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1. Gênero Textual Cartaz de Campanha - LÍNGUA PORTUGUESA
O

GÊNERO

DO

DISCURSO:

CARTAZ

DE

CAMPANHA

COMO

INSTRUMENTO DE COMBATE AOS DISCURSOS DE ÓDIO E MANIFESTAÇÕES
DE INTOLERÂNCIA
As tecnologias têm facilitado e acelerado o acesso à informação, oportunizando
a todos os sujeitos o espaço de produção, apropriação e crítica, nas mais diversas
plataformas de comunicação.
Em contrapartida, negativamente observa-se com frequência que nos mais
diversos veículos de comunicação, principalmente nas redes sociais, publicações,
comentários e contra-argumentos ofensivos, preconceituosos e que excedem ao bom
senso e extrapolam, desrespeitando o bem comum. Por exemplo, apresentam-se na
forma de discursos de ódio e intolerância contra pessoas e grupos, são ataques e
provocações que objetivam inferiorizar, seja por raça, gênero, etnia, religião, região,
etc.
Identificar esta negativa realidade e não agir para revertê-la é compactuar com
ela. Mas ao adotar o gênero textual adequado exigido na situação comunicativa e
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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colocá-lo em prática, seja na oralidade ou na escrita, o estudante estará demonstrando
seu descontentamento e atuando com a língua em contextos reais de uso.
Nesta sequência de atividades “o gênero do discurso: cartaz de campanha” foi
selecionado pelas características de argumentação, ampliadas pela utilização da
linguagem verbal e não verbal para persuasão/convencimento do leitor para além, pelo
grande alcance de público nas plataformas de comunicação digital, servindo como
ferramenta de combate a intolerâncias manifestadas e reversão desta realidade.

Leia na sequência um cartaz de campanha da UNICEF Brasil, na rede
social twitter, em combate a práticas de intolerância e discursos de ódio:
Figura 1 – Cartaz de Campanha contra o Discurso de Ódio

Fonte: Twitter UNICEF Brasil. (2019).

A proposta é agir como no exemplo acima, adotando o gênero textual mais adequado à
situação comunicativa e utilizá-lo como instrumento de intervenção e transformação da
realidade, e não simplesmente identificar problemas e esperar que governantes e
autoridades façam alguma coisa, pois dentro das possiblidades reais de um processo
de interação/comunicação a língua portuguesa é reconhecidamente nossa maior

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

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
aliada, quando se pretende atuar para resolver e/ou minimizar problemas de ordem
social.
Leia também cartazes da campanha: #PraCegoVer, do Ministério Público
Federal, em sua rede social facebook, em combate ao discurso de ódio e
intolerância apresentados abaixo.
Figura 2 – Cartaz de Campanha

Figura 3 – Cartaz de Campanha contra

contra o Discurso de Ódio

o Discurso de Ódio

Fonte: Facebook do Ministério Público Federal.
(2019).

Fonte: Facebook do Ministério Público Federal.
(2019).

Os cartazes de campanha apresentados permitem-nos inferir, a partir de uma
rápida

análise

de

leitura

e

compreensão,

que

eles

têm

como

finalidade

persuadir/convencer o leitor por meio de uma mensagem curta que pode ser
informativa e, às vezes, apelativa. Em sua estrutura apresenta, para além do texto
verbal, o uso criativo de imagens associadas a uma mensagem de impacto, ambas
alinhadas ao contexto e ao público que pretende atingir.

Desafio de Língua Portuguesa
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1- Leia atentamente os cartazes 1 e 2 e marque com X a alternativa correta das
questões a seguir:
Figura 4 – Anônimo Digitando

Fonte: Edição no canva (2020).

a)

O cartaz 1, somente com o uso de imagens, cumpre sua função e deixa

clara a mensagem pretendida de que se deve parar com o discurso de ódio?
( ) Sim, pois a imagem não deixa dúvidas e não poderia tratar-se de outro assunto.
( ) Não, pois a mão que indica um possível “pare” ao anônimo digitando, não dá pistas
do que está sendo digitado, não identificando portanto o assunto abordado.

2)
Figura 5 – Frase Apelativa

Fonte: Edição no canva (2020).

O cartaz 2, somente com o texto verbal, atende as características e estrutura do
gênero despertando a atenção do leitor de forma criativa?
As referências estão publicadas separadamente.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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( ) Sim, pois o texto verbal é suficiente para prender a atenção do leitor, e ele mesmo
cria a imagem que quiser na sua cabeça.
( ) Não, pois o texto verbal com complemento da imagem ampliaria a possibilidade de
convencimento do leitor.

2- Leia as informações e marque V (verdadeira) ou F (Falsa). Responda com base na
leitura até aqui realizada e no conhecimento adquirido/desenvolvido sobre o tema
discurso de ódio e intolerância” e do gênero do discurso “Cartaz de Campanha”.


Possíveis ações de combate ao discurso de ódio e intolerância.

a Discutir nas redes sociais com os publicadores e compartilhadores de
discurso de ódio e intolerância;
b Escrever e publicar comentários proferindo xingamentos contra pessoas
que postam conteúdos identificados como discurso de ódio e intolerância.
c Selecionar o gênero do discurso mais adequado à situação comunicativa,
produzi-lo e publicá-lo, contribuindo para redução dos impactos causados
às pessoas e grupos acometidos.
d Produzir cartazes de campanha e/ou outros gêneros do discurso do
campo

da

argumentação

como

forma

de

combate

a

atitudes

preconceituosas e de inferiorização.
e Produzir e publicar cartazes de campanha enfatizando a importância da
sociedade para não compartilhamento de discurso de ódio e intolerância.


A finalidade do gênero do discurso “cartaz de campanha” é:

a Convencer o leitor a adotar atitudes e comportamentos responsáveis para
com próximo.
b Cobrar os governantes e autoridades para repressão e punição aos
publicadores e compartilhadores de conteúdo preconceituoso.
c Compactuar com atitudes discriminatórias.
d Refletir sobre o perigo de utilizar as redes sociais.
e Moldar mentalidades e comportamentos de grupos sociais, combatendo
As referências estão publicadas separadamente.
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atitudes não condizentes com o bem comum.

* As principais características do gênero do discurso “cartaz de campanha” são:
a Frase curta e de impacto alinhada a uma imagem criativa.

V

F

b Texto verbal e não verbal se complementam para transmissão de uma

V

F

V

F

V

F

V

F

mensagem.
c Gênero do discurso de composição criativa e de fácil entendimento (foto
ou outro tipo de imagem acompanhada de um enunciado escrito), quanto
por sua capacidade de abordagem.
d

A imagem e o texto escrito são desvinculados da realidade.

e A imagem é suficiente para compreensão da mensagem a ser transmitida.
*A

proposta de produção do gênero textual é a próxima possibilidade de atividade.

As referências estão publicadas separadamente.
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2.

