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1. Literatura africana – Poesia - Língua Portuguesa
Literatura africana – Poesia
Prezada(o) estudante, como está seu conhecimento sobre literatura africana? Quais
autores você conhece ou já ouviu falar?
Há muito para dizer sobre Literatura e poesia africana. Nossa intenção aqui é aguçar
sua curiosidade para pesquisar sobre o assunto. O que podemos afirmar é que há
grandes autoras e autores, traduzindo em palavras, uma diversidade muito rica da
história e da cultura africana, seja em poesia, prosa, conto ou romance. É
imprescindível conhecer!!!

As obras literárias produzidas na África eram utilizadas para denunciar injustiças
e transmitir a diversidade cultural. Estas obras serviram para falar dos conflitos
políticos, das divergências sociais e, por muitas vezes, também serviu como um
espaço para convocar a população para a luta, tendo as palavras como “armas” para
libertar o povo africano da opressão. Alda Lara, José Craveirinha e Noémia de Sousa
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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de Moçambique, são os nomes que trazemos neste encontro. Difícil fazer um recorte
quando há tantos nomes imprescindíveis na literatura e na vida do povo africano.
O Brasil e o continente africano possuem fatores históricos muito próximos:
colonização, exploração humana e das riquezas naturais. Porém, é preciso observar
que para além dos fatores históricos, a literatura africana, como um todo, é marcada
por valorizar a cultura, os rituais, as crenças e os saberes dos ancestrais, tudo isso
com uma linguagem própria, que busca em suas raízes, naturais ou inventadas,
ampliar o imaginário e a magia própria para encantar leitores!
A leitura das obras de escritoras e escritores africanos é uma forma de
estabelecer laços literários, para além daqueles que já nos unem. Observe como
Noémia de Sousa, conhecida como a “Mãe dos poetas moçambicanos”, traduz na
expressividade de seus versos um tema que, infelizmente, ainda é muito atual.
Lição
Ensinaram-lhe na missão,
Quando era pequenino:
“Somos todos filhos de Deus;
cada Homem
é irmão doutro Homem!”
Disseram-lhe isto na missão,
quando era pequenino.
Naturalmente,
ele não ficou sempre menino:
cresceu, aprendeu a contar e a ler

e começou a conhecer
melhor essa mulher vendida
que é a vida
de todos os desgraçados.
E então, uma vez, inocentemente,
olhou para um Homem e disse
“Irmão…”
Mas o Homem pálido fulminou-o
duramente
com seus olhos cheios de ódio
e respondeu-lhe: “Negro”.
http://ermiracultura.com.br/2017/11/25/cinco
-poemas-de-noemia-de-sousa/

Alda Lara formou-se em medicina em Coimbra, mas a poesia fazia sua conexão
com Angola, terra natal. Sua vida foi breve e sua produção poética marcada pela
expressividade. Difícil escolher um só poema para apresentar a você. Acredito que o
poema “Ser poeta” pode traduzir um pouquinho desta grande poetiza, conhecida
também pela beleza com que declama poesias.
Ser poeta . . .
Ser poeta é ter sempre em cada mão
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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A esmola de uma ilusão...
A esmola da ilusão
É crer que a Primavera há de voltar,
mesmo que não volte para o nosso olhar!
É ver estrelas em cada noite morta,
e felicidade em cada vida torta...
É caminhar sobre os espinhos a sorrir,
Vaiado p'la descrença, sem ouvir...
É ser soldado sem bandeira
De uma luta traiçoeira...
É crer ao fim do dia concluído,
Que nada foi perdido...
(Alda Lara, Obra Completa, 1997.)

Agora observe o poema “Grito Negro”, de José Craveirinha, poeta moçambicano.
Leia-o em voz alta, sinta a força com que os versos vão atravessando a história, como
se humaniza com a voz do povo, como simboliza sua luta contra quem os oprime.
Craveirinha faz-se metáfora para ampliar a força expressiva de seus versos.

Eu sou carvão!
E tu arrancas-me brutalmente do chão
e me fazes tua mina, patrão.
Eu sou carvão!
E tu acendes-me, patrão,
Para te servir eternamente como força motriz
mas eternamente não, patrão.
Eu sou carvão
e tenho que arder sim;
queimar tudo com a força da minha combustão.
Eu sou carvão;
tenho que arder na exploração
arder até ás cinzas da maldição
arder vivo como alcatrão, meu irmão,
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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até não ser mais a tua mina, patrão.
Eu sou carvão.
Tenho que arder
Queimar tudo com o fogo da minha combustão.
Sim!
Eu sou o teu carvão, patrão.
(CRAVEIRINHA, 1980. apud PEREIRA, 2009. p. 6).

Desafios de Língua Portuguesa
01 - Sua tarefa será pesquisar sobre a vida e a obra dos poetas apresentados aqui, e
verificar quais foram as influências no processo de escrita de cada um.
02 – Depois da leitura atenta dos poemas e de realizar a pesquisa solicitada acima,
redija um parágrafo conforme o tema e a mensagem de cada poema.
03 – Treine a leitura e declamação de um destes versos, faça um vídeo curto e
compartilhe com amigos e familiares. Inspire-se no vídeo, conforme link abaixo.

Alda Lara - Poema Testamento - Voz:Maria Figueiredo - Imagens: Isabelle Vital,
Isadora e Keith Mallet

-

https://www.youtube.com/watch?v=cItcO4Hwlk0

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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2. Simple Present - Língua Inglesa
Nas próximas semanas teremos a oportunidade de aprender a conjugar verbos
no inglês, no tempo presente. O Simple Present (Presente Simples) é o tempo verbal
que descreve hábitos e acontecimentos que se repetem.
Antes de iniciarmos, é importante conhecer os pronomes pessoais e qual a
estrutura de uma sentença em inglês.
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

Uma frase no presente em inglês deve seguir a seguinte estrutura:

Sujeito

verbo no infinitivo (sem “to”) +

+

complementos.

Conjugar verbos no inglês é algo mais simples do que parece, já que não existe
a variação das desinências, comum ao português. Como exemplo, temos a conjugação
do verbo CAMINHAR (to walk), no presente.

English

Português

SUBJECT

VERB

COMPLEMENT

SUJEITO

VERBO

COMPLEMENTO

I
You
He
She
It

WALK
WALK
WALKs
WALKs
WALKs

every day.
every day.
every day.
every day.
every day.

Eu
Tu
Ele
Ela
Ele/Ela

CAMINHO
CAMINHAS
CAMINHA
CAMINHA
CAMINHA

todos os dias.
todos os dias.
todos os dias.
todos os dias.
todos os dias.

We
You
They

WALK
WALK
WALK

every day.
every day.
every day.

Nós
Vós
Eles/Elas

CAMINHAMOS todos os dias.
CAMINHAIS
todos os dias.
CAMINHAM
todos os dias.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Observe que na conjugação do verbo to walk não ocorreu variação na forma
verbal conforme os pronomes eram trocados, com exceção somente para He / She / It.
Veja mais exemplos com a utilização do Simple Present seguindo a mesma estrutura:
Sujeito + verbo no infinitivo + complementos.

