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Querido aluno e querida aluna, 

     Este é o Material Rioeduca – 2º semestre. Ele está bem diferente do que você estava 

acostumado(a). Ele tem mais páginas, para durar mais tempo, e vai acompanhá-lo de agosto ao 

final de 2021.   

     Observe que a turma SME agora tem mais personagens! Alice e Carlos estão de “cara 

nova” e vão apresentar seus novos amigos. Temos certeza de que você vai gostar muito deles!   

    É importante saber que o material trabalha com atividades que foram pensadas para 

você. São atividades para o seu ano de escolaridade, em 2021. Não podemos esquecer que 

temos duas maneiras de usá-lo: na forma impressa, entregue pela escola, e na 

forma digital, que você acessa pelo aplicativo Rioeduca em Casa.   

       As atividades foram elaboradas por professores das nossas escolas, com muito carinho 

e cuidado. Todas as pessoas que trabalham pela educação da nossa cidade 

estão empenhadas para que a sua experiência escolar seja a melhor possível, a partir de 

todos os materiais oferecidos.   

         Temos outras novidades! No final do material, há um espaço para você fazer anotações 

e para informá-lo sobre a Rioeducopédia, disponível no aplicativo Rioeduca em Casa. Essa 

é mais uma ferramenta pensada para que todos aprendam cada vez mais!   

       Agora curta bastante o seu material! Tenha cuidado com ele e faça todas as atividades 

que o(a) seu(sua) professor(a) solicitar. Queremos que, durante esse tempo, você perceba o 

enorme carinho que todos nós sentimos e expressamos em cada parte 

do Material Rioeduca, das videoaulas do Rioeduca na TV e, agora, 

das atividades da Rioeducopédia!   

 Estamos juntos!!!   

 Um grande abraço e bons estudos! 

Renan Ferreirinha  

Secretário Municipal de Educação do Rio 

Mire a câmera do seu celular no QR CODE 
abaixo ou use o link para saber   
como acessar a Rioeducopédia.   

https://www.youtube.com/watch?v=EysPaAANOvI

Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   2Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   2 23/07/2021   18:03:2823/07/2021   18:03:28



EDUARDO PAES 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

RENAN FERREIRINHA  CARNEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

TERESA  COZETTI PONTUAL PEREIRA 
SUBSECRETARIA DE ENSINO 

MARCIA DA LUZ BASTOS 
REVISÃO TÉCNICA DE CIÊNCIAS 

NIVEA MUNIZ VIEIRA 
REVISÃO TÉCNICA DE GEOGRAFIA 

SINESIO JEFFERSON ANDRADE SILVA 
REVISÃO TÉCNICA DE HISTÓRIA 

GINA PAULA BERNARDINO CAPITÃO MOR 
REVISÃO TÉCNICA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

GABRIEL CACAU BOLSINHAS 
REVISÃO TÉCNICA DE MATEMÁTICA 

FERNANDA DA SILVA ABREU LADEIRA 
REVISÃO ORTOGRÁFICA 

ANDREA DORIA POÇAS CAMARA 
DIAGRAMAÇÃO E DESIGN 

CONTATOS E/SUBE 
Telefones: 2293-3635 / 2976-2558 
cefsme@rioeduca.net 

IMPRESSÃO 

MULTIRIO 

PAULO ROBERTO MIRANDA 
PRESIDÊNCIA 

DENISE PALHA 
CHEFIA DE GABINETE 

ROSÂNGELA DE FÁTIMA DIAS 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS 

EDUARDO GUEDES 
DIRETORIA DE MÍDIA E EDUCAÇÃO 

SIMONE MONTEIRO 
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

MARCELO SALERNO 
ALOYSIO NEVES 
DANIEL NOGUEIRA 
ANTONIO CHACAR 
TATIANA VIDAL 
TADEU SOARES 
ANDRÉ LEÃO 
EDUARDO DUVAL 
NÚCLEO ARTES GRÁFICAS E ANIMAÇÃO 

ZIT GRÁFICA E EDITORA 
EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MICHELE VALADÃO VERMELHO ALMEIDA 
RENATA SURAIDE SILVA DA CUNHA BRANCO 
DANIELLE GONZÁLEZ 
JORDAN WALLACE  ANJOS DA SILVA 
COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

DANIELE PERES NUNES 
GINA PAULA BERNARDINO CAPITÃO MOR 
ANDREA DA SILVA CASADONTE 
GERÊNCIA DE ANOS FINAIS 

WAGNER MUNIZ DE MEDEIROS 
ELABORAÇÃO DE CIÊNCIAS 

CAYO TEIXEIRA PEDROTE 
ELABORAÇÃO DE GEOGRAFIA 

WILMAR DA SILVA VIANNA JÚNIOR 
ELABORAÇÃO DE HISTÓRIA 

ELISABETE MARTINS FEIO BRANDT 
ELABORAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CLEBER RANGEL DO NASCIMENTO 
ELABORAÇÃO DE MATEMÁTICA 

Querido aluno e querida aluna, 

     Este é o Material Rioeduca – 2º semestre. Ele está bem diferente do que você estava 

acostumado(a). Ele tem mais páginas, para durar mais tempo, e vai acompanhá-lo de agosto ao 

final de 2021.   

     Observe que a turma SME agora tem mais personagens! Alice e Carlos estão de “cara 

nova” e vão apresentar seus novos amigos. Temos certeza de que você vai gostar muito deles!   

    É importante saber que o material trabalha com atividades que foram pensadas para 

você. São atividades para o seu ano de escolaridade, em 2021. Não podemos esquecer que 

temos duas maneiras de usá-lo: na forma impressa, entregue pela escola, e na 

forma digital, que você acessa pelo aplicativo Rioeduca em Casa.   

       As atividades foram elaboradas por professores das nossas escolas, com muito carinho 

e cuidado. Todas as pessoas que trabalham pela educação da nossa cidade 

estão empenhadas para que a sua experiência escolar seja a melhor possível, a partir de 

todos os materiais oferecidos.   

         Temos outras novidades! No final do material, há um espaço para você fazer anotações 

e para informá-lo sobre a Rioeducopédia, disponível no aplicativo Rioeduca em Casa. Essa 

é mais uma ferramenta pensada para que todos aprendam cada vez mais!   

       Agora curta bastante o seu material! Tenha cuidado com ele e faça todas as atividades 

que o(a) seu(sua) professor(a) solicitar. Queremos que, durante esse tempo, você perceba o 

enorme carinho que todos nós sentimos e expressamos em cada parte 

do Material Rioeduca, das videoaulas do Rioeduca na TV e, agora, 

das atividades da Rioeducopédia!   

 Estamos juntos!!!   

 Um grande abraço e bons estudos! 

Renan Ferreirinha  

Secretário Municipal de Educação do Rio 

Mire a câmera do seu celular no QR CODE 
abaixo ou use o link para saber   
como acessar a Rioeducopédia.   

https://www.youtube.com/watch?v=EysPaAANOvI

Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   3Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   3 23/07/2021   18:03:2823/07/2021   18:03:28



SUMÁRIO 
LINGUA PORTUGUESA 

UM ÚNICO PLANETA PARA SE VIVER 
HQ - BICHINHOS DE JARDIM 6 

O VENTO 
 FOTOGRAFIA 7 

BRASIL GANHA CENTRO PARA PROTEGER 
ESPÉCIES NATIVAS EM EXTINÇÃO 9 

AMAZÔNIA 10 
CARTA – QUERIDO(A) ALUNO(A) 
HQ - CALVIN 11 

HERDEIROS DO FUTURO 
HQ -  BICHINHOS DE JARDIM 12 

HQ - BOLINHA 13 

HQ - OTTO E HEITOR 
HQ - BICHINHOS DE JARDIM 14 

HQ – ARMANDINHO 
HQ - MAFALDA 15 

 A BELA E A FERA – CARTAZ E SINOPSE 16 
A PRINCESA E O GRÃO DE  ERVILHA 17 
NAMORO & FUTEBOL 18 
RAINHA MARTA SE EMOCIONA EM DESFILE 
EM SUA HOMENAGEM NA SAPUCAÍ: “ALGO 
SURREAL!” 

19 

ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS – JÁ NÃO É 
GOL.É GOLEADA  E  #fakenewsNÃO  20 

HAVIA UM PÉ DE ROMÃ 21 
HOMENAGEM AO GRANDE CRONISTA DO 
BRASIL 22 

PALAVRAS DE GRIOT 
BAOBÁ 24 

POR QUE  OS PESCADORES GOSTAM DO 
VENTO? 25 

A BOLA 26 
FUTEBOL 
É UMA PARTIDA DE FUTEBOL 29 

CARTUM 30 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
HUMANOS 31 

DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO SOBRE O 
MEIO AMBIENTE 31 

MATEMÁTICA 

NÚMEROS INTEIROS POSITIVOS E NEGATIVOS 36 
LOCALIZANDO NÚMEROS INTEIROS NA RETA 
NUMÉRICA 38 

MÓDULO OU VALOR ABSOLUTO DE UM NÚMERO 
INTEIRO 
NÚMEROS INTEIROS OPOSTOS OU SIMÉTRICOS 

39 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: ADIÇÃO 40 
OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: 
SUBTRAÇÃO 41 

EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM ADIÇÕES E 
SUBTRAÇÕES DE NÚMEROS INTEIROS 42 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: 
MULTIPLICAÇÃO 43 

MULTIPLICAÇÃO COM VÁRIOS FATORES
OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: DIVISÃO 44 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: 
POTENCIAÇÃO 45 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: 
RADICIAÇÃO 46 

ÂNGULOS 47 
OPERAÇÕES COM ÂNGULOS 48 
BISSETRIZ DE UM ÂNGULO 50 
SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM 
TRIÂNGULO  51 

GRÁFICOS 52 
NÚMEROS RACIONAIS 53 
OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS: 
ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 54 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS: 
MULTIPLICAÇÃO 55 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS: 
DIVISÃO 56 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS: 
POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO 57 

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS ENVOLVENDO 
VALOR DESCONHECIDO 58 

PRINCÍPIO ADITIVO E MULTIPLICATIVO DAS 
IGUALDADES 59 

AZUL E LINDO: PLANETA TERRA,  NOSSA 
CASA 32 

A MOEDINHA DE PRATA 33 

SUMÁRIO 
VARIÁVEL E INCÓGNITA 
RELAÇÃO FUNDAMENTAL DAS PROPORÇÕES 60 

GRANDEZAS PROPORCIONAIS DIRETAS E 
INVERSAS 
REGRA DE TRÊS 

61 

PORCENTAGEM NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 62 
JUROS SIMPLES 63 
PROBABILIDADE 64 
GRÁFICOS COM PORCENTAGEM 65 
BRINCANDO COM A MATEMÁTICA 66 

CIÊNCIAS 

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO 67 
CÉLULA: UNIDADE DO SER VIVO 69 
ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS 71 
BIOMAS BRASILEIROS 73 
COMPOSIÇÃO DO AR 83 
 EFEITO ESTUFA NÃO É O MESMO QUE 
AQUECIMENTO GLOBAL 85 

AÇÕES HUMANAS MODIFICAM A ATMOSFERA 87 
A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS 88 
ENERGIA QUE MOVE O MUNDO 89 

HISTÓRIA 

A CRISE DO SÉCULO XIV 115 

O SURGIMENTO DA MODERNIDADE 117 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DAS 
SOCIEDADES AFRICANAS 118 

OS REINOS AFRICANOS 119 
OS REINOS IORUBÁS E OS POVOS BANTOS 121 
AS POPULAÇÕES INDÍGENAS DA AMÉRICA 122 

OS POVOS ORIGINÁRIOS DO BRASIL 125 

RENASCIMENTO CULTURAL E CIENTÍFICO 126 

O HUMANISMO 127 
UMA REVOLUÇÃO NAS ARTES E NAS 
CIÊNCIAS 128 

A FORMAÇÃO DAS MONARQUIAS 
ABSOLUTISTAS 130 

AS GRANDES NAVEGAÇÕES 131 
A CONQUISTA DA AMÉRICA 133 
A COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA 
PORTUGUESA 134 

A ECONOMIA DA AMÉRICA PORTUGUESA 136 

O MERCANTILISMO 137 

A ESCRAVIDÃO MODERNA 138 
A ESCRAVIDÃO NA ÁFRICA E O TRÁFICO DE 
ESCRAVIZADOS 139 

GEOGRAFIA 

LOCALIZANDO O BRASIL NO MAPA 91 
UM MUNDO, DISFERENTES FORMAS DE 
REPRESENTAR 93 

FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO 95 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURAIS DO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO 96 

BIOMAS BRASILEIROS 98 
SISTEMAS DE TRANSPORTE NO BRASIL 102 
HIERARQUIA URBANA NO BRASIL 105 
DIVISÃO REGIONAL DO BRASIL 106 
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO SUDESTE 107 
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO SUL 109 

GABARITO 

LÍNGUA PORTUGUESA 141/144 

MATEMÁTICA 145/149 

CIÊNCIAS 150/151 

GEOGRAFIA 152/153 

HISTÓRIA 154/155 

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO NORTE 110 
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO NORDESTE 110 
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO CENTRO-OESTE 114 

Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   4Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   4 23/07/2021   18:03:2823/07/2021   18:03:28



SUMÁRIO 
LINGUA PORTUGUESA 

UM ÚNICO PLANETA PARA SE VIVER 
HQ - BICHINHOS DE JARDIM 6 

O VENTO 
 FOTOGRAFIA 7 

BRASIL GANHA CENTRO PARA PROTEGER 
ESPÉCIES NATIVAS EM EXTINÇÃO 9 

AMAZÔNIA 10 
CARTA – QUERIDO(A) ALUNO(A) 
HQ - CALVIN 11 

HERDEIROS DO FUTURO 
HQ -  BICHINHOS DE JARDIM 12 

HQ - BOLINHA 13 

HQ - OTTO E HEITOR 
HQ - BICHINHOS DE JARDIM 14 

HQ – ARMANDINHO 
HQ - MAFALDA 15 

 A BELA E A FERA – CARTAZ E SINOPSE 16 
A PRINCESA E O GRÃO DE  ERVILHA 17 
NAMORO & FUTEBOL 18 
RAINHA MARTA SE EMOCIONA EM DESFILE 
EM SUA HOMENAGEM NA SAPUCAÍ: “ALGO 
SURREAL!” 

19 

ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS – JÁ NÃO É 
GOL.É GOLEADA  E  #fakenewsNÃO  20 

HAVIA UM PÉ DE ROMÃ 21 
HOMENAGEM AO GRANDE CRONISTA DO 
BRASIL 22 

PALAVRAS DE GRIOT 
BAOBÁ 24 

POR QUE  OS PESCADORES GOSTAM DO 
VENTO? 25 

A BOLA 26 
FUTEBOL 
É UMA PARTIDA DE FUTEBOL 29 

CARTUM 30 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
HUMANOS 31 

DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO SOBRE O 
MEIO AMBIENTE 31 

MATEMÁTICA 

NÚMEROS INTEIROS POSITIVOS E NEGATIVOS 36 
LOCALIZANDO NÚMEROS INTEIROS NA RETA 
NUMÉRICA 38 

MÓDULO OU VALOR ABSOLUTO DE UM NÚMERO 
INTEIRO 
NÚMEROS INTEIROS OPOSTOS OU SIMÉTRICOS 

39 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: ADIÇÃO 40 
OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: 
SUBTRAÇÃO 41 

EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM ADIÇÕES E 
SUBTRAÇÕES DE NÚMEROS INTEIROS 42 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: 
MULTIPLICAÇÃO 43 

MULTIPLICAÇÃO COM VÁRIOS FATORES
OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: DIVISÃO 44 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: 
POTENCIAÇÃO 45 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS: 
RADICIAÇÃO 46 

ÂNGULOS 47 
OPERAÇÕES COM ÂNGULOS 48 
BISSETRIZ DE UM ÂNGULO 50 
SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM 
TRIÂNGULO  51 

GRÁFICOS 52 
NÚMEROS RACIONAIS 53 
OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS: 
ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 54 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS: 
MULTIPLICAÇÃO 55 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS: 
DIVISÃO 56 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS: 
POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO 57 

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS ENVOLVENDO 
VALOR DESCONHECIDO 58 

PRINCÍPIO ADITIVO E MULTIPLICATIVO DAS 
IGUALDADES 59 

AZUL E LINDO: PLANETA TERRA,  NOSSA 
CASA 32 

A MOEDINHA DE PRATA 33 

SUMÁRIO 
VARIÁVEL E INCÓGNITA 
RELAÇÃO FUNDAMENTAL DAS PROPORÇÕES 60 

GRANDEZAS PROPORCIONAIS DIRETAS E 
INVERSAS 
REGRA DE TRÊS 

61 

PORCENTAGEM NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 62 
JUROS SIMPLES 63 
PROBABILIDADE 64 
GRÁFICOS COM PORCENTAGEM 65 
BRINCANDO COM A MATEMÁTICA 66 

CIÊNCIAS 

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO 67 
CÉLULA: UNIDADE DO SER VIVO 69 
ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS 71 
BIOMAS BRASILEIROS 73 
COMPOSIÇÃO DO AR 83 
 EFEITO ESTUFA NÃO É O MESMO QUE 
AQUECIMENTO GLOBAL 85 

AÇÕES HUMANAS MODIFICAM A ATMOSFERA 87 
A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS 88 
ENERGIA QUE MOVE O MUNDO 89 

HISTÓRIA 

A CRISE DO SÉCULO XIV 115 

O SURGIMENTO DA MODERNIDADE 117 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DAS 
SOCIEDADES AFRICANAS 118 

OS REINOS AFRICANOS 119 
OS REINOS IORUBÁS E OS POVOS BANTOS 121 
AS POPULAÇÕES INDÍGENAS DA AMÉRICA 122 

OS POVOS ORIGINÁRIOS DO BRASIL 125 

RENASCIMENTO CULTURAL E CIENTÍFICO 126 

O HUMANISMO 127 
UMA REVOLUÇÃO NAS ARTES E NAS 
CIÊNCIAS 128 

A FORMAÇÃO DAS MONARQUIAS 
ABSOLUTISTAS 130 

AS GRANDES NAVEGAÇÕES 131 
A CONQUISTA DA AMÉRICA 133 
A COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA 
PORTUGUESA 134 

A ECONOMIA DA AMÉRICA PORTUGUESA 136 

O MERCANTILISMO 137 

A ESCRAVIDÃO MODERNA 138 
A ESCRAVIDÃO NA ÁFRICA E O TRÁFICO DE 
ESCRAVIZADOS 139 

GEOGRAFIA 

LOCALIZANDO O BRASIL NO MAPA 91 
UM MUNDO, DISFERENTES FORMAS DE 
REPRESENTAR 93 

FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO 95 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURAIS DO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO 96 

BIOMAS BRASILEIROS 98 
SISTEMAS DE TRANSPORTE NO BRASIL 102 
HIERARQUIA URBANA NO BRASIL 105 
DIVISÃO REGIONAL DO BRASIL 106 
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO SUDESTE 107 
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO SUL 109 

GABARITO 

LÍNGUA PORTUGUESA 141/144 

MATEMÁTICA 145/149 

CIÊNCIAS 150/151 

GEOGRAFIA 152/153 

HISTÓRIA 154/155 

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO NORTE 110 
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO NORDESTE 110 
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO CENTRO-OESTE 114 

Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   5Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   5 23/07/2021   18:03:2823/07/2021   18:03:28



LÍ
NG

UA
 P

OR
TU

GU
ES

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 7º
 A

NO
 

6

Olá Aluno, Olá Aluna, 
No material do 3º bimestre, leremos uma notícia, uma crônica, um conto e muitas 

histórias em quadrinhos!! Você, certamente, irá apreciar suas leituras. 
Antes, entretanto, vamos ler um texto extraído do livro Convivência: ética, cidadania 

e responsabilidade social. 