Verb To Be - LÍNGUA INGLESA

O verbo “to be” possui dois significados em português: ser ou estar. Logo, serve
tanto para dizer que eu sou brasileiro (I am Brazilian.) quanto para dizer que eu estou
feliz (I am happy.) Posso dizer que eu sou um professor (I am a teacher.) e dizer que
eu estou na escola (I am at school.). Antes de continuarmos, é importante saber os
pronomes pessoais, que serão utilizados como sujeitos nas orações.

English

Português

Singular

I
You
He
She
It

Eu
Você/Tu
Ele
Ela
Ele/Ela (objeto ou
animal)

Plural

We
You
They

Nós
Vocês/Vós
Eles/Elas

Observe a conjugação do verbo “to be” no presente afirmativo. Suas formas no
presente são: “am”, “is” e “are”.
I am

Eu sou/estou

Exemplos:

You are

Você é/está

I am handsome. (Eu sou bonito).

He is

Ele é/está

She is

Ela é/está

It is

Ele/Ela é/está

We are

Nós somos/estamos

You are

Vocês são/estão

They are

Eles/Elas são/estão

You are a dentist. (Você é um(a) dentista).
He is my neighbor. (Ele é meu vizinho).
She is at the park. (Ela está no parque).
The dog is outside. (O cão está lá fora).
We are the world. (Nós somos o mundo).
You are my friends. (Vocês são meus amigos).
They are with me. (Eles estão comigo).

As referências estão publicadas separadamente.
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Para a negativa, não há complicação. Basta acrescentar a partícula NOT após o
verbo conjugado (am, is, are).
I am NOT

Eu NÃO sou/estou

You are NOT

Você NÃO é/está

He is NOT

Ele NÃO é/está

She is NOT

Ela NÃO é/está

It is NOT

Ele/Ela NÃO é/está

We are NOT

Nós NÃO somos/estamos

You are NOT

Vocês NÃO são/estão

They are NOT

Eles/Elas NÃO são/estão

Exemplos:
I am NOT angry. (Eu não estou nervoso.)
You are NOT alone. (Você não está sozinho.)
He is NOT my neighbor. (Ele não é meu
vizinho.)
She is NOT at the club. (Ela não está no clube.)
The dog is NOT here. (O cão não está aqui.)
We are NOT sad. (Nós não estamos tristes.)
You are NOT doctors. (Vocês não são médicos.)
They are NOT lost. (Eles não estão perdidos.)

Finalmente, para a interrogativa, simplesmente invertemos a posição do sujeito e do
verbo.
Exemplos:
Am I?

Eu sou/estou?

e you?

Você é/está?

Is he?

Ele é/está?

Is she?

Ela é/está?

Is it?

Ele/Ela é/está?

Are we?

Nós somos/estamos?

Are you?

Vocês são/estão?

Are they?

Eles/Elas são/estão?

Are you my classmate? (Você é meu colega de classe?)
Is she your sister? (Ela é sua irmã?)
Are we on the right road? (Nós estamos na estrada certa?)
Are they married? (Eles são casados?)

Existem também as formas contraídas, conforme o quadro abaixo:

Desafios de Língua Inglesa
As referências estão publicadas separadamente.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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1) Utilize as estratégias de leitura para o diálogo a seguir, um trecho retirado do livro
“The Prince and the Pauper” (O Príncipe e o Pobre), escrito por Mark Twain. O
romance apresenta dois meninos muito parecidos, que resolvem trocar de roupa e de
vida durante o reinado de Henrique VIII.
Are you my son?
The King visits the prince (or is he the poor boy?).
King: I don't understand! Are you my son?
Tom: No, I'm not a prince, I'm poor.
King: Are you sure? Your clothes are not very old!
Tom: They're not my clothes. They're Edward's clothes. He's poor now.
King: Oh no! This is terrible! Is it true?
Tom: Yes, it is. I'm really sorry, King Henry. You aren't my father, you're my King.
Vocabulary:
poor = pobre
Are you sure? = Você tem certeza?
king = rei
clothes = roupas
now = agora
Is it true? = É verdade?
Sorry. = Sinto muito.
2) Sublinhe no diálogo o verbo To Be em suas formas do presente: AM, IS, ARE.
3) Copie os pronomes pessoais e as formas do verbo To Be, destacados com negrito

no diálogo entre Tom e o rei.
4) Escreva em inglês as sentenças abaixo:

a) Edward é um príncipe. = ___________________________________
b) Tom é um rapaz pobre. = ___________________________________
c) Você é meu filho? = ___________________________________
d) Isto é terrível. = ___________________________________
e) Você não é meu pai. = ___________________________________
5) Circule a forma correta do verbo to be.
a) I be / am / is twelve years old.
b) They be / am / are in the garden.
c) It am / is / are six o'clock.
d) You be / is / are a dentist.
e) The book be / is / are on the table.
f) It am / is / are very hot today.
g) My sister am / is / are at work.
As referências estão publicadas separadamente.
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h) I be / am / are hungry.
i) We am / is / are students.
6) Use o verbo to be no presente para criar sentenças verdadeiras a seu respeito.
a) My mobile phone ________ new.
b) Today _________ Monday.
c) Coffee ________ my favorite drink.
d) I ________ a good chef.
e) My eyes _________ blue.
f) It ________ hot today.
g) I _________ at home.

6) Assista ao vídeo:

Título: Verbo To Be (Afirmativo, Negativo e Interrogativo)
Canal: Lucas Gilbert
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SXuBaxqsinQ>. Acesso em 18 jun.
2020.

As referências estão publicadas separadamente.
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3.

Os numerais cardinais e ordinais - LÍNGUA ESPANHOLA

Nesta semana você irá aprender a escrever os numerais cardinais e ordinais em
espanhol. O texto para compreensão leitora trabalhará o uso das porcentagens.
Aproveite para conhecer essas estruturas, pois elas serão fundamentais para o
desenvolvimento de suas habilidades em Língua Espanhola. Boa aula!

1-

Los Cardinales

Regras para escrever corretamente os numerais em espanhol:

1.

De zero a trinta os numerais cardinais são escritos em apenas uma palavra:

2 - dos
15 - quince
25 - veinticinco
27 - veintisiete...
2.
A partir dos trinta, acrescenta-se a conjunção “y” para juntar dezenas e
unidades:
As referências estão publicadas separadamente.
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31 - treinta y uno
52 - cincuenta y dos
78 - setenta y ocho
96 – noventa y seis

2-

Los Ordinales

Os numerais ordinais indicam a ordem ou a posição dos elementos de uma sequência,
lista, série ou relação. Para expressar posições finais usamos:



Outra

Antepenúltimo
Penúltimo
Último ou postrero
utilização importante dos numerais é a descrição de porcentagens. Para

escrevê-las devemos utilizar o termo “por ciento” ao final.

20% - veinte por ciento.
80% - ochenta por ciento.
O sinal gráfico utilizado para separar as casas decimais é a vírgula ( , ). Em espanhol
esse sinal recebe o nome de coma. As cifras decimais podem ser expressas
utilizando-se as palavras coma ou punto.
As referências estão publicadas separadamente.
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50,7% - cincuenta coma siete por ciento.
17,05% - diecisiete punto cero cinco por ciento.

