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Língua Portuguesa - Gênero Meme
UMA BREVÍSSIMA HISTÓRIA DO MEME
Os memes são tão antigos quanto a humanidade e estão intrinsecamente
relacionados com a evolução cultural. Memes são informações replicantes que, como os
vírus, infectam o nosso pensamento, afetam o nosso comportamento, e se propagam de
cérebro em cérebro, formando nossa cultura. Assim, o meme é o gene cultural que se
reproduz.
Qualquer coisa que possa ser aprendida e transmitida enquanto unidade autônoma
é um meme. Por exemplo, ideias, parte de ideias, valores, sons, línguas, palavras,
bordões, desenhos, podem ser memes. As doutrinas e religiões são formadas por memes
que perduram por séculos. Gírias são memes. O modo como nos vestimos são memes.
O termo “meme” foi cunhado por Richard Dawkins em 1976 no seu bestseller “O
Gene Egoísta”, e vem da palavra grega “mimeme” (que significa “algo que é imitado”). O
livro apresenta a idéia do Darwinismo universal em que não apenas as espécies, mas
qualquer coisa evolui baseada em variedade, seleção e hereditariedade. Assim, o meme
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adequações por componente curricular segundo a sua matriz. Para os Cejas que se organizam por área do
conhecimento e que por isso entendem que necessitam ampliar o material, podem utilizar a sequência
disponível na plataforma Aprendizagem Conectada.
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está para a cultura como o gene está para genética. Os seres humanos são máquinas
genéticas e máquinas meméticas.
Martha Gabriel
Leia o Diálogo a seguir:

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências estão em arquivo separado.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

No primeiro exemplo, a produção de forma negativa associa a imagem do
personagem Coringa (vilão no filme Batman) a uma preconceituosa declaração
xenofóbica, endereçada ao povo Africano, colocando o sentido da palavra "ebola" de
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências estão em arquivo separado.
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forma ambígua. A palavra deveria estar coerente ao contexto de futebol (É bola) e sua
grafia diferente da forma intencional que foi grafada (Ébola). Unificada ela faz referência à
epidemia surgida no continente Africano em décadas passadas.
No segundo exemplo, em uma abordagem positiva, o meme de sucesso (viral da
internet e utilizado em alguns outdoors) trata-se de uma cena dos dançarinos animadores
de funerais de Gana, convidando a população que não segue a orientação de ficar em
casa a dançar com eles. No sentido ambíguo da palavra, dançar seria ter o funeral
próximo de acontecer por não seguir as orientações de distanciamento social,
permanecendo em casa, indicadas pelas autoridades de saúde.

Desafios de Língua Portuguesa
1- Enumere as descrições, associando-as aos seus respectivos memes, identificando
como positivos e/ou negativos:
(1)

( ) Meme negativo, incentiva o uso de
álcool.

(2)

( ) Meme negativo, apresenta
mensagem discriminatória e racista.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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(3 )

(

) Meme positivo, usa o humor para

destacar a importância de seguir as
orientações das autoridades de saúde.

(4 )
( ) Meme negativo, deprecia uma marca
em relação a outra em decorrência do
contexto de uma pandemia instalada.

(5)

(

) Meme negativo, apresenta conteúdo

preconceituoso e xenofóbico.

( ) Meme positivo, inverte
(6)

humoristicamente a relação entre homem
e animal.

2- Leia as informações e marque V (verdadeira) ou F (Falsa), com base em seu
conhecimento sobre o gênero meme.
1. A finalidade do gênero meme é:

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

Os memes são responsáveis por propagar conteúdos importantes, que

V

F

argumentam a favor de ideias diversas, influenciando sobremaneira os
interesses sociais.
b

Passar uma mensagem de forma crítica e/ou bem humorada.

V

F

c

Denunciar desrespeito e irresponsabilidades.

V

F

d

Apenas fazer sorrir.

V

F

e

Moldar mentalidades e comportamentos de grupos sociais.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

Qualquer indivíduo com conhecimentos básicos de edição de imagem V
digital pode, potencialmente, se apropriar de uma ideia, modificá-la e
compartilhá-la.
Junção entre uma imagem retirada de determinada cena do cotidiano e um V

F

2. A definição de meme é:
a

b

O meme é um gênero textual caracterizado pela associação de uma
imagem e uma frase, que geralmente significam e resinificam o contexto
social.
Associação de uma imagem e texto com o intuito de transmitir uma
mensagem rápida, geralmente com um toque de humor.

c

Os memes são construídos por uma imagem já existente, retirada de fatos
do cotidiano, e um texto que também parte de outro contexto, para se
configurar em uma significação final.

d

Os memes contribuem não apenas para gerar humor, mas também para
registar o pensamento humano por meio de críticas sociais.

e

Fotografia preconceituosa.

3. As principais características do meme são:
a

b

F

texto extraído de outro contexto.
c

V

F

d

Os memes são um gênero digital rico, tanto por sua composição de fácil
entendimento (foto ou outro tipo de imagem acompanhada de um
enunciado escrito), quanto por sua capacidade de abordagem.
Recriação desvinculada da realidade.

V

F

e

Qualquer imagem engraçada que tenha algum texto por cima.

V

F

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Códigos das Habilidades
Objetos de Conhecimentos
EM13LGG501
Atividade física e Exercício físico
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma:1° ano ___

Educação Física - Atividade física e Exercício físico

Em nossos estudos, vimos sobre a importância da prática de atividade física
e várias formas e dicas para se tornar uma pessoa mais ativa,
melhorando a qualidade de vida. Como parte da atividade de
estudos, foi solicitado que você pesquisasse sobre a definição
de atividade física. O que você descobriu? Você sabia que
existia diferença entre atividade física e exercício físico? Nós
vamos estudar sobre isso agora mesmo!
Pouco é melhor do que nada!
A prática regular de exercícios físicos é, comprovadamente, capaz de
contribuir na prevenção de doenças cardiovasculares, do câncer e de outras
doenças crônicas.
Mesmo em pequenas quantidades, a atividade física é capaz de trazer
benefícios à saúde da população em geral. Por isso, TODO esforço deve ser
feito para evitar a inatividade física ou sedentarismo!
Alguns conceitos para você entender melhor:
ATIVIDADE

FÍSICA:

qualquer

movimento

corporal

gerado

por

contração muscular e que resulte em gasto energético acima do gasto basal.
EXERCÍCIO FÍSICO: é uma forma de atividade física planejada,
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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estruturada e repetitiva, realizada com o intuito de melhorar a saúde ou a
aptidão física.
ATIVIDADE FÍSICA BASAL: são as atividades de baixa intensidade
normalmente realizadas na vida diária, tais como: ficar de pé, andar devagar e
carregar objetos leves. As pessoas que realizam apenas essas atividades do
dia-a-dia são consideradas inativas ou sedentárias.

Exemplos: varrer o quintal, lavar a louça e passear com o cachorro.

Envolver-se em atividades físicas, que promovam gasto energético acima do
exigido pelas atividades da vida diária, traz muitos benefícios à saúde. Podemos
citar alguns: caminhar em ritmo moderado a rápido, dançar, andar de bicicleta, pular
corda, etc.

Comece aos poucos, fazendo 15 minutos por dia e vá progredindo de acordo
com a resistência que for adquirindo.
Recorde-se de alguns dos benefícios que você pode alcançar
começando, hoje, a adotar um estilo de vida ativo:
•

Diminuir o risco de desenvolver diabetes mellitus, infarto, câncer de mama e
depressão;

•

Manter a saúde de seus ossos - o exercício é útil na manutenção de uma
ossatura saudável;

•

Manter e melhorar a força muscular;

•

Manter o peso corporal dentro de uma faixa de normalidade;

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

Melhorar a qualidade do seu sono;

•

Aumentar o seu rendimento no trabalho.

(Fonte: telessaude. 2020). Adaptado.

Para reforçar

Assista esse pequeno vídeo para reforçar os conceitos aprendidos nesse
estudo. Agora você já está craque e é capaz de explicar para seus amigos próximos
a diferença.
Acesse: Atividade física x Exercício físico
https://www.youtube.com/watch?v=bP6Ny2iM0Lc.

Desafios de Educação Física

Após a leitura do material de estudos, responda as atividades sobre o tema.
1. Cite exemplos de atividade física.
2. Cite exemplos de exercícios físicos.
3. Quais são alguns dos benefícios do estilo de vida mais ativo?