Um único planeta para se viver 

         Os habitantes da Terra não têm todos a mesma cor de pele, não falam todos a mesma língua, não escrevem 
todos da mesma maneira, não praticam as mesmas religiões... mas eles têm em comum o fato de serem todos seres 
humanos e viverem no mesmo planeta, a Terra, o único conhecido onde é possível viver. Por isso é importante protegê-
lo. Cada um de nós é responsável pelo futuro do planeta. O ar que respiramos, assim como os oceanos, vai muito além 
das fronteiras dos países. Se o ar ou o mar forem mais poluídos, todos sofrerão as consequências disso. 

Convivência: ética, cidadania e responsabilidade social/tradução de Norma Golddstein.- 2.ed.- São Paulo: 
Larousse do Brasil, 2007. – (Biblioteca Larousse) 

1. Onde e quando se passa a história?
________________________________________________________________________________________________
2. Retire do 3º quadrinho uma expressão que indique uma circunstância de tempo.
________________________________________________________________________________________________

http://bichinhosdejardim
.com

/belo-m
undo/ 

1. Qual é o sentido da palavra “habitantes”?
_________________________________________________________________________________________________
2. De acordo com o texto, por que cada um de nós é responsável pelo futuro do planeta?
_________________________________________________________________________________________________
3. No trecho “Por isso é importante protegê-lo.”, a que se refere o termo destacado?
_________________________________________________________________________________________________
4. Qual é a finalidade do texto?
_________________________________________________________________________________________________
5. Que circunstância expressa o termo destacado em “Se o ar ou o mar forem mais poluídos, todos sofrerão as
consequências disso.”?
_________________________________________________________________________________________________
Leia, a seguir, a tirinha e responda às questões.

Realmente, o mundo é um lugar repleto 
de riquezas e você é uma delas. 
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O vento 
Queria transformar o vento. 
Dar ao vento uma forma concreta e apta a foto. 
Eu precisava pelo menos de enxergar uma parte física do vento: uma 
costela, o olho...  

1. Segundo o trecho inicial do poema O vento, o eu poético nos apresenta um desejo que tinha em relação ao vento.
Que desejo seria esse?
______________________________________________________________________________________________
2. Que função têm as reticências, no 4º verso?
______________________________________________________________________________________________
3. Você, certamente, é um observador da vida! Está sempre atento ao que acontece ao seu redor! Comente,
oralmente: o que gostaria que tivesse uma forma concreta para poder fotografar?

BARROS, Manoel de. Ensaios Fotográficos. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

        Manoel de Barros, autor de linhas e rimas cheias de profundidade sobre simplicidades 
do dia a dia, as sutilezas das coisas "desimportantes".  
        Barros nasceu em Cuiabá, no dia 19 de dezembro de 1916. Quando criança, ele 
passou boa parte de seus dias no internato. Ao terminar a escola, foi para o Rio de Janeiro, 
onde se formou em Direito.  

https://novaescola.org.br/conteudo/1314/manoel-de-barros-vida-e-versos-para-todas-as-idades 

1. Qual é o significado da palavra “sutilezas”?
_______________________________________________________________________________________________

       Certa vez, Manoel de Barros nos afirmou: “Penso que a leitura e a frequentação das artes desabrocha a imaginação 
para um mundo mais puro.” Você concorda com o poeta? Comente, oralmente, sua afirmação. 

    Leia o trecho de poema de Manoel de Barros. 
 Veja como o poeta aprecia a natureza de nosso planeta. 

O texto abaixo é uma fotografia. 
A fotografia é uma arte! É um registro! 
A primeira fotografia data de 1826.  
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A fotografia é capaz d e  transmitir ideias tal qual um 
texto de estrutura verbal. Atente bem para os detalhes... 
Esses jovens parecem animados. 

1. Cite um elemento da linguagem não verbal que demonstr e
a alegria das pessoas da cena. 
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Compare os textos “O vento” e a fotografia ao lado quant o
à linguagem. 
_________________________________________________ 
_________________________________________________

MultiRio 

Poema 
É um texto normalmente organizado 

em versos e em estrofes. 
Verso  

É cada linha do poema. 
Estrofe  

É um conjunto de versos. 
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A fotografia é capaz d e  transmitir ideias tal qual um 
texto de estrutura verbal. Atente bem para os detalhes... 
Esses jovens parecem animados. 
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Você sabia que a fotografia é uma aliada importante do jornalismo? 

     Muitas vezes, quando lemos uma notícia, percebemos que há uma fotografia junto dela, 
enriquecendo o texto, não é mesmo? 
     Mas... nem sempre foi assim! Quando a fotografia surgiu, os jornais já existiam. 
     O profissional que captura as imagens das notícias é chamado de fotojornalista. Ele precisa estar atento aos detalhes 
de cada situação que será noticiada para fazer seu trabalho. 

 No 2º bimestre, você já leu a notícia “MUSEU DE ARTE DO RIO VOLTA A RECEBER PÚBLICO” e, antes de ler a 
próxima, você produzirá uma pequena notícia que será ilustrada pela foto abaixo. Volte lá e releia... 

 Reflita, antes de começar a escrever, para ter segurança! 
 Planeje a escrita, levando em conta a finalidade e o assunto do texto. 
 Pense no título, subtítulo, lide e corpo da notícia. 

https://guiadoestudante.abril.com
.br/universidades/21-fotos-jornalisticas-prem

iadas-para-estudar-atualidades/  

• Lembre-se de que a notícia é um gênero jornalístico e apresenta um texto predominantemente informativo.
• Lembre-se de que o título principal encontra-se no início, destacado com letras maiores e/ou de cor diferente.

Ele deve ser breve e chamar a atenção do leitor para o que será noticiado.
• Lembre-se de que o subtítulo surge depois do título e que auxilia no entendimento do título.
• Lembre-se de que o lide é o primeiro parágrafo do texto jornalístico e deve responder às seguintes perguntas:

“Quem?”, “O quê?”, “Quando?” e “Onde?”.
• Lembre-se de que o corpo da notícia é a parte onde estão contidas as demais informações.

 Não se preocupe em usar palavras rebuscadas, mas tenha cuidado com a
linguagem, que deve ser formal.

 Empregue adequadamente os sinais de pontuação nas frases.
 Organize as frases em parágrafos e empregue os recursos gráficos

suplementares, atentando, principalmente, para as margens e letras maiúsculas.
 Utilize recursos coesivos articuladores de sentido (e - mas - talvez).
 Sempre releia e revise seu trabalho, verificando os sinais de acentuação gráfica e

as regras básicas de ortografia; e, só depois, reescreva-o, levando em conta o
propósito da revisão textual.

 Lembre-se de que a função da escrita é COMUNICAR algo ao leitor!
 Use o seu caderno escolar.

Crianças do povo Munduruku brincando no Rio Tapajós, em Itaituba (PA). 

Os Munduruku habitam, 
geralmente, regiões de 

florestas, às margens de rios 
navegáveis. Estão situados 
no Pará, no Amazonas e no 

Mato Grosso. 
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Munduruku 
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O Centro de Sobrevivência de Espécies favorecerá aves como a jacutinga, 
espécie reproduzida pelo Parque das Aves e em processo de ser reintroduzida 
na natureza pelo Projeto Jacutinga, da SAVE Brasil.  

Adaptado de https://www.sonoticiaboa.com.br/2021/03/22/brasil-ganha-centro-de-sobrevivencia-de-especies-nativas-em-extincao/ 

Agora, leia uma  notícia muito boa publicada em 22 de março de 2021, em um jornal digital! 

Brasil ganha centro para proteger espécies nativas em extinção 

 UICN  
 União Internacional para a Conservação da Natureza 

Foto: reprodução Parque das Aves 

      O país acaba de ganhar um Centro de Sobrevivência de Espécies, para proteger e tentar diminuir o problema da 
extinção de animais nativos da fauna brasileira. O espaço para ajudar espécies e combater a perda da biodiversidade 
da Mata Atlântica foi inaugurado na última quinta, 18, em Foz do Iguaçu. 
      Ele vai funcionar dentro do Parque das Aves – onde já existe um projeto de conservação de aves – e também 
terá estratégias de integração com trabalhos de preservação da flora brasileira. O Brasil será o quarto país do mundo a 
ter um Centro de Sobrevivência de Espécies da UICN. Outros já existem nos Estados Unidos, Reino Unido e Portugal. 
Segundo a UICN, o Brasil já tem 30 mil espécies nativas com risco extremo de desaparecerem da natureza. 
      “Hoje em dia, existem muitas ferramentas para prevenir a extinção de espécies. Conservação funciona. No entanto, 
precisamos trabalhar cada vez mais juntos, conectando cientistas e dados de todos os países, capacitando 
profissionais nas metodologias efetivas desenvolvidas globalmente, e juntar profissionais e projetos para criar planos 
estratégicos para salvar espécies”, afirma Carmel Croukamp, diretora do Parque das Aves. 

1. Releia o título da notícia. Qual é o significado da palavra “extinção”?
________________________________________________________________________

O relato que a notícia acima nos 
faz é atual e relevante?  

2. Qual é a finalidade da notícia acima?
_______________________________________________________________________________________________
3. Releia o lide e descubra em que local está situado o Centro de Sobrevivência de Espécies.
_______________________________________________________________________________________________
4. Que países do mundo já possuem um Centro de Sobrevivência de Espécies?
_______________________________________________________________________________________________
5. No corpo da notícia, o trecho “Segundo a UICN, o Brasil já tem 30 mil espécies nativas com risco extremo d  e
desaparecerem da natureza.”  representa um fato ou uma opinião?
_______________________________________________________________________________________________
6. Retire da fala de Carmel Croukamp, diretora do Parque das Aves,  uma expressão que indique circunstância d  e
tempo. 
_______________________________________________________________________________________________

A JACUTINGA é considerada uma excelente dispersora de 
sementes, capaz de se alimentar de 41 frutos da Mata 
Atlântica, colaborando na manutenção das florestas e dos 
sistemas hídricos. Porém, a ave encontra-se ameaçada de 
extinção devido à caça e à perda de habitat. O PROJETO 
JACUTINGA visa aumentar a população de jacutingas na 
Mata Atlântica através da reintrodução e monitoramento. 

http://savebrasil.org.br/projeto-jacutinga 

No subtítulo da notícia, lemos  que o Centro 
de Sobrevivência de Espécies favorecerá 
aves como a jacutinga. Vamos saber mais 
sobre essa ave? 

Leia a notícia para seus familiares e 
organize um debate sobre o tema: a 
natureza é de todos e deve ser preservada. 
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propósito da revisão textual.

 Lembre-se de que a função da escrita é COMUNICAR algo ao leitor!
 Use o seu caderno escolar.
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sementes, capaz de se alimentar de 41 frutos da Mata 
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Leia a notícia para seus familiares e 
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Nosso planeta depende, fortemente, da preservação da natureza. Esperamos 
que ela prospere, apesar dos maus-tratos que vem sofrendo. O que você pensa sobre 
isso? Apresente sua opinião oralmente! 

Biografia é um texto que narra a história de vida de uma 
pessoa! Nesse material já lemos um trecho da biografia 
do grande poeta cuiabano Manoel de Barros e agora 
conhecemos um pouquinho sobre a vida do ambientalista, 
nascido no Acre, Chico Mendes. Você sabia que em 
nossa cidade há um parque ecológico que recebeu seu 
nome? O Parque Chico Mendes conserva as condições 
naturais do ambiente permitindo a sobrevivência do 
jacaré-de-papo-amarelo. Que bacana! 

AMAZÔNIA 

A Amazônia é um dos patrimônios naturais mais 
valiosos de toda a humanidade e a maior reserva 
natural do planeta.  

Com sete milhões de quilômetros quadrados, 
sendo cinco milhões e meio de florestas, o bioma é 
fundamental para o equilíbrio ambiental e climático 
do planeta e a conservação dos recursos hídricos. 

Apesar de sua incalculável importância ambien-
tal para o planeta, — como o habitat de inúmeras 
espécies animais, vegetais e arbóreas, e como 
fonte de matérias-primas alimentares, florestais, 
medicinais e minerais —, a Amazônia tem sido 
constantemente ameaçada por inúmeras atividades 
predatórias, entre elas a extração de madeira, a 
mineração, as obras de infraestrutura e a conversão 
da floresta em áreas para pasto e agricultura. 

Aqui no Brasil, viveu um homem que lutou 
pela preservação da Floresta Amazônica e suas se-
ringueiras nativas. Ele se chamava Chico Mendes e 
recebeu da ONU (Organização das Nações Unidas) 

como Chico Mendes, nasceu em Xapuri, Acre, no 
dia 15 de dezembro de 1944. Filho do seringueiro 
Francisco Alves Mendes e de Maria Rita Mendes, 
desde criança acompanhava seu pai pela floresta 
e já presenciava o desmatamento na região. Sem 
frequentar escolas, só foi alfabetizado aos 19 anos 
de idade. 

o Prêmio Global de Preservação Ambiental.
Francisco Alves Mendes Filho, conhecido

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazoni
a1/dia_da_amazonia/#:~:text=5%20de%20setembro%3A%20D 

Adaptado de https://www.ebiografia.com/chico_mendes/#:~:text=Chico%20Mendes%20(1944-
1988),Amaz%C3%B4nica%20e%20suas%20seringueiras%20nativas.&text=Francisco%20Al 

1. Com que intenção esse texto foi escrito?
__________________________________________________
__________________________________________________

2. A linguagem utilizada é informal, buscando proximidade com
o leitor, ou é formal, utilizando as expressões de modo
cuidadoso e evitando intimidade?
__________________________________________________
__________________________________________________

3. Segundo o texto, quantos quilômetros quadrados há de
florestas na Amazônia?
__________________________________________________
__________________________________________________

4. “Apesar de sua incalculável importância ambiental para o
planeta”, o que está acontecendo com a Amazônia?
__________________________________________________
__________________________________________________

Leia um trecho da biografia de Chico Mendes. 

Na notícia lida na página anterior, Carmel Croukamp, diretora do Parque das 
Aves, nos afirma que a conservação ambiental funciona! Mas, pense...  

Assim como os pássaros, as árvores, os rios e os mares também precisam 
de conservação? 

Você sabia que em 05 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia? 
Por que há um dia específico para essa comemoração?  

Fotografia aérea de uma pequena parte da Amazônia brasileira 
próxima a Manaus, Amazonas. 

Wikipédia.org 

Leia um texto informativo sobre a Amazônia, a 
maior reserva natural do nosso planeta! 
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A carta é um gênero 
textual utilizado para 
estabelecer uma 
comunicação e, para 
tanto, precisa de um 
locutor e de um 
interlocutor. Pode-se 
escrever uma carta 
para um parente 
querido, um amigo e 
até para um jornal. A 
linguagem e o 
conteúdo variam 
conforme a finalidade. 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2021. 

 Querido(a) aluno(a), 

     Gostaria de dizer-lhe que estou com muita esperança num 
futuro cheio de boas notícias para todos nós! Você, jovem, que tem 
se preocupado com a preservação ambiental e com o uso consciente 
dos recursos naturais do planeta, deve continuar perseverando 
nessa atitude. 

     Eu e seu(sua) Professor(a) guardamos milhões de planos para 
nosso encontro com você, que é o herdeiro e guardião da bondade.  

Um grande beijo, 
Elisabete Brandt 

1. A quem se destina a carta acima?
______________________________________________________________________________________________
2. Os interlocutores da carta não podem interagir, diretamente, como em uma conversa. Como deve ser a

linguagem utilizada na carta para facilitar a comunicação? A carta acima tem uma linguagem formal ou informal?
______________________________________________________________________________________________
3. A escolha de uma palavra ou expressão é fundamental para a construção do sentido de um texto, podendo
reforçar diferentes ideias. No texto, o uso da expressão “guardamos milhões de planos” revela um exagero de planos
ou uma ambição real?

Os jovens são otimistas e curtem as oportunidades positivas que a vida lhes oferece, não é mesmo? 
Vocês são a nossa ESPERANÇA...  

 Leia a tirinha abaixo.  Nela o personagem Calvin chega animado com seu papel na peça escolar... 
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1. Observando os aspectos da linguagem verbal e não verbal, podemos perceber, no 2º
quadrinho, que a mãe de Calvin ficou feliz ou preocupada com a novidade trazida pelo filho?
_________________________________________________________________________
2. Há um traço de  humor na tirinha? Comente, oralmente, sua resposta.

Leia a carta abaixo. 
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Nosso planeta depende, fortemente, da preservação da natureza. Esperamos 
que ela prospere, apesar dos maus-tratos que vem sofrendo. O que você pensa sobre 
isso? Apresente sua opinião oralmente! 

Biografia é um texto que narra a história de vida de uma 
pessoa! Nesse material já lemos um trecho da biografia 
do grande poeta cuiabano Manoel de Barros e agora 
conhecemos um pouquinho sobre a vida do ambientalista, 
nascido no Acre, Chico Mendes. Você sabia que em 
nossa cidade há um parque ecológico que recebeu seu 
nome? O Parque Chico Mendes conserva as condições 
naturais do ambiente permitindo a sobrevivência do 
jacaré-de-papo-amarelo. Que bacana! 

AMAZÔNIA 

A Amazônia é um dos patrimônios naturais mais 
valiosos de toda a humanidade e a maior reserva 
natural do planeta.  

Com sete milhões de quilômetros quadrados, 
sendo cinco milhões e meio de florestas, o bioma é 
fundamental para o equilíbrio ambiental e climático 
do planeta e a conservação dos recursos hídricos. 

Apesar de sua incalculável importância ambien-
tal para o planeta, — como o habitat de inúmeras 
espécies animais, vegetais e arbóreas, e como 
fonte de matérias-primas alimentares, florestais, 
medicinais e minerais —, a Amazônia tem sido 
constantemente ameaçada por inúmeras atividades 
predatórias, entre elas a extração de madeira, a 
mineração, as obras de infraestrutura e a conversão 
da floresta em áreas para pasto e agricultura. 

Aqui no Brasil, viveu um homem que lutou 
pela preservação da Floresta Amazônica e suas se-
ringueiras nativas. Ele se chamava Chico Mendes e 
recebeu da ONU (Organização das Nações Unidas) 

como Chico Mendes, nasceu em Xapuri, Acre, no 
dia 15 de dezembro de 1944. Filho do seringueiro 
Francisco Alves Mendes e de Maria Rita Mendes, 
desde criança acompanhava seu pai pela floresta 
e já presenciava o desmatamento na região. Sem 
frequentar escolas, só foi alfabetizado aos 19 anos 
de idade. 

o Prêmio Global de Preservação Ambiental.
Francisco Alves Mendes Filho, conhecido

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazoni
a1/dia_da_amazonia/#:~:text=5%20de%20setembro%3A%20D 

Adaptado de https://www.ebiografia.com/chico_mendes/#:~:text=Chico%20Mendes%20(1944-
1988),Amaz%C3%B4nica%20e%20suas%20seringueiras%20nativas.&text=Francisco%20Al 

1. Com que intenção esse texto foi escrito?
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2. A linguagem utilizada é informal, buscando proximidade com
o leitor, ou é formal, utilizando as expressões de modo
cuidadoso e evitando intimidade?
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3. Segundo o texto, quantos quilômetros quadrados há de
florestas na Amazônia?
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4. “Apesar de sua incalculável importância ambiental para o
planeta”, o que está acontecendo com a Amazônia?
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Leia um trecho da biografia de Chico Mendes. 