3-

Comprensión Lectora

El precio de las viviendas en São Paulo (Brasil) cae un primera vez en cuatro
años
El precio del m2 en viviendas nuevas de uno y dos dormitorios en São Paulo bajó un
7,8% en el primer trimestre de año, según una encuesta de Empresa Brasileira de
Estudos do Patrimônio (embraesp). Ésta es la primera vez en cuatro años que el precio
de la vivienda nueva en la ciudad más grande del país desciende.
Así, el precio medio por metro cuadrado en viviendas nuevas de uno y dos
dormitorios se situó en 5.900 reales (2.236 euros) a finales de marzo frente a los 6.400
reales (2.425 euros) registrados en diciembre. Mientras que para el valor de los pisos
de tres dormitorios bajaron entre un 1% y un 5%
Paulo Pompeia, presidente de embraesp, asegura que el mercado inmobiliario de la
ciudad podría haber iniciado un fase de descensos. El directivo prevé que el precio del
m2 de las viviendas en sao paulo cederá un 10%. (Fonte: Idealista.)

Desafios de Língua Espanhola
1)

Escreva os numerais cardinais e ordinais por extenso em espanhol.

a)
b)
c)
d)
e)

27
________________________________________________________
728 ________________________________________________________
7°
_________________________________________________________
1.527 _________________________________________________________
59° _________________________________________________________

2)
Escreva por extenso as porcentagens que aparecem no texto.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
As referências estão publicadas separadamente.
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Escultura – Moldar e esculpir - ARTE

4.

Olá estudante, vamos para mais um encontro de estudo sobre a arte. Para este
momento vou falar sobre a arte da escultura e enfatizar alguns artistas matogrossenses que trabalham com a técnica da

Figura 1: Artista e esculturas

modelagem e esculpir a madeira.
A escultura é a arte das formas espaciais em
terceira dimensão, isto é, seu significado está na
transformação da matéria bruta em peças com
significado. Quando dizemos “formas espaciais”
queremos dizer formas em terceira dimensão, isto
é, com volume, altura e profundidade.
Considerada a terceira das artes clássicas, a
escultura é a técnica de representar objetos e seres
através da reprodução de formas. Utiliza-se de
materiais como gesso, pedra, madeira, resinas
sintéticas, aço, ferro, mármore, entre outros tipos de
Fonte: Facebook. (2020)

materiais.
A escultura pode ser feita a partir de várias técnicas. Entre elas podemos citar
alguns materiais mais fáceis de trabalhar como a argila, a cera ou a madeira
A escolha do material a ser trabalhado na escultura é muito particular, depende
da preferência de cada artista. Sem dúvida, isso acontece com dois artistas matogrossenses que vamos conhecer em seguida.
Trata-se da artista Rosylene Pinto, que elabora suas esculturas a partir da modelagem
em argila, utilizando o ato de moldar – ajustar a forma manualmente de material como
o barro. E temos o artista Sebastião Veloz, que trabalha a técnica de esculpir na
madeira – talha em material duro.

As referências estão publicadas separadamente.
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A artista visual cuiabana Rosylene Pinto (1969), desde criança sempre gostou de tudo
que era relacionado à arte, mas só em 1999 iniciou sua carreira artística na arte da
Figura 2: Escultura Amor de Mãe

pintura em tela. A artista é bastante versátil e
desenvolve outras atividades artísticas com muita
habilidade. Contudo, sua principal atividade artística
é a escultura figurativa em cerâmica, em que cada
peça

modelada

tem

características

únicas,

inspiradas no cotidiano. Suas peças retratam os
índios, os ribeirinhos, as mulheres, o pescador,
imagens religiosas, utilitários. Enfim, tudo com alguns

Fonte: Facebook. (2020)

traços da cultura mato-grossense, que são revelados
através da forma com energia positiva e amor.
Figura 3 – Sebastião Veloz

A seguir, vamos falar um pouco de um escultor
que trabalha sua técnica em madeira.
O artista Sebastião Rodrigues Veloz Filho, nasceu
em 31 de janeiro de 1961, em Minas Gerais e
atualmente vive em Guarantã do Norte. O artista
desenvolve sua arte a partir de sua história de
Fonte: Revista Biografia. 2017.

vida, que envolve amadurecimento e defesa da

natureza, utilizando madeira que está queimada e inutilizada.
Uma exposição de 2017, “Ateliê Araúna: do formão ao formato”, reuniu obras talhadas
em madeira. As peças traduzem a beleza da mulher indígena, a fauna e a flora de
Guarantã do Norte, talhadas em madeiras como o pau-brasil, o mogno, o pequizeiro, a
Figura 4 – Escultura em madeira

amoreira e o canelão.
E concluímos nosso estudo falando um pouco sobre o
que é a escultura, e assim ressaltando alguns artistas
mato-grossenses que trabalham com algumas das
técnicas da escultura, da modelagem e a técnica de
As referências estão publicadas separadamente.
Fonte: Revista biografia. (2017)
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esculpir em madeira. Espero que tenham aproveitado este momento de interação com
arte. Até o nosso próximo encontro!!!!

Sugestão de vídeo
FACEBOOK. Entrevista ao olhar conceito. Disponível em:
<https://www.facebook.com/ateliecasafuzuedasartes/videos/1889773487936598>.
Acesso em: 27 jun. 2020.

Desafios de Arte

1 - A escultura é a arte das formas espaciais em terceira dimensão, isto é, seu
significado está na transformação da matéria bruta em peças com significado.
Diante disso, as esculturas são produzidas em terceira dimensão, e isto quer dizer que
possuem:
a) volume, altura e profundidade.
b) tamanho, cor e luminosidade.
c) profundidade, textura e luz.
d) altura, simetria e equilíbrio.

2 - A escultura pode ser feita a partir de várias técnicas. Entre elas podemos citar
algumas bastante comuns:

a) modelagem, entalhe, fundição e moldagem.
b) trançado, cinzelação, montagem e aquarela.
c) afresco, moldagem, grafite e talha.
d) entalhe, mural, colagem e fundição.

3 - Depois de conhecer sobre a arte tridimensional e a arte de alguns artistas matogrossense, agora é sua vez de produzir uma escultura com materiais que você tem em
sua casa. Então, coloque a mão na massa. Você pode usar argila, sabão, arame,
massa de modelar, papel manche, massa de biscuit e outros. Bom trabalho!!!
As referências estão publicadas separadamente.
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5.