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências estão em arquivo separado.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Arte – Carga horária mensal _5_ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de Conhecimentos
EM13LGG602
Os elementos visuais e a percepção da forma artística
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Arte - Os elementos visuais e a percepção da forma artística

Caros estudantes, nos estudos anteriores, vimos que a grande parte de
nossa apreciação da arte depende do impacto produzido pela composição da obra.
Já a maneira como o artista compõe seu trabalho depende, em grande parte,
das intenções que possui. Assim, ele irá trabalhar o contraste entre luz e sombra, se
quiser alcançar um efeito mais dramático em sua composição; ao contrário,
enfatizará o uso da linha e de cores mais homogêneas para obter maior clareza e
estabilidade.
Um artista organiza os diversos elementos visuais em sua composição,
combinando-os de modo a produzir diferentes efeitos a partir de suas escolhas.
Vamos conhecer os elementos visuais:
Figura 1: Uma_Tarde_de_Domingo_na_Ilha_de_Grande_Jatte

Fonte: pt.wikipedia.org. 2020.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Ponto: é o menor de todos os elementos da linguagem visual, no entanto,
com ele construímos imagens. Os pintores pontilhistas exploraram as qualidades do
ponto de forma inédita na história da arte.
Figura 2: Tipos de linha
Pontilhismo:

técnica

de

pintura

desenvolvida na França nas últimas
décadas do século XIX, em que o
artista substitui as pinceladas pela
justaposição
usando

de

cores

pequenos

pontos,

complementares

e

vibrantes. Os pontos aproximam-se
entre si e, observados a distância,
permitem a visualização do todo da

Fonte: goconqr.com. 2020.

imagem.

Linha - é obtida através de infinitos
pontos... ou... é obtida através do rastro de um ponto. Quando se coloca um ponto
em movimento, ele forma uma linha. Esses elementos da linguagem visual também
podem expressar sentimentos e sensações. Linhas horizontais e verticais são
estáveis e seguras.
Figura 3: Composição em vermelho, azul e amarelo.

Fonte: obviousmag.org. 2011.

Observe esta tela de Piet Mondrian, pintor holandês. Ele usou linhas retas
negras, horizontais e verticais para nos transmitir segurança, estabilidade, solidez.
“Composição em vermelho, azul e amarelo” (1930) de Piet Mondrian.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências estão em arquivo separado.
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Figura 04: Campo de trigo e ciprestes. Van gogh

Fonte: br.pinterest.

Logo abaixo, observe também o trabalho de Van Gogh, pintor holandês pósimpressionista. Ele usou linhas curvas para desenhar a textura do campo de trigo e
das plantas, e também para desenhar as montanhas e as nuvens, transmitindo uma
sensação de movimento, de alucinação. “Campo de trigo e ciprestes” (1889) de
Vincent Van Gogh.
Cor – elemento fundamental para as criações visuais, a cor está carregada
de informação. É uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de luz
sobre as células dos olhos, e influencia o nosso comportamento, transmite
mensagens e sensações.
Forma – representação, é a configuração visível do conteúdo. Por meio da
linha podemos descrever a forma. Existem três formas básicas: o quadrado, o
círculo e o triângulo equilátero. Se observarmos uma pintura, é possível identificar
algumas dessas formas na organização das figuras.
Textura

–

sensações

ópticas

Figura 05: Textura

e

sentimento. As superfícies dos objetos soam
diferentes e podemos notar isso ao tocá-las.
Uma rocha é áspera; o tronco de uma árvore é
rugoso; o algodão é suave e macio. Para saber
se um tecido, por exemplo, é liso ou áspero,
não precisamos tocá-lo; basta olhar para ele.
Esse aspecto da superfície dos objetos
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências estão em arquivo separado.
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se chama textura. A textura é explorada em arte de muitas maneiras. Na escultura,
por exemplo, a textura pode ser sentida pelo tato. Um escultor pode talhar uma
pedra e deixar zonas ásperas.
Na pintura, também é possível conseguir diferentes texturas, usando-se
camadas espessas de tinta ou pintando-se sobre uma superfície que tenha relevos.
No desenho, não é possível fazer figuras com texturas diferentes, mas obter
efeitos de texturas, com traços ou pontos repetidos, por exemplo. Nesse caso as
texturas não são reais, ou seja, não são sentidas pelo toque.
Espaço – arte em três dimensões. O espaço, na linguagem visual, pode ser
definido

como:

Tridimensional: É

o

espaço

real,

onde

as

obras

de

arte tridimensionais estão situadas.
Bidimensional: É a representação do espaço tridimensional em uma
superfície bidimensional, como a superfície do papel ou a tela da pintura.
Bidimensional recebe este nome por possuir apenas duas dimensões: comprimento e largura. Já
os elementos tridimensionais, além de largura e comprimento, também possuem profundidade.

Num desenho, quando a figura e o fundo se separam, temos a impressão de
que existem vários planos e de que as formas são tridimensionais. Por exemplo:
pinturas, imagens de fotografias, imagens da TV, do cinema, dos cartazes, das
revistas e dos livros estão em superfícies bidimensionais e, mesmo assim,
representam formas tridimensionais. A principal forma de obtê-la é por meio da
técnica da perspectiva. Observe a imagem abaixo.
Figura 4: Perspectiva na arte.

Figura 06: Amopintar.com. 2020.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Sugestão de vídeo:
Elementos das artes visuais
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=h9uShFztZQI>. Acesso em: 16
abr. 2020.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=2CgVnRdEJqE>. Acesso em:
16 abr. 2020.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=dGvN9mx9Px8>. Acesso em:
16 abr. 2020.
Pontilhismo
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=KRFFeqJFXgQ>. Acesso em:
16 abr. 2020.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=0p0vIeLAg2U>. Acesso em: 16
abr. 2020.
Desenho com pontilhismo
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=pQqU5zlP7UQ>. Acesso em:
16 abr. 2020.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=_Ah_n4ABlUU>. Acesso em:
16 abr. 2020.
Perspectiva e figuras Bidimensional e tridimensional
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=l7W1k0tWILg>. Acesso em: 16
abr. 2020.

Desafios de Arte

1 - Observe a obra, A Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte, de Georges
Seurat:
A obra de Seurat foi feita com a técnica do pontilhismo. Agora é sua vez, crie
uma composição (qualquer desenho) em uma folha sulfite, e trabalhe a técnica com
pontos. Você pode utilizar canetinhas para dar um colorido ao seu trabalho. Esta
atividade exige de você bastante paciência.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Figura 5: Uma_Tarde_de_Domingo_na_Ilha_de_Grande_Jatte

Fonte: pt.wikipedia.org. 2020.

2 – Identifique a técnica utilizada na imagem da Última Ceia:
Figura 07: A Última Ceia. Leonardo da Vinci.

Fonte: Leonardo Lopes. 2020.

A técnica representada na imagem é a ___________________

3 – Um artista organiza os diversos elementos visuais em sua composição,
combinando-os de modo a produzir diferentes efeitos a partir de suas escolhas.

Com base nas informações acima, o artista pode escolher os seguintes
elementos visuais para compor seu trabalho:
a) ponto, linha, textura, cor e forma.
b) cor, argila, pincel, forma e luz.
c) plano, régua, traço, textura e cor.
d) metal, pigmentos, espaço e brilho.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências estão em arquivo separado.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Língua Inglesa – Carga horária mensal _5_ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de Conhecimentos
EM13LGG403
Anglicismos
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Língua Inglesa - Anglicismos
Veja abaixo dois títulos de reportagens retirados da internet:

1) Brasileiros em quarentena pedem delivery até três vezes por
semana, diz pesquisa
Motivações de quem não opta pela entrega são: 'poupar dinheiro' e 'ter tempo para
cozinhar'.
Fonte: Folha. 2020.

2) Coronavírus: clínica fará teste por drive-thru em shopping de BH
Coletas começam às 8h desta segunda (13). Somente será atendido quem
estiver com pedido médico e com agendamento e pagamento prévios.
Fonte: EM Notícias.

Observe que as palavras destacadas em itálico se originam da língua inglesa,
com suas definições a seguir:

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Delivery = Sistema de entrega em domicílio; ação de entregar, de levar compras até
o endereço indicado por quem as comprou. Exemplo: rede de restaurantes com
delivery de comida.

Drive-thru = Serviço de vendas de produtos, normalmente alimentos fast food, que
permite ao cliente comprar o produto sem sair do carro. É uma variação da
expressão “drive-through” (com semelhante pronúncia) com significado literal de
“através do carro”.

Anglicismos
Você já ouviu falar em anglicismo? Esse é o nome dado à introdução de um
termo ou expressão de origem inglesa em outra língua. Muitas vezes, as palavras
são adotadas do inglês e seguem a grafia e pronúncia originais.