I always LEAVE home at 7:00 a.m. (Eu sempre saio de casa às 7h da manhã).
You HAVE beautiful eyes. (Você tem olhos bonitos.)
We WORK from Mondays to Fridays. (Nós trabalhamos de segunda a sexta.)
You two TALK a lot. (Vocês dois conversam muito.)
They WATCH TV at home every Friday night. (Eles assistem TV em casa toda sextafeira à noite.)

Nos exemplos, os verbos to leave, to have, to work, to talk e to watch não
sofreram nenhuma alteração, isto é, permaneceram no infinitivo (forma encontrada no
dicionário, sem “to”) para todas as pessoas. A exceção foi somente para a 3a pessoa
do singular (he/she/it), que recebeu o acréscimo de um “s”.

Desafios de Língua Inglesa
1) Escreva o pronome pessoal (personal pronoun) correspondente:
a. Peter = HE

k. Mary = ____

b. The dog = IT

l. Richard = ____

c. Suellen = SHE

m. Bob and Tim = ____

d. The cat = ____

n. The boy = ____

e. Lucy and I = ____

o. The violin = ____

f. Frank and Maggy = ____

p. The woman = ____

g. The books= ____

q. My father = ____

h. Lucy = ____

r. My mother = ____

i. Laura = ____

s. My brothers = ____

j. Paul and Mike = ____

t. All the students = ____

2) Complete as lacunas com a forma correta do verbo entre parênteses.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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a) The stores ________ (to close) at 6 p.m. on Fridays.
b) I ________ (to wake up) at 8 a.m. every day.
c) We ________ (to love) ice cream.
d) The boys ________ (to sing) really well.
e) You _________ (to have) beautiful eyes.
f) My mother and I _________ (to go) for a walking every morning.
g) We ________ (to work) together.
h) I ________ (to dance) at the club every Saturday night.

3) Assista aos vídeos:
Título: Pronomes em inglês / Aprenda de vez essa joça
Canal: Mairo Vergara. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=MNJh22pv1m8>. Acesso em 18 jun. 2020.
Título: Simple Present – Como usar
Canal: Curso Online Gratuito. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FcgPIZKrT0>. Acesso em 18 jun. 2020.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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3. 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!

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:
31 - treinta y uno
52 - cincuenta y dos
78 - setenta y ocho
96 – noventa y seis
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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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:




Antepenúltimo
Penúltimo
Último ou postrero
Outra 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.
50,7% - cincuenta coma siete por ciento.
17,05% - diecisiete punto cero cinco por ciento.

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

El precio de los alimentos sube hasta un 46% y los supermercados eliminan las
ofertas
Javier Romera

El Gobierno lo niega, pero basta con salir a hacer la compra o realizar un pedido
online y comparar. El precio de los alimentos se está disparando en España como
consecuencia de la crisis causada por el coronavirus. En marzo se registraron ya
subidas de hasta el 46%. Y lo peor es que puede ser solo el principio porque desde el
sector primario y las organizaciones de consumidores alertan ya de que en abril la
escalada va a más. Las empresas de distribución no están subiendo los márgenes,
pero la falta de mano de obra en el campo pese a las promesas del Ministerio de
Agricultura de llevar parados a la recolección de las cosechas, unida a los problemas
de abastecimiento de determinadas materias primas y al coste logístico, pasan ya
factura.
De acuerdo con un informe realizado por Coag, en marzo los mayores
incrementos los registraron las frutas, verduras y hortalizas. Así, las mandarinas
subieron un 45,7% respecto al mes anterior, el repollo un 28,2%, las zanahorias un
21,57%, las berenjenas casi un 20%, las naranjas un 17,42%, los pimientos alrededor
un 14% y los plátanos un 12%.
En el caso de la carne, el aumento de precio en tan solo unas semanas ha sido
del 6,4% en el caso del cerdo; del 2,5% en el del pollo y del 1,8% en el del conejo. En
la misma línea, los huevos han subido un 3,52%, el aceite un 0,3% y la leche, en
cambio, permanece establece. Son subidas que afectan a productos de primera
necesidad y que se agudizan, además, por la desaparición de todo tipo de ofertas y
promociones en los lineales de las grandes superficies y los supermercados.
Anged, la patronal de El Corte Inglés, Carrefour, Eroski y Alcampo, entre otras
compañías, admite las subidas pero insiste en explicar que no hay ninguna estrategia
comercial detrás. "Es algo que se debe al encarecimiento de los costes logísticos o a
los problemas con determinadas materias primas, ya que en ningún momento ha
habido una subida de los márgenes por parte de la gran distribución".
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Desafíos 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 em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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4. Recorte, colagem e composição – Cubismo e Surrealismo ARTE

Figura 1: Colagem Abaporu

Olá estudante! Espero que esteja tudo bem com
você e sua família. Nesta

semana,

iremos

estudar sobre a arte de recortar, colar e assim
desenvolver uma composição.
Sendo assim, a composição é um tema de
grande importância em Arte. Compor é reunir
ordenadamente uma série de elementos e
representa-lo no papel, na tela, no pano, na
madeira,

etc.

Tem

função

comunicativa,

passando ideias, sensações e mensagens de
forma coerente.
A colagem é uma técnica muito divertida e
criativa, que consiste em criar imagens colando
pedaços de papel, ou diferentes materiais, sobre
Fonte: Arquivo prof. Maisa. 2019

um suporte.
A técnica consiste em cortar figuras em papéis

coloridos e colar sobre a tela ou outro material,
resulta

em

composições

simples,

mas

Figura 2: Colagem cubista

muito

coloridas.
Observe a imagem da colagem Abaporu, o artista
retratou em uma composição outra versão para a
obra de Tarsila do Amaral.

Cubismo: movimento pictórico iniciado em Paris, em
1907, com obras de Picasso e Braque. Os cubistas
saíram do tradicional no espaço e produziram objetos,
planos e volumes de formas geométricas. Eles se
dedicaram ao estudo das estruturas e das cores
representando figuras de vários ângulos. Usaram

Fonte: Através. (2020)

também colagens de diversos materiais

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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A palavra colagem vem do francês collage - termo que designa um recurso que
começou a ser usado por Picasso em sua fase cubista,
no início do século XIX. Neste momento, a arte passava
por uma forte transformação no modo de pensar e ler o
mundo, o que desencadeou uma série de movimentos
artísticos, como o próprio cubismo, o dadaísmo, o
futurismo e o surrealismo. A técnica da colagem, com o
cubismo, passou a dividir lugar com o desenho e a
pintura na composição das obras de arte.
Os artistas Pablo Picassso e Georges Braque
marcaram o inicio da produção de colagens utilizando
recortes de jornais na pintura.
Mas foi só a partir do surrealismo que a colagem
passou a ser reconhecida como uma nova linguagem,
graças às novas relações entre imagens que propunha. A
partir

desse

momento,

pinturas

começam

a

ser

produzidas com forte influência da colagem. Foram
muitos os surrealistas que pintaram formas que lembram

Surrealismo:
movimento
artístico iniciado na
França, em 1919,
que se propunha a
expressar,
por
meio de um puro
automatismo
psíquico,
a
atividade original
do
pensamento,
independente de
todo o controle da
razão, sem atender
a normas estéticas
ou
morais.
O
surrealismo
propunha
a
revolução integral
do
espírito,
estendida a todas
as esferas da Arte
e da ação.

o uso dessa técnica, como Rene de Magritte e Salvador Dalí.
Observe que na colagem surrealista de
Figura 3: As borboletas de Magritte

Magritte há representação de uma realidade
fantasiosa. Com certeza, em algum momento
você já elaborou um trabalho de colagem. E
assim, pode-se dizer que este tipo de trabalho
é caracterizado como colagem surrealista.
Na colagem, você pode usar a fantasia
e a criatividade. Você recorta e remonta.

