuidade aos nossos estudos, abordaremos uma modalidade de energia que
foi a propulsora da revolução industrial – o calor. A máquina a vapor constituiu o vértice de
transformação de uma era, ela está no contexto das máquinas térmicas, e hoje entenderemos
seu princípio de funcionamento.
Uma máquina térmica é um dispositivo que extrai energia do ambiente na forma de
calor e realiza um trabalho útil. Toda máquina térmica utiliza uma substância de trabalho.
Nas máquinas a vapor, a substância de trabalho é a água, tanto na forma líquida quanto na
forma de vapor. Nos motores de automóvel, a substância de trabalho é uma mistura de
gasolina e ar. Para que uma máquina térmica realize trabalho de forma contínua, a substância
de trabalho deve operar em um ciclo, ou seja, deve passar por uma série fechada de processos
termodinâmicos, chamados tempos, voltando repetidamente a cada estado do ciclo. Vamos
ver o que as leis da termodinâmica podem nos dizer a respeito do funcionamento das
máquinas térmicas. Podemos compreender melhor o funcionamento das máquinas térmicas
estudando o comportamento de uma máquina térmica ideal ou máquina de Carnot.

A figura acima apresenta os

elementos de uma máquina

de Carnot. As duas setas

pretas horizontais no centro representam uma substância de trabalho operando ciclicamente.
Uma energia |QQ| é transferida na forma de calor da fonte quente, que está a uma temperatura
TQ, para a substância de trabalho; uma energia |QF| é transferida na forma de calor da
substância de trabalho para a fonte fria, que está à temperatura TF. Um trabalho W é
realizado pela máquina térmica (na realidade, pela substância de trabalho) sobre o ambiente.
De todas as máquinas térmicas, a máquina de Carnot é a que utiliza o calor com maior
eficiência para realizar trabalho útil. Surpreendentemente, Carnot foi capaz de analisar o
desempenho desse tipo de máquina antes que a primeira lei da termodinâmica e o conceito de
entropia fossem descobertos. Vale lembrar que a máquina de Carnot é um modelo, e as
máquinas térmicas reais são bem menos eficientes, por exemplo o motor de automóvel.
O que precisamos ter em mente é que calor é uma forma de energia, e por isso pode
realizar trabalho.
Para complementar o estudo de hoje é de suma importância que você assista ao vídeo
recomendado na atividade ―para você assistir‖. O vídeo aborda as aplicações práticas de
máquinas térmicas que são impossíveis de tratarmos aqui.
Bons estudos

Máquinas térmicas:

Para você se informar:

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

Como foi inventado o motor a vapor?
https://www.youtube.com/watch?v=tvJ2BDhKsaQ
O universo mecânico - entropia
https://www.youtube.com/watch?v=Xpuvzy4FFAQ
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3. BIOLOGIA - Fontes de energias
A partir da revolução industrial o homem ampliou muito as suas capacidades
relacionadas à indústria e ao transporte. A população cresceu, e com isso também o consumo
de energia. Com a intensificação da exploração renováveis dos recursos naturais e as
mudanças nos padrões de consumo, os impactos sobre o ambiente foram significativos.
Intensificação do efeito estufa, poluição, chuva ácida, destruição da camada de ozônio,
destruição da biodiversidade, são alguns dos efeitos decorrentes do processo de
transformação e uso da energia.
A energia que usamos para suprir as nossas necessidades diárias são provenientes de
um conjunto de fontes, que podem ser esgotáveis ou não. A matriz energética de um país
corresponde às fontes de energia disponíveis para serem transformadas, distribuídas e
utilizadas para atender as demandas da população.
Podemos classificar as fontes primarias usadas na produção de energia como
renováveis e não renováveis. As fontes não renováveis são assim denominadas em virtude da
possibilidade de se esgotar, considerando que o seu uso pode se dar em uma escala muito
maior do que o seu tempo de reposição na natureza. Estão inclusos aqui o petróleo, o carvão,
gás natural e combustíveis radioativos (urânio, plutônio, etc.). O tempo para formação dessas
fontes se dá em milhares de anos, ao contrário do que ocorre com as chamadas fontes
renováveis, provenientes do sol, do vento, das marés, águas dos rios e biomassa, que são
repostas de modo mais rápido que a sua utilização.
O
gráfico
da
matriz energética mostra
qual a contribuição de
cada fonte no país e no
mundo. Embora o maior
consumo de energia no
Brasil seja de origem não
renovável,
as
fontes
renováveis
compõem
quase metade da matriz
energética. Já a matriz
energética mundial é
Fonte: Matriz energética e elétrica. Disponível em:
composta quase em sua
<http://epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica>.
totalidade por fontes não
Acesso em:13 abr. 2020. (Adaptada)
renováveis.
Fontes renováveis de energia podem ser usadas na geração de energia elétrica, a
exemplo da energia hidráulica (água), solar, eólica (vento) e biomassa. É de fundamental
importância a compreensão de que todas as fontes de energias apresentam aspectos positivos
e negativos, e que nenhuma energia pode ser considerada totalmente ―limpa‖. Desse modo,
pensar em um modelo de desenvolvimento sustentável não está associado apenas ao aumento
do uso das fontes renováveis, mas também à economia de energia e ao seu uso de forma

eficiente. O quadro abaixo faz a comparação dos tipos de energias renováveis, apresentando
algumas de suas vantagens e desvantagens.
Tipo de
energia

