Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Superintendência de Políticas de Educação Básica – SUPEB
Superintendência de Políticas de Diversidades Educacionais – SUDE
Superintendência de Políticas de Desenvolvimento Profissional - SPDP
Superintendência de Políticas de Gestão Escolar - SUGE

Aprendizagem Conectada
Caderno de Resolução Comentada
8ª Semana

2º Ano
EM

Nome da Escola
Nome do Estudante
Ano/Ciclo

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

Unidade

1

Ciências Humanas e Sociais

Resolução comentada – História

Após a leitura do texto responda as questões abaixo:
1- Mato Grosso é uma unidade federativa do Brasil. Sendo assim, ele integra um dos cinco
complexos regionais do território brasileiro. Marque a alternativa que indica, corretamente, a
Região que abriga o Mato Grosso.
( ) Norte ( X) Centro-Oeste ( )Sul ( ) Sudeste ( ) Nordeste
2- A primeira capital mato-grossense foi a cidade de
( ) Goiânia ( )Porto Velho ( ) Belém ( X) Vila Bela da Santíssima Trindade
3- A culinária mato-grossense é uma das mais tradicionais do Centro-Oeste, ela rica em
variedades devido às influências indígenas, africana, árabe e europeia, escreva o nome de alguns
pratos típicos de Mato Grosso.
Resposta: Galinhada com pequi, Maria Isabel, peixe, doces de caju, de mamão, de limão.
4- Escreva algumas expressões idiomáticas do Linguajar Cuiabano descritas no texto por
Antônio Arruda.
Resposta: - É mato - abundante.
- Embromador - tapeador.
- Fuxico - mexerico.
- Fuzuê - confusão, bagunça.
- Gandaia - cair na farra, adotar atitude suspeita.
- Ladino - esperto, inteligente.
- Moloide - fraco.
- Muxirum – mutirão
5 - De acordo com texto nossa cultura tem influencias variadas, quais são elas?
Resposta: Nossa cultura tem influências variadas de origem africana, portuguesa,
espanhola, indígenas e chiquitana.
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Resolução comentada –Geografia

01 – (UERJ – 2010) A fusão da Sadia com a Perdigão, em maio de 2009, resultou na criação da
Brasil Foods, décima maior empresa alimentícia do continente americano e segunda do país.
Esse evento é decorrente de uma estratégia das grandes corporações e representa uma tendência
mundial da atual fase do capitalismo.
As denominações das atuais fases do capitalismo e umas justificativas para a adoção dessa
estratégia estão indicadas em:
a) liberal – redução dos preços das mercadorias
b) monopolista – ampliação da participação no mercado
c) monetarista – diminuição dos custos de comercialização
d) concorrencial – aumento da escala de compras da companhia
Letra B - Monopolista – ampliação da participação no mercado.
Comentário: Espera-se que o estudante possa através da escala de análise geográfica
compreender as fases do sistema capitalista e como ele se articula ou se reinventa para garantir o
controle do mercado e mercadorias através da junção de empresas, eliminando a concorrência de
mercado através do monopólio comercial.
02 - Com os avanços na tecnologia e na comunicação, o capitalismo reinventou-se e passou a
viver naquilo que muitos autores consideram como a sua era informacional, marcada pela
evolução tecnológica que se materializou, principalmente, nos meios de transporte e
comunicação. Essa transformação gerou uma profunda modificação na forma como se produz o
espaço geográfico.
O principal motor técnico e histórico que permitiu a formação do Capitalismo Informacional foi:
a) a globalização
b) capitalismo comercial
c) o socialismo
d) a invenção da biotecnologia
e) a terceira revolução industrial
Letra E – Terceira revolução industrial.
Comentário: O capitalismo informacional, como diz o texto do enunciado, foi alavancado pela
evolução tecnológica dos meios de transportes e comunicação, avanços esses creditados a
terceira revolução industrial, responsável pelos sistemas de informática e outros avanços.
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Resolução comentada – Sociologia