Na notícia lida na página anterior, Carmel Croukamp, diretora do Parque das 
Aves, nos afirma que a conservação ambiental funciona! Mas, pense...  

Assim como os pássaros, as árvores, os rios e os mares também precisam 
de conservação? 

Você sabia que em 05 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia? 
Por que há um dia específico para essa comemoração?  

Fotografia aérea de uma pequena parte da Amazônia brasileira 
próxima a Manaus, Amazonas. 
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Elisabete Brandt 
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2. Os interlocutores da carta não podem interagir, diretamente, como em uma conversa. Como deve ser a

linguagem utilizada na carta para facilitar a comunicação? A carta acima tem uma linguagem formal ou informal?
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3. A escolha de uma palavra ou expressão é fundamental para a construção do sentido de um texto, podendo
reforçar diferentes ideias. No texto, o uso da expressão “guardamos milhões de planos” revela um exagero de planos
ou uma ambição real?

Os jovens são otimistas e curtem as oportunidades positivas que a vida lhes oferece, não é mesmo? 
Vocês são a nossa ESPERANÇA...  

 Leia a tirinha abaixo.  Nela o personagem Calvin chega animado com seu papel na peça escolar... 
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1. Observando os aspectos da linguagem verbal e não verbal, podemos perceber, no 2º
quadrinho, que a mãe de Calvin ficou feliz ou preocupada com a novidade trazida pelo filho?
_________________________________________________________________________

2. Há um traço de  humor na tirinha? Comente, oralmente, sua resposta.

Leia a carta abaixo. 
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 Leia, agora uma letra de canção . 

1. Compare os textos “O vento”  e  “Herdeiros do futuro” quanto
à estrutura.

___________________________________________________
___________________________________________________ 

2. Qual é o tema dessa letra de canção?

___________________________________________________
___________________________________________________ 

3. A repetição da expressão “Será que(...)” tem o efeito de
sugerir uma teimosia do eu poético ou  reforçar uma ideia de
insegurança em relação ao futuro?

___________________________________________________ 

4. Que reflexão o texto nos provoca?

___________________________________________________
___________________________________________________ 

Herdeiros do futuro 
Toquinho e Elifas Andreato 

A vida é uma grande amiga da gente 
Nos dá tudo de graça pra viver 
Sol e céu, luz e ar 
Rios e fontes, terra e mar 

Somos os herdeiros do futuro 
E pra esse futuro ser feliz 
Vamos ter que cuidar 
Bem desse país 
Vamos ter que cuidar 
Bem desse país 

Será que no futuro haverá flores? 
Será que os peixes vão estar no mar?
Será que os arco-íris terão cores? 
E os passarinhos vão poder voar? 

Será que a terra vai seguir nos dando 
O fruto, a folha, o caule e a raiz 
Será que a vida acaba encontrando 
Um jeito bom da gente ser feliz? 

 . 

Herdeiro(a) de um planeta 
inteirinho, vamos em frente! 

http://bichinhosdejardim.com/page/38/ 

Mas... Será que escrever e-mail também já está 
ficando ultrapassado? Vale uma reflexão! 

O e-mail e as mensagens por celular permitem uma 
interação comunicativa bem rápida, não é mesmo? 

Você, certamente, conhece alguma outra ferramenta 
do mundo digital! O WhatsApp é uma dessas  ferramen-
tas e é muito utilizada cotidianamente! Por que ela é tão 
popular? Ao escrevermos uma mensagem no WhatsApp, 
iniciamos com uma saudação e terminamos com uma 
despedida? As conversas costumam ser longas ou 
curtas? Que tipo de linguagem é usada nessas conver-
sas?  Os recursos de pontuação disponíveis são utiliza-
dos? Reflita sobre a escrita nesses novos contextos. 

Na página anterior, você leu uma carta, um dos mais 
antigos meios de comunicação existentes na sociedade.  

A CARTA tem o propósito de  transmitir uma mensa-
gem desejada. O e-mail, também. Assim como a carta, 
ele tem um tom mais ou menos formal, dependendo dos 
interlocutores. O E-MAIL é um gênero textual do meio 
eletrônico. Quem escreve um e-mail não precisa se 
preocupar em preencher a data como nas cartas, mas, 
logo no início, precisa colocar o nome a quem se destina 
a mensagem e, ao terminar o texto, assinar. Você sabia 
que os e-mails são muito usados pelas empresas?!

Crie uma mensagem para ser enviada pela ferramenta WhatsApp a alguém, comunicando sua 
participação em um evento virtual em defesa do meio ambiente. Planeje seu trabalho! Utilize frases 
curtas. Se desejar, use um diminutivo,  que demonstre carinho e afeto em sua mensagem. Capriche! 
Releia, revise a pontuação e depois reescreva o texto! Use o caderno escolar para realizar a tarefa! 

Que tal criar um vídeo-minuto defendendo o 
uso das ferramentas digitais? 

https://pixabay.com/pt/illustrations/cora%
C3%

A7%
C3%

A3o-grande-arte-colorido-cor-4876748/ 
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A primeira história em quadrinhos (HQ) moderna foi criada 
pelo artista americano Richard Outcault, em 1895. 

A primeira revista em quadrinhos brasileira foi criada pelo 
jornalista Luís Bartolomeu de Souza e Silva e chamava-se Tico-
Tico; ela data do ano de 1905. Além de histórias em quadrinhos, 
a revista vinha com passatempos, jogos divertidos, mapas 
educativos e informações básicas. 

A Tico-Tico foi a grande referência de quadrinhos no Brasil! 
Adaptado de https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-inventou-as-historias-em-quadrinhos/ 

Você sabe quem inventou as histórias em 
quadrinhos e quando foi criada a primeira 
delas no Brasil?  

Para saber mais ainda...Visite o site da 
MultiRio. Mire sua câmera no QR CODE e 

leia sobre as histórias em quadrinhos! 
Revista Bolinha, nº 41 EDIOURO PUBLICAÇÕES DE PASSATEMPOS E 
MULTIMÍDIA LTDA. 

HQs são bons exemplos textuais para entendermos 
as relações de causa e de consequência.  

Quando puder, visite a Sala de Leitura de sua 
escola e escolha uma revista em quadrinhos bem 
divertida para participar de uma roda animada de 
experiências com os(as) colegas e com seu(sua) 
Professor(a). Sintetize oralmente as ideias expressas 
nas histórias e atue com interesse e atenção. 

Agora, vamos nos divertir com  histórias em 
quadrinhos e tirinhas? 

As HISTÓRIAS EM QUADRINHOS são um 
gênero textual de base narrativa e apresentam 
sequências de fatos vividos por personagens 
em um determinado tempo e lugar. Sabemos 
que a HISTÓRIA EM QUADRINHOS é um 
texto misto, composto de quadros, que pode 
associar dois tipos de linguagem: a verbal e a 
não verbal (visual).

A tira ou tirinha é assim definida por 
Sérgio Roberto Costa:  

"Segmento ou fragmento de HQs, geralmente 
com três ou quatro quadrinhos, apresenta um texto 
[...] que alia o verbal e o não verbal. Circula em jornal 
ou revistas [...]." 

COSTA, Sergio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2008. 

Observe que, na tirinha a seguir, há dois tipos de balões! 
No primeiro e no segundo quadrinhos há balões de fala (traçados contínuos e “rabichos” retos) 
e no terceiro há um balão de pensamento (traçado ondulado e “rabicho” em forma de bolhas). 

A função do balão é representar a fala ou o pensamento dos personagens. 

 Além do  tradicional contorno do balão de fala, há vários outros contornos de balões. 

1.Qual é a finalidade do texto ao lado?
_______________________________________________

2. Onde se passa a maior parte da história?
_______________________________________________

3.Por que  Bolinha ficou por tanto tempo dentro do quarto?
_______________________________________________

4. Retire do último quadrinho uma expressão indicativa de
tempo.
______________________________________________

pngtree 
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1. Compare os textos “O vento”  e  “Herdeiros do futuro” quanto
à estrutura.
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___________________________________________________ 

3. A repetição da expressão “Será que(...)” tem o efeito de
sugerir uma teimosia do eu poético ou  reforçar uma ideia de
insegurança em relação ao futuro?

___________________________________________________ 

4. Que reflexão o texto nos provoca?
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___________________________________________________ 

Herdeiros do futuro 
Toquinho e Elifas Andreato 

A vida é uma grande amiga da gente 
Nos dá tudo de graça pra viver 
Sol e céu, luz e ar 
Rios e fontes, terra e mar 

Somos os herdeiros do futuro 
E pra esse futuro ser feliz 
Vamos ter que cuidar 
Bem desse país 
Vamos ter que cuidar 
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Será que no futuro haverá flores? 
Será que os peixes vão estar no mar?
Será que os arco-íris terão cores? 
E os passarinhos vão poder voar? 

Será que a terra vai seguir nos dando 
O fruto, a folha, o caule e a raiz 
Será que a vida acaba encontrando 
Um jeito bom da gente ser feliz? 

 . 

Herdeiro(a) de um planeta 
inteirinho, vamos em frente! 
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Mas... Será que escrever e-mail também já está 
ficando ultrapassado? Vale uma reflexão! 

O e-mail e as mensagens por celular permitem uma 
interação comunicativa bem rápida, não é mesmo? 

Você, certamente, conhece alguma outra ferramenta 
do mundo digital! O WhatsApp é uma dessas  ferramen-
tas e é muito utilizada cotidianamente! Por que ela é tão 
popular? Ao escrevermos uma mensagem no WhatsApp, 
iniciamos com uma saudação e terminamos com uma 
despedida? As conversas costumam ser longas ou 
curtas? Que tipo de linguagem é usada nessas conver-
sas?  Os recursos de pontuação disponíveis são utiliza-
dos? Reflita sobre a escrita nesses novos contextos. 

Na página anterior, você leu uma carta, um dos mais 
antigos meios de comunicação existentes na sociedade.  

A CARTA tem o propósito de  transmitir uma mensa-
gem desejada. O e-mail, também. Assim como a carta, 
ele tem um tom mais ou menos formal, dependendo dos 
interlocutores. O E-MAIL é um gênero textual do meio 
eletrônico. Quem escreve um e-mail não precisa se 
preocupar em preencher a data como nas cartas, mas, 
logo no início, precisa colocar o nome a quem se destina 
a mensagem e, ao terminar o texto, assinar. Você sabia 
que os e-mails são muito usados pelas empresas?!

Crie uma mensagem para ser enviada pela ferramenta WhatsApp a alguém, comunicando sua 
participação em um evento virtual em defesa do meio ambiente. Planeje seu trabalho! Utilize frases 
curtas. Se desejar, use um diminutivo,  que demonstre carinho e afeto em sua mensagem. Capriche! 
Releia, revise a pontuação e depois reescreva o texto! Use o caderno escolar para realizar a tarefa! 
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A primeira história em quadrinhos (HQ) moderna foi criada 
pelo artista americano Richard Outcault, em 1895. 

A primeira revista em quadrinhos brasileira foi criada pelo 
jornalista Luís Bartolomeu de Souza e Silva e chamava-se Tico-
Tico; ela data do ano de 1905. Além de histórias em quadrinhos, 
a revista vinha com passatempos, jogos divertidos, mapas 
educativos e informações básicas. 

A Tico-Tico foi a grande referência de quadrinhos no Brasil! 
Adaptado de https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-inventou-as-historias-em-quadrinhos/ 

Você sabe quem inventou as histórias em 
quadrinhos e quando foi criada a primeira 
delas no Brasil?  

Para saber mais ainda...Visite o site da 
MultiRio. Mire sua câmera no QR CODE e 

leia sobre as histórias em quadrinhos! 
Revista Bolinha, nº 41 EDIOURO PUBLICAÇÕES DE PASSATEMPOS E 
MULTIMÍDIA LTDA. 

HQs são bons exemplos textuais para entendermos 
as relações de causa e de consequência.  

Quando puder, visite a Sala de Leitura de sua 
escola e escolha uma revista em quadrinhos bem 
divertida para participar de uma roda animada de 
experiências com os(as) colegas e com seu(sua) 
Professor(a). Sintetize oralmente as ideias expressas 
nas histórias e atue com interesse e atenção. 

Agora, vamos nos divertir com  histórias em 
quadrinhos e tirinhas? 

As HISTÓRIAS EM QUADRINHOS são um 
gênero textual de base narrativa e apresentam 
sequências de fatos vividos por personagens 
em um determinado tempo e lugar. Sabemos 
que a HISTÓRIA EM QUADRINHOS é um 
texto misto, composto de quadros, que pode 
associar dois tipos de linguagem: a verbal e a 
não verbal (visual).

A tira ou tirinha é assim definida por 
Sérgio Roberto Costa:  

"Segmento ou fragmento de HQs, geralmente 
com três ou quatro quadrinhos, apresenta um texto 
[...] que alia o verbal e o não verbal. Circula em jornal 
ou revistas [...]." 

COSTA, Sergio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2008. 

Observe que, na tirinha a seguir, há dois tipos de balões! 
No primeiro e no segundo quadrinhos há balões de fala (traçados contínuos e “rabichos” retos) 
e no terceiro há um balão de pensamento (traçado ondulado e “rabicho” em forma de bolhas). 

A função do balão é representar a fala ou o pensamento dos personagens. 

 Além do  tradicional contorno do balão de fala, há vários outros contornos de balões. 

1.Qual é a finalidade do texto ao lado?
_______________________________________________

2. Onde se passa a maior parte da história?
_______________________________________________

3.Por que  Bolinha ficou por tanto tempo dentro do quarto?
_______________________________________________

4. Retire do último quadrinho uma expressão indicativa de
tempo.
______________________________________________

pngtree 
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Outro recurso muito utilizado por quadrinistas 
são as onomatopeias, ou seja, palavras que 
representam sons. 
Expressões como “triiim-triiim”,  “au au” e 
“zzzzz” são alguns exemplos de onomatopeias. 

http://bichinhosdejardim.com/page/37/ 

1.Por que a onomatopeia foi utilizada no 3º quadrinho?

 ____________________________________________________________________________________________ 

 Leia a tirinha “Bichinhos de Jardim” e observe o uso da onomatopeia no 3º quadrinho. 

1. Na fala apresentada no balão do 2º quadrinho:
“Ficar tirando comida do meio dos dentes é a maior
chatice do mundo!”, o  trecho destacado representa
um fato ou uma opinião?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

BECK, Alexandre. Armandinho Cinco. Florianópolis, SC: A.C. Beck, 2016.  

Leia, a seguir, a tirinha, na qual Armandinho brinca com o animalzinho, e responda às questões. 

LÍNGUA PORTUGUESA · 1º BIMESTRE / 2021 · 7º ANO 

1. Na história contada na tirinha há dois personagens.
Quem podemos considerar como o personagem
principal dessa tirinha? Como você chegou a essa
informação?

_________________________________________ _
__________________________________________

2. Quando e onde a história aconteceu?
_________________________________________ 

 ___________________________________________
__________________________________________

15 

33..  Nas tirinhas, a expressão facial dos personagens é muito
importante para entendermos o que está sendo contado.
Observe o 4.º quadrinho e diga: que tipo de atitude ou
comportamento a expressão facial da personagem Mafalda
demonstra?
____________________________________________ ___
_______________________________________________

4. Qual é o sentido da palavra “achando”, no 3º quadrinho?
____________________________________________ ___
_______________________________________________

5. A resposta de Mafalda é a que o pai esperava ouvir?Jus-
tifique sua  resposta.
____________________________________________ ___
_______________________________________________

Leia, agora, uma tirinha em que a personagem Mafalda, uma representante do estereótipo da mulher 
moderna,  mostra-se mais uma vez contestadora! 

Nosso 
agradecimento ao 

cartunista 
argentino Quino, o 

criador da 
inteligente e 
contestadora 

Mafalda, que nos 
deixou em 30 de 

setembro de 2020. 

QUINO. Toda a Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

Você entendeu a mensagem das tirinhas? O que há de diferente entre elas?  
Qual delas chamou mais a sua atenção? Por quê? Qual exigiu maior atenção aos detalhes?  

As tirinhas, que tanto nos divertem, podem levar também a reflexões muito importantes. 
Qual é a mensagem positiva transmitida pela história acima? 
_____________________________________________________________________________________________ 
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3. O que eles estão fazendo no 3º quadrinho?
_____________________________________ _______
____________________________________________

4. No último quadrinho, o  cachorrinho demonstra
alegria ou raiva? Como você percebeu isso?
____________________________________________
____________________________________________

1. Como a história está sendo contada?
_________________________________________________
________________________________________________
2. Onde estão os personagens?
_________________________________________________
_________________________________________________
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principal dessa tirinha? Como você chegou a essa
informação?
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Texto 2 Texto 1 

 Bela e a Fera 

Bela vive num vilarejo com o pai, que é captu-
rado pela Fera. 

Desesperada, a jovem se oferece para ser 
prisioneira da Fera no lugar do pai, que teve um 
mal-entendido com o ser horrendo.

Bela se isola, mas aos poucos vai percebendo 
que, por trás da assustadora criatura, há alguém 
de coração e alma de príncipe.

https://cinem
a10.com

.br/film
e/a-bela-e-a-fera2 

1. O que podemos observar comparando os textos 1 e 2?
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
2. Transcreva  um fato expresso no texto 2. 
_________________________________________________________________
3. Por que Bela se oferece para ser prisioneira no lugar do pai, que teve um 
mal-entendido com a Fera?
_________________________________________________________________
4. A quem se refere a expressão “ser horrendo”?
_________________________________________________________________
5. Qual é a relação estabelecida pelo termo “mas”, destacado no texto 2?
_________________________________________________________________
6. Qual é o significado da expressão “por trás de”?
_________________________________________________________________

SINOPSE é uma síntese atrativa sobre um filme, um livro etc. 

M
ultiR

io 
Agora, observe um outro gênero textual que também  pode utilizar a linguagem verbal e a não verbal: o CARTAZ. 
O objetivo de um cartaz é transmitir uma mensagem. Encontrado facilmente pelas ruas, os cartazes podem instruir, 

persuadir e informar; além disso, servem ainda para convencer, conscientizar ou sensibilizar o leitor. 
Os cartazes costumam ter letras em tamanho legível a distância nos títulos. 

Leia os dois textos abaixo. Ambos  possuem, como tema, o filme “A Bela e a Fera”, baseado em um antigo conto  
escrito há muitos séculos... 

Bela ama seu pai e é considerada uma personagem muito inteligente, sendo quase sempre retratada com livros 
nas mãos! 

Certamente, você já conhece ao menos um trechinho dessa linda história da literatura universal... 

LÍNGUA PORTUGUESA · 1º BIMESTRE / 2021 · 7º ANO 
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Leia agora a história de uma outra princesa! Essa história é muito conhecida por todos nós, assim como a da Bela e a 
Fera, não é mesmo? 

Ela se passa em um tempo mítico –  imutável, eterno, sem desgaste: Era uma vez... 
Observe que, na situação inicial, o príncipe está à procura de uma princesa verdadeira para se casar. 