Pontos positivos

Pontos negativos

 As características físicas e  Emissões de gases como CO2 (gás
geográficas
do
País
carbônico) e CH4 (metano) em virtude
favorecem a geração de
da biomassa pela barragem, ou da
energia a partir dessa
matéria orgânica em decomposição que é
fonte.
transportada
pelos
afluentes
das
barragens;
 Impactos sociais devido ao deslocamento
Hidráulica das comunidades ribeirinhas;
movimento

Alteração do ecossistema aquático e
da água.
terrestre, com impactos à fauna e flora
(desmatamento,
perda
de
biodiversidade);
 Impactos econômicos para a população
do entorno que sobrevive da pesca, por
exemplo.

Biomassa
matéria
orgânica.

Eólica
vento

 Baixo custo;
 Possibilidade de
reaproveitamento de
resíduos;
 Ocorre balanceamento na
emissão de gás carbônico
(CO2), já que na produção
da biomassa, há extração
do CO2 da atmosfera;
 Não produz resíduos, nem
emite gases poluentes;
 Baixa emissão de gases de
efeito estufa.
 Baixo custo;
 Não produz resíduos, não
emite gases poluentes, não
produz
ruídos,
nem
poluição visual;

 Impactos ambientais indiretos, oriundos
do processo de obtenção da biomassa.
No caso de monoculturas pode haver a
contaminação do solo e da água pelo uso
de agrotóxico, por exemplo.

 Poluição sonora e visual;
 É comum a colisão de aves nas turbinas,
assim como a migração das aves pode
ser prejudicada.

 Os
impactos
estão
relacionados
principalmente à fabricação das células
fotovoltaicas. Por exemplo, grande parte
Solar
radiação
das células são feitas de Silício (Si), o
solar.
que envolve processos de extração e
tratamento, que podem usar produtos que
geram impactos ao ambiente.
 Área utilizada para usina é  Custo de implementação alto.
pequena;
 Calor dissipado aumenta a temperatura
Geotérmica
 Quase não há emissão de
do ambiente.
- calor do
gases poluentes como  Emissão de ácido sulfídrico (H2S), que é
interior
da
CO2 e SO2.
corrosivo e prejudicial à saúde.
Terra.
 Poluição sonora nas usinas e pelas
máquinas de perfuração do solo.

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

Estudar significa trabalhar por você, por pessoas queridas de seu convívio e por um
mundo melhor.
Estamos atualmente passando por um momento difícil com a pandemia do
coronavirus, porém não significa que não possamos buscar novas formas de dobrarmos estas
dificuldades e continuar nosso caminho, ao qual desejamos chegar. Dentre eles os nossos
estudos, fonte segura de conhecimento e formação.
A matemática está presente e faz parte também deste sonho. Segue, através deste
material, uma proposta para ajudá-lo a enfrentar as necessidades do mundo atual em casa, por
meio dos estudos que poderão mudar seu futuro.
Bons estudos!
1. UM PASSEIO PELAS

Disponível em: <https://www.iped.com.br/cursos-gratis/concursos-publicos/curso-rapido/matematicaconcursos-matrizes-método-cramer>. Acesso em: 10 abr. 2020.

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

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

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

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

A=B

Solução:

Adição de matrizes

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

Exemplo: Dada as matrizes A e B determine

A+B.

Solução:

Subtração de matrizes

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

Exemplo: Dada as matrizes A e B determine

A-B.

A=[

]

B= [

]

Solução:

A-B=[

A- B = [

]

]

Sugestão de vídeo:
Conteúdo:
Adição e Subtração de Matrizes
Disponível em:
<https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=21689&name=Adi%C3%A7%C3%A3o
%20e%20subtra%C3%A7%C3%A3o%20de%20matrizes > . Acesso em: 14 abr. 2020.
Disponível em: < https://www.matematicapremio.com.br/matematica-financeira-216questoes-com-gabarito/ >. Acesso em: 10 abr. 2020.
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Deixamos claro que está 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 por ventura
surgirem ao longo dos estudos.

