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Língua Portuguesa

Prezados (as) estudantes,
Quando escrevemos um texto é porque queremos comunicar algo ou
alguma coisa a alguém. Dependendo do tipo de informação ou do tipo de
comunicado que desejamos fazer, nós iremos utilizar diferentes “gêneros
textuais” conforme a necessidade, não é mesmo?
Nessa seção de estudos iremos falar sobre um tipo de texto que está muito
presente no nosso dia a dia: o texto publicitário.
Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que
uma informação torne-se pública, desde

uma campanha

de

vacinação até

os anúncios

de

produtos e/ou prestação de serviços. Podemos encontrar os textos publicitários circulando em
diversos

suportes

de

comunicação,

como

os midiáticos (televisão,

internet

e

rádio)

e jornalísticos (jornais, revistas), e espalhados pelas vias urbanas (outdoors, pontos de ônibus,
postes de iluminação pública etc.).

Vale lembrar que embora a propaganda seja um dos gêneros mais recorrentes em nossa sociedade, no Brasil,
as primeiras propagandas apareceram nos jornais na segunda metade do Século XIX.

Agora, vamos aprender mais detalhes sobre texto publicitário?

De forma básica, o texto publicitário é um gênero de natureza
argumentativa-persuasiva, de clara função conativa e que faz usos de
inúmeros recursos linguísticos, verbais e não verbais, para constituir-se
como texto. A ideia básica é persuadir o interlocutor a realizar determinada
ação pretendida pelo discurso.

Função conativa da linguagem (também chamada de função apelativa): se caracteriza pelo
fato de transmitir uma mensagem com intuito de convencer o interlocutor. Além da
linguagem verbal, com frases curtas e diretas, as imagens, as cores, as fontes do texto, bem
como a disposição dos textos e das imagens são utilizadas como forma de persuasão.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO

Figura 2: Presença do humor

Fonte:

Fonte: hortifruti.com.br. (2014).

O humor tem sido muito utilizado em campanhas publicitárias, como nesse exemplo na figura 2,
pois faz o público se identificar e simpatizar com o produto anunciado. O riso, em virtude do caráter
homorístico, estimula a formulação da imagem positiva do produto ou da empresa anunciante.
A propaganda na figura 2 utiliza o gênero capa de revista para brincar com a ideia de que a empresa
trata os alimentos vendidos como celebridades. Não se trata de convencer o público a comprar
algum alimento específico, mas a fazer suas comprar na empresa anunciante. Para isso utiliza de
algumas estraégias, tais como:


O nome “Cascas” é uma brincadeira com a revista Caras, que costuma retratar celebridades.
No caso da propaganda “Cascas” são as “estrelas da natureza”;



Apresenta-se a palavra “massa” com duplo sentido, que pode ser a multidão, reforçando aideia
de ser famoso;



A cebola é apresentada como a “estrela do chorinho”, que pode se referir ao estilo musical ou
ao fato de a cebode celebridadesla irritar os olhos das pessoas ao ser cortada, fazendo-as chorar.
O verbo “emociona” é utilizado para brincar com essa ideia de choro;

Slogan, outro elemento importante na construção do gênero publicitário.
O slogan é uma frase curta, porém impactante, de fácil memorização e que apresentas a ideia
central do anúncio, agregam identidade e atributos à sua marca para promover a rápida
identificação de seus produtos e serviços pelos consumidores. Podemos pensar no slogan como
uma “etiqueta” de uma roupa, que fica presa para tornar uma associação instantânea com ela,
podendo até mesmo se tornar uma referência poupular.

Para que servem o slogan?
A principal utilidade do slogan é auxiliar as pessoas a se lembrarem de uma empresa, de um
produto ou de um serviço.