Fonte: Através. (2020)

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Sugestão de vídeos
YOUTUBE. A arte da colagem. Zélio Visconti – A arte da colagem. Canal Casa Estilos.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8MaJwMPo5ts>. Acesso em: 14
mai. 2020.
YOUTUBE. O que é Colagem. Canal Zaira Rodrigues. Disponível
<https://www.youtube.com/watch?v=ObA-QqSfSLo>. Acesso em: 29 jun. 2020.

em:

YOUTUBE. João Colagem – Toque de Seda. Canal João Coalgem. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=MXjyfBQFz-U>. Acesso em: 29 jun. 2020.

Desafios de Arte
1 - A colagem é uma técnica muito divertida e criativa, que consiste em criar:
a) imagens colando pedaços de papel, ou diferentes materiais, sobre um suporte.
b) utilizando argila, modelando aos poucos e pintando após a secagem.
c) composição dobrando papel, sem cortes e nem colas, para criar objetos e outros
seres.
d) uma superfície com aplicação exclusivamente de cores complementares.
Figura 4: O Abacaxi

2 - Observe a obra, O abacaxi:
Dada a observação da obra de Silvio Alvarez,
pode-se dizer que a composição é uma:
a) Colagem surrealista.
b) Pintura renascentista.
c) Colagem cubista.
d) Ideia gótica.
Fonte: Pinterest. (2010)

3 - Colagem - truques e efeitos - recortar e colar
Escolha um tema que você goste, selecione várias imagens de revista sobre esse
assunto e recorte-as. Antes de colar no suporte escolhido, faça algumas montagens
diferentes para ver qual fica melhor, qual composição lhe agrada mais, então cole as
imagens sobrepondo umas às outras.
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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5. Vamos conhecer o Futebol de 5 – Educação Física

O futebol de 5 é exclusivo para cegos ou deficientes visuais. As partidas, normalmente,
são em uma quadra de futsal adaptada, mas, desde os Jogos Paralímpicos de Atenas 2004,
também têm sido praticadas em campos de grama sintética. O goleiro tem visão total, e não
pode ter participado de competições oficiais da Fifa nos últimos cinco anos.
Junto às linhas laterais, são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo.
Cada time é formado por cinco jogadores – um goleiro e quatro na linha. Diferentemente de um
estádio convencional de futebol, as partidas de futebol de 5 são silenciosas, em locais sem
eco. O jogo tem dois tempos de 25 minutos e intervalo de 10.
A bola tem guizos internos para que os atletas consigam
localizá-la. A torcida só pode se manifestar na hora do gol. Os
jogadores usam uma venda nos olhos e, se tocá-la, cometerão uma
falta. Com cinco infrações, o atleta é expulso de campo e pode ser
substituído por outro jogador. Há, ainda, um guia (chamador) que
fica atrás do gol adversário para orientar os atletas do seu time. Ele
diz onde os jogadores devem se posicionar em campo e para onde devem chutar. O técnico e
o goleiro também auxiliam em quadra.
A participação do futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos aconteceu, pela primeira vez,
em Atenas 2004. Também neste evento, o Brasil foi o campeão ao superar, nos pênaltis, os
argentinos por 3 a 2. A Seleção Brasileira possui mais três títulos paralímpicos: Pequim 2008,
Londres 2012 e, recentemente, no Rio 2016, quando se sagrou tetracampeã. Além dos títulos,
a equipe verde e amarela foi a primeira a marcar um gol em Jogos Paralímpicos. O autor do
feito foi o atleta Nilson Silva, falecido em 2012.

A classificação dos jogadores
Os atletas são divididos em três classes que começam sempre com a letra B (blind,
cego em inglês). Nos Jogos Paraolímpicos, porém, competem apenas os da classe B1.


Atletas B1: Cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de
uma mão a qualquer distância;



Atletas B2: com percepção de vultos;



Atletas B3: Atletas que conseguem definir imagens.
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Desafio de Educação Física

1. Quem pode participar da modalidade futebol de 5?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Unidade

1
1.

Área de Humanas
A Revolução Industrial o meio ambiente - HISTÓRIA

A ascensão industrial substituiu as manufaturas e a produção artesanal e acentuou o
aumento da produção de mercadorias e a crescente busca por mercados consumidores. Com
o desenvolvimento industrial, as paisagens urbanas foram se transformando radicalmente: uma
rápida urbanização sem planejamento foi um fator recorrente durante a industrialização.
Figura 1 - Centro da cidade do Rio de Janeiro em 1889.

Fonte: Wikipédia. (2020).

No século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, as novas tecnologias aplicadas às
indústrias, às comunicações e aos transportes integraram cada vez mais as distantes e
distintas partes do mundo, ocorrendo a chamada “compressão espaço-tempo”. Com a
invenção do telefone, do trem a vapor e do automóvel, o deslocamento e a comunicação
passaram a ser realizados de forma mais rápida.
As ferrovias expandiram-se, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o
aumento do mercado consumidor. Surgiram, durante a Segunda Revolução Industrial, diversos
inventos que modificaram toda a organização social e criaram novas relações, sejam essas
sociais, de trabalho e até mesmo entre o ser humano e o meio ambiente.
A sociedade de consumo atual é caracterizada por profundas crises sócio-ambientais e
sócio-econômicas, resultantes do ideal do progresso e do desenvolvimento tecnológico, da
produção em massa de produtos muitas vezes supérfluos ou até mesmo nefastos à qualidade
de vida, da degradação ambiental e da exploração dos elementos naturais em tal velocidade e
intensidade que se torna impossível para a natureza se recompor na escala de tempo humana.
Nas últimas décadas, muito se tem falado sobre os problemas ambientais que põem em risco a
perpetuação da vida na Terra. Acordos com o objetivo de reduzir a poluição e outros
problemas, como o aquecimento global e o “buraco” na camada de ozônio têm sido discutidos
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
em escala mundial. Entre eles, podemos destacar o Protocolo de Kyoto, que estabelece metas
de redução de gases poluentes para os países industrializados.
Com o passar do tempo tem se falado muito em desenvolvimento sustentável e as
possibilidades de que as pessoas possam modificar seus comportamentos quando percebem
que isso resultará em alguma melhoria, pessoal e para a comunidade. E para que o
desenvolvimento sustentável seja alcançado, temos que reconhecer que os recursos naturais
são finitos e que o planejamento é essencial, pois desses recursos dependem a existência
humana, a diversidade biológica e o próprio crescimento econômico.