Leia as frases abaixo e confira a aplicação de alguns termos, comprovando o
uso de palavras do inglês em nosso cotidiano e o quanto nossa cultura é
influenciada:

a) Fiz um check-up essa semana e o médico me indicou um tratamento a laser para
tirar essas manchas causadas pelo stress.

b) Sexta-feira passada eu comi um hamburger em um fast-food com refrigerante
diet. No sábado, fiz hot-dog com muito ketchup para levar ao picnic de domingo.

c) O time de futebol da escola fez um gol de penalty que decidiu a partida.

d) Eu cliquei no link para fazer um download e, sem querer, deletei o conteúdo da
home page.

e) Na última semana estava entediado em casa e resolvi ir ao shopping center fazer
compras, pois várias lojas estavam com placas de 50% off.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Abaixo, está uma lista contendo vários outros exemplos para confirmar como
o inglês está mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos.
Palavras adotadas no português:
Air bag

Enter

Internet

Milk-shake

Play

Check in

Fast-food

Jazz

Moto-boy

Pub

Check-up

Flash

Ketchup

Motocross

Ranking

Cookie

Freezer

Kit

Mouse

Rap

Cupcake

Gospel

Know-how

Okay

Remix

Show

Delivery

Hit

Laser

Trailer

Site

Diet

Home page

Light

Online

Skate

Drag queen

Hot-dog

Link

Slogan

Short

Rock

Shopping

Stereo

Stop

Performance

center
Outdoor

Há casos em que os termos passam por adaptações para ficarem mais
condizentes com o português, ou seja, são termos “aportuguesados”.
Palavras aportuguesadas:
Basket – basquete

Film – filme

Penalty – pênalti

Beef – bife

Flirt – flerte

Picnic – piquenique

Black-out – blecaute

Football – futebol

Poker – pôquer

Cartoon – cartum

Goal – gol

Pudding – pudim

Clip – clipe

Golf – golfe

Sandwich – sanduíche

Cocktail – coquetel

Handball – handebol

Shampoo – xampu

Delete – deletar

Knock-out – nocaute

Stand – estande

Detective – detetive

Layout – leiaute

Stress – estresse

Snob – esnobe

Moccasin – mocassim

Surf – surfe

Volley – vôlei

Pancake – panqueca

Tennis – tênis

Whisky – uísque

Yacht – iate

Team – time

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Desafios de Língua Inglesa

1. Sublinhe na lista acima os anglicismos que você não conhece e procure por seu
significado.

2. Formule 07 sentenças em português utilizando anglicismos, inspirando-se nos
exemplos dados no texto.

3. Procure à sua volta por mais palavras de origem inglesa incorporadas ao nosso
cotidiano. Podem estar relacionadas à informática, música, esportes, comércio ou
qualquer outro ramo.

4. Algumas palavras em inglês, utilizadas aqui no Brasil, sofreram uma mudança no
seu sentido. Assista ao vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=rR9hxym9EXU> e
identifique 07 palavras que tiveram seu sentido modificado ao serem inseridas no
nosso vocabulário.

5. Assista ao vídeo:
Título: “CEEJA educação de jovens e adultos - The origin of english language –
Inglês”.
Canal: CEEJA Informativo
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MZNOcE2UUUE>. Acesso em
18 mar. 2020.
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Língua Espanhola - Carga horária mensal _5_ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de Conhecimentos
EF06LI17 EF06LI14
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Los artículos - Língua Espanhola

Nesta aula estudaremos os artigos definidos e indefinidos em
espanhol. Os artigos são palavras variáveis que se antepõem
ao substantivo ou a qualquer palavra que tenha valor de
substantivo, indicando-lhe o gênero e o número, atribuindo-lhe
caráter definido ou indefinido.
1- Artigos definidos

2- Artigos indefinidos
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Os artigos sempre acompanham um nome (substantivo), exceto no caso de
nomes próprios (não dizemos, por exemplo: el Pedro); com eles é possível detectar
o gênero masculino ou feminino das palavras. Os artigos determinados e
indeterminados também se flexionam em singular e plural. Os exercícios ajudarão
você a compreender o uso dos artigos; não deixe de respondê-los.
Os textos a seguir irão complementar o seu conhecimento vocabular sobre os
temas trabalhados nas aulas anteriores; faça a leitura e responda as atividades.

3- La familia es el centro de lo que llamamos hogar.

La familia es la base de nuestros valores y nuestra moral. Tener una familia
es un derecho humano que solo muestra cuán importante es para las cosas más
simples de la vida. La familia también es el primer contacto que tenemos con este
mundo, que de alguna manera determina el tipo de persona y humano con el que
nos convertiremos algún día.
Pero lo más sorprendente de la familia es el amor, es el primer amor que
tenemos y siempre estará allí para nosotros, sin importar qué, sin importar cómo o
quién y el tiempo. La familia se puede hacer de muchas maneras. Puede ser
biológica o adoptiva, puede estar formado por una madre y un padre, dos madres,
dos padres o simplemente un padre o una madre. Y solo puede incluir a sus
mejores y más queridos amigos y algunas mascotas amorosas.
4- Manutención del hogar

El hogar es un sinónimo de relax y comodidad. Sin embargo, para que todo
fluya como es debido debemos de cuidarlo, manteniendo así la unión y protección
que nos proporciona una vivienda, y que ésta sea lo más confortable posible.
Una correcta distribución de todos los elementos en cada una de las salas y
habitaciones de las casas, así como la implementación de muebles de diseño. Todo
aquello referente a las tuberías o al cuadro de luz, instalación eléctrica y demás
disposición para considerar dicha vivienda como habitable, forman una parte
esencial de la misma ya que son consideradas como necesidades básicas.
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Desafios de Língua Espanhola

1) Complete as frases utilizando os artigos definidos em espanhol.
a) ........ próxima reunión de ……. familia será en …… casa de mis abuelos.
b) ……. dormitorio de mi hermano es menor que ……. mio.
c) ……. cocina es donde preparamos toda la comida para ….... almuerzo.
d) ……. camas están delante de …… armarios.
e) ……. abuelo de Pedro tiene setenta años y ……..abuela sesenta y cinco.
2) Complete com os artigos indefinidos em espanhol.

3) O tema hogar (lar) está presente nos dois textos dessa unidade. Que
assunto é discutido em cada um deles? (responda em português)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Química - Energia e as transformações químicas
Combustão e impactos no ambiente

A combustão é uma forma de transformação química da matéria para
obtenção de energia.
Agora veremos que as reações de combustão de combustíveis, principalmente
os combustíveis derivados do petróleo, estão relacionadas com o grave problema
de emissão de gases poluentes no ar, ocasionando impacto ao ambiente.
O que são
combustíveis fósseis?

Você já parou pra
entender o que é o
efeito estufa?

Na maioria das vezes, o maior interesse da reação de combustão é o calor ou
a energia liberada nela.
O conforto e a comodidade da energia produzida por uma reação de
combustão vêm na contramão da produção excessiva do gás dióxido de carbono
(CO2). Ele é um dos produtos da reação de combustão.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências estão em arquivo separado.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Figura 1: Efeito estufa

O

gás

carbônico

é

considerado

um

grande vilão para a
saúde
por
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ser
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do
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imagem

dos

(ver

acima),

aquecimento global
e da chuva ácida.
Quando o CO2
reage com a água
Fonte: Nova Escola. 20202.

presente

na

atmosfera forma o ácido carbônico:

