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Língua Portuguesa - Conectores textuais

Em resumo, a partir das atividades até aqui desenvolvidas, podemos perceber que
as conjunções e articuladores textuais são importantes para a construção das
relações de sentido em um texto. Vejamos os exemplos abaixo para comparar a
diferença de um mesmo período construído sem conectores e com a presença
deles.

A) O Brasil é um país rico. Chama atenção a pobreza em que vive grande
parcela de sua população.
B) O Brasil é um país rico. Entretanto, chama atenção a pobreza em que vive
grande parcela de sua população.

Agora veja o quadro com elementos coesivos para usar dentro dos parágrafos e
entre os parágrafos.

Prioridade,

Em

primeiro

lugar,

a

1

princípio,

primeiramente,

principalmente,

Cálculo feito com 20 horas semanais para escolas de EJA EM. As unidades escolares podem fazer as
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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relevância.

primordialmente, sobretudo, etc.

Tempo

Então, enfim, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, pouco

(frequência,

antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal,

duração,

finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às

ordem,

vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente,

sucessão,

não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse meio tempo,

anterioridade,

enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim

posterioridade)

que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, etc.

Semelhança,

Como, consoante, segundo, da mesma maneira que, do mesmo modo

comparação,

que, igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo,

conformidade.

segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, como, assim
como, bem como, como se, à medida que, à proporção que, quanto
(mais, menos, menor, melhor, pior)... tanto

(mais, menos, menor,

melhor, pior), tanto quanto, que (do que), (tal) que, (tanto) quanto, (tão)
quão, (não só) como, (tanto) como, (tão) como, etc.
Condição,
hipótese.

Adição,
continuação.

Se, desde que, salvo se, exceto se, contanto que, com tal que, caso, a
não ser que, a menos que, sem que, suposto que, desde que,
eventualmente, etc.
Além disso, (a)demais, mas também, outrossim, do mesmo modo, ainda
mais, por outro lado, também, e, nem, não só... mas também, não
apenas... como também, não só... bem como, e, além de, ainda, etc.

Dúvida,

Talvez, provavelmente, possivelmente, quem sabe, é provável, não é

incerteza.

certo, se é que, a caso, por ventura, etc.

Certeza,

Decerto, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente,

ênfase.

sem dúvida, sobretudo, inegavelmente, com toda a certeza, etc.

Surpresa,

Inesperadamente,

imprevisto.

surpreendentemente, etc.

Ilustração,

Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a

inopinadamente,

de

súbito,

imprevistamente,

esclarecimento. saber, ou seja, ou melhor, aliás, ou antes, vale dizer, etc.
Propósito,

Com o fim de, a fim de, com o propósito de, para que, a fim de que, com

finalidade.

o intuito de, com o objetivo de, para, etc.
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Lugar,

Perto de, próximo a ou de, junto a ou de, fora, mais adiante, além, lá, ali,

proximidade.

algumas preposições e os pronomes demonstrativos, etc.

Conclusão,

Em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma,

resumo,

dessa maneira, logo, por isso, por consequência, assim, desse modo,

recapitulação.

etc.
Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa

Causa
consequência,
explicação.

e

de, em virtude de, assim, de fato, com efeito, tão (tanto, tamanho)... que,
porque, porquanto, pois, já que, uma vez que, visto que, como
(=porque), portanto, logo, que (=porque), de tal sorte que, de tal forma
que, visto que, dado que, como, devido a, em virtude de, tendo em vista
isso, face a isto, etc.

Contraste,
oposição,
restrição,
ressalva,
concessão.

Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, porém, menos, mas,
contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar de, ainda que,
mesmo que, por menos que, a menos que, a não ser que, em
contrapartida, enquanto, ao passo que, por outro lado, sob outro ângulo,
apesar de, a despeito de, porém, sob outro ponto de vista, de outro
modo, por outro lado, em desacordo com, etc.

Alternativa

Ou... ou, ora... ora, quer... quer, seja ... seja, já... já, nem... nem, etc.

Negação

Não, absolutamente, tampouco, de modo algum, nunca, etc.
Sim,

Afirmação

certamente,

efetivamente,

realmente,

seguramente,

indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, decerto, por certo,
com certeza, etc.
Bem, mal, assim, depressa, devagar, como, alerta, melhor (mais bem),
pior (mais mal), às pressas, à toa, às escuras, à vontade, de mansinho,
em silêncio, em coro, face a face, às cegas, a pé, a cavalo, de carro, às

Modo

escondidas, às tontas, ao acaso, de cor, de improviso, de propósito, de
viva voz, de uma assentada, de soslaio, passo a passo, cara a cara, etc.
Também exprime modo a maioria dos advérbios terminados em mente:
suavemente, corajosamente, etc.

Referência

A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por,
sem, sob, sobre, trás, além de, antes de, antes de, aquém de, até a,
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dentro em, dentro de, depois de, fora de, ao modo de, à maneira de,
junto de, junto a, devido a, em virtude de, graças a, a par de, etc.
Muito, pouco, assaz, bastante, deveras, menos, tão, tanto, demasiado,
mais, demasiadamente, meio, todo, completamente, profundamente,
Intensidade

excessivamente, extremamente, demais, nada (Isto não é nada fácil),
ligeiramente, levemente, que (Que fácil é este exercício!), quão, como
(Como cantam!), quanto, bem, mal, quase, etc.

Inclusão
Exclusão

Até, inclusive, mesmo, também, ainda, ademais, além disso, de mais a
mais, etc.
Apenas, salvo, senão, somente, exclusive, menos, exceto, fora, etc.

Outros recursos coesivos
a) e, além de, além disso, ademais, ainda, mas também, bem como, também servem para acrescentar ideias, argumentos.
b) embora, não obstante, apesar de, a despeito de, contudo - estabelecem relação
de concessão, de resignação.
c) mas, porém, entretanto, no entanto, sob outro ponto de vista, de outro modo, por
outro lado, em desacordo com - estabelecem oposição entre ideias
d) assim, dessa forma, portanto, desse modo, enfim, ora, em resumo, em síntese servem para complementar e concluir ideias
e) assim como, da mesma forma que, como, tal que - estabelecem relação de
comparação de semelhança.
f) de fato, realmente, é verdade que, evidentemente, obviamente, está claro que são usadas para fazer constatações ou para se admitir um fato.
g) porque, devido a, em virtude de, tendo em vista isso, face a isto - servem para
introduzir explicações.
h) sobretudo, principalmente, essencialmente - são usados para dar ênfase ou
destaque a algum fato ou ideia
i) antes que, enquanto, depois que, quando, no momento em que - estabelecem
relação de temporalidade.
Adaptado de docente IFRN.
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Desafios de Língua Portuguesa

Consulte o quadro acima e substitua as palavras em destaque por conectores que
também mantenham o sentido adequado, estabelecido pelo conector em destaque.
1. (Simulado INEP) Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo.
O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis
e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também
pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na
Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos
vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos
incalculáveis na agricultura de vários países.
O Estado de São Paulo, 20 set. 1992, p.32.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. (ENEM – 2011)
Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de
infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma
alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de
desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial,
dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e
aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto.
Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente
recomendável.
ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. (ENEM – 2010)
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O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma
forte marcação no meio campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os
zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha
grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo
na frente da sua área.
No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita
de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kléberson apareceu
na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da
defesa e empurrou para o fundo da rede quase que em cima da linha: Flamengo 1 a 0.
Disponível em: http://momentodofutebol.blogspot.com (adaptado).