Algumas funções do slogan:


Demonstrar a oferta de valor de seu produto ou serviço, trazer à tona o que torna a sua marca
diferente da concorrencia;



Fazer parte das marcas lembradas pelos consumidores e potencializar a fidelização de clientes;



Aumentar o impacto de suas ações de divulgação e melhorar o efeito delas com uma identidade
bem construída;

Alguns elementos presentes na estrutura do texto anúncio publicitário:
Título: Grafado em letras maiores e as vezes com fontes diferentes do restante do texto, buscando
chamar a atenção do consumidor.
Corpo de texto: É o texto que pretende informar, persuadir, alertar e principalmente conquistar o
receptor.
Imagem: Pode ter significado denotativo ou conotativo.
Marca: É a imagem da organização, são letras, ideogramas, monogramas, cores. Seu fim não é
ilustrar, é indicar. É comum encontrarmos o slogan, que está diretamente associado a marca.
Contato: São as informações de identificação da empresa que comercializa o produto ou o serviço,
geralmente representado por telefones, sites, redes sociais e endereço.
Emobra a propaganda seja um dos gêneros mais recorrentes em nossa sociedade, no Brasil, as primeiras

Desafio de Língua Portuguesa

1. Observe o anúncio a seguir:
Figura: Propaganda de Turismo

A propaganda divulgada pelo Ministério do Turismo
pertende divulgar o turismo no sul do Brasil. No caso
dessa propaganda, estão divulgando Foz do Iguaçu.
Quais são as estraeégias utilizadas para despertar no
público a vontade de viajar para lá?
Na campanha publicitária,, há uma tentativa de
sensibilizar o público-alvo, visnado levá-lo à
doação de sangue. Analisando a estratégia
argumentativa utilizada, percebe-se que:

Fonte: voegol.com.br.(2020)

2.(Enem)
Figura: Doação de sangue

A) a exposição de alguns dados sobre a jovem
procura provocar compaixão, visto que, em razão
da doença, ela vive de maneira diferente das
demais jovens de sua idade.
B) A campanha defende a ideia de que, para doar,
é preciso conhecer o doente, considerando que foi
preciso apresenatr a jovem para gerar
identificação.
C) O questionamento seguido da resposta propõe
reflexão por parte do público-alvo, visto que o
texto critica a prática de escolher para quem doar.
D) As escolhas verbais associadas à imagem
parecem contraditórias , pois constroem uma
aparencia incompatível com a de uma jovem
doente.

Fonte:saude.gov.br (2020).

E) A campanha explora a expressão da jovem a fim
de gerar comoção no leitor, levando-o a doar
sangue para as pessoas com leucemia.

Fonte:https://www.saude.gov.br/images/jpg/2014/novembro/24/Cartaz-DoacaoSangue-Bianca-64x46.jpg <Acesso: 05 Junho 2020>
3. Em nosso dia a dia estamos acostumados com
propaganda na televisão, revistas, jornais,
filmes, outdoors.Toda essa divulgação de
produtos, em alguns casos, pode levar as
pessoas a adquiri-los pelo simples contato com
o anúncio. Dessa forma, o objetivo é atingido:
levar as pessoas a adquirir algo, ainda que não
necessitem.
A) Você já sentiu vontade de adquirir algo pelo
fato de ter visto um anúncio? O que fez diante
dessa situação?

Para saber mais acessse aos links abaixo:
Linguagem publicitária:

B) Por que as propagandas tendem a influenciar
os hábitos das pessoas?
C) Na sua opinião, de que forma as pessoas
devem agir para não se deixar influenciar pelas
propagandas?

https://youtu.be/avY2Kd7K4y8
Funções da linguagem:
https://youtu.be/5JrCUWnqHBk
Figuras de linguagem:
https://youtu.be/n0e75nRstcU

Língua Inglesa

UNIT: ISSUES ETHNIC-RACIAL

APRESENTAÇÃO
Como você se sentiria ao ver uma pessoa maltratando verbalmente outra pessoa? Qual a sua reação
ao ver uma cena de agressão física entre humanos? Recentemente, o mundo vivenciou cenas
infelizes com relação ao tratamento humano. O objetivo dessa unidade é discutir questões étnicoraciais e, ao final, refletir o tema: Vidas Negras Importam - #vidasnegrasimportam / Black Lives
Matter - #blacklivesmatter. Vamos nessa?