Desafios de História
Responda as questões abaixo:
1- Quais foram as consequências provocadas pela Segunda Revolução Industrial?
R:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2 – Como podemos caracterizar a sociedade de consumo?
R:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3 – Devido aos problemas ambientais a nível mundial, tem se buscado criar acordos. Quais
são os objetivos desses acordos?
R:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

As referências estão em aba separada.
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2. As áreas fornecedoras de matéria-prima para a indústria no
Brasil - GEOGRAFIA
Uma das alternativas para superar a concorrência trazida pela globalização, e garantir
lucros, tem sido a descentralização industrial. Muitas empresas buscam locais onde a
mão de obra e os impostos são mais baratos. Isso tem gerado uma reorganização do
espaço industrial brasileiro. É possível analisarmos a distribuição espacial das
indústrias no Brasil com base nos chamados fatores locacionais clássicos, entre eles a
localização das matérias-primas pelo território.
AS MATÉRIAS-PRIMAS
As indústrias, que geralmente dependem mais de matérias-primas, são as indústrias
de base, sobretudo as de beneficiamento e transformação de minérios. Por isso é
comum a sua instalação nas proximidades das próprias províncias mineralógicas.
Vamos ver duas das principais áreas no país.

QUADRILÁTERO FERRÍFERO

Figura 1: ITABIRA - QUADRILÁTERO FERRÍFERO – MINAS
GERAIS

Localizado na porção centro-sul
do estado de Minas Gerais e com
extensão
territorial
de
aproximadamente
7
mil
quilômetros
quadrados,
o
Quadrilátero Ferrífero é uma área
vizinha a Belo Horizonte formada
pelas cidades de Sabará, Rio
Piracicaba, Congonhas, Casa
Branca, Itaúna, Itabira, Nova Lima,
Santa Bárbara, Mariana, Ouro
Preto, entre outras.
Destaca-se no cenário nacional Fonte: Wikipédia, 2013.
pela grande riqueza mineral. Entre os vários minérios extraídos do Quadrilátero
Ferrífero estão o ouro, o manganês e o ferro. É a maior produtora nacional de minério
de ferro (60% da produção brasileira), que é transportado em ferrovias para o porto
Tubarão, em Vitória, capital do Espírito Santo.
A intensa exploração desses recursos, sem uma devida preocupação ambiental,
desencadeou uma série de impactos na natureza. Entre os problemas detectados
estão a poluição do lençol freático e do solo, perda de biodiversidade, descarte
inadequado de resíduos perigosos e erosões. Porém, atualmente, o local é fiscalizado
As referências estão em aba separada.
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por órgãos ambientais, sendo necessário o cumprimento de leis rígidas para a
exploração dos minérios, garantindo, assim, a redução dos transtornos provocados
pela mineração.
SERRA DOS CARAJÁS

A Serra dos Carajás, localizada no estado do Pará, é a maior província mineralógica
do planeta. Abriga a maior jazida de minério de ferro explorada do mundo. Além de
ferro, ela concentra grande quantidade de manganês, cobre, ouro e níquel.
Atingindo uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, a rica
região mineral abrange o sudoeste

Figura 2: SERRA DOS CARAJÁS - PARÁ

de estado do Pará, o oeste do
Maranhão e o norte do Tocantins.
Assim
terrenos

como

a

ricos

maioria
em

dos

minerais

metálicos, a região da Serra dos
Carajás

está

terrenos

de

localizada
origem

em

cristalina

(escudos e crátons). As jazidas
minerais

ali

existentes

se

Fonte: Wikipédia, 2009.

originaram em rochas plutônicas, formadas a partir da solidificação do magma no
interior da crosta.
Para a extração dos minérios foi montada uma infraestrutura que priorizou a
exportação com a construção da Estrada de Ferro de Carajás (EFC), que interliga
extrair aos terminais marítimos da Ponta da Madeira e Itaqui, ambos no Maranhão.
A construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, no entanto, representou o
efetivo impulso para a concretização e ampliação da atividade mineradora na região da
Serra de Carajás. A instalação da hidrelétrica foi essencial para o projeto, uma vez que
a mineração é um ramo que possui elevado consumo de energia elétrica.
A região da Serra dos Carajás é também alvo de polêmicas envolvendo ambientalistas.
Como a maior parte, jazidas minerais estão localizadas em áreas cobertas por floresta,
muito do que foi construído e explorado até hoje foi às custas da destruição da
As referências estão em aba separada.
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vegetação, solos e rios amazônicos. O desafio hoje, nesta porção do Norte brasileiro, é
buscar um modelo de mineração compatível com a manutenção dos demais recursos
naturais existentes na região.
Geografia na rede:
Saiba mais sobre a descoberta do ouro no Brasil com o vídeo 300 anos Vila Rica/Ouro
Preto, em: <https://www.youtube.com/watch?v=MsOfdUlmKns>.

Desafios de Geografia
1) Estudamos, essa semana, sobre duas das principais regiões extrativas de minérios
do Brasil. Quais são elas?
2) Em que locais se localizam as duas áreas citadas no conteúdo e quais as principais
características de cada uma?
3) Após a leitura do texto e a análise das figuras (1 e 2) apresentadas no conteúdo da
semana identifique quais os impactos que a extração dos minérios ocasionam no
ambiente local.

3.

Desigualdade social Parte II - SOCIOLOGIA

Desigualdade social e ideologia
Figura 1: Desigualdade

Há uma ideologização antiga da desigualdade
social que, em geral, tenta justificar ou explicar o
domínio de certas classes sobre outras. No século
XVII, Jacques Bossuet afirmava que os reis tinham
o direito divino de governar. Isso implicava aceitar
como divina, também, a existência de uma
aristocracia

que

vivia

um

padrão

de

vida

infinitamente superior ao padrão enfrentado pelos

Fonte: Brasil escola. 2015

servos, plebeus e camponeses europeus da
época.
Um detalhe importante é que o que mantinha o luxo da aristocracia eram os
impostos pagos pelos pobres.
As referências estão em aba separada.
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Herbert Spencer, sociólogo fundador da teoria chamada darwinismo social, foi um
defensor de uma ideologia que explicava a desigualdade, mas entre diferentes
sociedades. Segundo o teórico, a miséria enfrentada por povos que habitavam os
continentes do sul era explicada pelo baixo desenvolvimento intelectual e genético
desses povos, em contraposição aos brancos europeus que, segundo a sua teoria,
eram superiores.
Extremamente racista e etnocêntrica essa teoria não explicava o real motivo da
miséria encontrada na África, na América do Sul e em parte do Oriente: a exploração
européia por meio do colonialismo e do imperialismo. Os países que foram
sumariamente explorados, durante séculos, são os que apresentam, hoje, os maiores
índices de desigualdade social, além da miséria, que geralmente os acompanha.
Em A ideologia alemã, Karl Marx aponta que há uma ideologia por trás do sistema
capitalista que visa manter em ordem o que está em curso: a exploração da classe
trabalhadora pela burguesia.
Segundo o teórico do socialismo, a ideologia é um conjunto de normas, ideias,
leis e símbolos criados para manter a exploração do trabalhador pela burguesia. O
monopólio da informação, a educação, o sistema judiciário e toda a cadeia de
produção concentrada nas mãos da burguesia comporiam tanto a infraestrutura
(estrutura material de produção) quanto a superestrutura que manteria a ideologia, que
é o fator que faz com que os trabalhadores aceitem ser explorados.