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Utilizando os conectores listados no quadro acima:
a. Construa duas orações usando conectores que indiquem oposição de ideias.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b. Construa duas orações usando conectores que indiquem condição.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c. Construa duas orações usando conectores que indiquem intensidade.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

d. Construa duas orações usando conectores que indiquem exclusão.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA
Educação Física - Carga horária mensal _5_ horas
Objetos de Conhecimentos

Códigos das
Habilidades
EM13LGG501
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:

Atividade física e Exercício físico

Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 2° ano ___

Atividade física e Exercício físico – Educação Física

Nos estudos das semanas passadas 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.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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EXERCÍCIO FÍSICO: é uma forma de atividade física planejada, 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-adia 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 devagar
Começar devagar é uma atitude prudente. Você pode se exercitar em
intervalos de 10 minutos e acumular, ao longo do dia, um total de 30 minutos de
exercícios físicos.
Idosos, portadores de doenças crônicas que causem algum grau de
limitação física ou aqueles indivíduos sem condicionamento, podem se beneficiar
dessa forma de realizar os exercícios em intervalos de 10 minutos.
Um total de 60 minutos de exercícios em 1 semana pode trazer algum
benefício à saúde e certamente é melhor do que ficar inativo. Mas não se
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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acomode! Acumular 150 minutos de exercícios físicos durante uma semana é o
mínimo que você deve alcançar.
Porém, recorde-se: Aumentar o tempo dedicado ao exercício traz maiores
benefícios à saúde em geral, além de aumentar a sensação de bem-estar!
Escolha o exercício que lhe parece mais agradável ou aquele que você
poderá realizar sem maiores dificuldades. Isso quer dizer, por exemplo, que não é
necessário pagar uma academia para começar a se exercitar. Caminhar é uma boa
opção.
Ao iniciar sua caminhada, você deve escolher um ritmo e mantê-lo até o
final. Nas primeiras semanas adote um ritmo leve a moderado. Esse ritmo
geralmente é descoberto da seguinte forma: você deve conseguir caminhar e manter
uma conversa com alguém ao seu lado sem ficar ofegante. Faça apenas um teste.
Você não deve caminhar conversando o tempo todo, ok?!
Tente exercitar-se durante 20 a 30 minutos por dia e repita isso, idealmente,
5 vezes por semana. Finalizada essa etapa, progrida! Aumente a duração dos
exercícios diários para 30 a 40 minutos, mantendo a frequência de 5 vezes por
semana.
A seguir, acelere o ritmo! Passe a fazer caminhadas em um ritmo mais
intenso, ou seja, você deve passar a sentir-se ofegante caso tente conversar
enquanto caminha. É natural e esperado que você fique suado enquanto se
exercita.
É possível tornar seu exercício físico mais interessante alternando
intensidade moderada e alta intensidade na mesma sessão de exercícios.
Você pode acelerar o passo por 1 a 2 minutos e a seguir voltar para um
ritmo mais confortável até recuperar o fôlego.
Agora é só começar sua rotina de exercícios físicos!
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

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

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

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;

•

Melhorar a qualidade do seu sono;

•

Aumentar o seu rendimento no trabalho.

Fonte: telessaude. 2020. Adaptado.

Para reforçar

Assista a aula abaixo para reforçar os conceitos aprendidos nesse estudo. Agora
você já está craque e é capaz de explicar a diferença.
Acesse:

Atividade

física

x

Exercício

físico

https://www.youtube.com/watch?v=8n6wjm58YJE.

Desafios – Educação Física

Após leitura cuidadosa do material de estudo, responda as questões.

1. Quais são os benefícios de um estilo de vida mais ativo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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2. Escreva (AF) para o que for atividade física e (EF) para o que for exercício
físico.
A. Limpar a casa (

)

B. Ir ao mercado (

)

C. Caminhar no parque (
D. Malhar (

)

)

3. Amália é sedentária, mas quer muito começar a se movimentar. Quais seriam
as orientações básicas que você poderia repassar a ela, com base no que
aprendeu nesse estudo?

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
2° ano do Ensino Médio EJA

Arte - Carga horária mensal _5_ horas
Objetos de Conhecimentos

Códigos das
Habilidades
EM13LGG602
Arte e cidade. Arte urbana. Intervenção urbana.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

( ) noturno

Turma: 2° ano ___

Arte e a cidade - Arte

Caros estudantes, vamos abordar a arte urbana, na qual o grafite e outras
manifestações se fazem presentes.
Figura 01: Haiti: Novos cuiabanos.

Muitas pessoas pensam que
obras de arte só podem ser
vistas e apreciadas em
museus ou galerias. A arte,
porém, vem ocupando cada
vez mais as ruas, as praças,
os muros e tantos outros
espaços urbanos. Assim, as
cidades têm se tornado
verdadeiros museus a céu
aberto, onde é possível
apreciar obras das mais
Fonte: g1. Globo.com. 2017

diferentes formas, tipos e
linguagens.
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A foto reproduzida acima, por exemplo, retrata uma das obras que estavam
espalhadas em diversos pontos de Cuiabá. Qual seria a intenção do artista ao
retratar esta imagem? Que técnicas o artista teria utilizado ao executar esse
trabalho artístico?

Arte urbana
Ao andar pelas cidades é comum deparar com obras de arte que interagem
com ambiente e integram a paisagem urbana. São esculturas, pinturas, painéis e
muitas outras obras que compõem o que chamamos arte urbana.
Até o início do século XX, a arte urbana brasileira teve caráter estritamente
oficial: sua principal expressão eram os monumentos, geralmente obras
grandiosas, com as quais se homenageavam eventos históricos.
Ao público cabia comtemplar e admirar essas obras e, assim, reconhecer a
identidade do lugar de vivência.

Figura 02: Arte urbana

Os monumentos, em geral, são
feitos

de

materiais

de

grande

durabilidade, como pedra ou bronze, o
que lhe atribui um caráter permanente.
Ao longo do século XX, ocorreram
inúmeras

mudanças

no

modo

de

pensar e de fazer arte. Assim, a arte
urbana, cada vez mais passou a
promover a interação entre a obras e o Fonte: Rd News. 2020.
público e, ainda, entre a obra e o
ambiente em que está instalada. Essa necessidade de romper com a visão do
público como um mero observador passivo, permeou todas as novas propostas da
arte surgidas a partir do século XX. No Brasil, essas experiências tiveram início em
meados da década de 1950, quando diversos artistas introduziram no país novas
tendências artísticas surgidas na Europa no início desse século.

Intervenção urbana

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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A Intervenção urbana é uma manifestação artística, geralmente realizada em
áreas centrais de grandes cidades. Consiste em uma interação com um objeto
artístico previamente existente (um monumento, por exemplo) ou com um espaço
público, visando colocar em questão as percepções acerca do objeto artístico.
A fotografia reproduzida na abertura deste capítulo apresenta uma obra que
faz parte de uma exposição idealizada pela artista e animadora cultural, Glória Albuês.
Preocupada com a invisibilidade e a fragilidade social dos haitianos que vivem em
Cuiabá, ela descreve a mostra como “uma iniciativa de revelar aos cuiabanos a
presença dos haitianos e contribuir para a inclusão social dos novos habitantes da
cidade”.
A técnica utilizada pela artista é conhecida como lambe-lambe e consiste na
colagem de pôsteres em lugares públicos, visando divulgar um produto ou uma
ideia.
Figura 03: Coletivo O Haiti é aqui. Gloria Albues.

Com

fotografias

haitianos

que

em Cuiabá,

a

de

moram
intervenção

artística ao ar livre „Haiti: novos
cuiabanos‟,

busca

visibilidade

e

promover

dar
a

inclusão social dos estrangeiros
que

buscam

oportunidades

melhores

de

vida

na

capital. A mostra conta com 12
Fonte: G1.globo. 2020.

retratos
formato

de

4

de

metros

em

„lambe-lambe‟

espalhados em diversos pontos da cidade. As fotos, todas em preto e branco, foram
feitas especialmente por fotógrafos cuiabanos. Chamamos intervenção esse tipo
de interferência artística em elementos preexistentes no espaço.
O intervencionismo no Brasil teve início a partir da segunda metade do século
XX. Entre os artistas que se decidiram a essa atividade estão Flavio de Carvalho
(1899 - 1973), Hélio Oiticica (1937 - 1980) e Lygia Clark (1920 - 1988).
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As intervenções, em geral, objetivam atentar para uma situação ou refletir
sobre ela, como é o caso da obra do Morro da Providência.
Também são consideradas intervenções as interferências em imagens,
fotografias e obras de arte que já existem.
Na fotografia ao lado, por exemplo,
podemos

observar

uma

Figura 04: Intervenções em monumentos

intervenção

produzida pelo artista plástico Eduardo
Srur (1974). Note que o artista “vestiu” a
escultura

que

homenageia

José

de

Bonifácio de Andrade e Silva com um
colete

salva-vidas.

Além

desse

monumento, outras quinze obras de arte
na cidade de São Paulo (SP) receberam
os coletes nessa intervenção, intitulada Fonte: Doc Player. 2020.
Sobrevivência, realizada em 2008.
O artista desejava promover uma reflexão sobre a história da cidade e sobre
o vínculo do cidadão com o espaço. Ao despertar a curiosidade do público, Srur
promoveu a aproximação das pessoas com monumentos, os quais muitas vezes
ficam esquecidos em meio à rotina diária.

Sugestão de Vídeos
Arte urbana
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=eExT5v44-AU>. Acesso em:
17abr. 2020.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ZDfWcEv-zTk>. Acesso em:
17abr. 2020.
Intervenção urbana –
Disponível

em:<

https://www.youtube.com/watch?v=WcPDyajKnok&t=210s>.

Acesso em: 17 abr. 2020.
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Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=xakg3LXeleU>. Acesso em: 17
abr. 2020.

Como fazer um lambe-lambe
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=YbNF67dMkMY>. Acesso em:
17 abr. 2020.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=_wImEwik3KU>. Acesso em:
17 abr. 2020.