PRE-READING
ACTIVITY 1 – Take a look ate the pictures and discuss.

Figura: Chega de injustiça(a)

Figura: Chega de injustiça(b)

1) Normalmente, classificamos
as pessoas de acordo com o
que se costuma chamar de
raça. Você acha que podemos
dizer que os seres humanos se
dividem em diferentes raças?
2) Quais são as consequências de
se classificar os seres
humanos em diferentes raças?
3) Você acha que existem etnias
melhores que outras? Por quê?
4) Qual o seu posicionamento
sobre o que tem acontecido
com as pessoas negras no
mundo?

Fonte: instagram.com
Fonte: instagram.com
Figura: Vidas negras importam (a)

Figura: Não temos medo de nos

posicionar.

5) O que é racismo para você?
6) Existe tolerância entre as
pessoas no mundo? Porque?

Questões adaptadas da “Atividade proposta e
desenvolvida pela equipe
do Projeto Redigir FALE/UFMG.”

Fonte: instagram.com
Figura: Vidas Negras importam(b)

Fonte:
https://drive.google.com/file/d/0B5vbPjm8AR5pQWdha1
8wbzNoQk0/view

Fonte: instagram.com

Acessado em 01 jun. 2020.

Fonte: instagram.com

Com as questões discutidas, vamos ler o texto em que a Europa demostra apoio e solidariedade
aos protestos nos USA.

READING
1) Read the title of the text. What is the text about?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10:52 a.m. ET, May 31, 2020

Demonstrators rally in Europe in solidarity with
US protesters
From CNN's Laura Smith-Spark

US protesters' anger and concern over the death of George Floyd has resonated in some
countries in Europe.
Crowds gathered in central London's Trafalgar Square to protest against racism and police
brutality, despite social distancing rules intended to limit the spread of coronavirus. People in
England are not meant to meet with more than one person outside their household at a time until
June 1.
Figura: People gather in Trafalgar Square
Some demonstrators also marched to
the US Embassy in the Nine Elms area of the
UK capital.
London's Metropolitan Police Service
tweeted that it was aware of protesters
gathering there.
"Officers are on scene and engaging
with those in attendance. An appropriate
policing plan is in place," the service said.
Demonstrators wearing face masks
also rallied in Germany's capital, Berlin,
carrying signs saying "Justice can't wait" and
"Black lives matter."

Fonte: edition.cnn.com/us

Demonstrators in Denmark chanted "No justice, no peace" as they marched through the
streets of Copenhagen.
Some people rallied outside the US embassy carrying placards demanding justice for Floyd
and showing solidarity with US protesters.
Some context: A former police officer, Derek Chauvin, was seen in a video with his knee
on Floyd's neck on May 25 in Minneapolis, Minnesota. Chauvin has been charged with third-degree
murder and manslaughter — but protesters and critics believe the charge isn't harsh enough.
Fonte: CNN-US https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-protests-05-3120/h_9efd5a6cf813599c718ccca9aa1ee8ed
Acessado: 01 jun 2020.
1) What is the author of the text? Do you know?
______________________________________________________________________

2) When was the text published?
______________________________________________________________________
3) What kind of the text is it?
_____________________________________________________________________
4) Have you heard about the racism news around the world? Where?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________

5) Mark True (T) or False (F).
( ) US protesters' anger and concern over the death of George Floyd.
( ) Crowds gathered in central Louvre Museuam to protest against racism and police brutality.
( ) London's Metropolitan Police Service tweeted that it was aware of protesters gathering there.
( ) Demonstrators wasn’t wearing face masks.
( ) Demonstrators in Denmark chanted "No justice, no peace".