Por ser considerado um ácido fraco, o ácido carbônico causa chuvas ácidas
pouco nocivas. O aumento da acidez na chuva ocorre principalmente quando há um
aumento na concentração de óxidos de enxofre e nitrogênio na atmosfera.
Mas não é de tudo ruim. O CO2 também é importante para a vida na Terra, por
ser essencial para a realização da fotossíntese. É graças ao gás carbônico que
alguns tipos de organismos vivos como plantas, algas e algumas bactérias que
possuem clorofila, realizam o processo fotossintético. Isso acontece porque esses
organismos utilizam a energia solar para converter moléculas de CO 2 e H2O em
moléculas complexas, necessárias para a vida no planeta.
O efeito estufa é um fenômeno responsável pelo aquecimento natural do
planeta terra. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média na Terra seria
em torno de –15°C e não existiria água na forma líquida, nem vida.
No entanto, o excesso de gás carbônico juntamente com outros gases
funciona como uma cortina de gás que vai da superfície da Terra em direção ao
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espaço e impede a dissipação da energia solar incidida sobre a superfície do
planeta durante o dia. Parte do calor fica aprisionado próximo da Terra, onde o ar é
mais denso, causando o aquecimento.
A principal fonte de gás carbônico é a queima de combustíveis fósseis (carvão,
gasolina, diesel, entre outros) e as queimadas das florestas. No petróleo são
encontrados enxofre, nitrogênio e outros elementos que sofrem combustão e são
liberados na forma de gases, que poluem a atmosfera, o solo (impregnação) e todo
o meio ambiente, trazendo danos para a natureza e para a própria saúde do ser
humano.
Uma maneira de amenizar os efeitos negativos da combustão dos derivados
do petróleo é investir em biocombustíveis. Os biocombustíveis são derivados de
biomassa renovável que podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis
derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou em outro tipo de
geração de energia. Por serem biodegradáveis e praticamente livres de enxofre e
compostos aromáticos, não causam impactos elevados ao meio ambiente.
Os dois principais biocombustíveis líquidos usados no Brasil são o etanol
obtido a partir de cana-de-açúcar e o biodiesel, que é produzido a partir de óleos
vegetais ou de gorduras animais e adicionado ao diesel de petróleo em proporções
variáveis.
Aquecimento Global, o eterno verão?
(O vídeo fala sobre o efeito estufa, aquecimento global e consequências)
https://www.youtube.com/watch?v=nrhaOqttP7E&list=PLDymEiDw4ee_DTU6
IkS1Kxub7MZCEPi8d&index=64

O biodiesel é daqui!
https://www.youtube.com/watch?v=XCOZspTcjbA

Desafios de Química
A queima de combustíveis (como madeira, gás natural, petróleo ou carvão)
vem sendo utilizada há centenas de anos pela humanidade para produzir energia
térmica. Queimamos gás butano para cozinhar, gasolina para mover os carros,
carvão para produzir energia elétrica. Em todos esses processos, a combustão é
utilizada para gerar calor. O resultado da queima de combustíveis orgânicos é o
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aumento da poluição atmosférica, principalmente de gases como o SO, SO 2, NO,
NO2 e NO3 que se combinam com o vapor de água resultando em ácido sulfúrico e
ácido nítrico, que retornam para a superfície da Terra em forma de chuva ácida.
Outros gases como o CO e CO2, liberados na atmosfera, contribuem para o efeito
estufa, que pode ocasionar o aumento da temperatura média do planeta.

O efeito estufa recebe esse nome em razão de seu mecanismo ser o mesmo
de uma estufa agrícola. A imagem abaixo detalha uma estufa agrícola, analisea e responda as questões.
Figura 6: O que é efeito estufa.
a) Como

o

efeito

estufa acontece?

b) Quais

são

causas
consequências

as
e
da

intensificação do efeito
estufa?
Fonte: Nova Escola. 2020.

c) O que fazer para minimizar as consequências do efeito estufa?

d) Quais são os gases da atmosfera que causam o efeito estufa?
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FISÍCA - Energia e suas transformações
Energia Elétrica e turbinas eólicas
O pontapé inicial no desenvolvimento das turbinas eólicas aplicadas na
geração de eletricidade foi dado pela Dinamarca, na figura de Poul La Cour,
professor de um centro educacional de adultos de Askov, que, em 1881, construiu
um protótipo de turbina eólica acoplada a um gerador CC.
Na Rússia, em 1931, desenvolveu-se o aerogerador Balaklava. Era um
modelo avançado de três pás de 30 m de diâmetro, 100 kW de potência.
Nos Estados Unidos da América (EUA), um dos projetos bem-sucedidos foi o
aerogerador Jacobs, desenvolvido em 1920, pelos irmãos Marcellus e Joseph
Jacobs.
Figura 1: Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética.

Fonte: MOREIRA, José Roberto Simões. 2017.
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Quando você estiver no terceiro ano do ensino médio estudará, de forma
mais aprofundada, como se dá o processo da geração da energia elétrica, por hora,
o mais importante é compreender que tudo começa com a energia cinética contida
no ar em movimento, ou seja, o vento.

Estimativa do potencial eólico
A potência é definida como a razão pela qual a energia é usada ou convertida
por unidade de tempo, por exemplo, joules/s. A unidade da potência é o watt (W), e
um watt é igual a 1 joule/s, de acordo com a unidade do Sistema Internacional (SI).
A energia contida no vento é a energia cinética, ocasionada pela movimentação de
massas de ar.
A energia cinética do vento (E) é dada pela seguinte equação:

A energia por unidade de tempo é a potência, então:

A área varrida pelas pás da turbina eólica (ou de um moinho de vento) é
calculada através da equação:

Relacionando as três equações acima, juntamente com a massa específica
do ar, obtemos a equação da potência entregue pelo vento ao gerador eólico, ou a
um moinho de vento, que é dada por:

Como você observou, para chegar nessa importante equação, partimos de
conhecimentos pré-adquiridos, são eles: energia cinética, massa específica e
potência. Nas atividades a seguir aplicaremos a teoria vista no texto.

Atividade complementar
Para você se informar: http://www.ventosbrasil.com/historico.html
Para você assistir: https://www.youtube.com/watch?v=5W4zZMGqQKk&t=47s
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Desafios de Física

1. Qual a potência de um cata-vento (gerador eólico) cujo diâmetro da área varrida
pelas pás da hélice é de 60 m e a velocidade do vendo é igual a 12 m/s? (Utilize a
última equação vista no texto. Observação: você terá o trabalho de pesquisar a
densidade do ar - ).

2. De todas as grandezas físicas envolvidas na última equação do texto, qual é a
que tem maior importância para o cálculo da potência? Por quê?

3. A potência é uma grandeza física:
a ( ) escalar

b ( ) vetorial
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BIOLOGIA - Os seres vivos interagem em um ecossistema
Os seres vivos podem ser estudados em diferentes níveis de complexidade.
A organização básica de um organismo vivo se inicia com a célula, que é a menor
unidade capaz de realizar todos os processos necessários para manter a vida. Há
seres vivos formados por uma única célula, os unicelulares, a exemplo das
bactérias, dos protozoários, leveduras e certas algas, assim como organismos
formados por muitas células, os pluricelulares, como os animais, as plantas,
algumas algas e grande parte dos fungos. Para mostrar os níveis de organização da
vida foi usado o lobo guará como exemplo, na imagem abaixo. Inicialmente as
células se organizam formando os tecidos, que por sua vez formam os órgãos, que
em conjunto trabalham e estruturam os sistemas, e estes, associados,
compreendem um organismo. Independente de se tratar de um ser vivo unicelular
ou pluricelular, todos os indivíduos interagem entre si e com o meio em que vivem.
O ramo da biologia que estuda essas interações é a Ecologia.
O cientista alemão Ernst Haeckel usou pela primeira vez o termo “oikos” no século XIX.
A palavra ecologia tem origem no grego “oikos”, que significa casa, e “logos”, estudo. Logo, por
extensão, seria o estudo da casa ou, de forma mais genérica, do lugar onde se vive. (Adaptado)
Fonte: Definição e Aplicação de Ecologia. Disponível em:
<https://planetabiologia.com/definicao-e-aplicacao-de-ecologia/>.
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Figura 1: Níveis de organização biológica

Fonte: Mídia. 2020.

Os seres vivos são organizados em diferentes níveis hierárquicos. O quadro
a seguir descreve alguns conceitos no estudo da ecologia.
Indivíduo

População

Níveis de organização
É cada organismo de determinada espécie. Interagem trocando energia
e materiais com o meio (incluindo seus compartimentos biótico e
abiótico).
Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie em uma comunidade,
com ampla troca gênica entre si.

Comunidade Organismos das diversas espécies interagindo e estabelecendo o fluxo
energético e os passos biológicos da ciclagem de materiais.
Ecossistema É onde componentes bióticos (vivos) e abióticos (não vivos) interagem,
estabelecendo fluxo energético e reciclagem de matéria. A produtividade
(taxa de produção de biomassa pelos organismos) é um exemplo de
propriedade que só se define neste nível de organização, já que é
determinada pela interação dos seres vivos com os fatores abióticos, tais
como a disponibilidade de luz, de nutrientes e de água.
Biosfera
Inclui todas as regiões da Terra habitadas por organismos. No nível da
biosfera, os grandes ecossistemas continentais e oceânicos interagem.
Níveis de organização. Adaptado de edisciplinas. 2020.
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As relações estabelecidas entre os indivíduos em uma comunidade podem
ocorrer entre organismos da mesma espécie (intraespecíficas), ou entre espécies
diferentes (interespecíficas). Dependendo da maneira como interagem, podemos
classificar como interações harmônicas ou positivas, quando não há prejuízo para
nenhum dos envolvidos, ou interações desarmônicas ou negativas, quando pelo
menos uma das partes é prejudicada.