Desafios de Arte
1- A obra abaixo, de Amílcar de Castro, convida o público a observar a paisagem
urbana através de um triangulo.
Figura 05: Arte urbana

Com base na observação da obra, utilizando um pedaço de papel, recorte a
figura de um triângulo em um molde vazado e circule pelo espaço de sua casa
observando a paisagem através do molde. Anote as percepções em seu caderno e,
ao retornar para a sala de aula, compartilhe-as com seus colegas.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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2 - A arte urbana no Brasil, até o século XX, teve caráter estritamente oficial: sua
principal expressão eram os monumentos, geralmente obras grandiosas, com as
quais se homenageavam eventos históricos.

Diante disso, ao longo do século XX, ocorreram inúmeras mudanças no modo
de pensar e de fazer arte. Assim, a arte urbana cada vez mais passou a:
a. promover a interação entre a obras e o público.
b. distanciar a obra e o ambiente em que está instalada.
c. evidenciar ideias e fatos históricos.
d. colocar o observador como passivo.

3 - Observe na fotografia abaixo a intervenção urbana realizada por Eduardo Srur e
responda o que se pede a seguir:
Figura 05: Arte urbana

a) Descreva essa obra.

b) Quais seriam os objetivos do artista ao produzi-la?

c) Trata-se de uma intervenção temporária ou permanente?
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Turma: 2° ano ___

Língua Inglesa - Home
As casas de alguns países estrangeiros são um pouco diferentes das casas
que existem no Brasil. Por essa razão, em algumas delas, há cômodos que não
temos aqui e, às vezes, nem mesmo conhecemos. Em virtude do clima e da
necessidade de se resguardar de tornados e terremotos, por exemplo, existem
algumas peculiaridades na estruturação das casas em países que enfrentam essa
realidade.
Levando essas diferenças em consideração, confira a lista bem completa com os
nomes utilizados em inglês para cada parte da casa.

Figura 1: My home

Fonte: alunos online. 2020.
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Attic – sótão

 Back yard – quintal
 Balcony – sacada
 Basement – porão
 Bathroom –

banheiro
 Bedroom – quarto
 Ceiling – teto
 Cellar – celeiro
 Chimney – chaminé
 Deck – terraço
 Dining room – sala

de jantar
 Hallway – corredor

 Door – porta

 Kitchen – cozinha

 Door handle –

 Laundry room –

maçaneta da porta
 Doorbell –

campainha da porta
 Driveway – estrada

para carros
 Floor – assoalho,

chão
 Front yard – pátio

frontal

área de serviço
 Lawn – gramado
 Living room – sala

de estar
 Roof – telhado
 Room – quarto
 Staircase – escada
 Steps – degraus
 Wall – parede

 Garage – garagem

 Window – janela

 Garden – jardim

 Ground floor –

Hedge – cobertura

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Figura 2: Parts of the house

Fonte: busyteacher. 2020.

Desafios de Língua Inglesa
1. Leia o texto abaixo, buscando sinalizar as palavras listadas no vocabulário. Em
seguida, resolva os exercícios.
Hello! My name is Peter and this is my house. My house is very big. It has two floors.
It has an attic and a basement.
On the first floor, there is the hall, the kitchen, a pantry, the living room, a big dining
room and a toilet. On the second floor, there are three bedrooms, one bathroom and
a big corridor. I love my bedroom, but I also like the attic.
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At the back of the house there is also the garage, where my parents park the family
car, and a lovely garden, green spaces, flowers, two swings and a small swimmingpool. I love my house! It’s very comfortable and cozy.
Vocabulary:
it has – ela tem
first floor – primeiro andar
second floor – segundo andar
also - também
back - atrás

2. Associe os adjetivos da coluna à esquerda ao seu antônimo na coluna da direita.

big ●

● new

love ●

● unpleasant

old ●

● hate

back ●

● small

comfortable ●

● front

cozy ●
3.

Assista

ao

● uncomfortable
vídeo:

Parts

of

the

<https://www.youtube.com/watch?v=j2qKo5_cwdc>.

4. Complete o quadro sobre a casa de Peter.
Peter’s house
Number of floors
Rooms on the first floor

Rooms on the second floor

At the back of the house

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Turma: 2° ano ___

Espanhol - Los Artículos

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

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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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 te ajudarão
a você 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- Barbacoa

La palabra barbacoa se usa para describir cuando se cocina la carne
lentamente sobre las brasas. Una barbacoa es una estufa al aire libre alimentada
por carbón o madera sobre la cual la carne se calienta indirectamente y se cocina
lentamente, a veces hasta durante 18 horas. Aunque las costillas, la carne de res, el
pollo y el cerdo son comúnmente las carnes de la barbacoa, la popularidad de cada
tipo de carne depende de la región geográfica.

4- Barbacoa

La barbacoa, parrillada, asado o asadero, por otra parte, es el nombre que
puede recibir el conjunto de los alimentos preparados de esta forma u otra similar.
Aunque sus ingredientes varían según el país, es frecuente que incluya carne
vacuna, cerdo y pollo. También puede contar con vísceras (achuras) o embutidos,
como chinchulines, riñones, morcillas y chorizos.

Desafios de Língua Espanhola
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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1) Complete as frases utilizando os artigos definidos em espanhol.
a) …… pollo, …….longanizas

y …… carne vacuna son ideales para ……

barbacoa.
b) …… frutas son importantes para …… manutención de ……. salud.
c) …… aguacate es una fruta que ayuda a reducir …… colesterol.
d) …… plátanos ayudan a normalizar los movimientos intestinales.
e)…… queso es un alimento derivado de ….. leche.

2) Complete com os artigos indefinidos em espanhol.

3) Apesar de possuírem o mesmo título, os dois textos dessa unidade definem de
forma diferente a palavra “barbacoa”. Qual o significado dessa palavra em cada
um dos textos? (responda em português)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Química - Energia e as transformações químicas
Processos que liberam e absorvem calor
Em nossos estudos trabalhamos o conceito de calor como forma de energia.
Desde quando descobriu manipular o fogo para se aquecer e cozinhar seus
alimentos, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias
formas de energia. Por esse motivo, é importante
Por que há sensação
de frio quando saímos
de uma piscina ou um
rio?

continuarmos nossa caminhada estudando sobre energia
para você compreender como ela está presente no seu
cotidiano.
As transformações sofridas pela matéria são, quase
sempre, acompanhadas por absorção ou liberação de

energia.

Nessa aula vamos estudar os conceitos de transformações (reações)
exotérmicas e endotérmicas, tratados por um segmento da Química como
termoquímica. Para começar, tente responder ao questionamento dentro do balão.
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Reações exotérmicas
As

Figura 1: Representação gráfica de uma reação

reações

que

acontecem

transferindo energia na forma de

exotérmica

calor para o ambiente são chamadas
de reações exotérmicas (exo significa
“para

fora”).

Podemos

observar

reações exotérmicas na combustão
dos combustíveis, na solidificação e
condensação da água, na explosão
de uma bomba, no funcionamento de
Fonte: Colegioweb. 2020.

uma pilha, entre outros exemplos.

Nas transformações exotérmicas, a energia é obtida à medida que os produtos
são formados, portanto, ela pode ser indicada na equação junto aos produtos.
Abaixo a representação (equação química) de uma reação exotérmica.

A energia liberada (890 KJ) na reação de combustão do gás metano (CH 4) é
escrita junto com os produtos e, por ser liberada na formação deles, é considerada
também um produto.
As

reações

exotérmicas

podem

ser

indicadas

graficamente.

Essa

representação parte da ideia de que a energia envolvida na reação está relacionada
com o conteúdo de energia dos reagentes e dos produtos. Observe no gráfico que a
energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos.

Reações endotérmicas

As reações que acontecem retirando energia do ambiente na forma de calor
são denominadas reações endotérmicas (endo quer dizer “para dentro”). Elas
podem ser observadas no cozimento dos alimentos, na fotossíntese, na fusão,
ebulição e sublimação de uma substância, no carregamento de baterias entre outros

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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exemplos. Nessas reações a energia absorvida pode ser representada junto aos
reagentes, afinal, para que os reagentes sofram a transformação, é necessário que
absorvam energia do ambiente.
Na decomposição do calcário (carbonato de cálcio), por exemplo, formando a
cal (CaO) e o gás carbônico (CO2), é necessário fornecer energia para que o
carbonato de cálcio sofra a decomposição. A representação da reação pela
equação é:

Figura 2: Representação gráfica de uma reação endotérmica

As

reações

endotérmicas

também

podem

ser

indicadas

graficamente. O gráfico ao
lado representa a variação
de energia de uma reação
endotérmica. Observe que
a energia dos reagentes é
Fonte: Colegio web. 2020.

menor do que a energia

dos produtos.
A liberação ou absorção de calor não é exclusiva das reações químicas,
também pode acontecer em processos físicos, como na mudança de estado físico.