 A princesa e o grão de ervilha 
Hans Christian Andersen 

O que você 
considera que 

pode 
acontecer 
após esse 

pensamento 
da rainha? 

No 
desfecho, 
observe a 
conquista 
do objetivo 
do príncipe. 

1. Onde se passa a história?
__________________________________________________________________________
2. A caracterização do ambiente está  marcada  por  verbos no pretérito imperfeito.
Transcreva do 2º parágrafo três verbos que expressem as ações passadas e não concluídas.
__________________________________________________________________________
3 Por que a princesa chega toda molhada ao castelo? Essa situação é comum ou estranha?
__________________________________________________________________________
4. Esse é um conto tradicional! Nele há rei/rainha, príncipe/ princesa, palácio e a presença
do bem e do mal. 
Que personagem estaria representando a desconfiança, o mal nessa narrativa? 
__________________________________________________________________________ 
5. Qual é o clímax - o momento de maior tensão - da história?
_____________________________________________________________________
6. Que elemento mágico auxiliou a personagem a vencer a desconfiança da rainha?
_____________________________________________________________________
7. O que acontece com a princesa no final do conto?
_____________________________________________________________________

https://contosinfantis.openbrasil.org/2017/10/a-
princesa-e-ervilha.html 

Esse conto 
é um belo 

texto literário 
que segue a 
estrutura da 

narrativa. 

“O conto fala direto 
à natureza humana 

e ao desejo de 
perfeição literária.” 

 Moacyr Scliar 
http://www.moacyrscliar.com/sobre/o-escritor/ 

Adaptado de ANDERSEN, Hans Christian. Contos de fadas de Andersen: obra completa/ Hans Christian; 
(tradução Eugênio Amado). 2ª ed. Belo Horizonte, MG: Editora Garnier, 2019. 

As imagens participam de 
nosso cotidiano. Sempre que 
lemos uma imagem, a preen-
chemos com o conhecimen-
to de mundo que já temos.  
Observe com atenção o tex-
to 1 e descreva, oralmente, 
o que você vê na imagem. O 
que há nela? Que cores pre-
dominam no cartaz? As rou-
pas são iguais as usadas hoje 
em dia? O que você mudaria 
no cartaz?  Fique atento ao 
ponto de vista de seus(suas) 
colegas e depois sintetize 
as ideias expressas por eles 
(elas). 
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Fera, não é mesmo? 
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Observe que, na situação inicial, o príncipe está à procura de uma princesa verdadeira para se casar. 
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pensamento 
da rainha? 

No 
desfecho, 
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conquista 

do objetivo 
do príncipe. 

1. Onde se passa a história?
__________________________________________________________________________
2. A caracterização do ambiente está  marcada  por  verbos no pretérito imperfeito.
Transcreva do 2º parágrafo três verbos que expressem as ações passadas e não concluídas.
__________________________________________________________________________
3 Por que a princesa chega toda molhada ao castelo? Essa situação é comum ou estranha?
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4. Esse é um conto tradicional! Nele há rei/rainha, príncipe/ princesa, palácio e a presença
do bem e do mal. 
Que personagem estaria representando a desconfiança, o mal nessa narrativa? 
__________________________________________________________________________ 
5. Qual é o clímax - o momento de maior tensão - da história?
_____________________________________________________________________
6. Que elemento mágico auxiliou a personagem a vencer a desconfiança da rainha?
_____________________________________________________________________
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https://contosinfantis.openbrasil.org/2017/10/a-
princesa-e-ervilha.html 

Esse conto 
é um belo 

texto literário 
que segue a 
estrutura da 

narrativa. 

“O conto fala direto 
à natureza humana 

e ao desejo de 
perfeição literária.” 

 Moacyr Scliar 
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Adaptado de ANDERSEN, Hans Christian. Contos de fadas de Andersen: obra completa/ Hans Christian; 
(tradução Eugênio Amado). 2ª ed. Belo Horizonte, MG: Editora Garnier, 2019. 

Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas tinha de ser uma prin-
cesa de verdade! Viajou por todo o mundo para encontrá-la, mas todas que via tinham defeito. Prin-
cesas, havia de sobra, mas nenhuma preenchia suas exigências. Numa faltava isso, noutra faltava 
aquilo, e nada de encontrar a princesa “de verdade” que estava procurando. Por fim, desistiu da busca 
e voltou para casa, triste e abatido, sem saber se um dia haveria de encontrar aquela com quem 
pudesse casar.

Uma noite, aquele reino foi abalado por uma terrível tempestade. Relâmpagos brilhavam, 
rugiam trovões, e a chuva despejava-se do céu. Em meio ao temporal medonho, alguém bateu à 
porta do castelo, e o próprio rei se apressou em abri-la.

Quem foi que bateu? Uma princesa. Deus do céu, como estava molhada! A água escorria em 
cachoeira pelos seus cabelos e suas roupas, entrando-lhe nos sapatos pelo calcanhar e esguichando 
forte pelos furinhos que havia à altura do peito do pé. E ela se apresentou, dizendo que era uma 
princesa de verdade.

“Isso é que iremos ver, e bem depressa“, pensou a velha rainha sem contudo dizer uma pala-
vra. Subiu até o quarto de hóspedes e tirou tudo o que havia sobre a cama. Em cima do estrado, 
colocou um grão de ervilha. Depois, pôs em cima desse grão vinte colchões, e por cima deles vinte 
cobertores felpudos. E assim foi preparada a cama em que aprincesa deveria passar a noite.

Pela manhã, quando lhe perguntaram se havia dormido bem, ela respondeu:
− Oh, tive uma péssima noite. Não consegui pregar o olho. Só Deus sabe o que havia naquela 

cama! Era uma coisa dura, que me deixou manchas roxas por todo o corpo!
Agora ninguém tinha mais dúvida: ela era uma princesa de verdade, pois sentira o volume e a 

dureza de um grão de ervilha, mesmo através de vinte colchões e vinte cobertores felpudos. Só uma 
princesa de verdade poderia ser tão sensível assim!

O príncipe casou-se com ela, e o grão de ervilha passou a ser exibido no museu real, onde por 
certo vocês poderão contemplá-lo, se alguém não o roubou de lá.

Quanto a esta história, ela aconteceu de verdade!
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Já estudamos que os textos jornalísticos devem ter linguagem formal e, muitas vezes, impessoal, pois são 
predominantemente informativos, não é mesmo? Mas existe um gênero textual, dentro dos jornais, que pode escapar a essa 
orientação: as crônicas jornalísticas. As crônicas publicadas em jornais, revistas ou sites, geralmente, abordam assuntos 
cotidianos e atuais. No entanto, costumam ter mais liberdade expressiva e trazem reflexões dos temas da atualidade numa 
linguagem mais informal. 

Agora você vai ler uma crônica narrativa, escrita por Moacyr Scliar, que conta uma história de ficção, baseada em uma 
notícia publicada num jornal. “Moacyr escreveu para os jornais Zero Hora e Folha de São Paulo, teve livros adaptados para o 
cinema e, em 2003, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras.” 

Moacyr Jaime Scliar nasceu em Porto Alegre(RS), em 23 de março 
de 1937. Formou-se em medicina e escreveu, além de crônicas, 
contos e romances. 

http://www.moacyrscliar.com/sobre/o-escritor/ 

Namoro & Futebol 
         “Elas querem a sua chuteira. Desafiar os meninos para jogar futebol virou mania nas escolas; e não é que as garotas 

estão batendo um bolão?”     
Folha de São Paulo 

        Eles se conheceram na escola, onde cursavam a mesma classe. E foi o legítimo amor à primeira vista. Uma semana 
depois já estavam namorando, e namorando firme. Eram desses namorados que fazem as pessoas suspirar e dizer 
baixinho: meu Deus, o amor é lindo. Ele, dezessete anos, alto, forte, simpático; ela, dezesseis, uma beleza rara. Logo 
estavam se visitando em casa. Os pais de ambos davam a maior força para o namoro e antecipavam um casamento no 
futuro: os dois formavam o casalzinho ideal. Inclusive porque gostavam das mesmas coisas: ler, ir ao cinema, passear no 
parque. 
        Mas alguma coisa tinha de aparecer, não é mesmo? Alguma coisa sempre aparece para perturbar mesmo o idílio mais 
perfeito. 

 Foi o futebol. 
        Ele era maluco pelo esporte. Jogava num dos vários times da escola, no qual era o goleiro, cujas defesas muitas vezes 
arrancavam aplausos da torcida. 

 Ela costumava assistir às partidas. No começo, nem gostava muito, mas então passou a se interessar. Um dia disse ao 
namorado que queria jogar também, no time das meninas da escola. Para surpresa dela, ele se mostrou radicalmente 
contrário à ideia. Disse que futebol era coisa para homem, que ela acabaria se machucando. Se queria praticar algum 
esporte, deveria escolher o vôlei. Ela ficou absolutamente revoltada com o que considerou uma postura machista dele. Disse 
que iria começar a treinar de qualquer jeito. 
       Começou mesmo. E levava jeito para a coisa: driblava bem, tinha um chute potente. Só que aquilo azedava cada vez 
mais as relações entre eles. Discutiam com frequência e acabaram decidindo dar um tempo. Uma notícia que deixou todos 
consternados.  

 Passadas algumas semanas, a surpresa: o time das meninas desafiou o time em que ele era goleiro para uma partida. 

      Ele tentou o possível para convencer os companheiros a não jogar com elas. No fundo, porém, não queria se ver frente 
a frente com a namorada, ou ex-namorada. Os outros perceberam isso, disseram que era bobagem e o jogo foi marcado. 
      Ele estava tenso, nervoso. E não podia tirar os olhos dela. Agora tinha de admitir: jogava muito bem a garota. Era tão 
rápida quanto graciosa e, olhando-a, ele sentia que, apesar das discussões, ainda gostava dela. 
      De repente, o pênalti. Pênalti contra o time dos garotos. E ela foi designada para cobrá-lo. Ali estavam os dois: ele 
nervoso; ela absolutamente impassível. Correu para a bola – no último segundo ainda sorriu – e bateu forte. Um chute 
violento que ele, bem posicionado, defendeu sob os aplausos da torcida. 
      O jogo terminou zero a zero. Eles se reconciliaram e agora estão firmes de novo. Mas uma dúvida o persegue: será que 
ela chutou a bola para que ele fizesse a brilhante defesa? Não teria sido aquilo um gesto, por assim dizer, de reconciliação? 

 Ela se recusa a responder essa pergunta. Diz que um pouco de mistério dá sabor ao namoro. E talvez tenha razão. O 
fato é que, desde então, ela já cobrou vários pênaltis. E não errou nenhum. 

SCLIAR. Moacyr. Deu no jornal.  Erechim, RS: Edelbra, 2008.  

 Imagine... Será que o time dos meninos aceitará o desafio? 

http://www.moacyrscliar.com/sobre/o-escritor/ 
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Agora, assim como Scliar, inspire-se no trecho da notícia acima, reinvente o que 
está posto no texto jornalístico e capriche na elaboração de uma bela crônica. 

Coloque um título bem legal que antecipe para o leitor o assunto do texto. Crie 
novos personagens, enriqueça sua história... 
Utilize um narrador em 3ª pessoa. 
Situe sua crônica no tempo e no espaço!  
Lembre-se de que, em uma crônica, as sequências narrativas desenrolam-se 

até atingir um clímax que prepara o desfecho. Utilize os articuladores de sentido 
“assim que” e “ou”! 

Planeje antes de começar a escrever! Ao terminar, releia, revise seu texto com a 
ajuda de seu(sua) Professor(a) e depois reescreva-o em seu caderno, observando 
todas as correções! 

1. A crônica lida, anteriormente, é uma narrativa, isto é, um texto escrito com a função de contar uma história
inventada. Ela foi contada em 1ª ou em 3ª pessoa? Justifique sua resposta com um trecho do texto.
_________________________________________________________________________________________________
2. Cite algumas características do gênero crônica.
_________________________________________________________________________________________________
3. Qual é a situação inicial da crônica “Namoro & Futebol”?
_________________________________________________________________________________________________
4. Que expressão, no 2º parágrafo, marca uma oposição de ideias?
_________________________________________________________________________________________________
_
5. Qual é o sentido da palavra “idílio”?
_________________________________________________________________________________________________
6. Que “coisa” apareceu para perturbar o namoro dos jovens?
_________________________________________________________________________________________________
7. No texto, a frase “Ele era maluco pelo esporte!” sugere que o namorado gostava muito de esporte ou que o esporte o
incomodava?
_________________________________________________________________________________________________
8. Quando começa a conflito gerador do enredo?
_________________________________________________________________________________________________
9. Transcreva do texto a parte referente ao clímax — momento em que o conflito atinge seu ponto de maior tensão.
_________________________________________________________________________________________________
10. Pesquise no dicionário o sentido da palavra “escore”.
_________________________________________________________________________________________________
11. O que aconteceu com o casal de namorados no desfecho da crônica?
_________________________________________________________________________________________________
12. A crônica terminou como você esperava?  Que tal modificar o final da crônica? Crie um desfecho diferente! Se
precisar insira outros personagens! Ah! Use o  seu caderno escolar para realizar a tarefa!

     A crônica “Namoro & Futebol” faz parte de uma série de textos que Moacyr Scliar publicou no jornal Folha de São 
Paulo. Ele partia de uma notícia de jornal e criava uma narrativa para expressar sua visão de mundo, geralmente 
associada a alguma crítica de maneira leve e delicada. Qual crítica percebe-se após a leitura atenta da crônica? 
________________________________________________________________________________________________ 

    “Marta foi homenageada neste sábado pela Inocentes de Belford Roxo, no segundo dia 
de desfiles da Série A (Grupo de Acesso) do Carnaval do Rio, com o enredo "Marta do 
Brasil - Chorar no começo para sorrir no fim.
     O enredo conta a história de Marta, mulher que saiu de Dois Riachos, no Sertão de 
Alagoas, para conquistar seis vezes o título de melhor jogadora de futebol do Mundo.”   

      “Contar uma história é 
estabelecer vínculos afetivos com as 

pessoas. Para isto servem as 
palavras, para estabelecer laços 

entre pessoas e para criar beleza.” 
Moacyr Scliar 

http://www.moacyrscliar.com/multimidia/dep
oimentos/judith_scliar.pdf 

Leia o trecho da notícia intitulada “Rainha Marta se emociona em desfile em 
sua homenagem na Sapucaí: "Algo surreal”, extraída de um site esportivo! 
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Já estudamos que os textos jornalísticos devem ter linguagem formal e, muitas vezes, impessoal, pois são 
predominantemente informativos, não é mesmo? Mas existe um gênero textual, dentro dos jornais, que pode escapar a essa 
orientação: as crônicas jornalísticas. As crônicas publicadas em jornais, revistas ou sites, geralmente, abordam assuntos 
cotidianos e atuais. No entanto, costumam ter mais liberdade expressiva e trazem reflexões dos temas da atualidade numa 
linguagem mais informal. 

Agora você vai ler uma crônica narrativa, escrita por Moacyr Scliar, que conta uma história de ficção, baseada em uma 
notícia publicada num jornal. “Moacyr escreveu para os jornais Zero Hora e Folha de São Paulo, teve livros adaptados para o 
cinema e, em 2003, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras.” 

Moacyr Jaime Scliar nasceu em Porto Alegre(RS), em 23 de março 
de 1937. Formou-se em medicina e escreveu, além de crônicas, 
contos e romances. 

http://www.moacyrscliar.com/sobre/o-escritor/ 

Namoro & Futebol 
         “Elas querem a sua chuteira. Desafiar os meninos para jogar futebol virou mania nas escolas; e não é que as garotas 

estão batendo um bolão?”     
Folha de São Paulo 

        Eles se conheceram na escola, onde cursavam a mesma classe. E foi o legítimo amor à primeira vista. Uma semana 
depois já estavam namorando, e namorando firme. Eram desses namorados que fazem as pessoas suspirar e dizer 
baixinho: meu Deus, o amor é lindo. Ele, dezessete anos, alto, forte, simpático; ela, dezesseis, uma beleza rara. Logo 
estavam se visitando em casa. Os pais de ambos davam a maior força para o namoro e antecipavam um casamento no 
futuro: os dois formavam o casalzinho ideal. Inclusive porque gostavam das mesmas coisas: ler, ir ao cinema, passear no 
parque. 
        Mas alguma coisa tinha de aparecer, não é mesmo? Alguma coisa sempre aparece para perturbar mesmo o idílio mais 
perfeito. 

 Foi o futebol. 
        Ele era maluco pelo esporte. Jogava num dos vários times da escola, no qual era o goleiro, cujas defesas muitas vezes 
arrancavam aplausos da torcida. 

 Ela costumava assistir às partidas. No começo, nem gostava muito, mas então passou a se interessar. Um dia disse ao 
namorado que queria jogar também, no time das meninas da escola. Para surpresa dela, ele se mostrou radicalmente 
contrário à ideia. Disse que futebol era coisa para homem, que ela acabaria se machucando. Se queria praticar algum 
esporte, deveria escolher o vôlei. Ela ficou absolutamente revoltada com o que considerou uma postura machista dele. Disse 
que iria começar a treinar de qualquer jeito. 
       Começou mesmo. E levava jeito para a coisa: driblava bem, tinha um chute potente. Só que aquilo azedava cada vez 
mais as relações entre eles. Discutiam com frequência e acabaram decidindo dar um tempo. Uma notícia que deixou todos 
consternados.  

 Passadas algumas semanas, a surpresa: o time das meninas desafiou o time em que ele era goleiro para uma partida. 

      Ele tentou o possível para convencer os companheiros a não jogar com elas. No fundo, porém, não queria se ver frente 
a frente com a namorada, ou ex-namorada. Os outros perceberam isso, disseram que era bobagem e o jogo foi marcado. 
      Ele estava tenso, nervoso. E não podia tirar os olhos dela. Agora tinha de admitir: jogava muito bem a garota. Era tão 
rápida quanto graciosa e, olhando-a, ele sentia que, apesar das discussões, ainda gostava dela. 
      De repente, o pênalti. Pênalti contra o time dos garotos. E ela foi designada para cobrá-lo. Ali estavam os dois: ele 
nervoso; ela absolutamente impassível. Correu para a bola – no último segundo ainda sorriu – e bateu forte. Um chute 
violento que ele, bem posicionado, defendeu sob os aplausos da torcida. 
      O jogo terminou zero a zero. Eles se reconciliaram e agora estão firmes de novo. Mas uma dúvida o persegue: será que 
ela chutou a bola para que ele fizesse a brilhante defesa? Não teria sido aquilo um gesto, por assim dizer, de reconciliação? 

 Ela se recusa a responder essa pergunta. Diz que um pouco de mistério dá sabor ao namoro. E talvez tenha razão. O 
fato é que, desde então, ela já cobrou vários pênaltis. E não errou nenhum. 

SCLIAR. Moacyr. Deu no jornal.  Erechim, RS: Edelbra, 2008.  

 Imagine... Será que o time dos meninos aceitará o desafio? 

http://www.moacyrscliar.com/sobre/o-escritor/ 

LÍNGUA PORTUGUESA · 1º BIMESTRE / 2021 · 7º ANO 

19 

Agora, assim como Scliar, inspire-se no trecho da notícia acima, reinvente o que 
está posto no texto jornalístico e capriche na elaboração de uma bela crônica. 