Observa-se a seguir um resumo das interações entre as espécies.
Intraespecíficas
Sociedade

Indivíduos cooperam entre si de modo que há divisão de
tarefas, porém não há dependência física entre eles. São
exemplos: abelhas, cupins e formigas.

Colônia

Os indivíduos vivem unidos, de modo que todos são
beneficiados. Exemplos: Algas filamentosas, esponjas, corais,
caravela-portuguesa (Physalia physalis).

Competição

Quando há disputa pelos mesmos recursos, como por
exemplo, alimento, espaço, parceiro para reprodução, etc.

Canibalismo
Sociedade

Fonte: pm1. Narvii.

Predação entre indivíduos da mesma espécie.
Colônia

Fonte: Colegio Web.

Competição

Fonte: Stalic. Escola Kids.

Interespecíficas
Associação de cooperação onde ambas espécies se beneficiam e
Mutualismo

dependem uma da outra. Exemplos: líquen (fungo +
cianobactéria), protozoários que vivem no trato digestivo de
cupins auxiliando na digestão da celulose.
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Associação entre duas espécies que se beneficiam mutuamente,
Protocooperação mas que podem viver independentes. Exemplo: Ave anu que se
alimenta de carrapato em bovinos.
Uma espécie obtém recursos alimentares de outra espécie sem
Comensalismo

causar prejuízos. Exemplo: hienas que se aproveitam de restos
deixados pelos leões.
Organismo utiliza o corpo de outro organismo sem causar

Inquilinismo

prejuízos. Exemplo: orquídeas que crescem se apoiando em
outras plantas.
Uma espécie impede o desenvolvimento da outra, geralmente por

Amensalismo

meio de liberação de alguma substância. Exemplo: algas
marinhas que liberam toxinas causando a maré-vermelha.

Competição

Indivíduos competem por espaço, alimento, etc.

Predação

Um indivíduo se alimenta de um indivíduo de espécie diferente.

Herbívoria

Parasitismo

Mutualismo

FONTE:
marianaplorenzo.

Consomem seres que ocupam o nível trófico de produtores, como
as plantas e algas.
Uma espécie causa prejuízos a outra; vive às custas da outra
(hospedeiro). Exemplo: vírus usando células para se multiplicar.

Inquilinismo

Protocooperação

FONTE: static.
alunos online.

FONTE:
escolaeducacao

Comensalismo

FONTE: amazonaws.

Animais e ambiente
https://www.youtube.com/watch?v=sJXDtEZnu-s
Projeto Embrião – Universidade Estadual de Campinas
Ecologia – o que é?
https://www.youtube.com/watch?v=AlAsagaN43E
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Desafios de Biologia
1. Do reino animal vem um exemplo de "associativismo" admirável no qual
interagem, numa estrutura super organizada, a rainha, os operários e os
soldados cupins. Apesar da falsa impressão de que eles somente causam
destruição, na verdade esses insetos agem assim fazendo o que é preciso para
alcançarem desenvolvimento e sobrevivência: se alimentarem. Eles, ao
comerem a madeira, não conseguem digerir totalmente a celulose, trabalho
desempenhado com maestria em conjunto com os protozoários que vivem em
seus intestinos. (Adaptado: Fapesp 2020)

O texto descreve dois tipos de relação ecológica. A primeira entre os próprios
cupins e, a segunda, entre os cupins e protozoários. Qual o nome de cada uma
dessas relações?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. A imitação é a principal estratégia de sobrevivência de duas espécies de
lagarta, mostra estudo de Cientistas italianos sobre os sons emitidos por larvas
de borboletas do gênero Maculinea, que são capazes de reproduzir fielmente
ruídos característicos das formigas. Essa habilidade permite que elas se
infiltrem nos formigueiros, onde acham não só proteção contra predadores como
também comida. (Adaptado: SOARES, V. 2020)

Como pode ser classificado esse tipo de interação ecológica?
a. Inquilinismo

c. Competição

b. Parasitismo

d. Colônia

3. A partir das relações intraespecíficas e interespecíficas descritas no texto,
preencha a tabela separando-as em harmônicas ou desarmônicas.
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Harmônicas

Entre

indivíduos

da

mesma espécie

Entre

indivíduos

de

espécies diferentes
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Funções - Matemática
Conhecendo as funções no nosso
dia-a-dia
Muitas grandezas presentes no nosso
dia-a-dia se relacionam de forma
especial.
·
Número de pães que vou
comprar, com o preço a pagar.
·
Número de questões que acertei
num teste, com a nota que eu vou
tirar.
·
Valor do meu salário, com o valor
do desconto da Seguridade Social.
·
Medida de contorno do meu
terreno, com a quantidade de metros
de arame de que preciso para cercálo.
·
Velocidade
média
de
um
automóvel, com o tempo de duração
de uma viagem.
Examinando o primeiro exemplo dado
acima, a tabela mostra a relação entre
o número de pães comprados e o
correspondente preço a pagar.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências estão em arquivo separado.

Número de pães
1

Preço
(R$)
0,50

2

1,00

3

1,50

4

2,00

5

2,50

6

3,00

Fonte: Food Magazine. 2020.

a

pagar
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Para fazer esta tabela, o dono da
padaria fez o seguinte cálculo:
Preço a pagar = 0,50. Número de
pães.
Dizemos que o preço a pagar (Y) é
função do número de pães (X), pois
para cada quantidade x de pães há
um único preço y a pagar.
Usando as letras x e y, podemos
representar
esse
cálculo
na
expressão:
R: Posso comprar 24 pães.
Fonte: Mundo em Função da Matemática.
2020.

Y = 0,50. X
Se eu quiser saber, por exemplo,
quantos pães posso comprar com R$
12,00, basta fazer Y = 6 na
expressão.
Y = 0,50. X
12 = 0,50. X
X = 12 / 0,50 = 24

A formalização matemática para a
definição de função é dada por: Seja X
um conjunto com elementos de x e
Y um conjunto dos elementos de y,
temos que:

Definição de funções
Chama-se função polinomial do 1º
grau, ou função afim, a qualquer
função f de IR em IR dada por uma lei
da forma f(x) = ax + b, onde a e b são
números reais dados e a 0.

f: x → y

Na função f(x) = ax + b, o número a é
chamado de coeficiente de x e o
número b é chamado termo constante.
Veja alguns exemplos de funções
polinomiais do 1º grau:
f(x) = 7x - 4, onde a = 7 e b = - 4
f(x) = - 8x - 6, onde a = - 8 e b = - 6
f(x) = 16x, onde a = 16 e b = 0

2- Domínio e imagem
A função determina uma relação entre
os elementos de dois conjuntos.
Podemos defini-la utilizando uma lei
de formação, em que, para cada valor
de x, temos um valor de f(x).
Chamamos x de domínio e f(x) ou y de
imagem da função.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências estão em arquivo separado.

Assim sendo, cada elemento do
conjunto x é levado a um único
elemento do conjunto y. Essa
ocorrência é determinada por uma lei
de formação.
A partir dessa definição, é possível
constatar que x é a variável
independente e que y é a variável
dependente. Isso porque, em toda
função, para encontrar o valor de y,
devemos ter inicialmente o valor de x.
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Atividade exemplificada
Determine os valores de a e b pela lei de formação f(x) = ax + b, para as seguintes
funções do primeiro grau: a) f(x)= 2x – 4
, a =____ ; b =_____
b) f(x)= -3x + 4
, a =___ ; b =______

Sugestões de vídeos:
Função do primeiro grau (Função Afim) - Aula 01: Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Vm9fhS2DvwA >. Acesso em: 20 abr. 2020.
Função afim - introdução a funções de 1° grau. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ZqdZSXtHhBQ >. Acesso em: 20 abr. 2020.