A

liberação

ou

FIGURA 3:Movimento de energia nas mudanças de fases

absorção de calor não
é

exclusiva

das

reações

químicas,

também

pode

acontecer

em

processos

físicos,

como na mudança de
estado físico.
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Experimento endotérmico - "entrando numa fria"
https://www.youtube.com/watch?v=IZ5nlEI-p4o
Termoquímica - conceitos introdutórios
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=27203&name=Termoqu%C3
%ADmica:%20Conceitos%20b%C3%A1sicos
Para você se informar

Jogo didático

Transformações químicas

O ludo como um jogo para discutir conceitos em
termoquímica.

https://www.todamateria.com.br/transformacoes-quimicas/

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc23/a07.pdf

Desafios de Química
O grande problema dos combustíveis que contém carbono, como os
derivados do petróleo e até mesmo os bicombustíveis, como o etanol e o biodiesel,
é a produção de gás carbônico durante a combustão. Uma das alternativas que está
sendo testada para substituir a gasolina como combustível de automóveis é a
utilização do gás hidrogênio (H2). Quando o gás hidrogênio reage com o gás
oxigênio,

em

condições

apropriadas,

libera

energia

necessária

para

o

funcionamento do motor. A equação química abaixo mostra isso:

2 H2 (g) + O2 (g)

2 H2O (g) + energia

Em relação aos aspectos energéticos envolvidos nessas transformações
químicas, responda:

a) Esta opção de substituição da gasolina contribuiria para a melhora das condições
do ambiente?
b) A reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio é exotérmica ou endotérmica?
Explique.
c) Se o hidrogênio for aprovado como combustível veicular ele será considerado
uma energia renovável ou não renovável?

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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FÍSICA - Energia e suas transformações

Eficiência de uma máquina de Carnot
No uso prático de qualquer máquina térmica, existe interesse em transformar
em trabalho a maior parte possível da energia disponível QQ. O êxito nessa
empreitada é medido pela chamada eficiência térmica, definida como o trabalho que
a máquina realiza por ciclo (“energia utilizada”) dividido pela energia que a máquina
recebe em forma de calor por ciclo (“energia consumida”):
,

ou

As temperaturas TF e TQ na penúltima equação estão em Kelvins. Como TF <
TQ, a máquina de Carnot tem, necessariamente, uma eficiência térmica positiva e
menor que a unidade, ou seja, menor que 100%. Os inventores estão sempre
procurando aumentar a eficiência das máquinas térmicas reduzindo a quantidade de
energia |QF| que é “desperdiçada” em cada ciclo. O sonho dos inventores é produzir
a máquina térmica perfeita, mostrada esquematicamente na figura abaixo.
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Figura 01: Máquina Térmica

Se fosse instalada em um navio, por exemplo, uma máquina desse tipo poderia
extrair o calor da água e usá-lo para acionar as hélices, sem nenhum consumo de
combustível. Um automóvel equipado com um motor desse tipo poderia extrair calor
do ar e usá-lo para movimentar o carro, novamente sem nenhum consumo de
combustível. Infelizmente, a máquina perfeita é apenas um sonho.
A eficiência térmica se aplica apenas às máquinas de Carnot. As máquinas reais,
nas quais os processos que formam o ciclo da máquina não são reversíveis, têm
uma eficiência menor.
Para complementar o estudo de hoje, é de suma importância que você assista ao
vídeo recomendado na atividade “para você assistir”. O vídeo aborda as aplicações
práticas de máquinas térmicas que são impossíveis de tratarmos aqui.

Para você se informar: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/maquinas-carnot.htm
Para você assistir: https://www.youtube.com/watch?v=k06RY6U10GE

Desafios de Física
1. Qual o enunciado de Carnot sobre o rendimento de uma máquina térmica?
2. Qual o rendimento máximo da turbina de uma termoelétrica que recebe vapor de
uma caldeira a 780 K e o injeta em um condensador a 372 K?
3. O motor de um automóvel é uma máquina eficiente? Justifique sua resposta.

Energia e suas transformações
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Estudamos sobre máquinas térmicas, ainda continuaremos seu estudo, porém, à
luz de uma maravilha da engenharia e que é de suma importância para sociedade,
bem como para o mundo moderno – a termoelétrica, ou termelétrica. As usinas
termoelétricas, tal como a Termoelétrica Governador Mario Covas, localizada no
Distrito Industrial de Cuiabá, Mato Grosso, segue o princípio de uma máquina
térmica, ou seja, converte calor em trabalho. Ela recebe uma modalidade de energia
(calor) e transforma, após alguns processos, em outra modalidade de energia
(energia elétrica, por exemplo).

Na figura abaixo temos a ilustração de

funcionamento de uma termoelétrica.
Figura 2: Esquema de funcionamento de uma Usina Termoelétrica

As duas figuras representam a mesma coisa, esquema de funcionamento de
uma Usina Termoelétrica. A escolha das duas figuras potencializa nossa
capacidade de compreensão – até porque elas se completam.
Ao analisarmos as imagens, percebemos que tudo começa com uma fonte de
calor, ou de energia, no caso da figura 1, representada por uma chama, e da figura
2, representada por um aquecedor. A chama que você observa na figura 1, bem
como na figura 2, é resultado da queima de combustível (óleo, carvão, gás, bagaço
de cana, entre outros). Nesta situação você já deve ter maturidade em perceber que
a energia interna do combustível é liberada, na forma de calor, através da chama. O
calor produzido pelo combustível, por meio da chama, aquece um enorme tanque
fechado, chamado de caldeira que, por sua vez, converte água em vapor de alta
pressão. A uma pressão de cerca de 24 milhões de newtons por metro quadrado e a
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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uma temperatura de 524 graus Celsius, o vapor aciona uma turbina (máquina
térmica) fazendo-a girar, ou seja, o calor produzido pelo combustível realizou
trabalho. A turbina, por sua vez, movimenta o eixo do gerador e finalmente ocorre a
produção de energia elétrica que abastece as casas, comércios e indústrias. O que
ocorre dentro do gerador para que produza energia elétrica é um assunto que será
profundamente analisado quando você estiver no terceiro ano do ensino médio, por
hora, o que você precisa saber é: calor (energia) aquece a água que está na
caldeira produzindo vapor superaquecido, que por sua vez realiza trabalho ao
movimentar a turbina, isto é, a turbina ganha energia mecânica, que é transformada
em energia elétrica no interior do gerador. Resumindo tudo isso em três etapas: a
energia oriunda dos combustíveis em forma de calor é transformada em energia
mecânica na turbina, que por sua vez é transformada em energia elétrica no
gerador, ou seja, uma modalidade de energia (calor) se transformando em outra
modalidade (energia elétrica). É de suma importância você notar que a turbina está
entre duas fontes de temperatura, quente (caldeira) e fria (condensador), o calor flui
da caldeira para o condensador, mas antes realiza trabalho na turbina e esse
trabalho (energia mecânica) é convertido, ou transformado, em energia elétrica –
fabuloso.

Para você assistir: https://www.youtube.com/watch?v=oKMHqmPYyZc
Complementar: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-termoeletrica.htm

Desafios de Física
1. Descreva a função da turbina em uma termoelétrica à luz do contexto de uma
máquina térmica.
2. Cite os impactos ambientais causados por uma Usina Termoelétrica.
3. Na figura – 1 existe um componente chamado de condensador, qual a sua
função?
4. Qual produz mais eletricidade, a Termoelétrica Governador Mário Covas ou a
Hidrelétrica do Manso? Faça um comparativo entre as duas e veja qual é a mais
viável entre elas.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Fontes renováveis e geração de energia elétrica - BIOLOGIA
Figura 1: A Matriz elétrica brasileira

Fonte: A matriz elétrica brasileira. 2020. (Adaptada)
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Fontes renováveis de energia podem ser usadas na geração de energia
elétrica, a exemplo da energia hidráulica (água), solar, eólica (vento) e biomassa.
Na imagem acima, temos a descrição de como está distribuída a geração de
energia elétrica no Brasil.
O Brasil tem a maior parte da sua geração de energia elétrica proveniente de
hidrelétricas. O motivo é o grande potencial hídrico do país. O movimento da água
(energia hidráulica e cinética) é responsável pela transformação da energia
mecânica em energia elétrica. Nesse caso, a força da queda da água promove a
movimentação das turbinas e ação dos geradores.
Na construção de uma hidrelétrica, um grande volume de água é represado,
o que gera modificações no ecossistema, com perda significativa de fauna e flora, já
que uma grande área geralmente é inundada. Além disso, há os impactos
socioeconômicos, já que a população local geralmente é remanejada. Em relação a
emissão de gases, como o gás carbônico, metano, entre outros, estão associados à
Figura 2: Usina hidrelétrica.