Conhecendo o Futebol – EDUCAÇÃO FÍSICA

Um pouquinho de história
Não se sabe ao certo as origens do futebol. Diversos esportes espalhados pelo
mundo possuíam características dessa modalidade, e por isso acredita-se que ele
surgiu a partir de adaptações de atividades violentas.
Cerca de 3000 a.C., por exemplo, os militares chineses praticavam um jogo bem
parecido, mas como técnica de aperfeiçoamento militar voltado para a guerra. Durante
as atividades, chutes eram direcionados contra a cabeça dos inimigos. No Japão, a
atividade era realizada em campos com aproximadamente 200 metros, e praticada por
membros da corte do Imperador. Algumas regras foram criadas durante esse período,
como a proibição do contato físico entre os participantes. O esporte começou a se
desenvolver na Grécia durante o século I a.C. As equipes eram denominadas de
“Episkiros” e os praticantes se dividiam em dois grupos com nove jogadores em cada
um deles. A bola era fabricada com a bexiga de boi preenchida de areia.
Em 1894, o estudante Chales Miller viaja para a Inglaterra e aprimora seus
conhecimentos sobre tal jogo. Quando desembarca no Brasil, traz em sua bagagem
um livro de instruções, chuteiras e uma bola. Miller passa, então, a ensinar o novo jogo
para seus colegas de críquete.
Algumas regras do jogo
As primeiras regras do futebol surgiram em 1848, com a publicação do Código
Unificado na Inglaterra. Com ela, o esporte foi autorizado para ser praticado no mundo
todo, foi definido o tamanho do campo e a bola passou a ser de couro. Com as novas
regras, o desporto começou a ser jogado profissionalmente e, em 1857, surge o
primeiro time profissional em Londres.
As principais regras do esporte são:
• Os jogos são disputados por duas equipes e cada uma conta com 11 jogadores;
• As partidas duram 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 minutos;
• É proibido o uso das mãos. Os pés, as pernas, o tronco e a cabeça podem ser
utilizados;
• O árbitro é responsável por supervisionar os jogos;
As referências estão publicadas separadamente.
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• O Impedimento invalida um gol feito por um jogador quando não tiver dois ou mais
jogadores adversários na linha de fundo;
• Se um jogador receber dois cartões amarelos ou um vermelho, então será expulso do
jogo;
• Será cobrado escanteio quando a bola sair pela linha de fundo e se o último jogador
que tocá-la estiver na defensiva;
• Será cobrado escanteio quando a bola sair pela linha de fundo e se o último jogador a
tocar estiver no ataque.

Desafios de Educação Física

1.
O que é o impedimento no futebol?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

As referências estão publicadas separadamente.
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Área de Humanas

1. A Revolução Industrial e o trabalho - HISTÓRIA
A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Inglaterra no final do século
XVIII, onde teve início a mecanização da produção, surgimento das primeiras
máquinas, energia do carvão e do ferro, revolução na agricultura - adubação, novos
tipos de plantação em oposição ao sistema rotativo de cultivo, utilizado desde a Idade
Média. E a mesma foi imposta pelas transformações técnicas e econômicas.
A passagem do sistema de produção artesanal para o sistema fabril, por sua
vez, foi marcada por inovações técnicas, nas quais a mecanização do trabalho teve
início no ramo da produção têxtil.
Com o crescimento das cidades, a expansão do comércio e a crescente
utilização das máquinas a vapor, de tear e de tecer, inicia-se a industrialização,
gerando uma expansão das empresas e das formas de produção cada vez mais
rápidas, de forma a gerar os mais altos índices de produção.
Nas fábricas, os trabalhadores foram obrigados a seguir o ritmo da máquina a
vapor, que forneceu um grande impulso ao setor têxtil. Criada em 1711, por Thomas
Newcomen, e aperfeiçoada em 1760 por James Watt, ela possibilitou a instalação dos
moinhos em outras localidades, distantes das margens dos rios, o que não era possível
antes, já que dependiam de energia hidráulica em seu funcionamento. Somado a isso,
a energia a vapor também foi fundamental para o desenvolvimento dos transportes
utilizados como condutores de mercadorias de um local a outro.
A luz do dia já não marcava mais os limites da jornada de trabalho, e nas
cidades a iluminação a gás colocou sob controle do homem a duração do dia e da
noite. Num ritmo diferente do da indústria têxtil, os progressos na produção de carvão,
ferro e aço foram também muito importantes para a indústria britânica.
Nas fábricas, contudo, a revolução não chegou como deveria. Os trabalhadores
eram submetidos a jornadas superiores a 14 horas de trabalho por dia; os acidentes
eram constantes e os salários irrisórios. O menor e a mulher sofriam todo tipo de
As referências estão publicadas separadamente.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
discriminação e exploração, pois além de trabalharem jornadas imensas, não recebiam
nem a metade do ordenado reservado aos homens adultos.
No entanto, apesar desta aparente evolução, cresceram os níveis de
desemprego e insatisfação popular, pois a mão de obra humana estava sendo
paulatinamente substituída pelas máquinas.
Figura 1 – Fábricas na Revolução Industrial

Fonte: Fantástico cursos. (2020).

Hoje em dia, com o atual estágio da industrialização e com o desenvolvimento
das automações (softwares, computadores que controlam as linhas de produção das
indústrias) e da mecatrônica (que produz as automações), a situação da classe
trabalhadora se encontra cada vez mais em risco.

Desafios de História
Responda as questões abaixo:
1- O que aconteceu após a Revolução Industrial?
R:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2 – Comente sobre a importância da máquina a vapor:
R:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3 – Como era a rotina dentro das fábricas?
R:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
As referências estão publicadas separadamente.
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2. As mudanças no capitalismo e o espaço geográfico GEOGRAFIA
A sociedade e o espaço geográfico sofrem modificações constantes. Nem
sempre o mundo foi regido pelas relações capitalistas, marcadas pelo comércio, pelos
salários e tantos outros elementos que fazem da economia uma soma de eventos bem
dinâmicos.
A transição do feudalismo para o capitalismo

Figura 1: Feudalismo

gerou muita controvérsia. A delimitação dos feudos
impôs

um

período

de

pequena

mobilidade

da

população, menor número de conflitos de grandes
proporções e desenvolvimento de técnicas agrícolas.
Contudo, esse cenário propiciou o crescimento da
população, que passou a necessitar de menos
subsistência

nos

feudos.

Assim,

os

senhores

permitiram que os servos saíssem dos feudos,
juntando-se aos comerciantes, que começaram a se
proliferar

com

a

abertura

do

comércio

que

Fonte: Wikipédia, 2006

acompanhou o movimento das cruzadas. Esse quadro fortalece as atividades urbanas
e amplia a circulação de moedas. As atividades agrárias, típicas do feudalismo,
perderam importância e a figura do senhor feudal perdeu poder para uma nova classe
que

enriquecia

com

o

comércio:

os

burgueses.

É

impossível

separar

o

desenvolvimento das cidades do processo de expansão e
circulação do capital. Daí muitos estudiosos apontam o
período entre os séculos XIV e XVI como o nascimento do
capitalismo.
No sistema feudal não existia comércio, as relações
eram à base da troca de produtos, e toda produção era
destinada ao sustento local. As relações de trabalho se
realizavam de um lado entre o senhor feudal, dono da
terra que fazia parte da burguesia, e do outro lado o servo

CARACTERÍSTICAS DO
SISTEMA
CAPITALISTA:
-Toda mercadoria é destinada
para a venda e não para o uso
pessoal;
-O trabalhador recebe um salário
em troca do seu trabalho;
-Toda negociação é feita com
dinheiro
-O capitalista pode admitir ou
demitir trabalhadores, já que é
dono de tudo (o capital e a
propriedade).