Desigualdade Social para Karl Marx
Segundo Marx, a origem da desigualdade estava na relação desigual de forças
em que a burguesia, mais forte e dona dos meios de produção, explorava o trabalho do
proletariado, classe social mais fraca e dona apenas de sua força de trabalho,
expropriada pela burguesia.
Há um abismo social imenso entre as duas classes, e essa relação era ainda
mais nítida na atividade fabril inglesa do século XIX, em que não havia direitos
trabalhistas, como salário mínimo, previdência ou jornada regular de trabalho. Os
trabalhadores das fábricas enfrentavam jornadas de até 16 horas diárias, todos os dias
da semana, sem pagamento fixo, e ficavam à mercê dos burgueses.
As referências estão em aba separada.
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O que se via na Inglaterra, e que Marx observou para escrever O capital, era um
sistema extremamente desigual, no qual uma pequena parcela da população tinha
muito, e a maior parte da população urbana não tinha sequer o básico.
Amparado por suas observações sociológicas, baseadas no método materialista
histórico, e por um ideal socialista já existente (chamado, hoje, de socialismo utópico),
Marx desenvolveu o socialismo científico, o qual expõe a desigualdade e propõe como
solução a revolução do proletariado, que seria a tomada do poder, da infraestrutura e
da superestrutura por parte dos trabalhadores, implantando uma ditadura do
proletariado que deveria extinguir as classes sociais por meio da socialização dos
meios de produção e do fim da propriedade privada.
Esse momento inicial seria chamado, por Marx, de socialismo, em que a
propriedade privada não existiria mais e as classes sociais seriam extintas.
Vídeos indicados:
https://www.youtube.com/watch?v=2W9HYYK_Jjk

Desafios de Sociologia
1) Como ocorrem as desigualdades sociais na visão de Karl Marx?

As referências estão em aba separada.
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4.

Método discursivo: a indução - FILOSOFIA

Na aula cinco estudamos o método discursivo que opera por cadeias de raciocínios que
visam demonstrar ou provar até chegar a uma conclusão válida. Este método se subdivide em
outros três: dedução, indução e analogia, conforme o esquema abaixo. Nesta aula vamos
estudar sobre a dedução ou o processo indutivo.

Figura 1: Filosofia e filosofias: existência e sentidos
Dedução

Método discursivo
Métodos filosóficos ou
modalidades da
atividade racional
Método intuitivo

Indução

Analogia

Fonte: Juvenal Savian Filho. 2016. (adaptado)

Enquanto na dedução passamos de um conhecimento geral para um
conhecimento de particular, na indução ocorre exatamente o oposto. No raciocínio
indutivo se argumenta estabelecendo relações entre as premissas que partem de
casos particulares (coisas particulares) semelhantes e repetidas para se chegar a uma
conclusão de caráter genérico (verdade geral).

Além disso, outra característica distintiva entre o raciocínio indutivo e o dedutivo
é que, na indução a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão.
Enquanto no raciocínio dedutivo a conclusão é uma consequência lógica das
premissas, na indução a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão.
Em outras palavras, [...] no raciocínio indutivo não há pretensão de que a conclusão
seja verdadeira caso as premissas o forem – apenas que ela é provavelmente
verdadeira. Na indução se recorre à generalização e à probabilidade para se fazer
inferência, visto que não é possível examinar todos os casos particulares. Por exemplo:
O remédio “h” fez mil pessoas melhorarem do estômago.
Então, o remédio “h” faz bem para o estômago.
As referências estão em aba separada.
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Este é um típico raciocínio indutivo, porque apesar da premissa - O remédio “h”
fez mil pessoas melhorarem do estômago - ser verdadeira e aplicada a mil casos
particulares, a conclusão é genérica e probabilística. Isto é, de mil casos particulares
se infere (conclui) para todos os demais com base em repetição ou observação dos
casos particulares.
Links:
https://www.youtube.com/watch?v=L7EI7g_yiaw
https://sbi.org.br/2020/05/18/parecer-da-sociedade-brasileira-de-imunologia-sobre-a-utilizacaoda-cloroquina-hidroxicloroquina-para-o-tratamento-da-covid-19/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/o-que-se-sabe-ate-agora-sobrecloroquina-hidroxicloroquina-e-coronavirus.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=ugPbHiiEjmA
https://www.youtube.com/watch?v=9-FfROxAcDs

Desafio de Filosofia
1. Qual a principal característica do raciocínio indutivo?

As referências estão em aba separada.
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Unidade

3

CIÊNCIAS DA NATUREZA

1.
Alguns perdem, outros ganham... reações de oxidação e
redução
Continuando o estudo das pilhas e baterias iniciado na aula anterior, vamos
compreender nessa aula dois processos químicos responsáveis pela conversão de
energia química em energia elétrica nesses dispositivos.
Para que uma pilha faça sua função, em seu interior ocorrem duas reações químicas
simultâneas, que envolvem transferência de elétrons de uma espécie química para
outra: as reações de oxidação e redução, ou simplesmente oxirredução. No caso das
pilhas, essas espécies químicas são metais, que também são chamados de eletrodos.
Figura 1- Modelo atômico de Rutherford
Para recordar:

Um átomo, segundo o modelo de
Rutherford, é formado por um
núcleo constituído por prótons (de
carga +) e nêutrons (de carga 0) e
uma região externa chamada
eletrosfera, onde se encontram os
elétrons (de carga -). Um átomo
recebe ou perde elétrons.
Fonte: Pixabay. 2017. (Adaptado)

A oxidação ocorre quando uma espécie química (metal), eletricamente neutra (número
iguais de carga positiva e negativa) perde elétrons (carga negativa). Como a perda é
de carga negativa, o saldo maior será de prótons no núcleo, logo a carga da espécie
química será positiva (+). Já a redução ocorre quando a espécie química (outro metal),
também eletricamente neutra, recebe os elétrons. Nesse caso a carga diminui (-),
porque está aumentando o número de cargas negativas. É um fluxo de elétrons, uma
corrente elétrica, um processo espontâneo.
Os metais apresentam diferentes reatividades. Através de uma série de experimentos
envolvendo vários metais e o hidrogênio, foi estabelecida a fila de reatividade: K > Na
As referências estão em aba separada.
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> Li > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au. Quanto mais
à esquerda estiver o metal, mais reativo ele é, ou seja, tem mais facilidade de perder
elétrons (oxidação). Os metais menos reativos que o H são considerados metais
nobres.
Assim, se mergulharmos uma placa de zinco (Zn 0) em uma solução aquosa de Cu
(com íons Cu2+), obtém-se o seguinte resultado: (veja figura abaixo)
Os íons Cu2+
Figura 2 - Transferência de elétrons

deixam a solução com

coloração azul. Depois de um tempo de ter
colocado a placa de zinco na solução
podemos ver duas modificações: a cor da
solução ficará incolor e aparecerá um
depósito de cobre metálico sobre a placa
de zinco.
Essa é uma reação em que ocorre

