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Área de Humanas

Resolução comentada - HISTÓRIA
1 – Como a cultura afro-brasileira é vista na atualidade?
R: Denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto de manifestações culturais do Brasil que
sofreram algum grau de influência da cultura africana desde o período colonial até a atualidade.
Mesmo com o passar do tempo e o processo de valorização das heranças culturais de origem
africana, o preconceito sobre a mesma continua. E a História da cultura afro-brasileira continua
sendo pouco explorada.
2 – Cite quatro manifestações culturais afro-brasileira:
R: Música, a culinária, a capoeira, a religião.
3 – Onde a capoeira teve início?
R: Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE).
4 – A valorização da capoeira está ligada a quê?
R: A uma forma de resgatar o passado dos negros trazidos para o Brasil e buscar sanar uma
dívida histórica com a história desses povos. E assim, buscar formas de combater o racismo, o
preconceito e a discriminação.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Resolução comentada - GEOGRAFIA

1) O Brasil foi um país que se industrializou tardiamente. Comente como se caracterizou o
primeiro surto industrial.
Ocorreu entre 1808 e 1929, historicamente vai do período da vinda da família real portuguesa
para o Brasil até a Crise Mundial de 1929. Foi considerado um pequeno e insuficiente surto
industrial, pois o país ainda possuía um mercado interno muito pequeno, limitado pela
escravatura, ainda existia um desinteresse das elites nacionais, que ainda tinham altos lucros
com a agricultura exportadora de café, além da existência de dificuldades para obter e manter
bens de produção (máquinas, equipamentos e peças de reposição), que precisavam ser
importados da Inglaterra.
2)Quais são os fatores externos que favoreceram a implantação da indústria no Brasil? Explique.
Pode-se citar três momentos históricos de abrangência mundial que favoreceram a indústria no
Brasil: a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, além da Crise de 1929. Como o Brasil
importava produtos europeus, quando os países do continente entram em guerra, deixam de
produzir tudo que é considerado supérfluo e destinam suas produções apenas para o conflito,
portanto aquilo que o Brasil comprava deixou de ser produzido. A Crise de 1929 levou a
queda do valor do café, exportado para os Estados Unidos levando praticamente ao
encerramento desse ciclo econômico no país.
3)Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram presidentes que atuaram de forma muito
relevante para a industrialização brasileira, mas de forma totalmente diferente. Explique.
Enquanto Getúlio Vargas era nacionalista e investiu na indústria nacional, criando muitas
indústrias de base no país, Juscelino Kubitschek foi considerado desenvolvimentista, pois
abriu o país para a vinda de grandes indústrias transnacionais estrangeiras se instalarem aqui,
principalmente automobilísticas.
4)Diferencie como se dá a industrialização a partir do sistema de „substituição de importações‟ e
do sistema de „plataforma de importações‟. E qual foi o sistema adotado pelo Brasil?
Os países que se industrializaram tardiamente tinham dois caminhos a seguir: a substituição de
importações, em que o país passa a produzir aquilo que ele importava, ou seja, o foco
principal estava no mercado interno. Esse foi o modelo adotado pelo Brasil. O segundo
caminho possível eram as plataformas de exportação, em que se observa uma demanda do
mercado internacional e então se produz essa necessidade. Muitos países da Ásia seguiram
esse caminho. O foco principal é no mercado externo.
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Resolução comentada – FILOSOFIA

1. Quais as características do conhecimento intuitivo?
O conhecimento intuitivo é imediato e não requer demonstração, é uma operação da mente que
ocorre de modo direto, imediato quando nós refletimos ou pensamos.

Resolução comentada – SOCIOLOGIA

1) Descreva as principais características do Neoliberalismo Econômico.
Resposta: O Neoliberalismo é um modelo econômico adotado a partir da década de 1980. Suas
principais características são: Privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais
internacionais, abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, adoção de
medidas contra o protecionismo econômico e redução de impostos e tributos cobrados
indiscriminadamente.