Coloque um título bem legal que antecipe para o leitor o assunto do texto. Crie 
novos personagens, enriqueça sua história... 
Utilize um narrador em 3ª pessoa. 
Situe sua crônica no tempo e no espaço!  
Lembre-se de que, em uma crônica, as sequências narrativas desenrolam-se 

até atingir um clímax que prepara o desfecho. Utilize os articuladores de sentido 
“assim que” e “ou”! 

Planeje antes de começar a escrever! Ao terminar, releia, revise seu texto com a 
ajuda de seu(sua) Professor(a) e depois reescreva-o em seu caderno, observando 
todas as correções! 

1. A crônica lida, anteriormente, é uma narrativa, isto é, um texto escrito com a função de contar uma história
inventada. Ela foi contada em 1ª ou em 3ª pessoa? Justifique sua resposta com um trecho do texto.
_________________________________________________________________________________________________
2. Cite algumas características do gênero crônica.
_________________________________________________________________________________________________
3. Qual é a situação inicial da crônica “Namoro & Futebol”?
_________________________________________________________________________________________________
4. Que expressão, no 2º parágrafo, marca uma oposição de ideias?
_________________________________________________________________________________________________
_
5. Qual é o sentido da palavra “idílio”?
_________________________________________________________________________________________________
6. Que “coisa” apareceu para perturbar o namoro dos jovens?
_________________________________________________________________________________________________
7. No texto, a frase “Ele era maluco pelo esporte!” sugere que o namorado gostava muito de esporte ou que o esporte o
incomodava?
_________________________________________________________________________________________________
8. Quando começa a conflito gerador do enredo?
_________________________________________________________________________________________________
9. Transcreva do texto a parte referente ao clímax — momento em que o conflito atinge seu ponto de maior tensão.
_________________________________________________________________________________________________
10. Pesquise no dicionário o sentido da palavra “escore”.
_________________________________________________________________________________________________
11. O que aconteceu com o casal de namorados no desfecho da crônica?
_________________________________________________________________________________________________
12. A crônica terminou como você esperava?  Que tal modificar o final da crônica? Crie um desfecho diferente! Se
precisar insira outros personagens! Ah! Use o  seu caderno escolar para realizar a tarefa!

     A crônica “Namoro & Futebol” faz parte de uma série de textos que Moacyr Scliar publicou no jornal Folha de São 
Paulo. Ele partia de uma notícia de jornal e criava uma narrativa para expressar sua visão de mundo, geralmente 
associada a alguma crítica de maneira leve e delicada. Qual crítica percebe-se após a leitura atenta da crônica? 
________________________________________________________________________________________________ 

    “Marta foi homenageada neste sábado pela Inocentes de Belford Roxo, no segundo dia 
de desfiles da Série A (Grupo de Acesso) do Carnaval do Rio, com o enredo "Marta do 
Brasil - Chorar no começo para sorrir no fim.
     O enredo conta a história de Marta, mulher que saiu de Dois Riachos, no Sertão de 
Alagoas, para conquistar seis vezes o título de melhor jogadora de futebol do Mundo.”   

      “Contar uma história é 
estabelecer vínculos afetivos com as 

pessoas. Para isto servem as 
palavras, para estabelecer laços 

entre pessoas e para criar beleza.” 
Moacyr Scliar 

http://www.moacyrscliar.com/multimidia/dep
oimentos/judith_scliar.pdf 

Leia o trecho da notícia intitulada “Rainha Marta se emociona em desfile em 
sua homenagem na Sapucaí: "Algo surreal”, extraída de um site esportivo! 
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Agora é sua vez! Crie um anúncio publicitário. Utilize frases curtas para convencer o púbico a 
quem ele se destinará. A proposta é vender a seguinte ideia: CUIDAR DA VIDA NO 
PLANETA É BACANA! Antes de começar, planeje sua escrita! Fique atento à imagem que 
usar, pois ela precisará confirmar o que está sendo expresso na parte escrita. Crie um slogan 
curto! Preste atenção à ortografia e à pontuação. Releia seu trabalho e, após a revisão, 
reescreva-o em seu caderno escolar! 

Vamos terminar o bimestre lendo um anúncio publicitário! 

1. O anúncio ao lado deseja vender uma ideia ou um produto?
____________________________________________________
2.Qual é o principal objetivo desse anúncio?
____________________________________________________

 Procure a fonte.
 Cheque quem publicou.
 Pesquise outra fonte.
 Confira a data.
 Leia a notícia inteira.
 Se não tiver certeza, não repasse.

Adaptado de https://w
w

w
.tre-pe.jus.br/im

prensa/noticias-tre-pe/2018/Fevereiro/tre-pe-lanca-cam
panha-contra-fake-new

s 

Observe o antigo anúncio publicitário abaixo e responda às questões, a seguir. 

Agora, observe esse outro anúncio publicitário.  
Ele é bem mais atual e trata de um assunto muito importante para todos: as fake news! 

1. Qual a finalidade do texto?
____________________________

2. Esse anúncio foi estruturado de
modo a atrair a atenção do leitor?
Que recursos contribuem para a
leitura?
_____________________________
_____________________________

Slogan, ou seja, uma 
frase resumida, marcante. 

Veja quantas dicas o anúncio está nos apresentando para não 
sermos levados a acreditar em notícias falsas. 

Observe os verbos que iniciam as 5 primeiras dicas do anúncio.  
O que significa o uso desse modo verbal? 
__________________________________________________________ 

Gol é o nome de um 
automóvel.  

https://www.propagandashistoricas.com.br/2015/09/casas-da-banha-anos-80.html 

Você conhece, 
você confia. 

Quanto tempo você gasta, por dia, lendo 
notícias na internet? Você acredita em 
tudo que lê? Você  reflete  sobre a 
veracidade das informações obtidas 
através das  redes sociais? Que tal um 
debate sobre o tema com seus(suas) 
colegas e com seu(sua) Professor(a)?! 

Anúncio publicitário é um gênero textual que “vende” uma ideia,  a marca de um produto ou o nome de uma empresa. 
Os primeiros anúncios brasileiros foram publicados no jornal “Gazeta do Rio de Janeiro”, em forma de classificados. A 

primeira edição da Gazeta foi publicada em 10 de setembro de 1808. 

Revista Quatro Rodas 

USO AMPARADO PELA LEI 9610/98, ARTIGO 46, INCISO VIII 
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Havia um pé de romã 

       Se uma criança pudesse fazer o mapa de uma cidade − pensava eu, olhando o pé de romã − ela teria menos 
casas e mais árvores e bichos. A romã, por exemplo, está estritamente ligada à carambola, na minha coreografia 
íntima. Eu conhecia essas árvores de um só quintal da cidade; eram como que uma propriedade específica de certa 
família amiga. 
      Nossa própria casa tinha alguma importância devido à fruta-pão e aos cajus, mas, do ponto de vista infantil, sua 
grande riqueza estava na saboneteira, árvore que produz a balela ou bola-de-gude, ou bolinha-preta. Cinco dessas 
bolinhas-pretas eram trocáveis por uma de vidro, dessas que se compram nas lojas; essa taxa de câmbio é, mais ou 
menos, de 1923; talvez já não vigore hoje. Para nós, da casa, a saboneteira era uma riqueza natural, uma intrínseca 
nossa, de nossa família; algo assim confusamente como um baronato. Naturalmente não éramos a mais rica família da 
cidade; havia por exemplo, a chácara do Dr. Mesquita, que tinha mangas soberbas, defendidas por imensos cachorros. 
Mesmo saboneteira havia uma, talvez a mais famosa que a nossa, no sobrado do Machadão, onde era o telégrafo, e 
onde também morava nossa professora: sobradão cauteloso, pois a calçada da rua, ao chegar a ele, subia uns dois 
metros de um lado e descia do outro, de maneira a que nem o térreo pudesse ser atingido por uma enchente do rio.     

 

1. No trecho “Se uma criança pudesse fazer o mapa de uma cidade” o termo destacado
expressa que relação de sentido?
______________________________________________________________________________________________
2. A quem se refere o termo destacado no trecho “(...) ele teria menos casas e mais árvores e bichos.” ?
______________________________________________________________________________________________
3. Qual é o foco narrativo dessa crônica?
_______________________________________________________________________________________________
4. De acordo com o narrador, como seria o mapa de uma cidade feito por uma criança?
_______________________________________________________________________________________________
5. As linhas iniciais da crônica apresentam um fato ou uma opinião do narrador?
_______________________________________________________________________________________________
6. Reescreva a frase abaixo e troque a palavra destacada por outra de sentido aproximado.
“(...) algo assim confusamente como um baronato.”
_______________________________________________________________________________________________
7. O termo destacado no trecho “(...) subia uns dois metros de um lado e descia do outro, de maneira a que nem
o térreo pudesse ser atingido por uma enchente do rio.”, marca uma adição ou uma oposição de ideias?
_______________________________________________________________________________________________
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Olá Aluno, Olá Aluna, 
No material do 4º bimestre, leremos crônicas literárias e de humor, um lindo conto africano e muitos outros 

textos bem legais! Tenho certeza de que você vai gostar dessas escolhas que fiz para este final de ano. 
Para começarmos em grande estilo, vamos ler uma crônica de Rubem Braga intitulada de “Havia um pé 

de romã”! 
Nessa crônica, Braga escreve como se estivesse em uma gostosa conversa com o leitor, fazendo uso 

da linguagem que traz traços de oralidade, com descrição de um fato simples e cotidiano, especialmente 
ligado à natureza. Boas leituras! 

Mu
ltiR

io 

      Rubem Braga tinha predileção especial pelas coisas da natureza, 
tomando frequentemente como tema o mar, os animais, as árvores... 

BRAGA. Rubem. As boas coisas da vida.  Rio de Janeiro – São Paulo: Record, 2003.   
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Agora é sua vez! Crie um anúncio publicitário. Utilize frases curtas para convencer o púbico a 
quem ele se destinará. A proposta é vender a seguinte ideia: CUIDAR DA VIDA NO 
PLANETA É BACANA! Antes de começar, planeje sua escrita! Fique atento à imagem que 
usar, pois ela precisará confirmar o que está sendo expresso na parte escrita. Crie um slogan 
curto! Preste atenção à ortografia e à pontuação. Releia seu trabalho e, após a revisão, 
reescreva-o em seu caderno escolar! 

Vamos terminar o bimestre lendo um anúncio publicitário! 

1. O anúncio ao lado deseja vender uma ideia ou um produto?
____________________________________________________
2.Qual é o principal objetivo desse anúncio?
____________________________________________________

 Procure a fonte.
 Cheque quem publicou.
 Pesquise outra fonte.
 Confira a data.
 Leia a notícia inteira.
 Se não tiver certeza, não repasse.

Adaptado de https://w
w

w
.tre-pe.jus.br/im

prensa/noticias-tre-pe/2018/Fevereiro/tre-pe-lanca-cam
panha-contra-fake-new

s 

Observe o antigo anúncio publicitário abaixo e responda às questões, a seguir. 

Agora, observe esse outro anúncio publicitário.  
Ele é bem mais atual e trata de um assunto muito importante para todos: as fake news! 

1. Qual a finalidade do texto?
____________________________

2. Esse anúncio foi estruturado de
modo a atrair a atenção do leitor?
Que recursos contribuem para a
leitura?
_____________________________
_____________________________

Slogan, ou seja, uma 
frase resumida, marcante. 

Veja quantas dicas o anúncio está nos apresentando para não 
sermos levados a acreditar em notícias falsas. 

Observe os verbos que iniciam as 5 primeiras dicas do anúncio.  
O que significa o uso desse modo verbal? 
__________________________________________________________ 

Gol é o nome de um 
automóvel.  

https://www.propagandashistoricas.com.br/2015/09/casas-da-banha-anos-80.html 

Você conhece, 
você confia. 

Quanto tempo você gasta, por dia, lendo 
notícias na internet? Você acredita em 
tudo que lê? Você  reflete  sobre a 
veracidade das informações obtidas 
através das  redes sociais? Que tal um 
debate sobre o tema com seus(suas) 
colegas e com seu(sua) Professor(a)?! 

Anúncio publicitário é um gênero textual que “vende” uma ideia,  a marca de um produto ou o nome de uma empresa. 
Os primeiros anúncios brasileiros foram publicados no jornal “Gazeta do Rio de Janeiro”, em forma de classificados. A 

primeira edição da Gazeta foi publicada em 10 de setembro de 1808. 

Revista Quatro Rodas 

USO AMPARADO PELA LEI 9610/98, ARTIGO 46, INCISO VIII 
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Havia um pé de romã 

       Se uma criança pudesse fazer o mapa de uma cidade − pensava eu, olhando o pé de romã − ela teria menos 
casas e mais árvores e bichos. A romã, por exemplo, está estritamente ligada à carambola, na minha coreografia 
íntima. Eu conhecia essas árvores de um só quintal da cidade; eram como que uma propriedade específica de certa 
família amiga. 
      Nossa própria casa tinha alguma importância devido à fruta-pão e aos cajus, mas, do ponto de vista infantil, sua 
grande riqueza estava na saboneteira, árvore que produz a balela ou bola-de-gude, ou bolinha-preta. Cinco dessas 
bolinhas-pretas eram trocáveis por uma de vidro, dessas que se compram nas lojas; essa taxa de câmbio é, mais ou 
menos, de 1923; talvez já não vigore hoje. Para nós, da casa, a saboneteira era uma riqueza natural, uma intrínseca 
nossa, de nossa família; algo assim confusamente como um baronato. Naturalmente não éramos a mais rica família da 
cidade; havia por exemplo, a chácara do Dr. Mesquita, que tinha mangas soberbas, defendidas por imensos cachorros. 
Mesmo saboneteira havia uma, talvez a mais famosa que a nossa, no sobrado do Machadão, onde era o telégrafo, e 
onde também morava nossa professora: sobradão cauteloso, pois a calçada da rua, ao chegar a ele, subia uns dois 
metros de um lado e descia do outro, de maneira a que nem o térreo pudesse ser atingido por uma enchente do rio.     

 

1. No trecho “Se uma criança pudesse fazer o mapa de uma cidade” o termo destacado
expressa que relação de sentido?
______________________________________________________________________________________________
2. A quem se refere o termo destacado no trecho “(...) ele teria menos casas e mais árvores e bichos.” ?
______________________________________________________________________________________________
3. Qual é o foco narrativo dessa crônica?
_______________________________________________________________________________________________
4. De acordo com o narrador, como seria o mapa de uma cidade feito por uma criança?
_______________________________________________________________________________________________
5. As linhas iniciais da crônica apresentam um fato ou uma opinião do narrador?
_______________________________________________________________________________________________
6. Reescreva a frase abaixo e troque a palavra destacada por outra de sentido aproximado.
“(...) algo assim confusamente como um baronato.”
_______________________________________________________________________________________________
7. O termo destacado no trecho “(...) subia uns dois metros de um lado e descia do outro, de maneira a que nem
o térreo pudesse ser atingido por uma enchente do rio.”, marca uma adição ou uma oposição de ideias?
_______________________________________________________________________________________________
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Olá Aluno, Olá Aluna, 
No material do 4º bimestre, leremos crônicas literárias e de humor, um lindo conto africano e muitos outros 

textos bem legais! Tenho certeza de que você vai gostar dessas escolhas que fiz para este final de ano. 
Para começarmos em grande estilo, vamos ler uma crônica de Rubem Braga intitulada de “Havia um pé 

de romã”! 
Nessa crônica, Braga escreve como se estivesse em uma gostosa conversa com o leitor, fazendo uso 

da linguagem que traz traços de oralidade, com descrição de um fato simples e cotidiano, especialmente 
ligado à natureza. Boas leituras! 

Mu
ltiR

io 

      Rubem Braga tinha predileção especial pelas coisas da natureza, 
tomando frequentemente como tema o mar, os animais, as árvores... 

BRAGA. Rubem. As boas coisas da vida.  Rio de Janeiro – São Paulo: Record, 2003.   
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1. Releia o título. Releia a crônica. Agora  responda: você acha que o título foi bem escolhido? Justifique sua opinião.
_______________________________________________________________________________________________
2. No trecho “Fiquei comovido quando soube que a nossa palmeira ao lado da varanda (...)”, o termo destacado
expressa que relação de sentido?
_______________________________________________________________________________________________
3. No trecho “A gente gostava mais de carambola, mas a romãzeira, como era linda a flor!”, quais os respectivos
sentidos dos termos destacados?
_______________________________________________________________________________________________
4. No final da crônica, percebe-se que o narrador está distante de sua cidade natal. Retire do último parágrafo um
trecho que comprove essa afirmação.
_______________________________________________________________________________________________

1. Onde nasceu
Rubem Braga?
________________________
2. Qual é o significado do
termo “exclusivamente”
destacado no primeiro
parágrafo do texto
jornalístico?
________________________

“Nascido há 100 anos, 
em Cachoeiro do Itapemirim 
(ES), Rubem Braga não só é 
considerado um dos maiores 
cronistas brasileiros: é o único 
grande autor nacional a ter 
uma obra dedicada exclusiva-
mente ao gênero. [...]

O DIA`- Sábado 12/01/2013. 

Rubem Braga nasceu no dia 12 de janeiro de 1913. Com 13 anos, 
 em 1926, ganhou um concurso de redação na escola!  

      Uma das árvores que tinha mais prestígio era uma oliveira. Era só um pé, e estava nos altos do Jardim Público, perto 
do chamado Banco dos Amores. Não dava frutos. Não sei quem teve a ideia de plantá-las em lugar e clima tão 
impróprios, mas de algum modo era importante haver em nossa cidade uma oliveira, árvore que produz azeitonas 
que produzem azeites: tudo isso era cultura para nossa infância.  
       Fiquei comovido quando soube que a nossa palmeira ao lado da varanda era uma tamareira; também era importante 
possuir uma tamareira, embora as tâmaras fossem insignificantes. Um tio nosso tinha prestígio devido ao cajá-manga; 
outro morador longe, na Vila, devido aos jambos. 
     Havia as frutas sem dono, vulgares: mamão, goiaba, araçá, jenipapo, ingá. Mas que prestígio tinham as romãzeiras 
da casa das Martins! A gente gostava mais de carambola, mas a romãzeira, como era linda a flor! A fruta se rachava de 
madura no começo do verão... 
     Penso em muitas coisas aqui, neste chuvoso domingo, olhando um pé de romã no quintal de uma cidade estranha; 
em mais coisas do que jamais conviria lembrar na manhã de um domingo chuvoso, depois de tudo o que houve  e o que 
não houve, no tempo que passou. BRAGA. Rubem. As boas coisas da vida.  Rio de Janeiro – São Paulo: Record, 2003.

 Pé de romã 
       O pé de romã possui um porte considerado 
baixo, com uma frutificação rápida também. Ele pode 
s e r plantado tanto em pomares domésticos, quanto 
em quintais e jardins. Sem contar ainda que pode ser 
plantado também em vasos, sendo cultivado como 
uma planta ornamental, visto que, além dos frutos, 
ele possui flores muito bonitas. 

Compare e comente, 
oralmente, quais as 
semelhanças e as 

diferenças entre os textos 
“Havia um pé de romã e 

“Pé de romã”. 
https://www.mundoecologia.com.br/plantas/quanto-tempo-um-pe-de-roma-leva-para-dar-frutos/ 
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O Brasil dispõe de uma grande variedade de espécies de árvores!  Entre as mais conhecidas destacamos o ipê, o pau-
brasil, a seringueira e a palmeira, mas todas elas são muito importantes para  natureza!        

