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Resolução Comentada - Língua Portuguesa

1. Agora que você conheceu um pouco mais sobre fake news, queremos saber sua opinião.

a) Você costuma ler notícias? Por quais meios?

b) Você ou alguém da sua família já recebeu conteúdo falso ou duvidoso? Sobre o quê?

c) Quais foram suas reações?

2. Agora você será o repórter:

Leia trecho da reportagem de Vinícius Lemos, veiculada na BBC News Brasil, em São Paulo,
em 12/03/2020. Para leitura da matéria na íntegra acesse:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51844880
Coronavírus: eventos devem ser adiados e aulas devem ser suspensas no Brasil? O que
dizem os especialistas.

Em meio ao avanço dos casos do novo Coronavírus, classificado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia, diversos países adotaram medidas extremas para
lidar com a situação, entre elas o cancelamento de grandes eventos, aulas em escolas e
universidades e a orientação para que as pessoas evitem aglomerações ou até mesmo
proximidade entre si. Na quarta-feira (11/03), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
anunciou a suspensão de todos os voos vindos da Europa. A única exceção foi feita aos voos que
partem do Reino Unido. Também na quarta, a NBA, a associação americana de basquete,
anunciou a suspensão de todas as partidas, interrompendo o campeonato deste ano.
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No Brasil, os casos de Sars-cov-2, como é chamado oficialmente o novo coronavírus,
têm crescido exponencialmente nos últimos dias — até esta quarta-feira (11) eram 69 registros.
Porém não há, ao menos até a manhã desta quinta-feira (12), uma ordem do Ministério da Saúde
para as suspensões de aulas ou para que eventos sejam cancelados.
Até o momento, apenas o governo do Distrito Federal — onde foram confirmados dois
casos— adotou medidas restritivas à população. Durante cinco dias, a partir desta quinta-feira,
estão suspensas aulas em escolas e universidades do DF. Também foram proibidos eventos com
aglomeração, como missas e shows. O decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB) estipula
também que bares e restaurantes devem manter uma distância de dois metros entre suas mesas.
Para especialistas consultados pela BBC News Brasil, mesmo que seja uma medida
classificada como eficaz, as autoridades podem considerar que ainda não é o momento de ações
como suspensão de aulas ou de grandes eventos em todo o país. O principal argumento, segundo
eles, é porque não há registros de nenhum caso de transmissão comunitária — quando o vírus
circula e não é possível mais rastrear a origem dos casos. No entanto, dizem que em pouco
tempo, com o aumento de casos, será fundamental evitar aglomerações e grandes eventos.
"Neste momento, a principal orientação é para que as pessoas mantenham a higiene pessoal,
como lavar as mãos com frequência e manter os locais sempre limpos", pontua Fernando Spilki,
presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. "Mas é importante que autoridades e empresas
comecem a considerar a possibilidade de adiar eventos que possam ser adiados e racionalizar os
momentos em que haverá aglomerações. As pessoas precisam estar preparadas para isso",
acrescenta Spilki.
Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e diretor-médico do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho, o infectologista Alberto Chebabo acredita que as
autoridades passarão a orientar, daqui a alguns dias, medidas para restringir a circulação de
pessoas pelo país, principalmente os Estados com mais registros — como São Paulo e Rio de
Janeiro." A gente está se aproximando muito da transmissão comunitária. Quando isso se tornar
comum, o Ministério da Saúde terá de adotar medidas de restrição de circulação e para evitar
aglomerações. Essas restrições vão se intensificando conforme o aumento dos casos do novo
coronavírus", declara. "Os Estados Unidos vetaram, depois de 69 anos consecutivos, um
congresso de cardiologia neste ano por conta do coronavírus. Isso deve acontecer em breve (no
Brasil). Assim que o número de casos aumentar, essa medida deve acontecer. O governo estuda,
inclusive, antecipar as férias escolares para evitar aglomerações nas escolas", afirma o
infectologista Marcos Boulos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP).
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O novo coronavírus já chegou a 110 países. Ele infectou mais de 126 mil pessoas,
levando 4,6 mil delas à morte. A OMS estima que 3,4% dos pacientes morrem por causa da
covid-19, a doença causada por este vírus. Mas especialistas estimam que essa taxa de letalidade
gire em torno de 2% ou menos.
Por enquanto, o Ministério da Saúde orienta que os brasileiros evitem aglomerações e
grandes eventos, como forma de prevenção. Porém, a pasta ainda não fez uma recomendação
para que os eventos sejam suspensos ou que as aulas em escolas ou universidades sejam
canceladas.
Mas, afinal, proibir aglomerações, suspender aulas e grandes eventos logo nos primeiros
casos de coronavírus no país podem ser medidas eficazes? "Isso pode retardar a disseminação do
coronavírus, pois evita o contato entre muitas pessoas", declara Boulos. No entanto, ele frisa que
é fundamental que as autoridades saibam o momento exato para tais medidas. "Podem ser
tomadas a qualquer momento. Mas não é adequado adotar medidas drásticas precocemente, pois
isso pode proporcionar maior insegurança à população, podendo trazer consequências piores,
como insegurança, temores, perda da confiança nas condutas sobre o tema, além do estresse
acentuado", acrescenta Boulos. "São medidas que precisam ser tomadas no momento certo, que
é quando surgirem os primeiros casos de transmissão comunitária. Neste momento, serão
medidas com baixa efetividade, que podem trazer prejuízos diversos, como os financeiros", diz
Chebabo.