As referências estão publicadas separadamente.
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ou camponês, que era subordinado ao senhor feudal. O servo trabalhava na terra do
senhor e pagava um “aluguel” pelo seu uso, além de trabalhar três dias por semana de
graça para ele. O servo devia gratidão ao senhor pelo trabalho e proteção. A essa
relação de dependência e gratidão dá-se o nome de vassalagem. Nesse período não
existia trabalho assalariado, o que resultava numa dependência social entre senhor e
servo.
No capitalismo as relações de produção e trabalho possuem características
opostas ao feudalismo. O sistema capitalista deixa explícita a função do dono dos
meios de produção e do trabalhador que vende sua força de trabalho. Outra
característica fundamental do capitalismo é a incessante busca pelo aumento da
produção, a busca de novos mercados consumidores e a busca de lucros.

FASES DO CAPITALISMO
Pré-capitalismo: ocorreu nos séculos XII ao XV, a produção era distribuída
através das relações de troca de produtos, o trabalho assalariado não havia se
estabilizado, o produto era fruto do trabalho e não da venda da força de trabalho. Os
artesãos eram donos dos ofícios (técnicas de trabalho), das ferramentas e da matériaprima.

PRIMEIRA FASE - Capitalismo comercial essa etapa do capitalismo foi marcada
pela expansão marítima das potências da Europa Ocidental na época (Portugal e
Espanha) em busca de uma nova rota para as Índias, objetivando romper a hegemonia
italiana no comércio com o Oriente via Mediterrâneo. Foi o período das grandes
navegações e descobrimentos, das conquistas territoriais, e também da escravização e
genocídio de milhares de nativos da América e da África.
O grande acúmulo de capital se dava através da circulação, ou seja, por meio
do comércio, daí o termo capitalismo comercial para designar o período. Defendia a
necessidade de acumulação de riquezas no interior dos Estados, e a riqueza e o poder
de um país eram medidos pela quantidade de metais preciosos (ouro e prata) que
possuíam.

As referências estão publicadas separadamente.
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SEGUNDA FASE - Capitalismo industrial: o capitalismo industrial foi marcado
por grandes transformações econômicas, sociais, políticas e culturais. As maiores
mudanças resultaram do que se convencionou chamar Revolução Industrial (Reino
Unido, segunda metade do séc XVIII). O comércio não era mais a essência do sistema.
Agora o objetivo passa a ser o lucro. Surge o termo mais-valia, criado por Karl Marx
(pensador alemão do séc XIX). É caracterizado pela aplicação de capital no setor
industrial. O trabalho assalariado se fixa, e então fica nítida a separação de classes: à
primeira classe pertencem os donos dos meios de produção e à segunda o
trabalhador, que tem apenas sua força de trabalho.

TERCEIRA FASE - Capitalismo Monopolista ou financeiro: Nesta fase o
capitalismo ficou marcado pelo poder do capital das instituições financeiras. Os grupos
e gigantescas multinacionais detinham os rumos do mercado, concentrando nas mãos
um grande poder de decisão até mesmo no campo político. Sua maior característica é
a concentração de capital e a Formação de Grandes monopólios e oligopólios, que são
empresas de grande porte que se associam para determinar os preços dos produtos,
controlar o mercado e absorver os concorrentes de menor porte. Ocorre, portanto, um
enfraquecimento da livre concorrência.

Geografia na rede:
Saiba mais sobre o capitalismo, em: < https://www.politize.com.br/capitalismo-o-que-e-o/>.

Desafios de Geografia
1)

Diferencie o sistema feudal do sistema capitalista citando as principais
características de cada um.

2) Caracterize cada uma das fases do capitalismo.

As referências estão publicadas separadamente.
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3. Karl Marx – Parte II. - SOCIOLOGIA
Teoria de Karl Marx
Marx desenvolveu uma densa e extensa obra

Figura 1: Karl Marx
que

abarca

importantes

conceitos

filosóficos,

econômicos e históricos, além de abrir caminho para
uma ampliação do método sociológico. Porém, o filósofo
ficou mais conhecido por sua teoria de análise e crítica
social, que reconhecia uma divisão de classes sociais e
a exploração de uma classe privilegiada e detentora dos
meios de produção sobre uma classe dominada.
O conjunto de seus conceitos importantes compõe o que Marx denominou de
materialismo histórico dialético, um método de análise social e histórica baseado na
luta de classes.
Logo no início do Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmam que "a história
de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes|1|". Essa
frase icônica representa o cerne do que é o marxismo: o reconhecimento de que
diferentes classes sociais são transpassadas por relações de dominação.

Dentro da teoria geral marxista, alguns conceitos se sobressaem por sua ampla
importância dentro do próprio sistema marxista. São eles:
Infraestrutura: pautada na economia e por sua centralidade na esfera
produtiva, que é o principal eixo compositor do materialismo histórico. A infraestrutura
envolve a divisão do trabalho, a produção e suas relações, a compra, o comércio etc.
Superestrutura: é um conjunto de instituições e normas que mantém a
ideologia social e a lógica de exploração funcionando. São elementos da
superestrutura o Estado, as leis, a religião e a cultura.
Mais-valia: é a diferença entre o preço de matéria-prima e produção de uma
mercadoria e o preço do trabalho e o custo dos meios de produção da mesma
mercadoria.

As referências estão publicadas separadamente.
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Alienação: há uma separação evidente entre o trabalhador e o fruto de seu
trabalho. A mais-valia, que nos processos de produção manufaturados beneficiava os
artesãos, no processo de produção capitalista beneficia o dono dos meios de produção
e tira dos trabalhadores a capacidade de se reconhecer no seu próprio trabalho.
Burguesia: é a classe detentora dos meios de produção.
Proletariado: é a classe operária.

Após a constatação do processo de dominação, Marx apresentou como possível
solução a Revolução do Proletariado, que seria uma revolta da classe operária que
tomaria consciência de sua classe, de sua força e das injustiças vividas.
Vídeos indicados:
https://www.youtube.com/watch?v=6_wCDO8ogM8

Desafios de Sociologia

1) Explique as principais diferenças entre Superestrutura e Infraestrutura na teoria de
Karl Marx.

As referências estão publicadas separadamente.
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4. “O inferno são os outros” - FILOSOFIA
A origem da expressão “o inferno são os outros” está na fala de um dos personagens
de uma peça escrita por Jean-Paul Sartre em 1945, intitulada Entre quatro paredes.
Nela, duas mulheres e um homem encontram-se no inferno, condenados a permanecer
para sempre juntos, “entre quatro paredes”, de modo que cada uma das figuras
cênicas age como carrasco das outras duas.