Nosso propósito aqui é levantar dados para uma reflexão, antes de começar a produzir uma crônica literária, simples 
e linda, como a que acabamos de ler... 

Você se lembra que no dia 21 de setembro comemoramos O DIA DA ÁRVORE? 
A data nos faz refletir sobre a importância da preservação da natureza para a manutenção da vida na Terra, não é 

mesmo? 
No 3º bimestre, você conheceu Chico Mendes, um ambientalista que recebeu o Prêmio Global de Preservação 

Ambiental! 
Um ambientalista se identifica com a luta pela proteção do meio ambiente, das pessoas e dos animais que ali vivem. 
Você, certamente, se importa também! 

  Agora é a sua vez! 
  Você será convidado a continuar uma crônica intitulada “A voz da árvore”.  
  Lembre-se de manter o narrador em 1ª pessoa! 
  Se desejar, crie nomes para os personagens para enriquecer o seu texto... 
  Traga um tom de uma conversa leve e acessível como fez Rubem Braga. 

     Prepare um desfecho poético e reflexivo para sua crônica, assim como fez o  
autor de “Havia um pé de romã”. 

  Inspire-se nos versos de Marcus Viana: 
      “Ouço de longe uma linda canção 
       A voz da árvore falando ao coração 
      Contando histórias de um mundo de paz 
      Onde crianças brincam a sorrir” 

 Planeje antes de começar a escrever! Ao terminar, releia, revise seu texto e
depois reescreva-o em seu caderno, observando todas as correções!

 Preste atenção à paragrafação.
 Empregue adequadamente os sinais de pontuação.
 Utilize os recursos coesivos “por essa razão” e “logo depois”.

 A voz da árvore 
              Na primavera, por muitos considerada a estação mais bonita do ano, as árvores do quintal da casa de 
minha avó ficavam muito floridas.  Havia dois  pés de ipê-branco, três pessegueiros e um belo pé de jamelão com uns 
cinco metros de altura. Todas os dias, eu e meus amigos nos levantávamos bem cedinho e corríamos para lá junto 
com meu cãozinho Toby. Minha avó sempre nos aguardava com um largo sorriso e alguns quitutes deliciosos. 

       Brincávamos sob a árvore de jamelão. Era nossa preferida!  Sei que você, caro leitor, pode não conhecer um 
pé de jamelão, mas fique certo que ele nos oferece uma frutinha deliciosa... 

      Essa árvore fora plantada por meu tio que trabalhava num lugar distante e eu não o via há 
tempos!      Certa manhã, quando chegamos para brincar... 

https://www.letras.mus.br/marcus-viana/cancao-da-arvore/ 

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-
gente/flora/noticia/2016/09/jamelao-tem-usos-medicinais-e-ocorre-no-

nordeste-do-brasil.html 

   Jamelão é uma árvore originária da Índia. 
  Aqui em nossa cidade podemos encontrá-la no PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA. Esse espaço foi criado visando a 
preservação ambiental, especialmente da vegetação de restinga, da paisagem 
natural e da fauna local. http://visit.rio/que_fazer/parque-natural-municipal-bosque-da-barra-2/ 

Acervo pessoal da autora. 

O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em todo o 
território nacional. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, 
líder do Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos 
africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão. 

https://www.todamateria.com.br/dia-da-consciencia-negra/ 

Texto de autoria do elaborador.
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1. Releia o título. Releia a crônica. Agora  responda: você acha que o título foi bem escolhido? Justifique sua opinião.
_______________________________________________________________________________________________
2. No trecho “Fiquei comovido quando soube que a nossa palmeira ao lado da varanda (...)”, o termo destacado
expressa que relação de sentido?
_______________________________________________________________________________________________
3. No trecho “A gente gostava mais de carambola, mas a romãzeira, como era linda a flor!”, quais os respectivos
sentidos dos termos destacados?
_______________________________________________________________________________________________
4. No final da crônica, percebe-se que o narrador está distante de sua cidade natal. Retire do último parágrafo um
trecho que comprove essa afirmação.
_______________________________________________________________________________________________

1. Onde nasceu
Rubem Braga?
________________________
2. Qual é o significado do
termo “exclusivamente”
destacado no primeiro
parágrafo do texto
jornalístico?
________________________

“Nascido há 100 anos, 
em Cachoeiro do Itapemirim 
(ES), Rubem Braga não só é 
considerado um dos maiores 
cronistas brasileiros: é o único 
grande autor nacional a ter 
uma obra dedicada exclusiva-
mente ao gênero. [...]

O DIA`- Sábado 12/01/2013. 

Rubem Braga nasceu no dia 12 de janeiro de 1913. Com 13 anos, 
 em 1926, ganhou um concurso de redação na escola!  

      Uma das árvores que tinha mais prestígio era uma oliveira. Era só um pé, e estava nos altos do Jardim Público, perto 
do chamado Banco dos Amores. Não dava frutos. Não sei quem teve a ideia de plantá-las em lugar e clima tão 
impróprios, mas de algum modo era importante haver em nossa cidade uma oliveira, árvore que produz azeitonas 
que produzem azeites: tudo isso era cultura para nossa infância.  
       Fiquei comovido quando soube que a nossa palmeira ao lado da varanda era uma tamareira; também era importante 
possuir uma tamareira, embora as tâmaras fossem insignificantes. Um tio nosso tinha prestígio devido ao cajá-manga; 
outro morador longe, na Vila, devido aos jambos. 
     Havia as frutas sem dono, vulgares: mamão, goiaba, araçá, jenipapo, ingá. Mas que prestígio tinham as romãzeiras 
da casa das Martins! A gente gostava mais de carambola, mas a romãzeira, como era linda a flor! A fruta se rachava de 
madura no começo do verão... 
     Penso em muitas coisas aqui, neste chuvoso domingo, olhando um pé de romã no quintal de uma cidade estranha; 
em mais coisas do que jamais conviria lembrar na manhã de um domingo chuvoso, depois de tudo o que houve  e o que 
não houve, no tempo que passou. BRAGA. Rubem. As boas coisas da vida.  Rio de Janeiro – São Paulo: Record, 2003.

 Pé de romã 
       O pé de romã possui um porte considerado 
baixo, com uma frutificação rápida também. Ele pode 
s e r plantado tanto em pomares domésticos, quanto 
em quintais e jardins. Sem contar ainda que pode ser 
plantado também em vasos, sendo cultivado como 
uma planta ornamental, visto que, além dos frutos, 
ele possui flores muito bonitas. 

Compare e comente, 
oralmente, quais as 
semelhanças e as 

diferenças entre os textos 
“Havia um pé de romã e 

“Pé de romã”. 
https://www.mundoecologia.com.br/plantas/quanto-tempo-um-pe-de-roma-leva-para-dar-frutos/ 
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O Brasil dispõe de uma grande variedade de espécies de árvores!  Entre as mais conhecidas destacamos o ipê, o pau-
brasil, a seringueira e a palmeira, mas todas elas são muito importantes para  natureza!        

Nosso propósito aqui é levantar dados para uma reflexão, antes de começar a produzir uma crônica literária, simples 
e linda, como a que acabamos de ler... 

Você se lembra que no dia 21 de setembro comemoramos O DIA DA ÁRVORE? 
A data nos faz refletir sobre a importância da preservação da natureza para a manutenção da vida na Terra, não é 

mesmo? 
No 3º bimestre, você conheceu Chico Mendes, um ambientalista que recebeu o Prêmio Global de Preservação 

Ambiental! 
Um ambientalista se identifica com a luta pela proteção do meio ambiente, das pessoas e dos animais que ali vivem. 
Você, certamente, se importa também! 

  Agora é a sua vez! 
  Você será convidado a continuar uma crônica intitulada “A voz da árvore”.  
  Lembre-se de manter o narrador em 1ª pessoa! 
  Se desejar, crie nomes para os personagens para enriquecer o seu texto... 
  Traga um tom de uma conversa leve e acessível como fez Rubem Braga. 

     Prepare um desfecho poético e reflexivo para sua crônica, assim como fez o  
autor de “Havia um pé de romã”. 

  Inspire-se nos versos de Marcus Viana: 
      “Ouço de longe uma linda canção 
       A voz da árvore falando ao coração 
      Contando histórias de um mundo de paz 
      Onde crianças brincam a sorrir” 

 Planeje antes de começar a escrever! Ao terminar, releia, revise seu texto e
depois reescreva-o em seu caderno, observando todas as correções!

 Preste atenção à paragrafação.
 Empregue adequadamente os sinais de pontuação.
 Utilize os recursos coesivos “por essa razão” e “logo depois”.

 A voz da árvore 
              Na primavera, por muitos considerada a estação mais bonita do ano, as árvores do quintal da casa de 
minha avó ficavam muito floridas.  Havia dois  pés de ipê-branco, três pessegueiros e um belo pé de jamelão com uns 
cinco metros de altura. Todas os dias, eu e meus amigos nos levantávamos bem cedinho e corríamos para lá junto 
com meu cãozinho Toby. Minha avó sempre nos aguardava com um largo sorriso e alguns quitutes deliciosos. 

       Brincávamos sob a árvore de jamelão. Era nossa preferida!  Sei que você, caro leitor, pode não conhecer um 
pé de jamelão, mas fique certo que ele nos oferece uma frutinha deliciosa... 

      Essa árvore fora plantada por meu tio que trabalhava num lugar distante e eu não o via há 
tempos!      Certa manhã, quando chegamos para brincar... 

https://www.letras.mus.br/marcus-viana/cancao-da-arvore/ 

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-
gente/flora/noticia/2016/09/jamelao-tem-usos-medicinais-e-ocorre-no-

nordeste-do-brasil.html 

   Jamelão é uma árvore originária da Índia. 
  Aqui em nossa cidade podemos encontrá-la no PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA. Esse espaço foi criado visando a 
preservação ambiental, especialmente da vegetação de restinga, da paisagem 
natural e da fauna local. http://visit.rio/que_fazer/parque-natural-municipal-bosque-da-barra-2/ 

Acervo pessoal da autora. 

O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em todo o 
território nacional. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, 
líder do Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos 
africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão. 

https://www.todamateria.com.br/dia-da-consciencia-negra/ 

Texto de autoria do elaborador.
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O conto que leremos, a seguir, inicia-se assim e se encontra no 
livro “Contos do Baobá: 4 contos da África Ocidental adaptados e 
ilustrados por Maté” 

Você já leu algum conto africano? Eles costumam transmitir as 
memórias culturais e resgatar os valores dos povos da África.  

Mas, antes da leitura do conto “Por que os pescadores gostam 
do vento?”, conheça um texto interessantíssimo intitulado “Palavras 
de griot”... 

Palavras de griot 
Antigamente, não existia escrita nos países da 

África Ocidental. Todos os fatos marcantes, a história 
das pessoas, a fundação das aldeias, o nome dos reis 
e de suas batalhas, tudo era memorizado e transmitido 
oralmente, de pai para filho, nas famílias de griots. 

Poeta, músico e contador de histórias, o griot era 
uma figura tão importante (temida, até) que, quando 
morria, não podia ser enterrado num cemitério comum, 
pois acreditava-se que chamaria a seca. Com suas 
armas e joias, ele era, então, sepultado no oco de um 
baobá, árvore gigante quase mágica, que além da 
sombra e dos frutos, oferecia aos homens e aos 
animais a água da chuva armazenada no seu tronco. 
Água suficiente para saciar a sede do espírito do griot, 
que ficaria feliz em ouvir histórias contadas e 
recontadas por outros griots para outras crianças, 
sentadas em volta do baobá... 

1. Antes da escrita, como eram transmitidos os fatos
marcantes nos países da África Ocidental?
____________________________________________
____________________________________________
2. Quem era o griot?
____________________________________________
____________________________________________
3. No texto, como é caracterizado o baobá?
____________________________________________
____________________________________________

Baobá 
      O baobá é uma árvore de grande porte, proveniente das estepes africanas e regiões semiáridas de Madagascar, 
estando presente, ainda, no continente australiano. Essa planta foi amplamente divulgada no século XX, através da 
obra O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. Seu personagem principal se preocupava com 
o crescimento excessivo do baobá, temendo que ele tomasse todo o espaço existente em seu asteroide.

O baobá possui um tronco muito espesso na base, chegando a atingir nove metros de diâmetro. O seu tronco é
peculiar: vai se estreitando em forma de cone e evidenciando grandes protuberâncias. As folhas brotam entre os 
meses de julho e janeiro, mas, se a árvore conseguir ficar umedecida, elas podem se manter firmes durante todo o 
ano. Em geral, o baobá floresce durante uma única noite, apenas, e isto ocorre no período de maio a agosto. Durante 
as poucas horas em que as flores permanecem abertas, os consumidores de néctares noturnos – particularmente, os 
morcegos - asseguram a polinização da planta. 

1. Qual é o sentido da palavra “peculiar”?
___________________________________________________________________
2. No trecho do texto “elas podem se manter firmes durante todo o ano.”, a quem se
refere a palavra destacada?
___________________________________________________________________
3. O trecho “(...)o baobá floresce durante uma única noite, e isto ocorre no período
de maio a agosto” apresenta um fato ou uma opinião sobre um fato?
___________________________________________________________________

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com
_content&view

=article&id=477 

“No começo dos tempos, o céu ficava muito perto da 
Terra, tão pertinho que as mulheres deviam tomar 

cuidado para não encostar nele quando manejavam 
seus pilões. E à noite, quando o firmamento se 
iluminava, elas se armavam de longas varas e 

pescavam estrelas para suas crianças brincarem.”  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/ 
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       No céu moravam o Sol e a Lua, e cada um tinha muitos filhos. Eles viviam em harmonia, até que um dia, alguns 
filhos da Lua quiseram brincar com os filhos do Sol, apesar da proibição da mãe. Aproximaram-se demais dos 
pequenos astros incandescentes e foram carbonizados, virando cinza. 
      A Lua, aborrecida, quis se vingar. Uma noite roubou um filho do Sol e mergulhou-o no mar. Como ele era muito 
quente e a água muito fria, ele começou a soltar um vapor pelo corpo todo, soprando forte pela boca, 
enquanto diminuía de tamanho. Ao mesmo tempo, uma neblina começou a se levantar da água. 
      Achando que era suficiente, a Lua quis retirar o filho do Sol de dentro do mar, mas ele havia se transformado 
em peixe: com boca achatada e meio aberta e o corpo prateado todo coberto por escamas brilhantes. 
      Muito satisfeita, a Lua decidiu transformar todos os filhos do Sol. Assim, ela o convenceu a deixar seus filhos 
brincarem a beira-mar com os dela. E o Sol consentiu. Quando a Lua viu que todos os sóis estavam reunidos na 
praia, invocou uma tempestade e logo ondas gigantes varriam a areia. Todos os filhos do Sol foram carregados para 
dentro do mar e a chama fria apagou a chama de seus corpos. Mas dali a pouco eles estavam nadando felizes em 
todas as direções e, quando Sol os chamou, eles não quiseram mais sair da água. Formaram um grande cardume e 
juntaram-se a seu irmão, o primeiro peixe. 
     Então, perceberam o quanto estavam mudados e soltaram um suspiro de alívio. O sopro, que saiu ao 

mesmo tempo da boca de cada um, escapou da água e foi forte o suficiente para percorrer toda a Terra e balançar a 
copa das árvores. Assim nasceu o vento, que nunca mais parou de soprar e assobiar em volta do mundo. 
      É por isso que quando o vento chega, os pescadores correm para armar as suas redes. Eles esperam uma 
pesca farta porque sabem que o vento nasce da boca dos peixes do mar, antigos filhos do Sol. 

1. Quando se passou a história do conto?
_____________________________________________________________________________________
2. Por que as mulheres deviam ter cuidado para não encostar no céu?
________________________________________________________________________________
3. Transcreva do texto o que as mulheres faziam à noite.
________________________________________________________________________________
4. Como viviam o Sol e a Lua?
____________________________________________________________________________________________
5. Qual é o conflito que gera a narrativa do conto?
____________________________________________________________________________________________
6. Qual é o sentido do termo destacado no trecho “Aproximaram-se demais dos pequenos astros
incandescentes(...).” ?
____________________________________________________________________________________________
7. Personificação consiste em atribuir ações ou qualidades de seres animados a seres inanimados, ou
características humanas a seres não humanos. Retire do texto um exemplo de personificação.
____________________________________________________________________________________________
8. Qual é o momento de maior tensão dessa narrativa?
____________________________________________________________________________________________
9. A quem se referem os termos destacados no trecho “Mas dali a pouco eles estavam nadando felizes em todas
as direções e, quando Sol os chamou, eles não quiseram mais sair da água.”?
____________________________________________________________________________________________
10. Por que os pescadores correm para armar as suas redes quando o vento chega?
____________________________________________________________________________________________

https://pixabay.com/

 Leia o conto abaixo com atenção! 
       No começo dos tempos, o céu ficava muito perto da Terra, tão pertinho que  
as mulheres deviam tomar cuidado para não encostar nele quando manejavam seus pilões. 
E à noite, quando o firmamento se iluminava, elas se armavam de longas varas e 
pescavam  estrelas para suas crianças brincarem. 

MATÉ. Contos de baobá 4 contos da África Ocidental. Adaptado e ilustrados por Maté. São Paulo: Global, 2017.
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       Você lerá, agora,  uma crônica bem divertida! “A bola”, de Luís Fernando Veríssimo, nos traz uma reflexão crítica 
bem interessante.  
      Antes, observe que, no primeiro parágrafo dessa crônica, existe uma comparação entre a bola que o pai ganhara 
na infância e a que o filho ganhou.  

 A bola 
     O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. 
Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico. Mas era uma bola. 

1. Na situação inicial sabemos que o pai dá um presente ao filho. Que presente foi esse?
________________________________________________________________________________________________

2. Qual é a principal diferença entre a bola que o pai ganhara e a que deu ao filho?
________________________________________________________________________________________________

3. Um fato cotidiano começa a ser narrado com apenas dois personagens. Esses personagens têm nomes?  Por quê?
_______________________________________________________________________________________________

   O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse “Legal”. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do 
presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa.    

1. De que forma o filho reagiu ao presente dado por seu pai?  Por quê?
_______________________________________________________________________________________________

2. Por que o menino começou a girar a bola?
_______________________________________________________________________________________________

  Agora, atente para o segundo parágrafo da crônica “A bola”. 

Será que o filho gostou do presente que recebera do pai? 
Será que disse “legal” só para não magoar o pai? 

Na próxima página você lerá a crônica inteirinha. Preste bastante atenção aos detalhes! 
Mas, antes, vamos conhecer um pouquinho da biografia de Verissimo. 

Luis Fernando Verissimo nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 26 de 
setembro de 1936. É famoso por suas crônicas e contos de humor. Ele é também jornalista, 
tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho de outro grande escritor: 
Érico Verissimo. 

Viveu parte de sua infância nos Estados Unidos, época em que seu pai lecionou litera-
tura brasileira em duas universidades. 

Adaptado de  
https://www.ebiografia.com/luis_fernando_verissimo/#:~:text=Luis%20Fernando%20Verissimo%20(1936)%20%C3%A9,filho%20do%20escritor%20%C3%89rico%20Verissimo. 
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A finalidade dessa crônica é contar uma história ocorrida entre um pai e seu filho. 
O diálogo entre os dois  personagens foi usado para evidenciar duas visões diferentes sobre o mesmo brinquedo. 