6) What have happened to European demonstrators protest in London's Trafalgar Square?
What is your opinion? Why or Why not?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
7) Is Brazilian Society Prejudice? Do you think you are part of it?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________

POST-READING

Vamos refletir sobre a Campanha Vidas Negras Importam - #vidasnegrasimportam / Black Lives
Matter - #blacklivesmatter. Vamos pensar e escrever uma frase em inglês de solidariedade e paz.
Não se esqueça de usar hashtags bem criativas!
Dica: Use um dicionário ou o Google Tradutor para te ajudar a criar a frase em inglês.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________

Língua Espanhola

¡Hola, VALIENTE!
ESTAMOS ORGULLOSOS DE TI.

Espero que todo te vaya bien.

Hoy vamos a seguir aprendiendo para ampliar nuestras posibilidades de comunicación.

pixabay.com

LOS FAMOSOS SOMBREROS PANAMÁ NO SON DE PANAMÁ, SINO
DE ECUADOR
https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/curiosidades/los-sombreros-panama/

Esta prenda de vestir tiene su origen en la cultura indígena de la región ecuatoriana
de Jipijapa, donde comenzaron a fabricarse a partir de 1630. Los conquistadores
españoles comenzaron a comercializarlos en Europa en el mismo siglo XVII. Pero jipijapa
es también la fibra que se usa para tejer estos sombreros. De hecho, su nombre original
es “sombrero de jipijapa”. ¿Por qué entonces se conocen con el nombre de “panamá”? La
respuesta es sencilla: su uso se popularizó en el siglo XIX con la construcción del canal
de Panamá.
Actualmente, Ecuador sigue siendo el principal productor de estos sombreros y las
ciudades más importantes son Montecristi y Jipijapa (en la provincia de Manabi).
Estos sombreros blancos con una cinta negra son conocidos por su resistente tejido y por
su elegancia. Los buenos sombreros son resistentes al agua y se pueden guardar
doblados sin que se deformen. Hoy se venden en mercados de alta costura y son
considerados un producto de artesanía muy valioso. Lo normal es que un buen sombrero
panamá no baje de los cien euros, y esto no es extraño, pues algunos tardan en tejerse
hasta ocho meses.
Hoy este accesorio es usado tanto por hombres como por mujeres y simboliza
estatus. Sean Connery, Paco Rabal, Jessica Alba, Winston Churchill, Teddy Roosevelt,
Clark Gable, Humphry Bogart, Gary Cooper o Madonna son algunas de las caras más
populares que han usado este sombrero. Además, es la prenda oficial del torneo de tenis
Roland Garros (París) y es regalado a los invitados de la tribuna principal.

1) Tras leer el texto, marca con una X las casillas de las alternativas correctas.

( ) Los famosos sombreros panamá son de Ecuador.
( ) Los sombreros no son comercializados en Europa.
( ) Solamente los hombres los usan.
( ) Todos los sombreros son resistentes al agua.
( ) Los buenos sombreros son muy caros.
( ) Se tejen los sombreros muy rápido.
( ) Muchos famosos han usado este sombrero.

2) Según el texto, ¿por qué su nombre original es sombrero de jipijapa?
_____________________________________________________________________________
3) Busca en el mapamundi la localización de los países Ecuador y Panamá. ¿Están lejos? ¿Son
fronterizos?
_____________________________________________________________________________
3) ¿Conoces algún otro país que tiene como símbolo el sombrero? ¿Cuál?
_____________________________________________________________________________

¡MUCHO ÁNIMO!

Arte

A ARTE GREGA
A arte grega ocorreu entre os séculos IX e II a.C.1, considerava o homem como centro
do universo, a arte grega liga-se à inteligência, que superava a fé encontrada na civilização, pois
os seus reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos exibiam manifestações culturais
mais livres, a arte grega volta-se para o gozo da vida presente.
Nessa civilização predomina o racionalismo, o amor pela beleza entendida como
suprema harmonia das coisas, o interesse pelo homem, essa pequena criatura que é “a medida
de todas as coisas”. Ali nasce a democracia, o governo do povo.
Figura: View_of_the_Acropolis_Athens

Fonte: wikipedia.org. (2020).