Unidade

2

Área de Ciências da Natureza

Resolução comentada – QUÍMICA

Energia dos alimentos
Vimos no texto estudado essa semana que os alimentos são fontes de energia para o nosso
organismo. O processo de extração da energia acontece por meio de reações químicas e é
exotérmico, pois libera a energia necessária para o funcionamento do corpo. A quantidade de
energia contida em um alimento é medida por meio de sua queima e é conhecida por valor
calórico ou energéticos. Esses valores são estimados em função das suas porcentagens em
carboidratos, proteínas e gorduras. A quilocaloria (kcal) é a unidade de medida mais usada para
definir a quantidade de energia que cada alimento nos fornece.
As atividades solicitadas na aula anterior tinham o objetivo de fazer você perceber a diferença
calórica entre os alimentos que normalmente consumimos.
Vamos, então, prosseguir checando as respostas das atividades propostas.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

1. Analise a imagem mostrada à direita e
responda as questões seguintes:
a) Qual dos alimentos fornece mais energia?
O hambúrguer, 470 kcal
b) Qual dos alimentos
energia?
A maçã, 70 kcal

fornece

menos

c) Se uma pessoa tomar dois sorvetes, quanto
tempo em repouso ela levará para gastar a
energia que eles fornecem?
7 horas
d) O que fornece mais energia: um
hambúrguer com queijo ou quatro maçãs?
Quatro maçãs totalizam 4 * 70 kcal = 280 kcal, portanto, o hambúrguer é o alimento mais
calórico.
e) Qual dos alimentos mostrados podem engordar mais facilmente uma pessoa?
O hambúrguer
2. A imagem colocada à direita apresenta
alguns alimentos que normalmente são
servidos no café da manhã. Supondo que
você prepare seu próximo café da manhã
com um pão francês, meia colher de
manteiga, uma fatia de peito de peru e
meia fatia de queijo mussarela, quanto de
energia medida em quilocalorias (Kcal) seu
corpo irá absorver?
Quantidade
Alimento
Energia (kcal)
1
Pão francês
140
1/2
Manteiga
30
1
Fatia de peito de peru
30
1/2
Fatia de queijo mussarela 32,5
Total 232,5

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Resolução comentada – FÍSICA

1. Quais os impactos ambientais de uma usina nuclear?
R: O aquecimento da água do mar: Durante o processo produtivo da energia nuclear, utiliza-se água do
mar para resfriar o reator e movimentar as turbinas. Essa água é devolvida para o ambiente mais quente
do que quando foi encontrada, podendo ocasionar danos para a fauna e flora marinha.

Contaminação pelos rejeitos da produção de energia nuclear: Um dos principais impactos
causados por esse tipo de produção é a contaminação pelos rejeitos radioativos, que permanecem
nocivos ao meio ambiente por milhares de anos. Toda fissão nuclear gera rejeitos radioativos,
que devem ser armazenados em recipientes revestidos de chumbo ou concreto e serem
monitorados constantemente para evitar a contaminação do meio ambiente. Em um passado
recente, por não saberem como proceder com o descarte desse material, alguns países chegaram
a jogar esse material no mar ou abandonar o lixo radioativo em minas ou cavernas, causando um
grande desequilíbrio nos ecossistemas afetados.
Risco de contaminação derivada de acidentes e vazamentos: Embora possua monitoramento
constante, o processo de geração de energia nuclear possui riscos de vazamentos e acidentes,
como os que aconteceram em Chernobyl (1986) e em Fukushima (2011), que colocam em risco
o meio ambiente e a vida de trabalhadores das usinas e dos demais seres vivos que recebem a
radiação
Fonte: Principais riscos da geração de energia nuclear para o meio ambiente. Disponível em:
<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/principais-riscos-geracao-energia-nuclear-para-meio-ambiente.htm>.
Acesso em 31 Mai. 2020.

2. Qual a diferença entre uma usina termoelétrica convencional e uma termoelétrica nuclear?
R: A termoelétrica convencional gera energia elétrica a partir do calor gerado pela queima de
combustíveis fósseis (como carvão mineral, óleo, gás entre outros). Já a termoelétrica nuclear
produz energia elétrica a partir do calor gerado pela fissão (quebra) nuclear do átomo de urânio.
Fonte: Usina termoelétrica. Disponível em: <https://www.infoescola.com/fisica/usina-termoeletrica/>. Acesso em:
31 Mai. 2020.