Vamos explorar os elementos do texto que você leu?

Como você pode observar pela leitura a reportagem publicada em 12 de Março de 2020, traz o
contexto do surgimento dos primeiros casos do Coronavírus no mundo, em que a situação ainda
não era tratada como Pandemia no Brasil. Em relação à reportagem responda:
a) Pela matéria que você leu, podemos dizer que as informações dessa reportagem são
confiáveis? Justifique.
R: Vários elementos poderão ser observados na questão da confiabilidade da informação
veiculada, entre eles: a fonte, o autor da informação, sites de veiculação, que no caso dessa
reportagem atribuiu credibilidade.

b) O que podemos fazer para produzir uma boa reportagem?
R: Embora a estrutura da reportagem não seja tão rígida, uma boa reportagem deve se
pautar em alguns elementos entre eles: linguagem clara, culta, objetiva e direta, título,
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subtítulo, lead, corpo, e ideia-síntese. Apesar desse gênero textual ser predominantemente
informativo a reportagem também poderá refletir o juízo de valor do autor/repórter.

c) Considerando os elementos principais do texto jornalístico (reportagem, notícia) entre eles:
Quem?O quê? Como? Quando? Onde? Por quê? escreva uma reportagem sobre o mesmo tema
dessa publicada pela BBC News Brasil, atualizando os dados a partir de informações recentes.
Use o celular, tablete, notebook ou noticiários de TV para obter as informações necessárias para
sua reportagem sobre o coronavírus com dados do país (de forma geral) e do seu município.

d) Identifique os elementos principais da reportagem publicada na BBC News Brasil (se
necessário consultar o texto na íntegra) que você leu:
Quem? Especialistas consultados pela BBC Quando? Durante a pandemia.
News Brasil.
O quê? Medidas para combater o avanço Onde? No Brasil.
do coronavírus.
Como? Suspensão de eventos e aulas.

Por quê? Para evitar a propagação do
vírus.

Resolução comentada - Língua Inglesa
BEYOND THE DIFFERENCES
Introdução

Dear Students,
Sabemos que a escola é um espaço de diversidades e associado a isso
temos o momento das transformações e mudanças que os adolescentes
vivenciam. Percebam que você tem colegas mais tímidos, outros que
gostam de comunicar mais, alguns não gostam de se socializar e tem até
aquele que é mais frágil emocionalmente. Como vocês lidam com toda
essa diversidade, em especial, nesse momento de isolamento? Já conversou
com seu colega de sala hoje? Enviou uma mensagem de esperança e
otimismo?
ATIVIDADE 1 – GETING CURIOUS
Observe as imagens e leia o título da unidade e converse, por meio das redes sociais, com o colega.
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1. O que você vê nas imagens?
2. Em

que

as

imagens

se

assemelham e o que elas
diferem?
3. Você se considera uma pessoa
tolerante no que diz respeito à
convivência social? Por quê?
4. Na sua opinião, o que pode ser
considerado um exemplo de
atitude tolerante?