 A bola 

     O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o 
prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. 
Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era 
mais de couro, era de plástico. Mas era uma bola. 
     O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse 
“Legal!”. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando 
gostam do presente ou não querem magoar o velho. 
Depois começou a girar a bola, à procura de alguma 
coisa. 

− Como é que liga? — perguntou.
− Como, como é que liga? Não se liga.
O garoto procurou dentro do papel de embrulho.
− Não tem manual de instrução?
O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos

são outros. Que os tempos são decididamente outros. 
− Não precisa manual de instrução.
− O que é que ela faz?
− Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela.
− O quê?
− Controla, chuta…
− Ah, então é uma bola.
− Claro que é uma bola.
− Uma bola, bola. Uma bola mesmo.
− Você pensou que fosse o quê?
− Nada, não.
O garoto agradeceu, disse “Legal” de novo, e dali a

pouco o pai o encontrou na frente da tevê, com a bola 
nova do lado, manejando os controles de um videogame. 
Algo chamado Monster Baú, em que times de 
monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma 
de bip eletrônico na tela ao mesmo tempo que tentavam 
se destruir mutuamente. 
     O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e 
raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. 
    O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas 
embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, 
como antigamente, e chamou o garoto. 

tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, 
tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A 
bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução 
fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a 
garotada se interessar. 

− Filho, olha.
O garoto  disse  “Legal”,  mas  não desviou os olhos da

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para ler na escola. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 

1. Que sinais, na crônica, marcam que a situação é
contada em forma de diálogo?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. O que faz desse texto uma crônica?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Qual é o assunto da crônica?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Em que consiste o efeito de humor provocado pelo
texto?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

5. Que nome tinha o jogo do qual o menino participava?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

6. O que levou o pai a perceber que o garoto era bom no
jogo?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

“Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, 
pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar.” 

Nessa última frase do desfecho, podemos notar que o 
pai faz uma sugestão irônica ou está sendo sincero? 
____________________________________________
____________________________________________ 
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são outros. Que os tempos são decididamente outros. 
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− Controla, chuta…
− Ah, então é uma bola.
− Claro que é uma bola.
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− Nada, não.
O garoto agradeceu, disse “Legal” de novo, e dali a

pouco o pai o encontrou na frente da tevê, com a bola 
nova do lado, manejando os controles de um videogame. 
Algo chamado Monster Baú, em que times de 
monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma 
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tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, 
tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A 
bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução 
fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a 
garotada se interessar. 

− Filho, olha.
O garoto  disse  “Legal”,  mas  não desviou os olhos da

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para ler na escola. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 

1. Que sinais, na crônica, marcam que a situação é
contada em forma de diálogo?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. O que faz desse texto uma crônica?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Qual é o assunto da crônica?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Em que consiste o efeito de humor provocado pelo
texto?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

5. Que nome tinha o jogo do qual o menino participava?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

6. O que levou o pai a perceber que o garoto era bom no
jogo?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

“Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, 
pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar.” 

Nessa última frase do desfecho, podemos notar que o 
pai faz uma sugestão irônica ou está sendo sincero? 
____________________________________________
____________________________________________ 
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Manual de instruções é um gênero instrucional, cujo objetivo é instruir o leitor É um guia de instruções que ajuda a 
realizar tarefas. Receitas culinárias e bulas de medicamentos são textos instrucionais, sabia?  

Ah! Tais textos precisam ter linguagem clara e os verbos geralmente são expressos no modo imperativo (corte, abra, 
movimente).  

Existem, ainda, outros detalhes importantes nos manuais de instruções como os avisos de segurança (Não pode ser 
usado por crianças de três anos ou menos) e as orientações sobre a conservação do produto (Nunca o coloque na 
água.).       

1. Leia, atentamente, as instruções a seguir.
2. Encha a bola com cuidado.
3. _________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________
Aviso de segurança
___________________________________________________________________________________________
Conservação do produto
___________________________________________________________________________________________

Os jovens de hoje gostam mais de jogos eletrônicos do que das brincadeiras que não se utilizam do mundo virtual? 
Você  costuma se divertir com jogos de tabuleiros ou só faz uso de  jogos eletrônicos?  

Se você concorda, defenda a ideia de que os jogos de tabuleiro podem nos ajudar a treinar a  
concentração e a paciência.  

  Jogo de tabuleiro é uma maneira fácil e excelente para curtir o tempo livre. 
       Escreva no espaço abaixo o nome de um  jogo de tabuleiro que poderia unir pessoas que vivem com você por 
alguns momentos trazendo alegria e aconchego para todos! 
______________________________________________________________________________________________ 

 Agora, registre como foi vivido esse momento com sua família... Conte-nos como foi a interação de todos... 
Certamente, será um bom divertimento. Aproveitem! 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Dama e xadrez são jogos de tabuleiro 
bem legais; mas há muitos outros! 

Xadrez Damas 

pn
gw

ing
 

Prepare-se, pois vem aí mais um texto bem legal! 

Planeje antes de começar a escrever! Ao terminar, revise seu texto e depois reescreva-o 
em seu caderno observando todas as correções! 

Escreva algumas instruções para o uso do brinquedo que o menino ganhou de seu pai. 
Lembre-se de colocar um aviso de segurança e uma orientação para a conservação da bola . 

 Vou dar os primeiros passos para você...  
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    Futebol 

Futebol se joga no estádio? 
Futebol se joga na praia, 
futebol se joga na rua, 
futebol se joga na alma. 
A bola é a mesma: forma sacra 
para craques e pernas de pau. 
Mesma a volúpia de chutar 
na delirante copa-mundo 
ou no árido espaço do morro. 
São voos de estátuas súbitas, 
desenhos feéricos, bailados 
de pés e troncos entrançados. 
Instantes lúdicos: flutua 
o jogador, gravado no ar
— afinal, o corpo triunfante
da triste lei da gravidade

   No 2º bimestre, lemos a crônica “As pérolas”, de Carlos Drummond de Andrade. 
   Agora, leia um poema deste mesmo escritor e uma letra de canção! A seguir, responda às perguntas. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa: conforme as 
disposições do autor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2007.  

1.Qual é o efeito de sentido provocado pela repetição da
palavra futebol nos versos iniciais?
____________________________________________
2. O “eu poético” é a voz que fala no poema. De acordo
com o eu poético, onde se pode jogar futebol?
_____________________________________________
3. Para o eu poético, o futebol apaixona apenas os craques
ou a todos, sendo craques ou não?
_______________________________________________
4. No texto, o uso da expressão “bailados de pés e troncos
entrelaçados” revela o encantamento pelo movimento dos
jogadores ou uma crítica a esses movimentos?
______________________________________________
5. Qual é o significado do termo destacado na expressão
“instantes lúdicos”?
_______________________________________________
6. Comparar é buscar semelhanças e diferenças. Compare
a crônica “As pérolas”, de Drummond, lida no 2º bimestre, e
o poema “Futebol”, que você leu agora, quanto à  estrutura
e quanto à linguagem.
_______________________________________________

É uma partida de futebol 

Bola na trave não altera o placar 
Bola na área sem ninguém pra cabecear 
Bola na rede pra fazer o gol 
Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? 

A bandeira no estádio é um estandarte 
A flâmula pendurada na parede do quarto 
O distintivo na camisa do uniforme 
Que coisa linda é uma partida de futebol 
[...] 
A chuteira veste o pé descalço 
O tapete da realeza é verde 
Olhando para bola eu vejo o sol 
Está rolando agora é uma partida de futebol 

O meio-campo é lugar dos craques 
Que vão levando o time todo pro ataque 
O centroavante, o mais importante 
Que emocionante, é uma partida de futebol. 

Composição: Nando Reis / Samuel Rosa 

“Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?”  
Quais são os seus sonhos? O que você tem feito para que 
seus sonhos se realizem? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

1. Notou que os dois textos dessa página têm o mesmo
tema? Qual é o tema dos textos?
_______________________________________________
2. Segundo o eu poético, qual é o objetivo do futebol?
_______________________________________________
3. A letra de canção traz uma série de elementos ligados
ao futebol. Transcreva dois desses elementos.
_______________________________________________
4. A expressão “Que coisa linda é uma partida de futebol” é
um fato ou uma opinião do eu poético?
_______________________________________________

https://www.letras.mus.br/skank/72339/ 

Planeje antes de começar a 
escrever! Ao terminar, revise seu 
texto e depois reescreva-o, 
observando todas as correções! 
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Planeje antes de começar a 
escrever! Ao terminar, revise seu 
texto e depois reescreva-o, 
observando todas as correções! 
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  Você está gostando do material? 
  Vamos, agora, a um outro gênero que utiliza a imagem e costuma fazer uma crítica: o CARTUM! 

     Um cartum tem como característica o desenho, mas pode-se misturar a linguagem não verbal com a verbal, quando 
necessário. Ele apresenta uma opinião, um ponto de vista, sobre um tema. 

  Um cartunista pode recorrer às legendas ou dispensá-las. 
  Leia os cartuns abaixo. 

http://www.cartoonvirtualmuseum.org/i_galeria_futebol.htm 

1. Traduza, com linguagem verbal, o que você observa no
cartum. Descreva os detalhes.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Qual é o tema do cartum ao lado?
__________________________________________________
3. O que nos demostra a expressão fisionômica do jogador?
__________________________________________________

4. Legenda é um pequeno texto que nos oferece  informações
que contribuem para a compreensão da imagem.
Um cartunista pode recorrer à legendas ou não. Observe o
cartum ao lado. Percebeu o tamanho do goleiro que toma
conta de toda a baliza?
Crie uma legenda que auxilie na compreensão do desenho.
__________________________________________________
__________________________________________________

O tema do cartum acima apela para a conscientização sobre o meio ambiente! 
Então aí vão algumas perguntas: 
Será que as pessoas estão se importando com as questões ambientais? 
Você acredita que o homem tem feito bom ou mau uso dos recursos naturais?  
Você já ouviu falar em energias limpas e sustentáveis e técnicas de reaproveitamento do lixo? 
A crise hídrica e a falta d’água serão um problema no futuro ou ele já existe?     

Escreva uma frase que demonstre, explicitamente, seu desejo para o futuro do planeta. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Observe o cartum abaixo que explora uma situação 
universal que qualquer pessoa deve entender.  

1. O texto ao lado é verbal, não verbal ou misto?
________________________________________
________________________________________
2. Em que local  a cena acontece?
________________________________________
3. A situação apresentada é atual. Qual é o
objetivo do cartum?
________________________________________
________________________________________
4. Com qual sentido foram usadas as aspas( “ ”)
na fala do animalzinho?
________________________________________
________________________________________

Crie um novo cartum cuja legenda seja “O meio ambiente pede socorro” 
Capriche! Use seu caderno escolar para realizar seu trabalho. 

http://camaradecultura.org/livro-usa-cartuns-para-conscientizar-criancas-sobre-meio-ambiente/ 
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Vamos continuar com nossas reflexões, 
que podem nos levar a uma vida mais 
consciente! 

Como você, jovem, tem construído sua 
história? Tem reparado na beleza da 
natureza e nas pessoas ao seu redor? 

Então, vamos em frente! 
Leia quatro artigos de um texto 

mundialmente conhecido: “DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS”, 
adotada e proclamada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas (resolução 217 A 
III), em 10 de dezembro 1948. 

Artigo 1 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 
Artigo 3 
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal. 
Artigo 4 
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e 
o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. 
Artigo 5
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante.

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos 

1. Segundo a “DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS”, quem deve ser contemplado com os  direitos
propostos em seus artigos?
________________________________________________________________________________________________
2. Em 10 de dezembro de 2021, quantos anos completará este documento tão importante?
________________________________________________________________________________________________
3. Crie dois novos  artigos para a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano – 1972 
Publicada pela Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano em Junho de 1972 

      Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em Estocolmo de 5 a 16 de junho de 
1972, e, atenta à necessidade de um critério e de princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e 
guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano. 

   Agora, leia  um pequeno trecho de um outro documento muito importante. 
      Segundo este documento, a  proteção e o melhoramento do meio ambiente é uma questão fundamental que afeta o 
bem estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo mundo e 
um dever de todos. 

        A convite da Organização das Nações Unidas, Ruth Rocha e o artista plástico Otavio Roth fizeram 
juntos o livro “Azul e lindo: planeta Terra, nossa casa”, cuja grande inspiração foi a Declaração Mundial 
sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972. 

  Nele são apresentadas as razões pelas quais devemos preservar o meio ambiente. 
   Na página, a seguir, você lerá um trecho desse livro bem bacana... 

Adaptado de http://www.ruthrocha.com.br/livro/azul-e-lindo-planeta-terra-nossa-casa 

Adaptado de http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html 
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4. Com qual sentido foram usadas as aspas( “ ”)
na fala do animalzinho?
________________________________________
________________________________________

Crie um novo cartum cuja legenda seja “O meio ambiente pede socorro” 
Capriche! Use seu caderno escolar para realizar seu trabalho. 

http://camaradecultura.org/livro-usa-cartuns-para-conscientizar-criancas-sobre-meio-ambiente/ 
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Vamos continuar com nossas reflexões, 
que podem nos levar a uma vida mais 
consciente! 

Como você, jovem, tem construído sua 
história? Tem reparado na beleza da 
natureza e nas pessoas ao seu redor? 

Então, vamos em frente! 
Leia quatro artigos de um texto 

mundialmente conhecido: “DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS”, 
adotada e proclamada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas (resolução 217 A 
III), em 10 de dezembro 1948. 

Artigo 1 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 
Artigo 3 
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal. 
Artigo 4 
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e 
o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. 
Artigo 5
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante.

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos 

1. Segundo a “DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS”, quem deve ser contemplado com os  direitos
propostos em seus artigos?
________________________________________________________________________________________________
2. Em 10 de dezembro de 2021, quantos anos completará este documento tão importante?
________________________________________________________________________________________________
3. Crie dois novos  artigos para a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano – 1972 
Publicada pela Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano em Junho de 1972 

      Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em Estocolmo de 5 a 16 de junho de 
1972, e, atenta à necessidade de um critério e de princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e 
guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano. 

   Agora, leia  um pequeno trecho de um outro documento muito importante. 
      Segundo este documento, a  proteção e o melhoramento do meio ambiente é uma questão fundamental que afeta o 
bem estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo mundo e 
um dever de todos. 

        A convite da Organização das Nações Unidas, Ruth Rocha e o artista plástico Otavio Roth fizeram 
juntos o livro “Azul e lindo: planeta Terra, nossa casa”, cuja grande inspiração foi a Declaração Mundial 
sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972. 

  Nele são apresentadas as razões pelas quais devemos preservar o meio ambiente. 
   Na página, a seguir, você lerá um trecho desse livro bem bacana... 

Adaptado de http://www.ruthrocha.com.br/livro/azul-e-lindo-planeta-terra-nossa-casa 

Adaptado de http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html 
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AZUL E LINDO: PLANETA TERRA,  NOSSA CASA 

Este é o planeta Terra. De longe ele é assim azul e lindo. 
É aqui que nós moramos. E é aqui que nós vamos morar para sempre. Nós, nossos filhos e os filhos dos 

nossos filhos.  
Há muito tempo que o homem vem tentando conhecer melhor o universo. 
Nesta busca são usados telescópios cada vez mais poderosos; foguetes capazes de ir cada vez mais longe; 

antenas cada vez mais aperfeiçoadas. 
Mas por enquanto não se conhece no universo inteirinho um planeta como este... 

       Mas para que a Terra continue a nos dar tudo aquilo que precisamos para viver, temos que cuidar dela como 
cuidamos de nossa própria casa, e melhor ainda, pois da nossa casa nós podemos nos mudar, da terra não. 

        Nós sabemos que não estamos tratando da Terra como deveríamos, por isso os membros da Organização das 
Nações Unidas preocuparam-se com o meio ambiente. Várias reuniões já foram feitas para discutir esse problema.  

       Destas reuniões têm saído declarações, manifestos e planos de ação que tentem estabelecer o que pode ser 
feito para evitar que a Terra −  A nossa Terra    −  A nossa casa − venha a ser transformar num ambiente hostil, com 
muitos desertos, águas envenenadas, florestas devastadas, onde seria impossível viver.  

   Essas declarações, manifestos, planos de ação dizem mais ou menos o seguinte: 
  Todos os homens são iguais e portanto têm o direito de viver bem num ambiente saudável. 
  Todos têm o dever de proteger e respeitar o meio ambiente e a vida em todas as suas formas. 

Adaptado de ROCHA, Ruth; ROTH, Otávio. Azul e lindo: Planeta Terra, Nossa Casa. Rio de janeiro: Salamandra, 2015. 

https://pixabay.com
/pt/illustrations/reuni%

C
3%

A3o-grupo-de-pessoas-conjunto-1953060/ 

1. Retire do 1º parágrafo uma expressão que indique uma circunstância de lugar.
__________________________________________________________________________________________
2. Como o homem vem tentando conhecer melhor o universo?
__________________________________________________________________________________________
3. Retire do texto o trecho que nos mostra o que precisamos fazer “para que a terra continue a nos dar tudo
aquilo que precisamos para viver”?
__________________________________________________________________________________________
4. Retire do 7º parágrafo um trecho em que o narrador se dirija explicitamente ao leitor.
_________________________________________________________________________________________
5. Segundo o texto, quem tem o direito de viver bem em um ambiente saudável?
_________________________________________________________________________________________
6. Segundo o texto, quem tem o dever de proteger o meio ambiente?
_________________________________________________________________________________________

   A Organização das Nações Unidas é uma organização internacional, fundada 
em 1945.  

A ONU é o único lugar na Terra onde todas as nações do mundo podem se 
reunir, discutir problemas comuns e encontrar soluções compartilhadas que 
beneficiem toda a humanidade. 

https://www.un.org/en/about-us 

https://pixabay.com/ 
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Você tem lido livros? Lembre-se de que ao lermos vamos adquirindo um repertório maior e 
desenvolvendo nossa imaginação. Ler contribui para nosso enriquecimento cultural. 

    No 3º bimestre, você leu um conto muito conhecido: “A princesa e o grão de ervilha”, lembra? 
   Seu enredo é linear, já que não há alteração da ordem em que os fatos ocorreram! 
   Agora, leia outro conto bem legal para encerrarmos o bimestre! 
   O conto intitula-se “A moedinha de prata” e narra a saga de uma moedinha que viaja mundo afora... 

A moedinha de prata 
     Viva! Lá vou eu pelo vasto mundo afora! − exclamou a moedinha recém-cunhada. Era um xelim de prata, que 

rolou e tilintou logo que foi posto em circulação. Sendo aquilo que se chama “um trocado”, passou por muitas mãos: 
primeiro, pelas quentes e suadas mãos das crianças; depois, pelas frias e pegajosas mãos do avarento. Por mais de 
uma semana, ficou guardada dentro de um jarro pertencente a um casal de velhos, até que eles se atrevessem a 
gastá-la.  Quando entrava na bolsa ou na carteira de uma pessoa jovem, não esquentava lugar: saía logo. 
        Como disse, era um xelim de prata. Não era de prata puríssima, pois tinha um pouquinho de cobre em sua 
composição. Mas era prata quase pura. Um dia, ficou esquecido no fundo da bolsa de uma pessoa que viajou para o 
exterior, e ali permaneceu durante mais de um ano, longe de seu país. Só depois  desse tempo, o dono da bolsa virou-
a para ver o que havia dentro dela, e encontrou o xelim. 