A Grécia é um país do sudeste da Europa, a nação é considerada o berço da civilização
ocidental. Atenas, sua capital. A arte grega passou pelos períodos ARCAICO, CLÁSSICO E
HELENÍSTICO, e cada uma dessas fases históricas, influenciou a elaboração das obras:
Figuras 2, 3 e 4: HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E CIDADE 1.

Fonte: haac1.wordpress.com. (2017).

1

a.C. significa antes de Cristo e d.C. depois de Cristo.

ARCAICO: Na pintura o
surgimento de um estilo
geométrico com o uso de
formas em círculo concêntrico,
triângulos e xadrez. A pintura
desse período são encontradas
em algumas placas de madeira
e cerâmica localizadas em
Corinto na Itália.

CLÁSSICO: Desenvolvimento
de superfícies pintadas em
passagens sutis de uma cor
para outra (degradê). Essa
arte tratava, basicamente a
mitologia e a história,
comemoração da nobreza da
cidade e de seus heróis.

HELENÍSTICO:
Dramatização, uma
fidelidade ao real, à
representação do
homem, da dor e da
violência que tanto
marcou a época. O
surgimento da pintura
mural. O uso exagerado
das cores.

A Pintura Grega encontra-se também na arte cerâmica
Os vasos gregos são também conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas
também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação.
Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras
coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Entre o artesanato artístico deixado pelos gregos.
A cerâmica tem um maior destaque, pois era uma mercadoria de primeira necessidade.

Cerâmica Grega e sua função
As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e cenas da
mitologia grega: cerâmica ânfora: uma vasilha em forma de coração com o gargalo largo ornado
com duas asas. Cerâmica hidra: com três asas, uma vertical para segurar enquanto corria a água
e duas para levantar. Cerâmica enócoa: Jarro para o vinho., Cerâmica cratera: com uma boca
muito larga, com o Corpo em forma de um sino invertido servia para misturar água com o vinho
(os gregos nunca bebiam vinho puro). Cerâmica lekithos: vaso para óleos ou perfumes.
Figuras: 5 e 6 Pinterest

Fonte: pinterest.com. (2020)

FIGURAS NEGRAS: Pintavam as silhuetas das
figuras com um pigmento negro e depois
marcava o contorno e os elementos
interiores com uma ferramenta pontiaguda,

FIGURAS VERMELHAS: Uma nova forma de
pintura compõe-se em inverter o sistema
cromático, deixando as figuras humanas no
tom original da terracota e pintando o fundo

deixando traçados evidentes. O pintor que de negro. As formas de pintar eram
mais se destacou nesse tipo de arte foi contrastantes e tinham três formas bem
Exéquias.
características figuras negras sobre o fundo
vermelho, figuras vermelhas sobre o fundo
negro e figuras vermelhas sobre o fundo
branco.

REFERÊNCIA
Desbravando

a

História

da

Arte.

Encontrado

em:

http://portfoliodasartes-gianfratti.blogspot.com/2013/09/aula-03-arte-

grega_1006.html/27demaio20

Na próxima aula vamos estudar as
ESCULTURAS da ARTE GREGA!

1- A respeito da pintura em cerâmica na Grécia antiga assinale x a alternativa correta:
A ( ) Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras
coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Por isso, a sua forma correspondia à função para que
fossem destinados.
B ( ) As pinturas nos vasos gregos representava grafismos num estilo cubismo.
C- ( ) Os desenhos eram feitos sobre um fundo laranja.
D- ( ) Na pintura de cerâmica os gregos pintavam figuras negras sobre fundo vermelho.

2- Sobre a pintura grega marque com um x a alternativa correta:

A ( ) As pinturas gregas eram feitas em cerâmicas de uso decorativo.
B ( ) As pinturas gregas eram feitas em cerâmicas de uso cotidiano.
C ( ) As pinturas gregas eram feitas em cerâmicas para uso de bruxarias.