Respostas Pessoais: Espera-se que o estudante analise as imagens estabelecendo pontos de
convergência e divergência além de refletir que a escola é um espaço plural e diverso.
Levar o (a) aluno (a) a pensar qual a sua concepção de tolerância.
Nesta unidade, iremos desenvolver nossa habilidade de compreensão auditiva (Listening) em
inglês, mas antes de escutarmos uma canção que nos leva a refletir nosso comportamento
perante a intolerância, vamos ler algumas informações do cantor?
ACTIVITY 2 - PRE LISTENING

Lembra das estratégias de Leitura

Marvin Gaye (born Marvin Pentz Gay Jr.; April 2, 1939
para ler um texto em inglês?
– April 1, 1984)[1] was an American singer, songwriter, and
 Palavras
Similares
record producer. He helped to shape the sound
Palavras Cognatas;
of Motown in the 1960s, first as an in-house session player
 Palavras que você
and later as a solo artist with a string of hits, earning him
conhece
the nicknames "Prince of Motown" and "Prince of Soul".
What's Going On is a concept album with most of its songs
segueing into the next and has been categorized as a song
cycle; the album ends with a reprise of the album's opening theme. The narrative
established by the songs is told from the point of view of a Vietnam veteran returning to
his home country to witness hatred, suffering, and injustice. Gaye's introspective lyrics
explore themes of drug abuse, poverty, and the Vietnam War. He has also been
credited with promoting awareness of ecological issues before the public outcry over
them had become prominent.
Fonte: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/What%27s_Going_On_(Marvin_Gaye_album)
After Reading.
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1) Em sua opinião, qual foi a intenção de Marvin Gaye em gravar o álbum What’s going
on? R: Retratar a injustiça e o sofrimento dos veteranos da Guerra do Vietnã
quando retornaram ao lar.
2) Qual o fio narrativo (temática central das canções) proposta nas canções de Marvin
Gaye?
R: Injustiça, desigualdade.
3) Qual o eu - lírico das canções que compõem o álbum What’s going on?
R: O eu-lírico dá voz a uma personagem que apresenta a uma inquietação e sentimento
de desvalorização e discriminação após ter lutado uma guerra pelo seu país.
ACTIVITY 3 - LISTENING

Agora, vamos ouvir a canção What’s Going On e marcar as
sentenças. Você pode inferir possibilidades de sentidos.
Tem dúvida no que seja inferência, confira a dica ao lado!

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=H-kA3UtBj4M

Se você está impossibilitado de acessar a
internet, colocamos a letra da música ao lado.

Inferência é a ação e o efeito
de inferir (deduzir algo, tirar
uma conclusão de outra
coisa, conduzir a um
resultado).

What's Going On
Mother, mother
There's too many of you crying
Brother, brother, brother
There's far too many of you dying
You know we've got to find a way
To bring some lovin' here today, eh eh
Father, father
We don't need to escalate
You see, war is not the answer
For only love can conquer hate
You know we've got to find a way
To bring some lovin' here today, oh ohoh
Picket lines and picket signs
Don't punish me with brutality
Talk to me, so you can see
Oh, what's going on
What's going on
Yeah, what's going on
Ah, what's going on
In the mean time
Right on, baby
Right on brother
Right on babe
Mother, mother, everybody thinks we're wrong
Oh, but who are they to judge us
Simply 'cause our hair is long
Oh, you…