Ao trazer a célebre expressão, a peça sartriana pondera que o outro, na
verdade, é fundamental para o conhecimento de si mesmo. Isto é, o ser humano
necessita relacionar-se com o outro para construir a sua identidade, processo nem
sempre tranquilo e harmonioso.
Pensar na problemática da liberdade, implica em refletir sobre a própria
condição humana de vida em sociedade, na medida em que viver significa
conviver com o outro; e é nesta relação Eu – outro que se encontra o problema
da liberdade, pois o outro, faz parte do meu Eu, da minha consciência e dos
meus atos. Por essa razão, Sartre considera que “o inferno, são os outros”.
(SARTRE citado por BERVIQUE, 2008).

Considerando que a liberdade implica na responsabilidade por seus próprios
atos, para Sartre a maioria das pessoas não reconhece suas falhas, preferindo culpar
um fator externo qualquer, o outro. Segundo Sartre isto ocorre porque comumente não
assumimos as consequências de nossos atos. É preciso ter consciência de que
somos responsáveis pelas consequências de nossas ações, e não apenas ver o outro
como culpado por nosso sofrimento. O outro nos incomoda não por tirar nossa
liberdade, mas por nos lembrar a todo momento que, já que somos livres, somos
também responsáveis por tudo o que fazemos. O inferno está no fato de
possuir consciência da responsabilidade que a liberdade carrega.

Segundo Sartre o fato de estar no mundo e ter a liberdade para escolher de
modo consciente, causa angústia nas pessoas, e por isso agem de má fé e contrárias
As referências estão publicadas separadamente.
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à liberdade. Na má-fé o sujeito está diante apenas de si mesmo e evita fazer uma
escolha pela qual deve se responsabilizar. Na atitude de má fé o sujeito nega sua
liberdade absoluta1 e por consequência sua existência.

Links:
https://www.youtube.com/watch?v=GnaXyrFG-bU
https://www.youtube.com/watch?v=H5s982OheP8

Desafio de Filosofia

1. A pandemia da Covid-19 expõe o conflito entre o Eu e o outro, da vida em
sociedade, de modo muito claro ao termos que tomar decisões para nos
prevenir do contágio e prevenir o outro, pois muitas vezes não sabemos se
somos ou não portadores do coronavírus. É possível dizer que as pessoas que
não praticam os cuidados básicos de higienização como a lavagem das mãos,
não fazem uso de máscaras em locais de aglomeração ou não obedecem o
isolamento social agem de má fé?

1

. Verificar aula 10 na qual mencionamos que para Sartre homem e liberdade é uma identidade. Ou seja, o
homem só é quando assume a responsabilidade de que ser livre é liberdade existencial.

As referências estão publicadas separadamente.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Unidade
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CIÊNCIAS DA NATUREZA

1. A linguagem simbólica da Química - símbolos químicos
Na aula anterior estudamos sobre os elementos químicos. Vimos que são
conhecidos 92 elementos químicos naturais e 26 artificiais. Todas as substâncias com
as quais convivemos existem pela combinação desses elementos.
Os elementos químicos são representados por símbolos, eles são adotados de
acordo com critérios internacionais e por isso são reconhecidos em qualquer língua ou
alfabeto. A Química, como toda ciência, tem uma linguagem própria e convencional por
meio da qual os químicos de todo o mundo se comunicam e se entendem.

Quais símbolos e códigos da Química você conhece? Para que eles
servem?
No nosso cotidiano usamos vários tipos de códigos: no futebol, na sinalização do
trânsito, na música, na informática, entre outros. Assim, também a Química tem sua
linguagem própria para descrever substâncias por meio das fórmulas.
Jonh Dalton foi um dos pioneiros a definir um símbolo para cada elemento
conhecido em sua época com formatos circulares de diferentes aspectos (veja imagem
abaixo). Esses símbolos foram substituídos pelo sistema do químico sueco Jons Jakob
Berzelius (1779-1848), utilizados na atualidade.

Figura 1 - Representação simbólica de Jonh Dalton

Fonte: GATTO. 2017.

As referências estão publicadas separadamente.
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Na

linguagem

atual,

os

símbolos

contêm

uma

ou

duas

letras, sendo a primeira sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula. Essas
letras são obtidas a partir da primeira ou das duas primeiras letras do nome do
elemento, em latim. Se houver coincidência dessas letras, são utilizadas outras letras
do nome para compor o símbolo, junto com a primeira. Por exemplo, é muito comum
confundir magnésio (Mg) com manganês (Mn), que têm as duas primeiras letras do
nome iguais; então, as terceiras letras foram usadas para compor os símbolos.
Como o português é uma língua latina, diversos elementos possuem o símbolo
com a letra do nome em português, como hidrogênio (H), oxigênio (O), ferro (Fe) etc.
Mas alguns nomes de elementos, em latim, diferem do nome em português, como o
enxofre (S, sulfur), chumbo (Pb, plumbum), sódio (Na, natrium), potássio (K, kalium),
entre outros. (veja imagem abaixo)

Figura 2 - Representação atual dos símbolos dos elementos químicos

Fonte: Pixabay. 2017.

Os elementos são representados por símbolos e as substâncias são
representadas por fórmulas químicas. As fórmulas expressam quais elementos fazem
parte

delas,

qual

é

a

proporção

entre

esses

elementos

e

em

que

quantidade eles estão presentes em cada partícula da substância. Exemplos: H2O
(água), CO2 (gás carbônico). O número colocado em subscrito à direita do símbolo é
chamado de índice. Ele indica a quantidade do elemento naquela substância. Portanto,
na água existem 2 átomos de hidrogênio (H) e um átomo de oxigênio (O).
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Resumidamente:
Química na internet
Linguagem química
https://www.youtube.com/watch?v=hA_RxdcOkGM

Desafios de Química
1. Por que é importante conhecer a linguagem química?
2. Consulte a tabela periódica disponibilizada no link:
<https://www.tabelaperiodica.org/tabela-periodica-completa-versao-ano-2020atualizada-e-para-imprimir/> e encontre os elementos químicos sódio, alumínio,
mercúrio, magnésio, chumbo, cloro, flúor, ósmio, ferro, iodo, fósforo, enxofre e nióbio.
3. Reproduza a tabela abaixo no seu caderno e preencha os símbolos dos elementos
químicos:
Elemento Símbolo
Sódio
Alumínio
Mercúrio
Magnésio
Chumbo
Cloro
Flúor
Ósmio
Ferro
Iodo
Fósforo
Enxofre

*No endereço eletrônico, indicado na atividade,
está disponível a versão da tabela periódica para
impressão. Se você, estudante, tiver condições,
imprima uma cópia ou adquira uma tabela periódica
em uma livraria ou papelaria. A partir de agora vamos
utilizar as informações contidas na tabela periódica
com bastante frequência.