Fonte: Brasil Escola. 2012.

transferência de elétrons do metal zinco
para os íons Cu2+, ou seja, o zinco oxida (cede elétrons para os íons Cu2+ presentes na
solução) e o Cu, na forma de Cu2+ sofre redução (recebe os elétrons cedidos pelo
zinco). Ao receber os elétrons cedidos pelo zinco, o íons Cu2+ presentes na solução
vão se depositando sobre a placa de zinco, sob a forma de cobre metálico (Cu 0), e a
coloração azulada da solução vai enfraquecendo por estar reduzindo a concentração
dos íons na solução. Abaixo, as reações químicas de oxidação e redução. Os elétrons
estão representados por é.
As reações de oxidação e redução
também estão presentes no nosso
cotidiano. Ao ingerirmos um alimento,
seus

nutrientes

reações

oxidativas

sofrem
pela

diversas
ação

do

oxigênio. Muitas reações comuns, como a combustão, a corrosão, a fotossíntese, a
extração de metais de minério, escurecimento das frutas, entre outros exemplos,
envolvem transferência de elétrons.
Reações de oxirredução
https://www.youtube.com/watch?v=AkzkaXmiePc
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Desafios de Química
1. Descreva o que são as reações de oxidação e redução.

2. Foram adicionados fragmentos de ferro (Fe) metálicos em uma solução de sulfato
de cobre (CuSO4), de cor azulada. Depois de algum tempo, a solução perde sua cor
azulada, e nota-se que os fragmentos de ferro são recobertos de cobre metálico.
Confira a posição do Fe e do Cu na fila de reatividade: K > Na > Li > Ca > Mg > Al >
Zn > Fe > Ni > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au, e responda qual metal (Fe e Cu)
sofre oxidação e qual sofre redução.

3. As joias e objetos feitos de prata escurecem e perdem seu brilho com o tempo, em
razão do contato com o oxigênio do ar e também dos compostos que contém enxofre
existentes no ambiente. A superfície do objeto fica com uma camada de cor azul ou
ligeiramente violácea, que é o sulfeto de prata formado. Observe a reação do processo
mostrada abaixo e identifique se a prata sofre oxidação ou redução?

4 Ag

0

+ O2(g) + 2 H2S(g)
(s)

+1

2 Ag2 S(s) + 2 H2O(ℓ)
Sulfeto de prata
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2.

Energia e suas transformações - FÍSICA
Na semana anterior iniciamos os estudos sobre o refrigerador, cuja operação é

caracterizada como uma máquina térmica com funcionamento no sentido inverso calor é retirado da fonte fria e levado para a fonte quente. Porém, vimos também que
para o refrigerador operar nesse sentido, a energia deve ser entregue pra ele. Pois
bem, chegou a hora de entendermos melhor todo esse processo através da análise de
funcionamento de uma geladeira, um tipo de refrigerador bastante popular e muito útil
em nossa cozinha. Por isso, o estudo desta semana aborda os principais elementos de
uma geladeira, a função de cada um deles, bem como o ciclo básico de refrigeração.
Tenho certeza que você irá gostar. Os principais elementos de um refrigerador são:
compressor, condensador, filtro secador, elemento de expansão (tubo capilar ou
válvula de expansão), evaporador e linha de sucção. A Figura 1 mostra uma
geladeira, exatamente na forma como conhecemos, e com os elementos citados
devidamente identificados.
Figura 1 - Circuito de Refrigeração

Fonte: FREITAS, Antônio Araújo. 2011.

As setas amarelas na Figura 1 representam o percurso realizado pelo fluido
refrigerante no interior das tubulações da geladeira. Durante esse percurso, o fluido
refrigerante sofre mudanças de estado ou transição de fases. Vamos entender tudo
isso agora. Quando você conecta o cabo de energia da geladeira em uma tomada
elétrica, ela recebe a energia necessária para trabalhar como uma máquina térmica,
porém, no sentido inverso. Após conectado na energia elétrica, o compressor
As referências estão em aba separada.
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hermético comprime o fluido refrigerante que está no estado gasoso (acompanhe a
seta amarela na saído do compressor – Figura 1) fazendo-o percorrer pela linha de
descarga até chegar ao condensador com alta pressão e temperatura, por isso que o
condensador, aquela “grade” na cor preta que fica na parte de trás da geladeira, é
quente, pois ele recebe o fluido refrigerante imediatamente após ser comprimido pelo
compressor a alta pressão e temperatura. Nesse elemento, o fluido refrigerante perde
calor para o meio externo, fazendo-o mudar de faze, passando do estado gasoso para
o estado líquido. O nome dessa passagem é condensação, por isso esse elemento de
refrigeração recebe o nome de condensador. Ao deixar o condensador, o fluido
refrigerante passa pelo filtro secador para barrar impurezas e entra no tubo capilar,
que tem um diâmetro menor que o resto da tubulação, por conta disso o tubo capilar
diminui a pressão do fluido e consequentemente a temperatura. Sim! No sistema de
refrigeração pressão e temperatura estão amarradas - a diminuição de uma implica na
diminuição da outra. Seguindo o percurso das setas amarelas, o fluido refrigerante
deixa o tubo capilar com baixa pressão e temperatura, e entra no evaporador. Esse é o
nome técnico e correto, e de agora em diante você não mais falará congelador e sim
evaporador. Nesse elemento, o fluido refrigerante, que está sob baixa temperatura e
pressão, recebe calor dos alimentos que estão em seu interior, com isso, a
temperatura desses alimentos diminui a ponto de congelamento, conservando-os por
mais tempo. No evaporador, o fluido refrigerante entra no estado líquido por receber
calor oriundo dos alimentos, com isso sofre transição de fase ou mudança de estado,
passando do estado líquido para o gasoso. O nome dessa passagem é evaporação,
daí vem o nome desse elemento – evaporador. Ao deixar o evaporador, o fluido
refrigerante, no estado gasoso, volta para o compressor hermético através da linha de
sucção, recomeçando todo o processo.
Para concluir, o fluido refrigerante, que percorre o interior dos tubos das
geladeiras modernas, recebe o nome de R134A que não é nocivo à camada de ozônio.
De agora por diante você não mais falará “gás da geladeira”, e sim, fluido
refrigerante. Então, ficou fácil ver que o calor é retirado da fonte fria, que é o
evaporador ou o interior da geladeira como um todo, e é entregue à fonte quente, que
é o ambiente externo onde a geladeira está instalada – geralmente a cozinha. Na

As referências estão em aba separada.
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análise de funcionamento de uma geladeira ou refrigerador, o fluxo de calor ocorre no
sentido inverso ao espontâneo.