ACTIVITY 5 - AFTER LISTENING
1) Após escutar a bela canção de Marvin Gaye, vamos ver se você consegue inferir alguns
sentidos. Qual a mensagem da canção?
(X) The songs start in a cheerful mood, but we can´t state that it is a happy song.
Source: LyricFind
(X)War is not the answer to solve our problems.
( ) Many people in the USA protested against the Vietnam War.
( X) The question “What’s going on” is repeated many times to reinforce Gaye’s doubts about
how profitable the Vietnam War is to the USA.
( ) The Vietnam war caused a huge financial loss to American artists.
2) Answer the questions that follow according to the song’s verse:
Mother, mother, everybody thinks we're wrong
Oh, but who are they to judge us
Simply 'cause our hair is long
Oh, you know we’ve got to find a way
To bring some understanding here today
2.1) Com a inferência, a quem podemos referir os pronomes pessoais WE e THEY na canção?
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R: Possíveis respostas. Espera-se que o estudante responda que o pronome WE refere-se às
pessoas de modo geral, a sociedade em que ele convive e até ele mesmo.
2.2) Ao considerar as informações de Martin Gaye nesta unidade e o contexto histórico em que o
álbum e a canção foram lançados, qual a sua interpretação para os versos:
“Oh, you know we’ve got to find a way
To bring some understanding here today”
R: O estudante poderá responder pessoalmente ao considerar a perspectiva dialética,
porém, espera-se que o aluno responda que um dia podemos encontrar uma solução e
trazer algum entendimento a desigualdade mundial.
2.3) Quais o versos que dizem que as pessoas são julgadas baseadas em estereótipos?
Transcreva-os e em seguida responda qual a sua opinião sobre isso?
R: Oh, but who are they to judge us
Simply 'cause our hair is long
Espera-se que o (a) aluno (a) “opine” a respeito dos versos.
ACTIVITY 6 – DISCUSS and WRITING
1) Você acha que a mensagem da canção é relevante para os dias de hoje? Por quê? Por que
não? Como podemos relacionar a mensagem da canção com o que estamos vivenciando?
R: Espera-se que o (a) estudante (a) diga a relevância da canção, justifique e relacione
com o contexto atual.
2) Em sua opinião, os artistas deveriam discutir e refletir questões sociais em suas músicas?
Por quê? Por que não?
R: Respostas pessoais.
3) Vamos escrever uma mensagem em inglês de PEACE, HOPE and LOVE para colegas,
amigos e familiares? O que você escreveria? Use o Google tradutor!
R: A partir dos questionamentos levantados nesta unidade, espera-se que o estudante
escreva uma mensagem de paz, esperança e amor e envie para os colegas e familiares.
Poderá usar a ferramenta Google Tradutor para versar sua mensagem em inglês.
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Resolução comentada - Língua Espanhola
El español más de allá de España

A-

Observa las figuras.

https://brainly.com.br/tarefa/14929243

https://www.google.com/search?q=imagens+de+pa%C3%ADses+hispanicos&client

https://blogdoenem.com.br/a-historia-da-lingua-espanhola-e-seus-falantes-espanhol-enem
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Vamos a pensar y responder en portugués.
1. ¿Qué países hablan español?
R: São vinte e um oficiais e outros a têm como segunda língua.
2. ¿En qué continente encontramos el mayor número de países que hablan español?
R: Continente Americano.
3. En América, antes de la llegada de los españoles, había algún pueblo que ya conocía esa
lengua? ¿Cuál?
4.¿Por qué debemos aprender español en Brasil?Resposta pessoal
5.¿Conoce algún vocabloen lengua española? ¿Cuál?Resposta pessoal
6.¿Qué le gustaría saber más, sobre esa lengua? Resposta pessoal
7. Vamos a ver a un video. - pincha este sitio: (https://youtu.be/6CupGY6QM6A)

B - Es un video sobre personas de diversos países hablantes de la lengua española, para
estimularlos a comprender palabras sueltas.
¿Y entonces? ¿Qué has comprendido? Vamos a ver: CUÁLES PAÍSES son las personas que
están hablando en el video.
¿Cuáles nacionalidades aparecen en el video?
¿Sobre qué hablan las personas en el video? Sobre sua maneiras de expresar , suas falas
cotidianas
¿Sienten alguna diferencia en el acento? Resposta pessoal.
¿Cuáles son las principales diferencias percibidas?

Resposta pessoal.

C - Ahora, busca un mapamundi, o un globo terrestre, o Google Earth, o busca en la internet un
mapa para encontrar los países hablantes del español y su relevancia, para Brasil, en aspectos
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económico, político, cultural, entre otros. Elije uno de los países para poder presentarlo a un
compañero de sala, o a un familiar. Puedes pedir que alguien lo filme con un aparato celular.
R: Nesta atividade, com ajuda de um mapa mundi, globo terrestre, Google Earth, ou da
internet, identifique os países de idioma espanhol.