Fonte: Usina hidrelétrica. Toda matéria. 2020.
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decomposição da biomassa provocada pelo alagamento da área para a construção
da usina.
A geração de eletricidade por meio de termelétricas pode ter como fonte
combustíveis fósseis como o petróleo, o carvão e o gás natural, ou a biomassa,
fonte renovável, pois é oriunda de matéria orgânica que pode ser reposta no
ambiente. A geração a partir da biomassa, se vê concentrada no setor industrial,
com a utilização de resíduos do processo. O setor sucroalcooleiro se destaca pelo
aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar, porém, existem várias outras formas
de aproveitamento, como uso da lenha (levando-se em conta o reflorestamento, é
claro), do lixo doméstico ou comercial, e resíduos como serragem, casca de arroz,
entre outros. O aproveitamento da biomassa pode ser tanto na geração da energia
térmica ou elétrica.

Figura 3: Tecnologias no setor de energias.

Fonte: Rural pecuária. 2020.

Outras tecnologias que ganham destaque no setor e que podem ser aplicadas
a curto prazo são a eólica e a solar. Podem ser usadas em paralelo com a rede
elétrica ou também de uso particular.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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O sistema de energia eólica pode representar como limitação a
disponibilidade de vento, porém, seu custo baixo de implantação pode ser um
incentivo para aplicação em sistemas isolados, como comunidades distantes. Em
um parque eólico, são instalados grandes cataventos, que movimentam massas de
ar, que por sua vez, giram as hélices, as quais movimentam turbinas que acionam
os geradores.
A energia solar, por sua vez, pode ser viabilizada em escalas maiores,
devido a ampla disponibilidade do sol. Embora os custos de implantação da energia
solar sejam altos, o uso de painéis fotovoltaicos em residências e prédios tendem a
se tornar mais acessíveis com o aumento da demanda. A energia solar, além de
não poluir, não usa turbinas nem geradores. A conversão pode ser realizada por
meio de placas fotovoltaicas, que capturam a radiação solar e convertem-na em
energia elétrica, inclusive com capacidade de armazenamento em baterias para ser
usada em horários com ausência de sol. A outra forma é a energia térmica solar,
pela captura e transferência da energia solar para a água por meio de coletores.
Figura 4: energia geotérmica.

A energia
geotérmica tem
origem no calor
do

interior

Terra.

da
Seu

aproveitamento
se dá em locais
aonde

o

calor

chega próximo à
superfície. Para
obter a energia
Fonte: suportegeografico77. 2020.

elétrica,

é

necessário
perfurar o solo nesses locais onde há vapor e água quente, e drenar até a
superfície, usando-se tubulações que transportarão o vapor até uma central elétrica
geotérmica, onde será realizada a conversão.
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A maremotriz, ou energia das marés usa como fonte para geração de
energia o movimento das marés. Nessa forma de energia, a geração da eletricidade
pode ser de duas formas: a primeira considera a transformação da energia potencial
pela diferença de altura entre as marés alta e baixa; a segunda, usa a energia
cinética das correntes marítimas. Se o aproveitamento for o da energia potencial
das marés, o funcionamento é semelhante ao de uma hidrelétrica, porém, as
turbinas são instaladas em barragens construídas em estuários. O aproveitamento
se dá tanto na maré enchente quanto na maré vazante. Os componentes de uma
usina são basicamente a barragem, as comportas, os reservatórios e equipamentos
eletromecânicos. A costa norte do País (AP, PA e MA), com alturas de maré entre
3,7 e 8 m são locais com potencial para esse tipo de energia. No caso da utilização
da energia hidrocinética (velocidade da água), as correntes marítimas movimentam
as turbinas submersas que acionam um gerador. Esse processo é similar ao da
energia eólica.
Além dessas, podem ser citadas outras fontes alternativas renováveis. Dentre
elas, a energia que vem das ondas oceânicas (ondomotriz), que apresenta vasto
potencial de exploração, e, pode ser obtida tanto em águas rasas como em águas
profundas. Outra possibilidade é a célula a combustível, que converte hidrogênio em
eletricidade, por meio de eletrodos e eletrocatalizadores. Nesse caso, o hidrogênio
(H2) é usado como combustível e o oxigênio (O2) como oxidante, o que resulta na
produção de água e corrente elétrica.

Programa Biosfera - Episódio: ENERGIAS RENOVÁVEIS
(Produzido por Fundação José de Paiva Netto)
https://www.youtube.com/watch?v=A0bPm_Vl_JM

Desafios de Biologia
1. A partir da análise da imagem, como está a matriz elétrica brasileira comparada à
mundial? Explique por que é importante uma matriz elétrica baseada em fontes
renováveis.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Figura 5: Matriz Elétrica
Mundial

Figura

6:

Matriz

Elétrica

Brasileira

Fonte: EPE. Abc de energia. 2020.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Dependendo da região onde estão implantados, os sistemas eólicos de geração
de energia podem provocar a morte de uma grande quantidade de aves. Para evitar
estes incidentes, a empresa Michigan Unified Energy desenvolveu um design de
turbinas mais amigável às aves e com grande eficiência e de produção
escalonável. A nova turbina eólica foi testada em uma área povoada por aves
migratórias e a empresa afirma que, por lá, nenhum pássaro foi prejudicado.
(Adaptado de LOSCHIAVO, R. A)
O texto é um exemplo de que mesmo empreendimentos que buscam
desenvolvimento sustentável, como no caso das usinas eólicas, podem passar por
melhoramentos. Por que são necessários pesquisas e investimentos em novas
tecnologias para o setor de energias renováveis?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Um passeio pelos Determinantes - Matemática

Você sabia que o estudo do cálculo das determinantes de uma matriz é de
extrema importância não só para os fundamentos e técnicas matemáticas, mas
também tem um valor de grande importância nas linguagens de programação na
área da informática? Outro exemplo para o uso das matrizes que pode ser citado é
a sua aplicação no dia a dia acadêmico quando realizados cruzamentos genéticos
na Biologia. É o emprego da matemática no dia a dia. (Adaptado de Infoescola.
2020)

Mas o que é determinante?
O determinante de uma Matriz nada mais é do que o valor numérico
resultante da subtração entre o somatório do produto dos termos da diagonal
principal e do somatório do produto dos termos da diagonal secundária. Dentre as
várias aplicações dos determinantes na Matemática, temos a resolução de alguns
tipos de sistemas de equações lineares; o cálculo da área de um triângulo situado
no plano cartesiano, quando são conhecidas as coordenadas dos seus vértices.

Como encontrar seus resultados?
Determinante de 1ª ordem
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Dada uma matriz quadrada de 1ª

associado a M, de 2ª ordem, é dado

ordem M=[a11], o seu determinante é o

por:

número real a11:
det M =Ia11I = a11
Observação:

representamos

o

determinante de uma matriz entre
duas barras verticais, que não têm o

Portanto, o determinante de uma
matriz de ordem 2 é dado pela
diferença

significado de módulo. Por exemplo:

entre

o

produto

dos

elementos da diagonal principal e o
M= [5]

produto dos elementos da diagonal

det M = 5 ou |5| = 5

secundária. Veja o exemplo a seguir.
M = [-3]

det M = -3 ou |-3| = -3

Determinante de 2ª ordem

Dada

a

matriz

,

de

ordem 2, por definição o determinante

Determinante de 3ª ordem
O cálculo do determinante de 3ª ordem pode ser feito por meio de um
dispositivo prático, denominado regra de Sarrus. (O referido método será visto no
próximo

Observação: Determinante de ordem n > 3

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Quando a matriz é de ordem superior a 3, devemos empregar outros modos
de cálculos para chegar a um determinante de ordem 3 e depois aplicar a regra de
Sarrus.

Sugestões de vídeo:
Determinante de Matriz de Ordem 1, 2 e 3 - Brasil Escola. Disponível
em:<https://www.youtube.com/watch?v=1gsGPQ7QPx0>. Acesso em: 20 abr. 2020.
Determinantes

-

Aula

01

-

Definição.

Disponível

em:

<https://www.youtube.com/watch?v=6mNuS94TGHc>. Acesso em: 20 abr. 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

CURIOSIDADE: A HÍSTÓRIA DO PERFUME

A história do perfume remonta há três mil anos e as lendas que envolvem sua
criação vão mais longe ainda. Com sua origem no Egito, foi na Índia e na Arábia que
surgiram os primeiros mestres da perfumaria. Ali já havia sido criada a água de
colônia, obtida pela maceração de pétalas de rosas. Foi então, na Europa que o
perfume desenvolveu e se popularizou. Encantando com suas doces fragrâncias e
charmosos frascos, capazes de transformar os perfumes até os dias de hoje, em
verdadeiros objetos de desejo. Foi nessa época que Paris se tornou uma referência
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mundial em produção de fragrâncias e perfumes, e fez com que os perfumes
franceses conquistassem o mundo. (Adaptado de Sephora).
1- Uma fabricante de perfumes nacionais se deparou com um problema na
hora da escolha do tipo de perfume a produzir. É que entre tantas possibilidades de
essências, ela gostaria de um produto que tivesse uma boa fixação, além de uma
concentração de fragrância bem expressiva. A engenheira química responsável pelo
processo de produção desta fábrica, disse que tudo poderia ser resolvido com a
resolução de um determinante de uma matriz matemática, e que este resultado
corresponderia ao valor percentual que selecionaria o perfume adequado.