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

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

2. Energia e suas transformações - FÍSICA
Na semana anterior, estudamos e aprendemos conceitos relacionados à energia
potencial elástica armazenada em uma mola. Posso dizer que o aprendizado sobre
esse importante tema foi muito proveitoso. Vimos também algumas aplicações, tais
como o sistema de suspensão de um automóvel, bem como sistema de amortecedores
na construção de grandes edifícios. Esses exemplos são extremamente importantes, e
nos faz refletir com uma pergunta: como uma coisa tão simples, uma mola ou
amortecedor, tem aplicações tão complexas? A resposta para isso está numa
característica fundamental, a de comprimir e distender, porém, sempre tendendo a
voltar na sua posição ou tamanho original, recebendo e transformando energia e até
mesmo dissipando-a. As repetições de compressão e distensão de uma mola e
amortecedores, e sempre tendendo a restaurar o tamanho ou posição de origem, são
chamados de oscilações. As oscilações de um carro, após passar por um buraco ou
redutor de velocidade, é o sistema de suspensão (mola/amortecedores) trabalhando. O
estudo desta semana aborda uma aplicação muito específica de amortecedores na
construção civil. Observe a ilustração abaixo.
Figura 1 - Sistema de amortecedores do Taipei 101

Fonte: Nogueira, Alessandra. 2008.

A Figura 1 acima ilustra um dos prédios mais altos do mundo, o Edifício Taipei
101, localizado em Taiwan. Ele tem pouco mais de 500 metros de altura, possui um
As referências estão em aba separada.
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mecanismo pra atenuar as oscilações causadas pelo vento: uma esfera com massa
muito grande, localizada no topo do edifico, que oscila através de um complexo arranjo
de amortecedores que controla as oscilações do edifício. Se o vento faz um edifício
oscilar ligeiramente o movimento pode passar despercebido, mas se as oscilações se
repetem mais de 10 vezes por segundo tornam-se desagradáveis e podem causar
tonturas e náuseas nos ocupantes. Outro propósito desse engenhoso mecanismo é o
de proteger o edifício de terremotos, e isso já foi verificado. O mecanismo representado
na Figura 1 é um eficaz sistema de atenuação contra ventos fortes, que é constante
naquele local, e contra terremotos, conservando assim sua estrutura. As aplicações
dos conhecimentos vistos até aqui são infinitos, eu costumo dizer que dependendo da
demanda há uma aplicação possível, só depende de nossa criatividade.

Para você assistir: YOUTUBE. Edifício Taipei 101. Canal Eduardo MB. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=xDMyrkYMfJ4. Acesso em: 22 jun. 2020.

Texto complementar: SARAIVA, Aléxia. [Uma bola de 660 toneladas mantém
o 3° prédio mais alto do mundo em pé; conheça]. [2018]. In: Gazeta do Povo.
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/taipei-101-terceiromaior-predio-mundo-estrutura/. Acesso em: 22 jun. 2020.

Desafios de Física
1. Qual a função da massiva esfera instalada nos últimos andares do Edifício Taipei
101? (Dica: antes de responder assista ao vídeo indicado no item Para você assistir).

2. O que você entende por oscilações? Dê exemplos.

3. Faça uma pesquisa na internet sobre a Ponte de Tacoma Narrows. Depois de feita
essa pesquisa, você saberá qual foi o motivo de sua queda. Com base nos estudos
desta semana, você seria capaz de propor uma solução de forma que evitaria a queda
dessa ponte? Escreva sua proposta.

As referências estão em aba separada.
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3. O caminho percorrido pelo alimento no organismo - BIOLOGIA
Figura 1: O Sistema Digestório
O alimento que ingerimos passa
por um conjunto de órgãos que realizam a
sua decomposição mecânica e química,
absorção de moléculas e a eliminação
dos resíduos de alimentos. Essa quebra
dos

alimentos

microscópicas

é

em
para

partículas
que

sejam

absorvidas e transportadas para todas as
partes

do

corpo.

O

nosso

sistema

digestório é composto pela boca, esôfago,
estômago, intestino delgado, intestino

Fonte: Sistema digestório.

grosso, órgãos e glândulas acessórias
(fígado, vesícula biliar e pâncreas).

Órgão
Boca

Função
Entrada de alimentos, com a quebra mecânica do alimento por meio da
mastigação com o auxílio dos dentes e movimentação do alimento pela
língua. As glândulas salivares são importantes para umedecer o
alimento e iniciar a digestão do amido (um tipo de carboidrato), pela ação
da enzima amilase salivar. As enzimas participam das reações
químicas e, no caso da digestão, auxiliam na “quebra” de nutrientes em
partículas menores.

Faringe

Canal por onde o bolo alimentar passa e é transferido para o esôfago
(deglutição).

Esôfago

Tubo muscular que realiza contrações involuntárias (movimentos
peristálticos), que empurram o bolo alimentar até o estômago.

Estômago Órgão que produz o suco gástrico contendo ácido clorídrico e enzimas,
como a pepsina que decompõe as proteínas.
Pâncreas

Produção suco pancreático, que contém enzimas que atuam na digestão
As referências estão em aba separada.
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dos carboidratos, proteínas e lipídeos.
Fígado

Atua produzindo a bile, que é armazenada na vesícula biliar. A bile é
lançada na porção do intestino delgado chamada duodeno, e sua função
é semelhante a ação do detergente, separando as gorduras em
pequenas partículas, facilitando a sua digestão.

Intestino

Órgão responsável por quase toda a digestão e também pela absorção

delgado

dos nutrientes.

Intestino

Formação do bolo fecal e absorção de água. A porção final é o reto,

grosso

onde as fezes são acumuladas e liberadas pelo ânus.

Etapas da digestão
A quebra mecânica do alimento ocorre na boca, por meio da mastigação. A
salivação junto com a mastigação torna o alimento macio e mais fácil de ser engolido.
A ptialina é uma enzima presente na saliva, que inicia a quebra do amido antes da
deglutição. Após a deglutição, os movimentos peristálticos do esôfago propulsionam o
alimento até o estômago. O estômago secreta ácido clorídrico e pepsina, além de
enzimas proteolíticas (que digerem proteínas). As contrações peristálticas desse
órgão misturam o alimento e formam o quimo, uma substância espessa e ácida.
Quase toda a digestão ocorre no intestino delgado, composto pelo duodeno,
jejuno e íleo. O duodeno é a primeira porção do intestino. O alimento passa do
estômago para o intestino por meio de uma abertura estreita chamada piloro; essa
região também recebe a bile e as enzimas pancreáticas, como por exemplo a
amilase, tripsina, lipase. O jejuno corresponde à porção mais longa do intestino
delgado e o íleo é a porção final do intestino delgado que termina na válvula ileocecal,
por onde o quimo sem nutrientes passa para o intestino grosso. Além das enzimas, a
digestão dos alimentos é mediada por hormônios, que são substâncias essenciais no
controle da liberação da secreção de enzimas durante a atividade digestiva. Como
exemplo podemos citar a gastrina e a grelina. Uma das funções da gastrina é estimular
a produção do ácido clorídrico. Já a grelina age no sistema nervoso central,
estimulando a fome.