1. “Quando a polícia chegou ao lugar, encontrou-a com seis dos filhos literalmente empilhados
num pequeno quarto dos fundos da casa, tendo como suas apenas duas cadeiras de vime sem
assento, uma mesinha com os pés quebrados, uma xícara partida e um pequeno prato. Não tinha
praticamente como fazer fogo, a cama de toda a família era uns poucos trapos e os cobertores
eram suas próprias roupas em farrapos. A pobre mulher contou que, no ano anterior, vendera a
cama para comprar comida; os lençóis, deixara-os empenhados na mercearia - em suma,
entregara tudo em troca de pão”.
(ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 74)

O relato revela a condição da classe trabalhadora nas cidades industriais europeias, situação
causada pela:
a) a incapacidade individual de se enquadrar no novo perfil exigido pelo mercado de trabalho.
b) a falta de conhecimento das leis “naturais” do mercado e de como agir dentro dele.
c) a incapacidade de planejamento dos gastos com comida e roupas no orçamento familiar.
d) malgasto de recursos como móveis desnecessários, além da tendência ao ócio e a vadiagem.
e) incapacidade de garantir a sobrevivência devido à pauperização gerada pelo
capitalismo.
A resposta é a letra E.
Comentário: A condição miserável dessa família relatada por Engels demostra a incapacidade
de garantir a sobrevivência resultado da pauperização da classe trabalhadora gerada pelo modo
de produção capitalista. Muitos não conseguiam nenhuma ocupação por um longo tempo. A
condição de miséria e pobreza são resultados da exploração econômica no capitalismo.
2. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc)
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que o déficit de moradias cresceu 7%
em apenas dez anos, de 2007 a 2017, tendo atingido 7,78 milhões de unidades habitacionais em
2017. “Chegamos ao recorde da série histórica de déficit habitacional. Hoje, ele ocorre,
sobretudo, pela inadequação da moradia – famílias que dividem a mesma casa, moram em
cortiços, favelas – e pelo peso excessivo que o aluguel passou a ter no orçamento das famílias
nos últimos anos”, afirma Robson Gonçalves, da FGV.
(Estadão Conteúdo. Déficit habitacional é recorde no Brasil. Exame. 07/jan./2019. Disponível em:
<https://exame.com/brasil/deficit-habitacional-e-recorde-no-brasil/> Acesso em 22/mai./2020)

Sobre o aumento do déficit habitacional no Brasil, marque V para verdadeiro e F para falso:
( ) O déficit habitacional é causado pelo aumento da população urbana e consequentemente o
não acesso à moradias adequadas.
( ) A moradia inadequada é classificada como aquela construída com materiais não duráveis,
com quantidade de pessoas excessiva e/ou em lugares impróprios para viver.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

( ) Para diminuir o déficit habitacional são necessárias políticas públicas para a população de
baixa renda, para que os trabalhadores tenham acesso à moradia.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA
a) V - F - V
b) V - V - F
c) V - V - V
d) F - V - V
e) F - V - F
A resposta é a letra C.
Comentário: O déficit habitacional é causado pelo aumento da população urbana e
consequentemente o não acesso a moradias adequadas. Como alternativa para a sobrevivência,
parte da população constrói suas casas com materiais não duráveis (aqueles que têm disponíveis
no momento), onde vivem muitas vezes com quantidade de pessoas excessiva e/ou em lugares
impróprios para morar. Para diminuir o déficit habitacional são necessárias políticas públicas
para a população de baixa renda para que os trabalhadores tenham acesso à moradia.

Resolução comentada – Filosofia

1- Qual é a diferença entre senso comum e pensamento científico?
COMENTÁRIO: Nesta questão você pode recorrer ao texto lido para argumentar sobre a
diferença entre o senso comum, o “achismo”, e o pensamento científico que é caracterizado
por uma série de passos essenciais para a prática da experimentação e validação das ideias.
2- Pesquise o que são paradigmas e busque exemplos de mudança de paradigma nas ciências.
COMENTÁRIO: Nesta sugestão de pesquisa, você pode recorrer à internet ou ao seu livro
didático para explorar a noção de paradigma e buscar exemplos de mudança de
paradigma nas ciências.
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