<
<

Desafios de Matemática

1- O Ministério da Saúde do Brasil sugere, atualmente, em função da pandemia de
Coronavírus, o uso de máscaras de tecido pela população geral. Essa sugestão aplica-se
a pessoas assintomáticas que precisem sair de seus domicílios, especialmente se
precisarem se deslocar para locais com aglomeração. Indivíduos sintomáticos e seus
cuidadores devem utilizar máscara cirúrgica, e profissionais de saúde devem utilizar EPIs
recomendados de acordo com o nível de assistência prestado;( Adaptado Pebmed)
Adotando como informação de referência essa mensagem prática, uma fábrica
caseira, destas criadas em domicilio, decidiu produzir em grandes quantidades
diárias, máscaras de tecidos para doar. A empreendedora estipulou que deveria
produzir 500 máscaras por hora para atender a grande quantidade solicitada deste
produto. A função do primeiro grau correspondente a esta produção diária será de

a) Produção diária = 500 x número de horas

ou

f(x)= 500. x

b) Produção diária = 600 x número de horas

ou

f(x)= 600. x

c) Produção diária = 700 x número de horas

ou

f(x)= 700. x

d) Produção diária = 400 x número de horas

ou

f(x)= 400. x

2- Estudos realizados sobre o Coronavírus corroboram a ideia de que máscaras de tecido
são capazes de fornecer algum grau de proteção para o usuário, mesmo que inferior ao
de máscaras cirúrgicas. Inclusive, os resultados nesse sentido foram melhores na filtração
do que na retenção de partículas, o que vai ao encontro das recomendações do Ministério
da Saúde, que orienta uso de máscaras cirúrgicas para sintomáticos; (Adaptado Pebmed)
1
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Pensando em quanto poderia contribuir neste momento de pandemia, a mesma
empreendedora que estipulou que deverá produzir 500 máscaras por hora,
trabalhando seis horas diariamente, terá, ao final de cada dia de trabalho,
confeccionado um quantitativo destas máscaras para doação igual a

a) 2000.

b) 3000.

c) 4000.

d) 5000.

3Com uma rápida visita à gôndola de medicamentos de uma farmácia você pode escolher,
mediante prescrição médica, um remédio entre tantas opções. Além das opções de
marcas, existem também os diferentes tipos de medicamentos, como os de referência,
similares e genéricos. Sendo possível assim tratar as doenças com distintas variedades
de fármaco. (Adaptado de Super abril.)
Na gôndola dessa farmácia, foi possível verificar que os medicamentos F1, F2 e F3
estão dispostos na forma de uma tabela (imagem). Todos tem a mesma função
medicamentosa, apenas sendo diferenciados entre referenciados, similares e
genéricos.

Sabe-se que F1=100 unidades de remédios referenciados, F2= 200

unidades de remédios similares, F3=300 unidades de remédios genéricos. Então, o
total de unidades destes produtos, dispostos nesta gondola, é equivalente a uma
função do tipo

a) Produtos da gondola = 3. F1 + 3. F2 + 3.F3, o que corresponde a um total de 1800
remédios.
b) Produtos da gondola = 3. F1 + 3. F2 + 2.F3, o que corresponde a um total de 1500
remédios.
c) Produtos da gondola = 3. F1 - 3. F2 + 3.F3, o que corresponde a um total de 600
remédios.
d) Produtos da gondola = - 3. F1 + 3. F2 + 3.F3, o que corresponde a um total de 1200
remédios.

1
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História de MT – Período Colonial

O que hoje conhecemos como Mato Grosso já foi território espanhol, pois pelo
Tratado de Tordesilhas (de 07 de junho de 1494), o território do atual estado de Mato
Grosso pertencia à Espanha. Os jesuítas, a serviço dos espanhóis, criaram os primeiros
núcleos, de onde foram expulsos pelos bandeirantes paulistas em 1680.
Figura 1 - Pascoal Moreira Cabral e a fundação de Cuiabá em 08 de abril de 1719.

Fonte: Portal Mato Grosso. 2020.

A fundação de Cuiabá
O primeiro bandeirante a dar notícia sobre a região de Mato Grosso foi Antônio
Pires de Campos, que em 1718 explorou o ribeirão Mutuca e o rio Coxipó, até o encontro
com o rio Cuiabá. Não encontraram ouro, somente índios.
Em 1718, a descoberta do ouro acelerou o povoamento. Então, Pascoal Moreira
Cabral enviou, até a vila de São Paulo, Fernão Dias Falcão, a fim de levar a boa nova da
descoberta. A notícia do novo achado aurífero fez acorrer, para as minas do Coxipó,
grande quantidade de pessoas das mais variadas partes da Colônia. Exauridas
1
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rapidamente, deram nascimento a outra, também no rio Coxipó, porém às margens do
córrego Mutuca, onde foram encontradas jazidas de ouro. Essa mina ensejou o
nascimento de mais um arraial, a que deram o nome de Forquilha. Colocaram-no sob a
proteção de Nossa Senhora da Penha de França, padroeira desse segundo achado
aurífero e, como era de costume, ali ergueram uma capela em homenagem à santa.
No ano de 1721, outro sorocabano, Miguel Sutil de Oliveira, tendo descido do rio
Coxipó para o rio Cuiabá, onde havia plantado roça, enviou dois índios para buscar mel.
No retorno, ao invés do doce alimento, trouxeram pepitas de ouro. Estava descoberta a
terceira jazida aurífera mato-grossense, desta vez situada no leito do córrego chamado
Prainha, afluente do rio Cuiabá. A notícia desse novo achado aurífero fez com que grande
parte dos moradores da Forquilha, e até mesmo do Arraial Velho, passassem a minerar
no córrego da Prainha, dando nascimento a um pequeno vilarejo, sob a proteção do
Senhor Bom Jesus.
Para registro histórico desse primeiro período, o governador da Capitania de São
Paulo solicitou que fosse confeccionada uma Ata de Fundação do descobrimento das
novas minas. Em 8 de abril de 1719, Pascoal Moreira Cabral assinou a ata da fundação
de Cuiabá no local conhecido como Forquilha, às margens do Coxipó, de forma a garantir
os direitos pela descoberta à Capitania de São Paulo. Mediante a garantia de que as
minas do Cuiabá já eram uma realidade, o governador da Capitania de São Paulo
nomeou, para o cargo de Superintendente Geral das Minas, João Antunes Maciel, e para
o cargo de Capitão-mor Regente, Fernão Dias Falcão, pessoas da sua mais absoluta
confiança.
Com a exploração do ouro, o arraial de Cuiabá cresceu com a construção de
casas, igrejas e atividades comerciais. A grande maioria dos habitantes do arraial se
dedicava à mineração. Os produtos agrícolas de primeira necessidade, tais como arroz,
feijão, mandioca, farinha de mandioca, milho, açúcar e cachaça eram fornecidos por duas
localidades próximas a Cuiabá, Rio Abaixo (atual Santo Antônio de Leverger) e Serra
Acima (atual Chapada dos Guimarães).
Todos os demais gêneros e produtos de que necessitavam provinham de São Paulo. De
lá chegavam roupas, bebidas, medicamentos, ferramentas de trabalho, alimentos
variados, dentre os quais destacava-se o sal, produto indispensável ao bem-estar da
população do arraial.

1
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Figura 2 - Abastecimento das minas

Fonte: Blogspot. 2020.

Desenvolveu-se

um

sistema

abastecedor

e

de

transporte

de

pessoas,

implementado quase que exclusivamente por meio dos rios, denominado de monções.
O abastecimento hidroviário era feito duas vezes ao ano e a viagem demorava,
aproximadamente, de quatro a seis meses, dependendo do volume de água dos rios.
Nela, os pilotos e a tripulação eram obrigados a ultrapassar cachoeiras e atravessar, por
terra, grandes trechos entre rios denominados varadouros. Nessa ocasião, as canoas e a
bagagem eram carregadas no ombro dos índios ou dos africanos. Além disso, as
monções contavam com contratempos inesperados como avaria das embarcações,
temporais, falta de alimentos e, sobretudo, ataque dos índios que habitavam as regiões
limítrofes ao trajeto.
Sugestão de vídeo:
Fonte: Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ci1Dwl-AbsA>.
Acesso em: 23 abr. 2020.

Desafios de História
1 - Quais foram os 3 primeiros bandeirantes a adentrarem o solo mato-grossense?
2- Qual é a data de fundação de Cuiabá?
3- Que mudanças ocorreram em Cuiabá em função da exploração do ouro?
4- Comente sobre as monções.
1
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GEOGRAFIA - A evolução das informações cartográficas
O enorme progresso técnico-científico, ocorrido a partir de meados do século XX,
promoveu uma verdadeira revolução na Cartografia. Um mapa é o plano onde se
descrevem

os fenômenos naturais e da

humanidade.