[

]

O perfume adequado escolhido em função do percentual de concentração
encontrado no cálculo do determinante, imagem acima, foi definido como:
a) Eau de parfum: mais forte, tem, em sua composição, de 10% a 20% de
concentração de essências e seu efeito de fixação chega a 12 horas;
b) Eau de toilette: com fragrâncias mais discretas sua fixação não passa de oito
horas e, mesmo assim, em dias mais quentes. Sua concentração de essência varia
entre 6% e 12%;
c) Eau de cologne: excelentes para o nosso clima. Seu poder de fixação não dura
mais do que cinco horas e a concentração fica entre 5% e 8%;
d) Deo colônia: o mais suave dos perfumes, tem o mínimo de concentração de
essência, chegando ao máximo de 10%, sendo sua fixação de duas a quatro horas,
com algumas exceções que chegam a até 8h.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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2Atualmente, a indústria de perfumes se desenvolveu a tal ponto, que esse
aroma é obtido sinteticamente. O perfume Chanel nº 5 deu início a um boom no uso
dos aldeídos na fabricação de perfumes. Outro mérito da perfumaria foi reforçar a
associação entre o uso do perfume e o jogo de sedução. A discussão ganhou fôlego
na década de 50, quando a atriz Marilyn Monroe declarou que usava apenas uma
gotinha de perfume para dormir. Mas a relação entre aroma agradável e apelo
sensual vem de épocas remotas. (Adaptado de Sephora)
Imagine a possibilidade do perfume DETERMINANTE criado por você ser
também um sucesso global, assim como o perfume Chanel número cinco,
famoso em todo mundo. É possível verificar de imediato que a matriz em seu
rótulo, imagem, possibilita o resultado de um cálculo de um determinante
classificado como sendo de:
a) primeira ordem.

b) segunda ordem.

c) terceira ordem.

terceira ordem.

[
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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d) superior a
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3- São necessários entre 6 a 18 meses para criar um perfume. É um período mágico
em que as matérias primas se transformam em odor. (Adaptado de sephora)
Supondo que o perfume chamado DETERMINANTE, criado por uma fabricante
nacional

em

homenagem

aos

grandes

filósofos

matemáticos,

tem

curiosamente seu tempo de criação podendo ser determinado através do
resultado do cálculo do determinante da matriz estampada no rotulo de seu
vidro, imagem acima. Os meses para criação desta flagrância corresponde a:
a) 10 meses.
b) 12 meses.
c) 14 meses.
d) 16 meses.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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1. HISTÓRIA - Economia de Mato Grosso (1870/1930)

Ao término da Guerra da Tríplice Aliança, com a reabertura da bacia Platina, a
Província de Mato Grosso tornou-se exportadora de produtos da pecuária e do
extrativismo vegetal, e consumidora de produtos industrializados.
Outros fatores também contribuíram para o desenvolvimento da economia matogrossense, como por exemplo, o crescimento populacional ocorrido a partir de 1879, a
riqueza do extrativismo vegetal e a existência de terras férteis. Nesse período, a
escravidão entrava em declínio. Surgiam na sociedade brasileira vários posicionamentos
com relação à escravidão. Havia aqueles que argumentavam que o fim da escravidão
devia acontecer de forma lenta e gradual, outros defendiam a libertação imediata dos
escravos, e ainda havia os escravistas que pregavam a manutenção da escravidão.
Vejamos os principais produtos comercializados pela Província de Mato Grosso nesse
período: cana de açúcar, poaia (Ipeca, Ipecacuanha), erva-mate, borracha e a pecuária.

Cana de Açúcar (segunda metade do século XIX): as principais usinas eram: Itaici,
Flexas, Maravilha, Conceição, Ressaca. A usina de Itaici foi fundada em 1897, localizada
em Santo Antônio do Leverger, às margens do rio Cuiabá. A usina pertencia a Antônio

1
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Paes de Barros (Totó Paes de Barros). Ela, como as demais usinas, produzia açúcar,
melado e cachaça.
Figura 1: Prédio da Usina Itaici

Fonte: Flickr. 2020.

Na usina havia quarenta e cinco habitações para os trabalhadores, uma serraria e
uma farmácia que atendia aos moradores. Cultivavam cereais para o consumo interno. Os
camaradas, trabalhadores das usinas, eram homens pobres. Ao serem contratados
passavam a morar nas usinas e cuidavam de toda a produção do açúcar. Eram muito
explorados pelos usineiros, tinham extenuante jornada de trabalho. E para controlar e
disciplinar os trabalhadores, os usineiros utilizavam homens armados. Com a
proclamação da República, os usineiros tornaram-se chefes políticos locais e controlavam
votos em sua região. Eram os chamados coronéis.

Poaia, Ipeca, Ipecacuanha (segunda metade do século XIX): a poaia foi um os
principais produtos de exportação da Província de Mato Grosso, a partir de 1860. A poaia
é um pequeno arvoredo encontrado na região oeste, nas bacias do rio Paraguai e
Guaporé,

e

conhecida

cientificamente

como

Cephales

Ipecacuanha.

A

parte

comercializada deste arvoredo é a raiz. A poaia é rica em emetina, uma substância muito
eficaz no tratamento de doenças do aparelho respiratório e digestivo, sendo empregada
principalmente no tratamento de doenças como a bronquite e a coqueluche, e no combate
à diarreia e ao vômito.

Erva-Mate- IlexParaguaiensis (1870): foi outro produto de grande importância para
a economia mato-grossense na segunda metade do século XIX. Os ervais nativos eram
encontrados ao sul de Mato Grosso. Em 1878, o empresário Thomas Laranjeira, usando
1
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das suas influências junto ao governo imperial, arrendou terras ricas em erva-mate ao sul
de Mato Grosso.

Borracha (1870): produzida pelo látex extraído de árvores como a seringueira, a
mangabeira, maniçoba, a castilloa, a funtumia, a fucus e a hevea. O interesse pela
borracha se deu a partir de 1840, com a vulcanização da borracha descoberta por
Goodyear. Em Mato Grosso, o látex era extraído de árvores como a seringueira e a
mangabeira, encontradas, respectivamente, às margens dos rios que formam a bacia
amazônica e a bacia platina. A produção atendia ao mercado externo, no entanto, a partir
da década de 40 do século XX, passou a abastecer também ao mercado interno.

Pecuária: foi introduzida em Mato Grosso, no século XVIII, para suprir nas
necessidades básicas da população. Paralelamente à extração do ouro, a pecuária foi
fundamental no processo de ocupação do território mato-grossense, pois o gado era
usado para a alimentação, para o transporte, e como força motriz nos engenhos
localizados às margens do rio Cuiabá e em Serra Acima.
A criação do gado era extensiva, isto é, o gado era criado solto pelos campos, e
destinado principalmente para o corte. O gado era cuidado por homens livres ou índios
pacificados e os seus salários eram pagos geralmente em espécie. A expansão da
pecuária acabou favorecendo a indústria do charque.
Figura 2: Fazenda Descalvado – Cáceres – MT

Fonte: MT. Portal Mato Grosso. 2020.

O grande destaque da produção de charque em Mato Grosso foi Descalvado. Essa usina
foi construída com capital estrangeiro e se localizava as margens do rio Paraguai, em
Cáceres.
Com a instalação da República, a pecuária tornou-se significativa para a economia mato1
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grossense, uma vez que o governo federal construiu, ao sul do Estado, a estrada de Ferro
Noroeste do Brasil.

Desafios de História

1- Cite os três principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento da economia
mato-grossense:

2- Quais eram os principais produtos comercializados pela Província de Mato Grosso
nesse período?

3- Quais eram as principais usinas mato-grossenses?