Para você assistir: YOUTUBE. Como funciona um circuito de refrigeração? Canal
Embraco. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VHrfwDax3GA. Acesso
em: 22 jun. 2020.

Texto complementar: TEIXEIRA, Mariane, Mendes. [Física do funcionamento dos
refrigeradores].

[2020].

In:

Alunos

Online.

Disponível

em:

https://alunosonline.uol.com.br/fisica/fisica-funcionamento-dos-refrigeradores.html.
Acesso em: 22 jun. 2020.

Desafios de Física
1. No sistema de refrigeração de uma geladeira, qual a função do condensador?

2. No sistema de refrigeração de uma geladeira, qual a função do evaporador?

3. Porque o tubo capilar baixa a pressão, e consequentemente a temperatura do fluido
refrigerante no sistema de refrigeração de uma geladeira?

As referências estão em aba separada.
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3. O ciclo do carbono - BIOLOGIA
Nos textos anteriores aprendemos sobre quais atividades são responsáveis pela
emissão de Gases de Efeito estufa e os efeitos que esses gases podem ter no clima do
planeta. Um dos gases emitidos em maior quantidade é o gás carbônico ou dióxido de
carbono (CO2), sendo este liberado em diversas atividades como queima de
combustíveis fósseis, queimadas e desmatamento. Gases como metano, óxido nitroso
e clorofluorcarbonos, por exemplo, tem um “potencial de aquecimento” maior quando
comparados ao dióxido de carbono, mas geralmente é dado ênfase ao CO2 devido à
sua concentração atmosférica.
O carbono encontra-se depositado nas rochas, dissolvido nas águas (principalmente
oceanos), além de fazer parte da constituição dos seres vivos, compondo as estruturas
moleculares das células. Há um constante movimento desse elemento na biosfera
(componentes vivos), atmosfera (camada gasosa), litosfera (rochas e solo) e hidrosfera
(região que contém água), e essa interação resulta no ciclo do carbono.

O carbono é um elemento básico na composição dos organismos, tornando-o
indispensável para a vida no planeta. Este elemento é estocado na atmosfera, nos
oceanos, solos, rochas sedimentares e está presente nos combustíveis fósseis
(petróleo, carvão mineral e gás natural). Contudo, o carbono não fica fixo em nenhum
desses estoques. Existe uma série de interações por meio das quais ocorre a
transferência de carbono de um estoque para outro (fluxos). Muitos organismos nos
ecossistemas terrestres e nos oceanos, como as plantas, absorvem o carbono
encontrado na atmosfera na forma de dióxido de carbono (CO2). Esta absorção se dá
através do processo de fotossíntese. Por outro lado, os vários organismos, tanto
plantas como animais, emitem carbono para a atmosfera mediante o processo de
respiração. Existe ainda o intercâmbio de carbono entre os oceanos e a atmosfera,
por meio da difusão. A liberação de carbono via queima de combustíveis fósseis e
mudanças no uso da terra (desmatamentos e queimadas, principalmente), impostas
pelo homem, alteram os fluxos naturais entre os estoques de carbono e tem um papel
fundamental na mudança do clima do planeta.
PEDRO PINTO, E. de P.; MOUTINHO, P. e RODRIGUES, L. 2010.

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

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

A fotossíntese e a respiração
Durante a fotossíntese, realizada pelas
plantas, algas e cianobactérias, ocorre a
síntese do próprio nutriente utilizando-se
da luz solar, gás carbônico (presente no
ar), água e componentes inorgânicos. O
gás oxigênio (O2) é liberado nessa
reação e usado pela maioria dos
organismos

vivos

na

respiração

aeróbica. A extração da energia dos
alimentos se dá nesse processo, que
ocorre a nível celular, em uma organela
denominada mitocôndria (na maioria
Fonte: Ciclo do Carbono. 2019.

dos

seres

vivos),

e

tem

como

consequência a produção de moléculas transportadoras de energia (ATP - trifosfato de
adenosina), e a liberação de gás carbônico (CO2) e água (H2O). Desse modo,
fotossíntese e respiração aeróbia são processos interligados, pois o CO2 liberado na
respiração aeróbia é fixado em moléculas orgânicas de um ser fotossintetizante, que
por sua vez libera o O2 na fotossíntese, consumido na respiração aeróbica.
Além de ser fundamental no ciclo biológico do carbono, a fotossíntese compreende
uma das etapas de outro processo cíclico, o ciclo do oxigênio.

Substâncias e compostos presentes no planeta estão em constante ciclo, os
chamados ciclos biogeoquímicos. Esses ciclos são essenciais à vida no planeta.
Fenômenos físicos, químicos e biológicos colaboram para a manutenção dos ciclos. O
ciclo da água é o mais conhecido, mas existem também os ciclos do carbono, do
oxigênio, do fósforo, do enxofre, dentre outros. O ciclo do oxigênio é responsável pelo
balanço entre a quantidade de oxigênio (O2) produzido pela fotossíntese e o consumo
no processo de oxidação do carbono, por meio das plantas e dos animais. Esse ciclo
descreve o movimento do oxigênio entre os seus três reservatórios principais: a
atmosfera, a biosfera e a litosfera. O ciclo é mantido por processos físicos,
hidrológicos e geológicos, que movem diferentes elementos de um depósito a outro.
Fonte: DOLABELA, Ana Luiza; MAZZINI, 2011.

As referências estão em aba separada.
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Carbono e vida. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZSiU6N8tBzI>.
Acesso em: 19 jun. 2020.

Desafios de Biologia

1.

Durante a fotossíntese e a respiração, as plantas trocam gás carbônico e

oxigênio com a atmosfera.

a)

Explique a relação da fotossíntese e o fluxo do carbono e oxigênio na

atmosfera.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b)

As plantas também realizam a respiração? Explique.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.

Um consórcio internacional de cientistas, que inclui pesquisadores de

diversas instituições de pesquisa do Brasil, acaba de publicar a maior análise já feita
sobre o padrão de crescimento das florestas secundárias (que rebrotam após o
desmatamento em uma área) na chamada região neotropical, que vai do México ao
Estado de São Paulo. Eles concluíram que as capoeiras (como são chamadas as
florestas secundárias) demoram, em média, apenas 66 anos para repor 90% da
biomassa (portanto, do estoque de carbono) que possuíam antes do desmatamento.
E mais: uma floresta em regeneração sequestra 11 vezes mais carbono do que uma
mata virgem na Amazônia. (Adaptado)
O sequestro de maior quantidade de carbono ocorre em florestas jovens ou
maduras?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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4

Área de Matemática

1- Um passeio pela GEOMETRIA

ESPACIAL

Caríssimos, nesta unidade estabeleceremos os modos de cálculo para reconhecer e
relacionar os vértices, as arestas e faces dos poliedros utilizando a Relação de
Euler, como também as fórmulas usuais para as operações com corpos redondos.
Aprendizado que ocorre com formas geométricas espaciais até aqui vistas em
módulos anteriores. Uma ótima prática de estudos a todos!