Esses fenômenos são

representados por sinais específicos, de acordo com os princípios da cartografia, que é a
ciência de compor cartas geográficas ou mapas. Os mapas modernos são diretos,
sintéticos e precisos. Por meio deles, pode-se ter uma imagem geral de uma configuração
geográfica, com dados matemáticos. A origem do mapa remonta a aproximadamente
4.500 anos. Antes de saber escrever, o homem já fazia desenhos para representar o
espaço em que vivia.
O avanço da tecnologia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial,
deveu-se especialmente às disputas que marcaram a Guerra Fria (1945-1991). Como
forma de garantir seu poderio, estadunidenses e soviéticos investiram grandes somas e
recursos humanos em setores que passavam a ser estratégicos. As armas de longo
alcance exigiram o desenvolvimento de radares e sistemas de navegação.

1
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Com a corrida armamentista, foi necessário desenvolver sistemas de comunicação
e, por extensão, satélites, aos quais foram acoplados sofisticados equipamentos
fotográficos para a espionagem. A corrida armamentista transformou-se também numa
corrida tecnológica. No final desse período, muitas técnicas e equipamentos, até então
exclusivos do setor militar, foram apropriados pela sociedade e pela economia.
Os

FIGURA 1 - IMAGEM DE SATÉLITE: VIADUTO DA MIGUEL SUTIL SOBRE A AV.

instrumentos
as

e

RUBENS DE MENDONÇA

técnicas

utilizados pelas
potências
durante

a

Guerra

Fria

servem

agora

para monitorar,
informar

e

interligar

os

diversos pontos
do

planeta,

Fonte: Google Earth. 2020.

como ocorre com a internet. Parte dessa sofisticada tecnologia convergiu também para a
ciência cartográfica, criando novas possibilidades de mapeamento de territórios.

AEROFOTOGRAMETRIA x SATÉLITES
FIGURA 2 – AEROFOTOGRAMETRIA

Fonte: Geografia. Seed. Paraná. 2020.
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A

FIGURA 3 - IMAGEM DE SATÉLITE
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não

de
é

aviões
algo

em

recente,

inclusive, o seu uso progrediu desde
1950.

A

evolução

fotográficas,

das

permitiu

máquinas

acoplá-las

em

aeronaves para conseguir uma visão
mais

ampla

do

território

a

ser

cartografado. Uma aerofotografia, (ou
fotografia aérea) em termos técnicos, é
Fonte: Google Earth. 2020.

considerada

como

aquela

fotografia

obtida por meio de câmara com uma vista
aérea rigorosamente calibrada, (com distância focal, parâmetros de distorção de lentes e
tamanho de quadro de negativo conhecidos) montada com o eixo óptico da câmara
próximo da vertical em uma aeronave devidamente preparada e homologada para receber
este sistema.

A imagem de satélite é um arquivo de imagem obtido por sensoriamento remoto a
partir de um satélite artificial. Esse processo poderia ser explicado de maneira simplista
como a obtenção de uma fotografia da Terra de uma máquina localizada no espaço
dentro de um satélite. Eles podem transmitir informações em tempo real para uma grande
parte do mundo. Vários deles fornecem imagens a cada meia hora, permitindo observar a
evolução de frentes frias e quentes, bem como a formação de furacões. Outros satélites
possuem equipamentos sofisticados que podem distinguir fontes de calor, o que os
tornam fundamentais em ações militares, pois podem, por exemplo, detectar aviões
inimigos que ainda estejam em solo, com os motores ligados prestes a decolar.

A TECNOLOGIA NO NOSSO COTIDIANO

A tecnologia tem evoluído numa velocidade sem precedentes ao longo dos anos. A
sociedade fez com que ela se encontrasse presente no sistema financeiro, assim como na
economia, cultura, entretenimento, indústrias de telecomunicação e no dia-a-dia das
pessoas. Que a tecnologia está presente em nossas vidas não há como negar. Na
internet que você acessa diretamente do seu telefone celular, na transmissão do jornal

1
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que chega via satélite na sua televisão e até nas aulas disponibilizadas a distância em um
grave momento de pandemia como estamos vivendo agora.
A facilidade que a tecnologia nos proporciona, ao poupar tempo e trabalho nas
mais diversas funções, traz vantagens e desvantagens. O avanço
da tecnologia impõe muitos desafios a serem superados para o uso
positivo e benéfico aos consumidores dos seus serviços. É
necessário cuidado com segurança e privacidade. A presença
crescente de tecnologia na vida das pessoas vem mudando a
forma como elas se comunicam e se relacionam em diferentes
esferas, da familiar à profissional.

Portanto, é possível notarmos pontos positivos e negativos
no uso da tecnologia: ao mesmo tempo que existe atualmente uma
facilidade em encontrar informações, existe também a grande
possibilidade de veicular informações e notícias falsas (Fake
News), existe a possibilidade de acesso à conteúdo educacional na

DESEMPREGO
ESTRUTURAL e
CONJUNTURAL

O primeiro trata do
desemprego proveniente
de
uma
evolução
tecnológica. Neste caso, é
possível que o cargo
ocupado pela pessoa
possa até deixar de
existir.
O
segundo
(conjuntural) trata do
desemprego que surge
em um determinado local
a partir de uma grave
crise econômica, natural,
ambiental. Ao passar a
crise as pessoas tendem
a recuperar seu emprego.

internet, mas também facilmente se distrai e se dispersa através
das múltiplas páginas existentes na rede. Ao mesmo tempo que pode favorecer a
indústria e o mundo dos negócios, também cria desemprego e exige uma qualificação
cada vez maior dos trabalhadores. E por último, ao mesmo tempo que cria uma eficiência
enorme na localização e tratamento de dados, permite e facilita o acesso a informação
privada possibilitando inclusive o chamado cibercrime (crime virtual).

Geografia na rede:
Acesse a página do Google Earth Educação – Google Viajante, e clique em Parques
Nacionais dos Estados Unidos. É possível acessar uma série de parques naturais com
imagens em alta resolução, incluindo fotografias. Entre, conheça, aprenda e divirta-se em:
<https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r/data=CgQSAg
gB?hl=pt-BR>.

Acesse a página do YouTube, e assista o documentário Vítimas do Facebook, que lança
um olhar sobre as possíveis consequências da grande exposição de informações
pessoais

através

das

redes

sociais,

em:

<

https://www.youtube.com/watch?v=taYESjyhMjY>.
1
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Desafios de Geografia
1) Relacione o período histórico conhecido como Guerra Fria com a ocorrência da
evolução tecnologica.

2) Diferencie a aerofotogrametria das imagens de satélites.

3) É inegável que a tecnologia trouxe muitas vantagens para os seres humanos, mas,
junto com ela, não vieram apenas pontos positivos. Escreva abaixo algumas das
vantagens e desvantagens na presença da teclogia em nosso cotidiano.

4) Existem dois tipos de desemprego: estrutural e conjuntural. Explique-os e relacione-os
ao momento atual: tecnologia e pandemia.