3. Explique, de forma resumida, dentro do contexto de máquinas térmicas, o princípio de
funcionamento de uma usina nuclear.
R:

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Já é de seu conhecimento que a figura acima ilustra o funcionamento de uma usina
termonuclear, percebemos que tudo começa com uma fonte de calor, ou de energia, que neste
caso é a fissão ou quebra do núcleo do átomo de urânio que está no vaso de pressão. A energia
em forma de calor liberado na fissão aquece um enorme tanque fechado, chamado de caldeira,
onde por sua vez converte água em vapor de alta pressão. 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, onde finalmente ocorre produção de energia
elétrica que abastecem as casas, comércios e indústrias.
Então, resumindo o processo de funcionamento temos que: a energia oriunda da fissão ou
quebra do átomo de urânio 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). Para concluir, é
importante 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 convertida, ou transformada, em energia elétrica.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Resolução comentada – BIOLOGIA

1. Material Particulado (MP) é uma mistura complexa de sólidos com diâmetro reduzido, cujos
componentes apresentam características físicas e químicas diversas. As fontes principais de
material particulado são a queima de combustíveis fósseis, queima de biomassa vegetal,
emissões de amônia na agricultura e emissões decorrentes de obras e pavimentação de vias.
Estudos indicam que os efeitos do material particulado sobre a saúde incluem: câncer
respiratório, arteriosclerose, inflamação de pulmão, agravamento de sintomas de asma,
aumento de internações hospitalares e podem levar à morte. (Adaptado)
Poluentes Atmosféricos. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-doar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos.html>. Acesso em: 25 Mai. 2020.

Descreva o caminho percorrido pelo ar inspirado passando pelas vias condutoras até as
trocas gasosas nos alvéolos pulmonares.
O ar inspirado entre pelas cavidades nasais, passa pela faringe, laringe, segue pela
traqueia, brônquios e bronquíolos, chegando nos alvéolos pulmonares, onde ocorre as
trocas gasosas (entrada de O2 na corrente sanguínea e saída de CO2, que será liberado na
expiração).
2. O ozônio (O3) é encontrado naturalmente na estratosfera (camada situada entre 15 e 50 km de
altitude), onde tem a função positiva de absorver radiação solar, impedindo que grande parte
dos raios ultravioletas cheguem à superfície terrestre. A formação do ozônio na troposfera
(camada inferior da atmosfera), ocorre através de reações químicas complexas que acontecem
entre o dióxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na presença de radiação solar.
Estes poluentes são emitidos principalmente na queima de combustíveis fósseis, volatilização
de combustíveis, criação de animais e na agricultura. Entre os efeitos à saúde estão o
agravamento dos sintomas de asma e de deficiência respiratória, bem como de outras doenças
pulmonares (enfisemas, bronquites, etc.) e cardiovasculares (arteriosclerose). (Adaptado)
Poluentes Atmosféricos. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-doar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos.html>. Acesso em: 25 Mai. 2020.

a) O que diferencia o ozônio formado na estratosfera do ozônio troposférico?
Na estratosfera, a formação do ozônio se dá por meio da interação entre o átomo de
oxigênio livre com a molécula O2, formando o ozônio (O3). Esse processo é contínuo e
ocorre, devido a “quebra” (decomposição) da molécula do gás oxigênio pela radiação
solar, que libera dois átomos de oxigênios livres, cada um disponível para unir a uma
molécula de O2. Na troposfera, o ozônio é formado a partir de outros poluentes
presentes, passa a ser um gás poluente e não apresenta a função de proteção.
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b) Qual a importância da camada de ozônio na estratosfera?
Forma a camada de ozônio, responsável por absorver radiação solar, impedindo que
grande parte dos raios ultravioletas cheguem à superfície terrestre.
3. Associe as doenças às suas características.
I. Enfisema pulmonar
II. Asma

(II) Inflamação dos brônquios.
(III) Reação do sistema imunológico a determinadas substâncias.

III. Alergia respiratória

(I) Modificações na estrutura pulmonar (alargamento e destruição
dos alvéolos) e perda de superfície respiratória.
(IV) Inflamação nos pulmões.

IV. Pneumonia
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