Escolha um dos países e pesquise

informações sobre a localização geográfica, a cultura, a dança típica, um alimento especial,
uma festa tradicional, vestuário, etc. Tente organizar as informações de forma que você
possa apresentar aos seus colegas, familiares e depois possa apresentar para ganhar uma
nota. Pode confeccionar um cartaz, fazer um vídeo, etc. Pode ser encontrado nos sites:
01- https://www.google.com/search?q=paises+que+falam+espanhol+mapa
02- https://www.google.com/search?q=aspectos+culturais+da+espanha
03- Para outros países, torque os nomes dos países que queira procurar.

B- Llama por teléfono a un amigo y dile sobre las pesquisas que has hecho. Pregúntale sobre
cuál país él ha hecho pesquisa y quiera presentarte a ti.
R: Nesta atividade, você vai ligar a um amigo que tenha um celular que possa conversar
por vídeo. Apresente seu trabalho a ele e ele apresenta para você. É como se você treinasse
para apresentar para os colegas quando voltarem para as aulas. Pergunte como foi feita a
pesquisa e o que ele achou. Diga-lhe o que você achou da experiência e relate o que você
mais gostou de saber sobre o país que você escolheu.

Desafios - Língua Espanhola

01- Expresión de la síntesis:
Después de haber conversado con un amigo, o presentado tu pesquisa a un pariente,
individualmente, escribe cuáles fueron tus impresiones, para qué sirve aprender otra lengua.
Ejemplo: Escreva em português porque é importante estudar espanhol no Brasil
a- Estudiar español en Brasil es importante por - Resposta pessoal - o estudante vai
escrever em português o que motivo pelo qual acredita ser importante estudar
espanhola.
b- Percibí que la lengua española - Resposta pessoal - o estudante vai escrever em
português o que ele percebeu sobre a língua espanhola - quanto a pronúncia da
língua, a escrita, a forma de expressar, etc.
c- ¿Qué se espera? Resposta pessoal - o estudante vai escrever em português o que
espera com as aulas de espanhol, com o estudo de espanhol, da vida dele
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considerando que está estudando espanhol e o que o estudo da língua espanhola
poderá trazer de benefícios na vida dele, seja como estudante ou profissional.
2- PRÁCTICA SOCIAL FINAL – E agora que você conhece algumas informações sobre
os países de língua espanhola, o que pensa fazer? Escreva um pequeno texto expressando
os tópicos abaixo: Nueva postura práctica:

 Conocer mejor la lengua española; - continuar estudando para melhorar a cada dia.
 Respetar las diferencias culturales; - respeitar as diferenças culturais.
 Analizar críticamente la importancia de estudiar español; analizar criticamente a
importância de estudar espanhol.

 Saber más sobre el derecho a la propiedad.– saber mais sobre os direitos e a propriedade
Resposta pessoal - o estudante vai escrever em português de que forma o estudo de
espanhol ou conhecimento adquirido através da língua e culturas de povos de língua
espanhola vai contribuir para a sua vida pessoal e atitudes:

TAREA - Cuando vuelva a las clases, con los amigos, forma grupo de 04 personas para
organizar una presentación en grupo de los países que pesquisaron. Puedes ser una
presentación por cartel, por PowerPoint, u otra forma que sea posible.
* Esta atividade é para ser preparada para a volta das aulas e apresentar aos colegas de sala

F- Al final cada alumno dará una nota para las presentaciones de los colegas del grupo y más
otro grupo. Después, el profesor hará la evaluación entre todos.


Nesta atividade o aluno vai avaliar os trabalhos dos colegas do grupo e de outro
grupo que poderá ser sorteado entre eles ou pelo professor. Depois dessas
avaliações, o professor vai avaliar a atividade e os resultados.

Fontes:
-https://www.educacao.ma.gov.br/files/2015/11/CADERNO-DE-LÍNGUA-ESTRANGEIRAFORMATADO-E-ATUALIZADO-EM-12-JAN-2018

Resolução comentada - Arte
FUNK

- Arte

1 - O funk “Rap do Silva” ilustra o que acontece na comunidade, pois o Silva, trabalhador, com
família, que possuía as características escolhidas pelo sistema para ser considerado desviante da
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conduta social, foi morto em uma esquina qualquer, enquanto estava indo fazer seu show de
funk. Ele era só mais um Silva. Existem milhares de Silvas, Amarildos, Cláudias e Marias que
sofrem violências e não chegam aos nossos conhecimentos. Componha um texto dissertativo
argumentativo (texto no qual se deve defender um ponto de vista com argumentos) em 20 linhas
sobre o assunto abordado na música.
Resposta pessoal

1-

Qual sua opinião sobre a charge?