1
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Turma: 1° ano ___

Sociologia: O que é Socialização?
Figura: 1

Por Cristiano das Neves Bodart

Buscando ser bem direto, partimos da seguinte pergunta acompanhada de uma
resposta: O que é Socialização? Trata-se do processo pelo qual o indivíduo internaliza o
coletivo, ou seja, através da socialização é que as ideias, valores, crenças, normas e
costumes estabelecidos pela sociedade (pelo coletivo) são internalizadas pelo indivíduo e
pela apreensão destas é que ele se adapta aos grupos de que faz parte.
A socialização é um processo dinâmico. Trata-se de um processo de formação da
identidade coletiva, sua identidade individual (papeis) e personalidade (persona) e que,
por sua vez, esse indivíduo socializado passa a ser ferramenta de manutenção e
transformação da socialização de outros, pois quem é socializado é também um que
socializa. Tal interação e integração estará sempre presente, pois enquanto houver
relações humanas, ocorrerá socialização.
1
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Partindo da perspectiva de Durkheim, podemos dizer que o indivíduo precisa e
depende da sociedade, e esta só existe em razão dos indivíduos. Nesta relação surgem
as regras e normas como meios de coerção social para manter o equilíbrio dessa relação.
Estas, por sua vez, afetam o indivíduo, que passa a ter liberdade condicionada, ora as
atendendo, e ora as transgredindo; podendo gerar conflitos por este não exercer
satisfatoriamente o seu papel social. Dito isso, podemos afirmar que: 1. O indivíduo
insere-se na sociedade por meio dos grupos sociais; 2. O processo de socialização pode
variar de acordo com o ambiente ou o tempo.
A socialização se dá como processo de educação dos indivíduos (não me refiro à
educação científica), que se refere ao fato de aprender com outros indivíduos que já estão
na sociedade há mais tempo (no caso da relação entre crianças e adultos) ou com outros
sujeitos que compartilham as mesmas experiências sociais. Nesses termos, podemos
inferir que existem dois tipos de educação: 1. Educação Formal, onde ocorrem relações
mais superficiais, profissionais. Nesse espaço busca-se respeito às normas, às regras…;
2. Informal: onde ocorrem relações mais íntimas, marcadas por afetos. Ainda há os
agentes versáteis, ou seja, presentes em todas as esferas da experiência social do
indivíduo, como a TV, o jornal, Cinema, Rádio, Internet…
O processo de socialização humana é um processo complexo, composto por três
fases, sendo elas a primária, a secundária e a terciária.
O ser humano é um ser social, isto é, incapaz de viver isoladamente, longe de
outro ser humano. Precisa conviver com maior número possível de outros humanos para
formar sua própria personalidade e visão de mundo; tal construção de sua própria
personalidade e visão de mundo (embora o que ele terá é uma visão mais compartilhada
com seu grupo do que uma visão própria) é justamente o processo de socialização.
Em sua fase primária, a socialização humana ocorre na infância. Nessa fase a
criança, por não ter um mínimo de experiência de vida, ainda não tem condições de
avaliar se o que lhe ensinam é verdadeiro ou não, sendo induzida a acreditar em tudo e
em todos a sua volta, sem fazer muitos questionamentos: é a chamada aprendizagem
incondicional ou aprendizagem por imitação.
A fase secundária da socialização humana ocorre na adolescência, onde o
indivíduo ainda não é totalmente um adulto, mas já não é mais criança, dispondo de um
1
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mínimo de experiência de vida suficiente para, ao menos, tentar avaliar o que lhe é
ensinado. É a fase dos “Por que? Como? Quando? Onde?” etc. Não é à toa que o
adolescente (normalmente) é tão rebelde. Em muitos casos a rebeldia é consequência
dos conflitos de consciência decorrentes de avaliações do que lhe orientam e suas
considerações a respeito dessas orientações. Em muitos momentos, os adolescentes
entendem que nem tudo o que lhes será imposto como verdade o são. Às vezes, a
maneira como lhe ensinam ser a vida e como eles devem viver não é visto como coerente
com a realidade que está a sua volta. A revolta pode ocorrer por reconhecer que seus
pais e as estruturas sociais vigentes lhes manipulavam. Dependendo do grau
manipulativo que sofreram ao transgredir uma regra na fase de criança, os adolescentes
podem acabar não acreditando nos pais e nos adultos. A partir desses conflitos, os
adolescentes passam a buscar suas próprias respostas para as perguntas que a
sociedade insiste em não lhes fornecer; muitas vezes, quando fornece são respostas sem
coerência com a realidade na qual estão inseridos. A busca por respostas marca a fase
terciária da socialização.
Quando um indivíduo passa defender até as últimas consequências a seguinte tese
de que “não existe assunto inquestionável, não existe assunto proibido, não existe
pergunta proibida, não existem experiências proibidas e cada um tem que ser adulto o
suficiente para arcar com as consequências de seus próprios atos…”, significa que tal se
encontra na fase terciária do processo de socialização humana. Infelizmente, a maioria da
população mundial mal consegue, ao longo de toda a sua vida, chegar até a fase
secundária. A grande maioria parece morrer, mesmo de velhice, sem ter alcançado a
fase terciária de socialização humana.

Vídeos indicados
https://www.youtube.com/watch?v=mYS7wiaC_Jw
https://www.youtube.com/watch?v=Sgmu82_Z_no
DESAFIO DE SOCIOLOGIA

1. Descreva como acontece o processo de Socialização Primária e Secundária.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA

Filosofia - Carga horária mensal _5_ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de Conhecimentos
Contexto histórico da filosofia. Questão filosófica.
EM13CHS101
Filosofia moral ou ética
A questão do egoísmo na ética
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino
FILOSOFIA

-

( ) noturno

Turma: 1° ano ___

Contexto histórico

Em nossos estudos, mencionamos a nova realidade de vida em isolamento social,
provocado pela pandemia2 do Coronavírus3 em 2020. Esse modo novo de viver em
isolamento social4, fez muitas pessoas refletirem e avaliar comportamentos, hábitos e
valores. Trata-se de um momento de crise, onde há medo e incerteza sobre o amanhã
devido, principalmente, ao alto número de mortes no mundo todo. Vamos trabalhar dois
conceitos opostos, a fim de problematizar nossas ações cotidianas diante da nova
realidade apresentada pela pandemia.
Egoísmo

O prefixo ego da palavra egoísmo vem do latim e significa eu. Sendo assim, um
sujeito é dito egoísta quando realiza uma ação que visa somente a si mesmo ou seu
2

. Epidemia é o surto de doença infecciosa em uma população ou região. O prefixo pan é grego e significa
todo, sendo assim, pandemia é uma epidemia disseminada em extensa área geográfica ou em grande parte
de uma população.
3
. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. A doença COVID-19 é causada
pelo vírus SARS-CoV-2. A doença apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas,
resfriados comuns a doenças mais graves, como a Síndrome Aguda Respiratória Severa (SARS) e a
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e pode causar a morte.
4
. Isolamento vertical e horizontal são formas de distanciamento social que buscam reduzir a circulação de
pessoas e, assim, conter a disseminação de determinada doença. No isolamento vertical, apenas os grupos
mais vulneráveis à doença são isolados. Já no isolamento horizontal, há uma maior restrição da circulação
de pessoas, ocorrendo o fechamento de escolas, por exemplo. Embora existam defensores do isolamento
vertical, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o isolamento horizontal é o ideal para se
prevenir a disseminação de uma doença.
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interesse. Uma ação é egoísta quando não considera o outro nas suas relações ou nas
implicações das ações que se pratica. O egoísta, nas suas ações, tem o interesse
individual manifesto, que é o centro de referência da ação. Esse egoísmo é dito egoísmo
ético.

Altruísmo

A palavra altruísmo vem do francês altruisme, onde autre significa outro. O altruísmo é o
conceito contrário ao conceito de egoísmo. Isto é, o interesse motivador da ação altruísta
é do outro e não do agente da ação.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=p8RQeM_W1WI

Desafio de Filosofia
1 – Durante a pandemia de COVID-19, você percebeu alguma atitude egoísta ou altruísta
sua ou das outras pessoas? Descreva.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Questão filosófica

Aprendemos sobre dois conceitos distintos, egoísmo e altruísmo. Um sujeito é dito
egoísta ou pratica o egoísmo quando sua ação tem como único objetivo o seu próprio
interesse. Contrariamente, o sujeito altruísta é aquele que visa o interesse do outro na sua
ação. Esses conceitos foram abordados para chamar atenção para uma questão filosófica
interessante: Toda ação egoísta é moralmente condenável?

1

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Filosofia moral ou ética
A área da filosofia que discute e problematiza questões relacionadas ao
comportamento ou às ações humanas é a Ética ou Filosofia moral. Ela discute o porquê
de agirmos como agimos diante de situações que vivenciamos no dia a dia. Como
conduzimos nossas ações a partir de normas, regras e valores - como bem, mal, justiça,
injustiça, certo, errado, liberdade, felicidade, harmonia entre outros - a filosofia moral ou
ética busca, justamente, problematizar quais são os fundamentos (valores) das nossas
ações. Ou ainda, se há valores universais ou se eles são relativos.

A questão do egoísmo na ética
O egoísmo, em relação a prática ética, é uma questão da filosofia moral. Isto
porque é ingênuo pensar que os seres humanos possam agir sem interesse, ou seja, toda
ação humana tem em vista um interesse, mesmo o sujeito mais generoso e preocupado
com o outro pratica a generosidade pelo interesse de fazer o bem. Porém, agir por
interesse não significa ser egoísta, necessariamente. Com isso, percebemos que podem
haver comportamentos voluntários nas mais diferentes ações, mas o comportamento
egoísta tem sua especificidade. Para uma ação ser considerada egoísta, temos que nos
perguntar sobre o propósito do ato, ou o objetivo do motivo da ação. Em outras palavras,
devemos perguntar: O que o agente moral almeja com a sua ação? Um bem comum ou o
seu próprio bem?

Desafios de Filosofia
Avalie como verdadeiro (V) ou falso (F) os itens abaixo:
1 – Filosofia moral busca um fundamento das ações humanas a partir de valores. ( )
2 – Toda ação humana tem como base um interesse, e por isso é egoísta. ( )
3 – Uma ação voluntária é guiada por interesse, e por isso é sempre egoísta. ( )
4 – Uma ação egoísta aparece na intenção ou objetivo do agente moral que a realiza. ( )

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_uSoacAFCH4
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