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

3- Responda a alternativa correta.
São períodos gregos:
A ( ) Dórico, Barroco, Clássico.
B ( ) Arcaico, Clássico e Helenístico.
C ( ) paleolítico, neolítico, Clássico.

Educação Física

Olá, estudantes. Bem-vindos!
Na semana anterior foi possível compreender que movimentamos o nosso corpo de
diferentes formas e intenções de acordo com a cultura e contexto no(a) qual estamos inseridos,
mas nesta semana buscaremos compreender algo que é comum a todos: as respostas fisiológicas
que o movimento causa em nosso corpo. Em particular estudaremos a alteração da frequência
cardíaca e sua relação com o exercício físico e a atividade física. Por fim, ainda iremos aprender
como aferir a frequência cardíaca em casa. Vamos lá?
O que seriam respostas fisiológicas? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a
OMS, as respostas fisiológicas correspondem ao modo como ocorre o funcionamento do

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
Figura: Frequência cardíaca

organismo humano nos aspectos físico, orgânico, mecânico e bioquímico de acordo com estímulos
internos e externos.
Uma das respostas fisiológicas do organismo
humano é a frequência cardíaca, sendo ela diretamente
responsável por

fazer com que o coração impulsione o

sangue para todos os órgãos do corpo. A frequência cardíaca
pode variar de acordo com as necessidades físicas do
organismo, mas ela atende a uma determinada velocidade para

Fonte: spasorocaba.com.br.

que o coração realize ciclicamente a contração e relaxamento.
Quando o coração se contrai, ele ejeta o sangue em direção às artérias, na fase chamada de sístole.
Quando relaxa, recebe o sangue proveniente das veias, na fase chamada diástole.
Mas qual seria a relação entre a frequência cardíaca, o exercício físico e a atividade
física?
A relação está na capacidade que a frequência cardíaca tem de determinar se a
intensidade com que você movimenta o seu corpo está adequada a sua capacidade
cardiorrespiratória, ou seja, se durante o exercício físico ou na atividade física você pode se
esforçar mais ou precisa ir mais devagar para não prejudicar sua saúde. Por essa razão, ficar atento
aos batimentos do coração é tão importante.
Para aferir a frequência cardíaca podemos relacionar 3 fatores: a) a idade; b) o nível
de condicionamento físico; c) a presença – ou ausência – de condições médicas.
a) Frequência cardíaca e idade
A frequência cardíaca máxima (FCmáx) é de 220 batimentos por minuto (bpm). Para
determinar o valor adequado para um indivíduo de acordo com sua idade basta fazer o seguinte
cálculo:
FREQUÊNCIA CARDÍACA ADEQUADA = Frequência cardíaca
máxima – idade
FREQUÊNCIA CARDÍACA ADEQUADA = FCmáx – idade
FREQUÊNCIA CARDÍACA ADEQUADA = 220 - idade