4- Fale sobre:
a- Poaia:
b- Erva-mate:
c- Borracha:
d- Pecuária:

1
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Geografia - Evolução da população brasileira
Transição Demográfica: Nas décadas de 1950 e 1960 (Geração Baby Bommers), a
maior parte dos países subdesenvolvidos registrou taxas elevadas de incremento
populacional. No mundo inteiro, a expressão explosão demográfica passou a fazer parte
do vocabulário corrente dos especialistas e da opinião pública. No Brasil, as taxas de
crescimento populacional batiam recordes históricos, projetando a duplicação da
população a cada 25 anos.
Desde a década de 1970,
porém, a população brasileira

MUDANÇA NOS PADRÕES SOCIAIS
As pessoas estão dentro de grandes grupos de
gerações que nasceram no século XX. Essas gerações estão
presentes em todos os âmbitos da nossa vida. Hoje, a
comunicação dos jovens, seja na internet, seja por meio de

vem

crescendo

naturalmente

em ritmo cada vez mais lento.
Essa diminuição do crescimento
vegetativo é resultado direto da
queda da taxa de fecundidade

torpedos em celulares, é fragmentada e composta por

registrada em todas as regiões

inúmeros códigos eletrônicos e informais, visto que eles já

do país, ainda que em ritmos

cresceram em um mundo cercado por outras formas de

diferentes.

comunicação

igualmente

válidas.

É

nos

modos

de

convivência, na relação estabelecida com o(s) outro(s), que a existência humana se
realiza. A idade espelha diferentes modos de sociabilidades culturalmente estabelecidos.
Ela nos faz identificar o indivíduo como jovem, criança, velho ou adulto.

1

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
Por que estudar as populações?
Existe a necessidade de compreender as características e o comportamento das
populações. Antigamente, os estudos e as previsões ajudavam a alertar para o risco do
crescimento desmedido e a fome generalizada. As principais teorias demográficas são: a
Teoria Malthusiana, a Teoria Neomalthusiana e a Teoria Reformista.
Teoria Malthusiana

Teoria Neomalthusiana

O crescimento populacional é o

Países

eram

Essa teoria nega o princípio

responsável pela ocorrência da

pobres porque as pessoas tinham

malthusiano de que a causa da

miséria. Malthus acreditava que

muitos filhos. Os neomalthusianos

pobreza

fatos históricos e naturais, como

explicavam o subdesenvolvimento e

Defende exatamente o contrário:

guerras,

a

a

epidemias,

catástrofes
para

pestes

eram

„regular

o

e

subdesenvolvidos

Teoria Reformista

pobreza

pelo

crescimento

é

pobreza

a

é

superpopulação.

que

gera

importantes

populacional, que estaria provocando

superpopulação.

crescimento

a

houvesse pobreza, as pessoas
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DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO BRASILEIRA
Para analisar o crescimento de uma determinada população deve-se levar em
conta:
-Crescimento VEGETATIVO (NATURAL)  natalidade – (menos) mortalidade (análise de
quanto está nascendo e quanto está morrendo, o crescimento vai ser a diferença)
-Crescimento demográfico  crescimento Vegetativo + balanço migratório (entrada e
saída de pessoas) Por ex: o EUA é um país que não tem uma natalidade alta, mas recebe
uma grande quantidade de imigrantes.

O ritmo de crescimento da população brasileira entre os anos de 1500 e 1940
estava na casa de 41 milhões de habitantes, ou seja, em 440 anos a população brasileira
tinha 41 milhões de pessoas.
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1940

é

um

grande
Figura1: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA (em milhões)

marco para a população
brasileira,

pois

praticamente é quando o
país deixa de ser rural e se
torna urbano. Efetivamente
urbano a partir da década
de 1950, porém na década
de 1940 as mudanças já
estavam acontecendo, a
vida na área rural era mais
difícil (médicos, remédios,
saneamento básico, etc.).

Fonte: UOL Educação. 2018. Adaptado.

O campo foi, durante muito tempo, área de alta taxa de mortalidade, levando a um
equilíbrio populacional, pois o país já tinha uma alta taxa de natalidade, mas tinha
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A DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA PELO TERRITÓRIO
-Mal distribuída: população concentrada na área litorânea.
-Brasil: país populoso e não povoado (conta com grandes vazios demográficos)

Principais motivos dessa concentração: ocupação do país se deu através do litoral, as
capitais do país foram Salvador e Rio de Janeiro (litorâneas), além dos aspectos naturais
e econômicos: mineração (MG) e café (SE) e a industrialização no Sudeste (SE).
Geografia na rede: Acesse a página o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística)

e

confira

qual

a

estimativa

populacional

do

Brasil,

em:

<

https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html>. Em 08 de maio de 2020 a página tinha 211.489.602

Desafios de Geografia
1) Quais as mudanças nos padrões sociais que a população brasileira tem passado nos
últimos anos?

2) Quais as principais teorias demográficas existentes? Caracterize-as.

3) Por que pode-se afirmar que a década de 1940 foi um grande marco para a evolução
da população brasileira? Explique.

4) Comente sobre a mudança da política econômica brasileira e a queda da natalidade.

_____________________________________________________________________
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2. SOCIOLOGIA - Capitalismo x Socialismo. Comunismo e Totalitarismo.

CAPITALISMO X SOCIALISMO

O capitalismo e o socialismo correspondem a dois tipos distintos de sistemas
político-econômicos. Antes do declínio da União Soviética existia o mundo bipolar, no qual
havia duas potências mundiais, uma representava a ideologia do socialismo (União
Soviética) e a outra, o capitalismo (Estados Unidos), ambas apoiadas por outros países
que

se

identificavam

com

os

respectivos

sistemas.

O socialismo tem como base a socialização dos meios de produção, o bem comum
a todos e a extinção da sociedade dividida em classes. Já o capitalismo tem como
objetivo principal a acumulação de capital através do lucro. Diante das genéricas
definições sobre os sistemas apresentados, confira a seguir as principais distinções entre
o capitalismo e o socialismo.

COMUNISMO

Comunismo pode ser definido como uma doutrina política e econômica que
estuda condições de libertação do chamado proletariado (classe da sociedade que tira o
seu sustento única e somente da venda do seu trabalho e não do lucro de qualquer
capital). Uma característica básica desta doutrina é que os meios de produção (fábricas,
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fazendas, minas, etc.) são disponíveis ao público, abolindo-se a propriedade privada
destes.
O termo comunismo surge a partir dos trabalhos de teoria econômica do
alemão Karl Marx, que, influenciado por filósofos como Hegel, tece um minucioso estudo
das relações econômicas e seu histórico através dos tempos. A palavra é utilizada para
descrever uma organização social só experimentada pelo ser humano em seus estágios
iniciais de desenvolvimento coletivo (o chamado comunismo primitivo). No comunismo,
as classes sociais não teriam razão de existir, e a coletividade viveria de maneira
comunal, ou seja, trabalhando e compartilhando o resultado de seu esforço.
Segundo o autor, tal estágio será atingido inevitavelmente após a experiência com
o capitalismo acabar por revelar o seu natural desgaste, provocado por imperfeições
inerentes à sua própria composição. Importante lembrar que apesar da experiência vivida
por várias nações no século XX, que buscavam pôr em prática a doutrina econômica de
Marx, nenhuma destas pode ser chamada rigorosamente de comunista, sendo melhor se
referir a tais regimes como socialistas, pois, o raciocínio de Marx previa a possibilidade de
implantação de uma sociedade comunista somente após a experiência capitalista, algo
que não aconteceu em muitos países, em especial na mais importante experiência
comunista, realizada na extinta União Soviética, pois seus dirigentes resolveram
transplantar um país ainda profundamente mergulhado em um regime medieval, sem
qualquer cerimônia, para um sistema de economia planificada socialista.
Outro conceito nebuloso envolvendo a palavra é com relação à natureza do
trabalho de Marx. Apesar de seu título mais famoso sobre o assunto ser "O Capital" (Das
Kapital, em três volumes), em boa parte de sua obra Marx se dedica ao estudo da
economia global, seu funcionamento, agentes e o seu respectivo comportamento social.
Nem mesmo em obras como o "Manifesto Comunista", classificado como um tratado
político, o autor estabelece uma teoria sobre como aconteceria a passagem do
capitalismo para o comunismo em termos políticos. Em outras palavras, as bases
econômicas do comunismo foram estabelecidas em seu trabalho, mas não havia nenhum
detalhe sobre como seria uma política de cunho capitalista. É neste contexto que aparece
Lênin e decide preencher tal lacuna, escrevendo sobre a ciência política do comunismo. É
com este político russo que surgem muitos dos conceitos historicamente ligados aos
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partidos comunistas no mundo, como por exemplo, a tomada do poder através da luta
revolucionária, e que conhecemos por Marxismo-Leninismo.