Resposta: O funk é visto como “falsa cultura" algo prejudicial
à saúde e a formação do caráter dos nossos jovens por uma
boa parte da sociedade. Esse estilo musical representa a
periferia do Brasil. O jovem negro e pobre é encarado como
uma pessoa sem oportunidades sua música é vista como uma
expressão criminosa musical, sua produção artística é vista
como desqualificada e pobre na maioria das vezes. As palavras
usadas nas letras do funk têm um significado diferente para quem produz, e às vezes, mal
compreendida por quem a ouve. Proibir alguém de escutar o funk não vai curar nossos jovens
de nenhuma doença cultural como é tratada às vezes, mas, sim, frustrar a liberdade de suas
escolhas.

2 - Comente sobre a charge:

Charge: com humor, Jota A. ilustra a perda de
audiência das tradicionais músicas carnavalescas para
o funk (2018)

O funk é um gênero musical cujas letras ficam na mente e contagiam os foliões que não estão
mais interessados no carnaval tradicional e buscam seguir ritmos que estimulam coreografias
mais animadas. São festas populares produzidas por instrumentos eletrônicos que abraçam a
cultura popular de massas com muita eficiência levando o estilo ao “top” da excelência.
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Resolução comentada – Educação Física

RESOLUÇÃO COMENTADA - EDUCAÇÃO FÍSICA
Olá, queridos Estudantes! Na postagem da terceira semana destacamos um aprofundamento da
temática saúde e qualidade de vida. Vamos às três atividades propostas:
ATIVIDADE 1. Ao refazer as atividades da semana anterior, é bem provável que você se
aproprie melhor dos conhecimentos adquiridos na realização da atividade, tornando-o mais fácil.
Ou seja, quando nosso corpo realiza gestos repetitivos ele se adapta a estes gestos e assim os
realiza de maneira aprimorada.
ATIVIDADE 2. Nesta atividade foram indicados seis exercícios, três predominam exercícios de
resistência/força e três predominam exercícios de capacidade cardiorrespiratória (aeróbicos). O
importante na realização destes exercícios é sempre se atentar na informação que o corpo nos
fornece, como muitas dores, cansaço além do convencional e se a sua execução está adequada.
Nestes casos é imprescindível respeitar o seu limite – na área de treinamento chamamos de
princípio da individualidade biológica e isso significa dizer que o mesmo exercício, na mesma
intensidade, na mesma duração e na mesma frequência semanal, proporcionará diferentes efeitos
de treinamento em cada corpo, dependendo de fatores como: sexo, idade, capacidade máxima,
experiência prévia e técnica de execução.
ATIVIDADE 3 – Apresente e explique mais quatro atividades podendo ser de capacidade
cardiorrespiratória (aeróbica) ou de fortalecimento muscular.
Ponte
Plante os pés firmemente no chão, com os joelhos sobre os
calcanhares. Levante os quadris o quanto achar confortável e abaixeos lentamente novamente. Execute este exercício 10 a 15 vezes (ou
mais), descanse por 30 a 60 segundos e repita até 5 vezes. Este
exercício fortalece seus glúteos.
Tríceps no banco
Segure o assento de uma cadeira, com os pés a cerca de meio metro de
distância da cadeira. Dobre os braços enquanto abaixa os quadris no chão e
depois os endireita. Execute este exercício 10 a 15 vezes (ou mais), descanse
por 30 a 60 segundos e repita até 5 vezes. Este exercício fortalece seu tríceps.

Corrida parado – Ritmo que considere leve ou moderado. Três vezes de dois
minutos é uma boa opção, adaptando esse tempo para sua realidade. O exercício deve ser
interrompido sempre que sentir-se mais cansado(a) que de costume ou não conseguir falar uma
frase sem interrupções.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Subir e descer de um degrau/step, caso tenha essa possibilidade em sua residência na mesma
série do anterior.
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