POLIEDROS:
Figura 1: Poliedros

Fonte: Mundo Educação.

Relação de Euler
A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona o número de faces,
arestas e vértices de poliedros convexos. Essa relação é dada pela seguinte
expressão:
V–A+F=2
As referências estão em aba separada.
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Onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces
do poliedro.
Essa relação é válida para todo poliedro convexo, mas existem alguns poliedros
não convexos para os quais ela também pode ser verificada. Dessa forma,
dizemos que todo poliedro convexo é Euleriano (isso significa que para ele vale
a relação de Euler), mas nem todo poliedro Euleriano é convexo.
Antes de prosseguir com exemplos e demais explicações, é bom definir o que é
um poliedro convexo, pois a relação acima vale para todos eles.
Poliedros convexos - Um poliedro é chamado convexo quando o plano que
contém cada face deixa todas as outras em um mesmo semiespaço.
Figura 2: Poliedro não convexo

Fonte: mundo educação

Por exemplo, o poliedro da figura 2 é não convexo. Para ter certeza disso,
desenhamos uma parte de um plano que contém uma de suas faces. É evidente,
escolhemos a face problemática para percebermos isso.

Já na figura 3 temos um cubo, um
exemplo de poliedro convexo. Note
que ele não possui “concavidades”, ou
seja, nenhuma de suas faces está
“voltada para dentro” do poliedro.

Figura 3: Poliedro convexo

Fonte: mundo educação.

Contando os elementos de um poliedro

As referências estão em aba separada.
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Figura 4: Cubo

Para verificar a validade da relação de Euler,
escolheremos dois poliedros convexos e
contaremos seus elementos. Depois disso,
verificaremos se o número de vértices, arestas e
faces realmente satisfazem a relação de Euler.
Observe:

Fonte: mundo educação

1 – Primeiramente, contaremos o número de faces, vértices e arestas da figura 4
(cubo).
Faces: 6
Arestas: 12
Vértices: 8
Verificação da relação de Euler:
V – A + F = 8 – 12 + 6 = 14 – 12 = 2
Para o primeiro poliedro convexo, o cubo, a relação de Euler se verifica.

2 – Verificaremos agora a relação de Euler para a
pirâmide quadrangular convexa (figura 5).

Figura 5: Pirâmide

Faces: 5
Arestas: 8
Vértices: 5

Verificação da relação de Euler:

Fonte: mundo educação

V – A + F = 5 – 8 + 5 = 10 – 8 = 2
E a relação de Euler também se verifica para a pirâmide quadrangular convexa.

CORPOS REDONDOS
A geometria espacial, como vimos até aqui, é

Figura 6: Esfera

Circulo

o trabalho realizado com três dimensões, que
chamamos de espaço. Conhecemos aqui os
sólidos geométricos, e a partir de agora
trabalhamos com largura, comprimento e

Fonte: mundo educação

altura. O que antes era conhecido, por exemplo, como círculo, agora, no universo
As referências estão em aba separada.
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tridimensional, ganha mais uma dimensão e é conhecido como esfera. Na geometria
espacial não falamos em perímetro, mas sim em área total de um sólido, e também
surge a ideia de capacidade de um sólido, conhecida como volume. Para ilustrar
bem a diferença de ambos, note a comparação visual da esfera no espaço
tridimensional - corpo redondo e do círculo no plano bidimensional (Figura 6).
(Adaptado de mundo educação 2020)

Fórmulas dos principais sólidos geométricos - corpos redondos
As principais fórmulas da geometria espacial são para os cálculos da área total (At)
e do volume (V) de cada um dos sólidos. Cada fórmula depende do sólido.
CILINDRO
Figura 7: Ilustração de um cilindro e
da planificação de sua superfície
lateral.

Área Lateral Para calcular a área
lateral do cilindro, temos que
considerar também a altura e o
diâmetro da base. Então, utilizamos a
seguinte fórmula:

Al = 2 . π . r . h
Fonte: wikipedia.org/wiki/Cilindro_circular_reto

Para calcular a área, precisamos saber
calcular a área da base e da lateral do
cilindro. A área total é a soma das
áreas da base e da lateral.
Área da Base A área da base é
equivalente a calcular a área de uma
circunferência. Assim, para calcular a
área da base usamos a seguinte
fórmula:

Onde:





Al: é a área lateral;
π: é o número pi (3,14);
r: é o raio da base;
h: é a altura.

Área Total A área total é a soma das
áreas da base e da lateral. Como o
cilindro possui duas bases, ao somar
as bases temos que considerar o
dobro da medida da área da base.
Assim, utilizamos a seguinte fórmula:

Ab = π . r²

At = 2 . Ab + Al ou At = 2 . (π . r²) + (2 .
π . r . h)

Onde:

Onde:





Ab: é a área da base;
π: é o número pi (3,14);
r: é o raio da base.




At: é a área total;
Ab: é a área da base;

As referências estão em aba separada.
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Al: é a área lateral;
π: é o número pi (3,14);
r: é o raio da base;
h: é a altura.

Como Calcular o Volume do Cilindro? O volume é calculado realizando o produto da
medida da área da base pela medida da altura (geratriz). Então, o volume é calculado
usando a seguinte fórmula:
V = Ab . h ou V = π . r² . h
Onde:





V: é o volume;
Ab: é a área da base;
h: é a altura;
π: é o número pi (3,14);

Em nosso próximo módulo daremos continuidade aos estudos das fórmulas que são
usuais para as operações de cálculos em áreas e volumes, desta vez referente aos
cones e esferas. Aguardo a todos!

Sugestão de vídeo: Título: Cilindros - Elementos, áreas e volume. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=2Eig7d2bd9U>. Acesso em: 22 jun.2020.

Deixamos claro que esta unidade é uma compilação das ideias de vários autores, não
se tratando, portanto, de uma redação original.

Desafios de Matemática
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Figura 8: Relação de Euler / Curiosidade

1- A relação de Euler é uma fórmula
matemática que relaciona o número de
faces, arestas e vértices de poliedros
convexos. Essa relação é dada pela
seguinte expressão:
V–A+F=2

Onde V é o número de vértices, A é o
número de arestas e F é o número de
faces do poliedro.
Fonte: authorstream.com

Verifique, com base nessas definições, se um
poliedro que apresenta 8 vértices, 12 arestas e 6
faces é convexo Euleriano.

Figura 9: Reservatório Cilíndrico

2- Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, um
reservatório de água abastece toda uma região
formada por vários bairros. Esse tanque cilíndrico
possui raio igual a 8 metros e altura correspondente
a 40 metros, como indica a figura.
Fonte: Brasil escola

Obedecendo as informações presentes no texto, esse reservatório que abastece
todo esse setor de bairros, pode armazenar em seu interior um volume em agua
correspondente a? (Considere π = 3,14).
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