TOTALITARISMO
O termo totalitarismo passou a ser utilizado em meados do século XX para
designar regimes políticos extremamente autoritários, capazes de controlar não só o
poder do Estado, como também todo o corpo social de uma nação, incluindo suas esferas
privadas. Diferentemente de outras tiranias do passado, o totalitarismo carrega como
característica única essa capacidade de embrenhar-se em todo o tecido social, exercendo
poder em todas suas partes. Há, na Sociologia Política, uma longa discussão sobre quais
regimes poderiam ser efetivamente considerados como totalitários. Entretanto, existe um
consenso em torno da ideia de que o nazismo alemão e o stalinismo soviético foram os
maiores exemplos de regimes totalitários já vividos. Vejamos quais as principais
características que permitiram que esses regimes exercessem o poder dessa forma tão
específica. É essencial que regimes totalitários se fundamentem em uma ideologia forte,
que apresente uma explicação para tudo, que não abra brechas para questionamentos e
que critique o estado das coisas, apontando os caminhos para a sua transformação.
São grandes narrativas capazes de explicar de maneira total a história,
dispensando qualquer verificação ou comparação com o mundo real. Essa forma de
discurso autoritário justifica grandes atrocidades, como a perseguição e eliminação de
tudo o que se apresenta como um empecilho para a realização de seu curso natural. Tais
ideologias oficiais – função cumprida por uma interpretação peculiar do comunismo no
stalinismo e pela supremacia racial no nazismo – devem se instaurar em todo os aspectos
da existência social, subordinando a si não só a imprensa, o rádio e o cinema, mas
também atividades aparentemente “apolíticas”, como os esportes e a literatura. Todas as
esferas devem se colocar em serviço da propagação ideológica.
Os regimes totalitários apresentam um partido único que se sustenta no apoio
incondicional das massas. Impulsionado pela ideologia do regime, o partido único é a
encarnação do próprio Estado e exerce seu poder de forma aleatória, obedecendo
apenas seus próprios critérios e não respeitando qualquer outra barreira moral ou jurídica.
Tal partido exerce autoridade e cobra da população completa fidelidade aos seus
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princípios. Para exercer esse domínio, o papel da propaganda é fundamental na missão
de convencer a população a fazer o que for preciso para defender e propagar a ideologia
oficial. Na cabeça deste partido único, encontra-se sempre um grande líder, um ditador
que será o responsável exclusivo por interpretar a ideologia e suas aplicações da forma
que considerar mais adequada.
Por fim, o clima de terror constante é essencial para o bom funcionamento de um
regime totalitário. Os aparatos repressivos militarizados cumprem um papel central na
manutenção da ordem. A presença da polícia secreta – apoiada em tecnologias
avançadas de espionagem e, principalmente, técnicas psicológicas sofisticadas – cria um
clima onde todos se sentem sob constante vigilância. Muitas vezes a vigilância é exercida
pela própria população civil que apoia o regime, o que torna as dissidências de todos os
graus extremamente perigosas. Para Hanna Arendt – filósofa alemã diretamente atingida
pelo nazismo –, o totalitarismo não destrói apenas a vida pública de uma pessoa, mas
acaba com sua própria humanidade ao controlar as esferas privadas. Para ela, esses
regimes visavam a própria transformação da natureza humana, criando seres
absolutamente obedientes.
DESAFIO DE SOCIOLOGIA
1. Descreva as diferenças entre Capitalismo e Socialismo.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. O que é o Totalitarismo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Filosofia - O método cartesiano2 e suas regras
Para o racionalismo, o conhecimento claro e seguro das coisas, isto é, o
conhecimento verdadeiro é puramente intelectual e é a razão que nos assegura esse
conhecimento. Para atingi-lo e evitar o erro que os dados dos sentidos (conhecimento
sensível) podem nos oferecer, Descartes elabora um método com quatro regras a fim de
guiar o pensamento na busca da verdade. Como foi dito anteriormente, o fundamento do
método cartesiano é a dúvida metódica. É a partir dela que se desencadeia o raciocínio
ou a “cadeia de razões” para uma construção, guiada pelo método, até o conhecimento
verdadeiro. As regras do método cartesiano são: a evidência, a análise, a síntese (ou
ordem) e a enumeração.

1. A evidência

Trata-se da primeira regra do método. Não devemos aceitar como verdadeiro nada
que não seja evidente. Algo é dito evidente quando não se pode duvidar. Nosso
pensamento capta uma ideia evidente através da intuição intelectual, uma ideia evidente é
clara e distinta. Clara porque está presente no nosso entendimento e distinta porque
difere das demais ideias.

2. A análise

2

. A palavra cartesiano deriva do nome de René Descartes em latim, Renatus Cartesius.
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A segunda regra da análise consiste em dividir cada dificuldade que nos aparece
no pensamento para serem examinadas em partes menores, em número de quantas
necessárias. As dificuldades são problemas que aparecem ao longo do processo da
busca do conhecimento verdadeiro que devem ser desdobradas em partes menores para
evitar que o pensamento caia em erro.

3. A síntese

Refere-se à terceira regra do método e se baseia na ordenação dos pensamentos
em grau de dificuldade dos objetos que pretendemos conhecer, dos mais simples e fáceis
para os mais complexos. A síntese é operada por processo dedutivo em que se parte de
uma verdade ou princípio geral ao qual estão subordinados todos os demais casos
particulares que vão ser demonstrados a partir daquela. Como no exemplo abaixo:
Todo cuiabano é mato-grossense.
Todo mato-grossense é brasileiro.
Logo, todo cuiabano é brasileiro.

4. A enumeração

A última regra do método consiste em enumerar para revisar o que foi construído
pelo pensamento no intuito de se ter certeza de que nada foi omitido.

Links:
https://www.youtube.com/watch?v=8UGdAipS4II
https://www.youtube.com/watch?v=eRDBggKy0js
https://www.youtube.com/watch?v=kv6jQ8I_IJE

Desafios de Filosofia
A partir do estudo do texto e vídeos propostos sobre o método cartesiano, avalie as
alternativas como verdadeiras ou falsas:

1) Para o racionalismo o conhecimento advém dos sentidos ( )
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2) O método cartesiano tem como base certezas absolutas ( )
3) O objetivo do método é guiar o pensamento para chegar à verdade ( )
4) A primeira regra do método trata-se da enumeração ( )
5) A regra da evidência admite como verdadeiro todo o conhecimento que já detemos ( )
6) A enumeração é a última regra do método e consiste em de uma revisão do
conhecimento construído a fim de evitar erros e omissões ( )
7) Decompor um problema em partes menores a serem estudadas trata-se da regra da
análise ( )
8) As regras do método são aleatórias, sem qualquer ordem de rigor investigativo ( )
9) A síntese parte dos pensamentos mais complexos para os mais simples ( )
10) A síntese se desenvolve no pensamento por processo dedutivo ( )

Método do pensamento filosófico
Nesta aula vamos tratar sobre um dos métodos através dos quais opera o pensamento
filosófico: o método discursivo. Os filósofos discutem sobre os mais variados temas
propondo asserções sobre estes, que podem ser verdadeiras ou falsas. Ou seja, os
filósofos enunciam uma ideia ou pensamento e explicam e justificam tal pensamento
usando argumentos filosóficos ou raciocínios para se chegar a uma conclusão válida.
Os argumentos ou raciocínios são construídos para provar ou refutar algo que se fala
sobre um objeto do pensamento (aquilo sobre o que se pensa). A estrutura dos
argumentos é construída por premissas que enunciam sobre o objeto do pensamento, ou
seja, sobre o que o filósofo está discutindo, e uma conclusão que segue dessas
premissas.

Método discursivo
Este método é muito utilizado pelos filósofos e busca convencer o interlocutor ao
apresentar e demonstrar ou provar uma conclusão válida. O filósofo discursa sobre um
tema por meio da construção de pensamentos sobre a realidade e a experiência humana,
apresentando premissas que vão levar a uma conclusão que seja válida. Por ter esse
andamento ou etapas onde se encadeiam os conceitos, ideias e raciocínios e, para tal, se
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utiliza a linguagem, o método ou conhecimento discursivo é denominado mediato, que se
dá por intermediação no caso da linguagem através dos conceitos.

O pensamento matemático se dá de modo discursivo, no qual proposições são
enunciadas ou apresentadas, em seguida demonstradas até que se chegue a uma
conclusão. Por exemplo, se x e y são números pares, então a soma algébrica desses
números x+y resultará em um número também par z.
Em filosofia, tomemos o exemplo da aula 2, o cogito ergo sum. Este afirma que posso
duvidar de tudo, mas se duvido é porque penso; e se penso, eu existo. Observe que
quem duvida pensa, logo (conclusão), quem pensa existe.

Desafios de Filosofia
Sobre o método discursivo do pensamento filosófico, assinale as sentenças como
verdadeiras ou falsas:

1) O pensamento filosófico se desenvolve através de argumentos usados para justificar e
demonstrar ( )
2) O objetivo de uma argumentação é chegar a uma conclusão que seja válida ( )
3) Por ser imediato, o conhecimento discursivo não opera por etapas ( )
4) No conhecimento discursivo a conclusão antecede as premissas ( )
5) O conhecimento discursivo ocorre por encadeamento de raciocínios ( )
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