b) Frequência cardíaca e nível de condicionamento físico

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

De acordo com a Associação Americana do Coração (AHA, na sigla em inglês), há
diferença entre a frequência cardíaca durante a atividade física e a frequência cardíaca durante o
exercício físico. É valido aqui lembrar o que já estudamos na semana 3, que atividade física diz
respeito a qualquer movimento que nos faz gastar energia no nosso dia a dia (exemplos: subir
escadas, caminhar até a escola, varrer a casa etc.). Já o exercício físico são movimentos planejados,
estruturados e repetitivos com objetivo de ganhar e manter a performance física.
Quando estamos realizando atividades físicas do cotidiano ou estamos parados nosso
coração se esforça menos, deste modo a frequência cardíaca é chamada de frequência cardíaca de
repouso e seu valor na maioria da população fica entre 60 bpm e 90 bpm.
Contudo, ao praticar exercícios físicos considera-se ideal que o indivíduo consiga
manter a frequência cardíaca entre 50% e 85% do valor máximo da frequência cardíaca adequada
para a idade (FCA). Vejamos o exemplo:
Nome do estudante: Carlos
Idade: 17 anos
1º Cálculo: FREQUÊNCIA CARDÍACA ADEQUADA (FCA)
FREQUÊNCIA CARDÍACA ADEQUADA = Frequência cardíaca
máxima – idade
FREQUÊNCIA CARDÍACA ADEQUADA = 220 – idade
FREQUÊNCIA CARDÍACA ADEQUADA = 220 – 17
FREQUÊNCIA CARDÍACA ADEQUADA = 203 bpm
FCA = 203 bpm
2º Cálculo: FREQUÊNCIA CARDÍACA DURANTE EXERCÍCIOS
FÍSICOS
a) 50% de FCA = ?
b) 85% de FCA =
Além disso, é válido ressaltar que o indivíduo
deve aumentar gradualmente a
?
frequência
cardíaca
durante
exercício,
menor
50%
de 203
pbm =o101
bpm partindo do limite
85% de
FCA (50%)
= 172 até atingir o limite maior
bpm

(85%). Esse processo ajuda a prepararmos não só nosso coração para fazer menos esforço para
bombear o sangue, mas também treinar os músculos e articulações para responder aos esforços
repetidos.
c) Frequência cardíaca e a presença – ou ausência – de condições médicas.
A frequência cardíaca pode sofrer alterações tanto em repouso quanto ao praticarmos

exercícios físicos, contudo, estudos científicos apontam que uma baixa frequência cardíaca em
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repouso está associada a maior longevidade e menos problemas de saúde. E ainda indicam que
quando a pessoa pratica exercícios físicos regularmente diminuem-se a chances de sofrer um
ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (AVC).
Entendida a relação entre a alteração da frequência cardíaca com o exercício físico e
a atividade física. Agora vamos aprender dois métodos básicos para medir a frequência cardíaca
manualmente: a) Aferir pulso na artéria carótida; b) Aferir pulso na artéria radial.
Figura: Aferir pulso na carótida

a) Aferir pulso na artéria carótida.
Esse é o método mais básico para acompanhar a
frequência cardíaca e utilizado principalmente para verificar se
uma pessoa está viva. Para fazer isso, basta colocar dois dedos no
pescoço na artéria carótida e verificar se há pulsação. Não é
recomendado apertar a região, pois é um lugar de bastante fluxo
Fonte: vladman.net/blog

de sangue.
b) Aferir pulso na artéria radial.

Figura: Aferir pulso – artéria radial

Esse método considerado o mais fácil para acompanhar o
batimento cardíaco e os sinais vitais de uma pessoa. Com a palma
da mão voltada para cima, toque a artéria radial com dois dedos
pressionando levemente, sinta e conte o número de pulsações
durante 30 segundos (tenha um relógio para acompanhar o
tempo). Agora, multiplique o número obtido por dois. O valor final

Fonte: vladman.net/blog

indica a quantidade de pulsação por minuto.
OBSERVAÇÃO: Lembre-se que o resultado final da medida frequência cardíaca (pulso) caso você esteja em
repouso deve ser entre 60bpm a 100bpm; Caso esteja praticando exercícios físicos deve estar entre 50% a 85% da
frequência cardíaca adequada para sua idade.

Atividade 1: De acordo com o texto, qual é a relação entre a frequência cardíaca, o exercício físico
e a atividade física?
Atividade 2: Realize com seus dados o cálculo da frequência cardíaca adequada (FCA = FCmáx
– idade) e frequência cardíaca durante exercícios físicos ( 50% de FCA = ? e 85% de FCA = ?).
*Em caso de dúvidas verifique o exemplo no texto com o estudante fictício chamado Carlos.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Atividade 3: Faça aferição do seu pulso na artéria radial e anote o resultado.
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