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
A digestão se completa após a conversão dos carboidratos, proteínas e
gorduras em açúcares, aminoácidos, ácidos graxos e glicerol. A mucosa intestinal
absorve esses nutrientes que serão transportados pela corrente sanguínea até as
células. O intestino grosso não produz enzimas digestivas nem hormônios. É
responsável pela absorção da água e formação do bolo fecal.

sistema digestório – Superinteressante. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ePaHIE61JBY>. Acesso em:
17 jun. 2020.

Desafios de Biologia

1. Substitua os números com o nome de órgãos ou funções relacionadas ao
sistema digestório.

2. Figura 1 – Sistema Digestório

Fonte: Arquivo prof. Débora Louzada

As referências estão em aba separada.
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4. O supercomprimento é o poder principalmente do intestino delgado.
Diariamente o intestino delgado absorve cerca de 7 a 8 litros de água. E, se
fossemos estender a superfície do intestino no chão, daria uma área de cerca
de 250 m2, mais do que uma quadra de tênis. (Adaptado)
Qual a função do intestino delgado?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. A vesícula é um órgão que se assemelha ao formato de uma bolsa,
componente importante do sistema digestório humano. Exerce a função de
reservar e concentrar a bile, produzida pelo fígado, a ser liberada no intestino
delgado. (Adaptado)
Quais alimentos têm a digestão facilitada na presença da bile? Explique.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

As referências estão em aba separada.
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4

Área de Matemática

1- FUNÇÃO QUADRÁTICA.

Olá alunas e alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês devem se
lembrar de que na aula anterior estudamos sobre: Máximo ou Mínimo e Conjunto
Imagem, Estudo do Sinal da Função do 2º Grau. Esta semana iremos dar
continuidade com as inequações do segundo grau.

INEQUAÇÕES DO 2º GRAU.
Quando estudamos equações do 2º grau nas semanas anteriores lidamos com
igualdades, ou seja, expressões em que precisamos encontrar as raízes da
equação em questão. Porém, quando tratamos de uma inequação a nossa
expressão conterá, ao invés do sinal de igual (=), os seguintes sinais de
desigualdade:
˃ (maior que)

≤ (menor ou igual)

˂ (menor que)

≠ (diferente)

≥ (maior ou igual)

(não existe)

Logo, uma Inequação do 2º grau na variável x é uma expressão matemática de
desigualdade escrita nas seguintes formas redutíveis:
ax2 + bx + c ˃ 0, ax2 + bx + c ≥ 0, ax2 + bx + c ˂ 0 ou ax2 + bx + c ≤ 0 onde a, b e c
pertencem aos conjuntos dos números reais com a ≠ 0.

As inequações do 2º grau são resolvidas utilizando o teorema de Bháskara. O
resultado deve ser comparado ao sinal da inequação, com o objetivo de formular o
conjunto solução.

As referências estão em aba separada.
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Resolvendo Inequações do 2º Grau.
Para resolver uma inequação do 2º grau, é interessante primeiro resolver a equação
normalmente e depois determinar as condições de existência em função de suas
raízes e de sua desigualdade.

Vejamos alguns exemplos:
Vamos aplicar o estudo do sinal da função quadrática das nossas aulas anteriores
nas resoluções de inequações.

Resolver as inequações do 2º grau:
a) x2 – 6x + 8 ˂ 0
Chamemos de y a função quadrática que está no 1º membro y = x2 – 6x + 8
Vamos agora estudar o sinal de y.
Pelos conhecimentos já adquiridos: a = 1 ˃ 0 concavidade da parábola para cima,

△ = 4 ˃ 0 (duas raízes distintas)

raízes: x1 = 2 e x2 = 4

Observe o gráfico:

Figura 1
Y ˃ 0 ↔ x˂ 2 ou x ˃ 4
Y˂ 0↔2˂x˂4
Y = 0 ↔ x = 2 ou x = 4

Fonte: Mundo Educação

A Inequação pergunta: “para que valores de x temos y ˂ 0 ?”
Resposta: 2 ˂ x ˂ 4 (lê-se: x maior que 2 e menor que 4)
Conjunto solução S = { x Ɛ R / 2 ˂ x ˂ 4}

b) x2 – 6x + 9 ˃ 0
As referências estão em aba separada.
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a = 1 ˃ 0, △ = 0 (uma única raiz real)
Raízes: x1 = x2 = 3
Estudando o sinal da função y = x² – 6x + 9, com a > 0. Veja o gráfico:

Figura 2
Y ˃ 0 para qualquer x ≠ 3
x tal que y ˂ 0
Y=0↔x=3

Fonte: Mundo Educação

A inequação pergunta: “para que valores de x temos y ˃ 0 ?”.
Resposta: Conjunto Solução é: S = R – { 3}
c) −3x2 – 2x – 1 ≥ 0
a = −3 ˂ 0, △ = − 8 ( não possui raízes reais).
Veja o gráfico:

Figura 3

Fonte: Mundo Educação

Nesse caso, a parábola não intercepta o eixo x, portanto não possui raízes
reais. Dessa forma concluímos que o conjunto solução é: S = Ø. (conjunto vazio)

As referências estão em aba separada.
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d) −x2 −3x − 2 ≤ 0

△ = 1 ˃ 0 ( duas raízes reais e distintas), raízes: x1 = − 1 ou x2 = − 2.
Estudando o sinal da função y = − x2 – 3x – 2, com a ˂ 0.
Observe o gráfico:

Figura 4

Fonte: Mundo Educação

y ≥ 0 ↔ −2 ≤ x ≤ −1
y = 0 ↔ x = − 2 ou x = − 1
y ≤ 0 ↔ x ≤ − 2 ou x ≥ − 1
S = {x Ɛ R/ x ≤ − 2 ou x ≥ − 1}
Sugestões de vídeo:
Título: Inequação segundo Grau (Função Quadrática). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=UKgRWYwrzd0 >. Acesso em: 24 jun. 2020.

Desafios de Matemática
1 – A idade de Miguel em anos é um número inteiro par, que satisfaz a desigualdade
x2 – 3x ≤ 0. O conjunto solução que representa a soma da idade de Miguel é:

a) { 0 , 3 }.
b) { 1 , 2 }.
c) { −1, 0, 2 }.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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d) { 1, 2, 3 }.
e) { 0, 1, 2, 3 }.
2 –Para promover um passeio com as turmas do 1º ano do Ensino Médio da EJA, de
uma escola do interior de Mato Grosso, uma empresa de transporte contratada para o
serviço irá receber de cada um dos x alunos que participarem do passeio, a quantia de
(90−0,6x) reais. Mas há uma condição: ela só aceita se arrecadar pelo menos R$
3.240,00.
Quantos alunos precisam participar desse passeio para que a arrecadação seja no
mínimo de R$ 3.240,00.
3 –Descubra o valor real de x, conjunto solução, que satisfaça a inequação x2 ˃ 4.
Deixamos claro que esta unidade é uma compilação das ideias de vários autores,
não se tratando, portanto, de uma redação original.
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