− Ah, uma moedinha lá da minha terra natal! Já que veio de tão longe, merece continuar viajando comigo, como
se fosse turista. 
         A moeda quase pulou de alegria. O dono devolveu-a a carteira, justamente com várias outras moedas 
estrangeiras. Essas iam e vinham, enquanto o xelim de prata ali permanecia achando que isso era uma enorme 
deferência que lhe faziam. 
         Passaram-se várias semanas. A moeda continuou viajando, cada vez para mais longe, para locais que nem sabia 
exatamente quais eram. As outras moedas diziam-lhe que ela estava ora na França, ora na Itália, mencionando nomes 
de cidades de que ela nunca ouvira falar. Mas como seriam essas cidades, se ela não podia vê-las? Tudo o que podia 
ver era o fundo da carteira, e esse jamais mudava. 
         Certa manhã, ela notou que a bolsa não ficara bem fechada, e resolveu dar uma olhadinha para fora. Por que foi 
fazer aquilo? Apressada por ver o que havia fora da carteira, acabou caindo no fundo do bolso do viajante. Quando 
chegou a noite, ele esvaziou os bolsos e entregou a roupa para ser escovada e passada. Nisso, a moedinha caiu no 
chão, sem que ninguém visse ou ouvisse, e ali ficou perdida e esquecida. 
           De manhã, o homem vestiu-se, recolocou a careira no bolso e partiu, dessa vez sem a moedinha. Não demorou 
para que alguém a encontrasse e a colocasse num porta-níqueis com duas ou três moedas. Antes que se apresentasse 
às companheiras, escutou alguém que dizia:  

− Vejam: uma moeda falsa!
Foi nesse ponto que tiveram início as aventuras do xelim de prata. Deixemos que ele próprio nos narre sua

história. 
 “Essa moeda é falsa! Não vale nada!” Um calafrio perpassou dentro de mim. Como poderiam dizer uma mentira 

daquelas? Eu tinha sido feita na Casa da Moeda, e era inteiramente de prata. Ou quase inteiramente, para ser exata. 
Bastava escutar meu tilintar, para se ver que eu era de prata. E a efígie cunhada em mim, não era genuína? Quem 
disse que eu era falsa deveria estar se referindo a alguma outra moeda. Mas não: ele falava de mim! Chama-me de 
moeda falsa! Logo uma outra voz aconselhou:  

− Tente passar essa moeda à noite, aproveitando a escuridão.
Essa seria doravante a minha sina: aceita de noite, amaldiçoada de manhã. A cada vez que era trocada de mãos,

tremia de pavor. Sabia que alguém estaria agindo de maneira desonesta, passando a perna em seu semelhante, 
impingindo-lhe uma moeda falsa. De que valia o rosto do rei estampado em mim? Cada vez que me tiravam de uma 
carteira ou uma bolsa, eu era rejeitada, devolvida, recusada! 

 O tempo passou, enquanto eu passava de mão em mão, de bolsa em bolsa. Oh, foi um tempo muito difícil! 
          Um dia, deram-me como troco a um estrangeiro. Era um turista, que não conhecia direito o dinheiro daquele país. 
Quando tentou usar-me como pagamento de uma compra, escutou logo o protesto e a recusa do vendedor: 

− Que é isso, senhor? Está tentando usar uma moeda falsa para me pagar?

Antes de continuar a história, pense... 
     Que acontecerá com o xelim? Ele será rejeitado como sempre? 

Efígie – figura de um indivíduo. 
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AZUL E LINDO: PLANETA TERRA,  NOSSA CASA 

Este é o planeta Terra. De longe ele é assim azul e lindo. 
É aqui que nós moramos. E é aqui que nós vamos morar para sempre. Nós, nossos filhos e os filhos dos 

nossos filhos.  
Há muito tempo que o homem vem tentando conhecer melhor o universo. 
Nesta busca são usados telescópios cada vez mais poderosos; foguetes capazes de ir cada vez mais longe; 

antenas cada vez mais aperfeiçoadas. 
Mas por enquanto não se conhece no universo inteirinho um planeta como este... 

       Mas para que a Terra continue a nos dar tudo aquilo que precisamos para viver, temos que cuidar dela como 
cuidamos de nossa própria casa, e melhor ainda, pois da nossa casa nós podemos nos mudar, da terra não. 

        Nós sabemos que não estamos tratando da Terra como deveríamos, por isso os membros da Organização das 
Nações Unidas preocuparam-se com o meio ambiente. Várias reuniões já foram feitas para discutir esse problema.  

       Destas reuniões têm saído declarações, manifestos e planos de ação que tentem estabelecer o que pode ser 
feito para evitar que a Terra −  A nossa Terra    −  A nossa casa − venha a ser transformar num ambiente hostil, com 
muitos desertos, águas envenenadas, florestas devastadas, onde seria impossível viver.  

   Essas declarações, manifestos, planos de ação dizem mais ou menos o seguinte: 
  Todos os homens são iguais e portanto têm o direito de viver bem num ambiente saudável. 
  Todos têm o dever de proteger e respeitar o meio ambiente e a vida em todas as suas formas. 

Adaptado de ROCHA, Ruth; ROTH, Otávio. Azul e lindo: Planeta Terra, Nossa Casa. Rio de janeiro: Salamandra, 2015. 

https://pixabay.com
/pt/illustrations/reuni%

C
3%

A3o-grupo-de-pessoas-conjunto-1953060/ 

1. Retire do 1º parágrafo uma expressão que indique uma circunstância de lugar.
__________________________________________________________________________________________
2. Como o homem vem tentando conhecer melhor o universo?
__________________________________________________________________________________________
3. Retire do texto o trecho que nos mostra o que precisamos fazer “para que a terra continue a nos dar tudo
aquilo que precisamos para viver”?
__________________________________________________________________________________________
4. Retire do 7º parágrafo um trecho em que o narrador se dirija explicitamente ao leitor.
_________________________________________________________________________________________
5. Segundo o texto, quem tem o direito de viver bem em um ambiente saudável?
_________________________________________________________________________________________
6. Segundo o texto, quem tem o dever de proteger o meio ambiente?
_________________________________________________________________________________________

   A Organização das Nações Unidas é uma organização internacional, fundada 
em 1945.  

A ONU é o único lugar na Terra onde todas as nações do mundo podem se 
reunir, discutir problemas comuns e encontrar soluções compartilhadas que 
beneficiem toda a humanidade. 

https://www.un.org/en/about-us 

https://pixabay.com/ 
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Você tem lido livros? Lembre-se de que ao lermos vamos adquirindo um repertório maior e 
desenvolvendo nossa imaginação. Ler contribui para nosso enriquecimento cultural. 

    No 3º bimestre, você leu um conto muito conhecido: “A princesa e o grão de ervilha”, lembra? 
   Seu enredo é linear, já que não há alteração da ordem em que os fatos ocorreram! 
   Agora, leia outro conto bem legal para encerrarmos o bimestre! 
   O conto intitula-se “A moedinha de prata” e narra a saga de uma moedinha que viaja mundo afora... 

A moedinha de prata 
     Viva! Lá vou eu pelo vasto mundo afora! − exclamou a moedinha recém-cunhada. Era um xelim de prata, que 

rolou e tilintou logo que foi posto em circulação. Sendo aquilo que se chama “um trocado”, passou por muitas mãos: 
primeiro, pelas quentes e suadas mãos das crianças; depois, pelas frias e pegajosas mãos do avarento. Por mais de 
uma semana, ficou guardada dentro de um jarro pertencente a um casal de velhos, até que eles se atrevessem a 
gastá-la.  Quando entrava na bolsa ou na carteira de uma pessoa jovem, não esquentava lugar: saía logo. 
        Como disse, era um xelim de prata. Não era de prata puríssima, pois tinha um pouquinho de cobre em sua 
composição. Mas era prata quase pura. Um dia, ficou esquecido no fundo da bolsa de uma pessoa que viajou para o 
exterior, e ali permaneceu durante mais de um ano, longe de seu país. Só depois  desse tempo, o dono da bolsa virou-
a para ver o que havia dentro dela, e encontrou o xelim. 

− Ah, uma moedinha lá da minha terra natal! Já que veio de tão longe, merece continuar viajando comigo, como
se fosse turista. 
         A moeda quase pulou de alegria. O dono devolveu-a a carteira, justamente com várias outras moedas 
estrangeiras. Essas iam e vinham, enquanto o xelim de prata ali permanecia achando que isso era uma enorme 
deferência que lhe faziam. 
         Passaram-se várias semanas. A moeda continuou viajando, cada vez para mais longe, para locais que nem sabia 
exatamente quais eram. As outras moedas diziam-lhe que ela estava ora na França, ora na Itália, mencionando nomes 
de cidades de que ela nunca ouvira falar. Mas como seriam essas cidades, se ela não podia vê-las? Tudo o que podia 
ver era o fundo da carteira, e esse jamais mudava. 
         Certa manhã, ela notou que a bolsa não ficara bem fechada, e resolveu dar uma olhadinha para fora. Por que foi 
fazer aquilo? Apressada por ver o que havia fora da carteira, acabou caindo no fundo do bolso do viajante. Quando 
chegou a noite, ele esvaziou os bolsos e entregou a roupa para ser escovada e passada. Nisso, a moedinha caiu no 
chão, sem que ninguém visse ou ouvisse, e ali ficou perdida e esquecida. 
           De manhã, o homem vestiu-se, recolocou a careira no bolso e partiu, dessa vez sem a moedinha. Não demorou 
para que alguém a encontrasse e a colocasse num porta-níqueis com duas ou três moedas. Antes que se apresentasse 
às companheiras, escutou alguém que dizia:  

− Vejam: uma moeda falsa!
Foi nesse ponto que tiveram início as aventuras do xelim de prata. Deixemos que ele próprio nos narre sua

história. 
 “Essa moeda é falsa! Não vale nada!” Um calafrio perpassou dentro de mim. Como poderiam dizer uma mentira 

daquelas? Eu tinha sido feita na Casa da Moeda, e era inteiramente de prata. Ou quase inteiramente, para ser exata. 
Bastava escutar meu tilintar, para se ver que eu era de prata. E a efígie cunhada em mim, não era genuína? Quem 
disse que eu era falsa deveria estar se referindo a alguma outra moeda. Mas não: ele falava de mim! Chama-me de 
moeda falsa! Logo uma outra voz aconselhou:  

− Tente passar essa moeda à noite, aproveitando a escuridão.
Essa seria doravante a minha sina: aceita de noite, amaldiçoada de manhã. A cada vez que era trocada de mãos,

tremia de pavor. Sabia que alguém estaria agindo de maneira desonesta, passando a perna em seu semelhante, 
impingindo-lhe uma moeda falsa. De que valia o rosto do rei estampado em mim? Cada vez que me tiravam de uma 
carteira ou uma bolsa, eu era rejeitada, devolvida, recusada! 

 O tempo passou, enquanto eu passava de mão em mão, de bolsa em bolsa. Oh, foi um tempo muito difícil! 
          Um dia, deram-me como troco a um estrangeiro. Era um turista, que não conhecia direito o dinheiro daquele país. 
Quando tentou usar-me como pagamento de uma compra, escutou logo o protesto e a recusa do vendedor: 

− Que é isso, senhor? Está tentando usar uma moeda falsa para me pagar?

Antes de continuar a história, pense... 
     Que acontecerá com o xelim? Ele será rejeitado como sempre? 

Efígie – figura de um indivíduo. 
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   Só então ele reparou mais detidamente em mim, e seus lábios se abriram num sorriso largo. Há quanto tempo 
ninguém sorria pra mim! Enquanto me examinava, ele disse: 

   Vejam só: um xelim do meu país! Que está fazendo por aqui? Não espanta que tenham achado que você é uma 
moeda falsa, quando na verdade é um bom e honesto xelim de prata: é que não conhecem o rosto do nosso rei, 
estampada em sua cara. Vou levá-la de volta comigo para nossa terra. 
       Ah, que maravilha ser chamada de “boa” e “honesta”! Além do mais, regressaria a minha terra! Todos veriam que eu 
era uma moeda de prata pura − ou quase pura, para ser mais exata. Todos conheceriam a efígie cunhada em mim.  
      O turista embrulhou-me em papel de seda, para que não me misturasse com as outras moedas e acabasse perdida no 
mundo outra vez e ps-me em sua carteira, só me mostrando em ocasies especiais, quando encontrava algum 
conterrneo seu.  

   Aí, costumava dizer, antes de me mostrar: 
   Quer ver uma coisa interessante? 

E então me desembrulhava e me mostrava, contando como foi que tinha me encontrado. Eu sorria por dentro, 
satisfeita por ser considerada uma “coisa interessante”. 
     Finalmente, o turista voltou para sua terra natal − quer dizer, para nossa terra natal − e, desse modo, acabaram-se de 
vez meus tormentos e tribulações. Voltei a achar que a vida era boa. Sim, eu era de prata, eu era autêntica.  
    Que minha experiência lhe sirva de lição, amigo: não desanime, não perca a esperança, porque, no final, a justiça 
sempre triunfará. Essa é a minha filosofia. 

     E era desse modo que o xelim de prata encerrava invariavelmente sua história. 

Adaptado de ANDERSEN, Hans Christian. Contos de fadas de Andersen:obra completa/ Hans Christian; (tradução Eugênio Amado). 
2ª ed. Belo Horizonte, MG: Editora Garnier, 2019. 

1. A primeira frase do texto “Viva! Lá vou eu pelo vasto mundo afora!” pode ser entendida como uma manifestação
positiva ou negativa da moedinha ao ser criada?
______________________________________________________________________________________________
2. Destaque no trecho abaixo uma expressão em que há ideia de tempo.
“Por mais de uma semana, ficou guardada dentro de um jarro(...)”
______________________________________________________________________________________________
3. Por quanto tempo o xelim ficou esquecido no fundo da bolsa da pessoa que viajava para o exterior?
______________________________________________________________________________________________
4. Quando tiveram início as aventuras do xelim de prata?
______________________________________________________________________________________________
5. A partir daí, a história que era narrada em 3ª pessoa, começa a ser contada pela própria personagem, em 1ª
pessoa. Transcreva  trechos do texto que revelem cada um de seus narradores.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1. Qual seria a “sina” (sorte, destino) do personagem xelim depois que foi considerado falso?
______________________________________________________________________________________________
2. Passado algum tempo, a alegria inicial do xelim parecia abalada. Transcreva do texto um trecho que demostre 
essa afirmação. 
______________________________________________________________________________________________
3. Quando a história do xelim começa a mudar? Por quê?
______________________________________________________________________________________________
4. A que se refere o termo destacado no trecho “Vou levá-la de volta comigo para nossa terra.”?
______________________________________________________________________________________________
5. Releia o trecho “Que minha experiência lhe sirva de lição, amigo: não desanime não perca a esperança, porque, no 
final, a justiça sempre triunfará.” Ele contém uma opinião muito importante do narrador. Qual seria essa informação?
______________________________________________________________________________________________
6. Ainda observando o trecho citado acima, sublinhe o termo em que o narrador se dirige explicitamente ao 
seu interlocutor.
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Para finalizar... Fique com essas reflexões!  
Você tem se importado com as pessoas a seu redor?  
Você tem, realmente, reservado um tempo para cuidar do 
meio ambiente?  

 Até o próximo ano! 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

M
ultiR

io 

  Querido(a) aluno(a), sua tarefa final será escrever um conto...O conteúdo do conto é você que 
vai escolher! 

     O importante é que você planeje a situação inicial, como ela vai se complicar, como essa complicação vai se 
desenvolver até atingir o clímax, e como se dará o desfecho do conto! 
     Quem vai narrar seu conto? O narrador-personagem, ou seja, aquele que participa das ações, dos fatos; ou o 
narrador-observador, que não participa da história, somente observa. 

 Para definir os personagens, você pode fazer uso da descrição. Descrever é expor com detalhes. Exemplo: Uma 
moça alta, de cabelos curtinhos passeava com sua meiga e adorável filha de onze anos... 
     Em que cenário vai se passar sua história? Defina o espaço para que o leitor possa imaginar o ambiente onde a 
história acontece. 

 Em que tempo se dará o conto? Sugerimos que seja no tempo atual, mas fica a seu critério! 
    Organize as frases em parágrafos e empregue os recursos gráficos suplementares, atentando principalmente para 
as margens e para as letras maiúsculas. Use a pontuação como marca de expressividade e os recursos coesivos 
necessários. 

  Releia, revise e depois reescreva seu conto no espaço destinado abaixo. 
  Lembre-se de que a escrita é uma forma de expressão!  
  Escrever nos permite transformar em palavras nossas ideias e nossos pensamentos... Valorize a sua escrita! 
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   Só então ele reparou mais detidamente em mim, e seus lábios se abriram num sorriso largo. Há quanto tempo 
ninguém sorria pra mim! Enquanto me examinava, ele disse: 

   Vejam só: um xelim do meu país! Que está fazendo por aqui? Não espanta que tenham achado que você é uma 
moeda falsa, quando na verdade é um bom e honesto xelim de prata: é que não conhecem o rosto do nosso rei, 
estampada em sua cara. Vou levá-la de volta comigo para nossa terra. 
       Ah, que maravilha ser chamada de “boa” e “honesta”! Além do mais, regressaria a minha terra! Todos veriam que eu 
era uma moeda de prata pura − ou quase pura, para ser mais exata. Todos conheceriam a efígie cunhada em mim.  
      O turista embrulhou-me em papel de seda, para que não me misturasse com as outras moedas e acabasse perdida no 
mundo outra vez e ps-me em sua carteira, só me mostrando em ocasies especiais, quando encontrava algum 
conterrneo seu.  

   Aí, costumava dizer, antes de me mostrar: 
   Quer ver uma coisa interessante? 

E então me desembrulhava e me mostrava, contando como foi que tinha me encontrado. Eu sorria por dentro, 
satisfeita por ser considerada uma “coisa interessante”. 
     Finalmente, o turista voltou para sua terra natal − quer dizer, para nossa terra natal − e, desse modo, acabaram-se de 
vez meus tormentos e tribulações. Voltei a achar que a vida era boa. Sim, eu era de prata, eu era autêntica.  
    Que minha experiência lhe sirva de lição, amigo: não desanime, não perca a esperança, porque, no final, a justiça 
sempre triunfará. Essa é a minha filosofia. 

     E era desse modo que o xelim de prata encerrava invariavelmente sua história. 

Adaptado de ANDERSEN, Hans Christian. Contos de fadas de Andersen:obra completa/ Hans Christian; (tradução Eugênio Amado). 
2ª ed. Belo Horizonte, MG: Editora Garnier, 2019. 

1. A primeira frase do texto “Viva! Lá vou eu pelo vasto mundo afora!” pode ser entendida como uma manifestação
positiva ou negativa da moedinha ao ser criada?
______________________________________________________________________________________________
2. Destaque no trecho abaixo uma expressão em que há ideia de tempo.
“Por mais de uma semana, ficou guardada dentro de um jarro(...)”
______________________________________________________________________________________________
3. Por quanto tempo o xelim ficou esquecido no fundo da bolsa da pessoa que viajava para o exterior?
______________________________________________________________________________________________
4. Quando tiveram início as aventuras do xelim de prata?
______________________________________________________________________________________________
5. A partir daí, a história que era narrada em 3ª pessoa, começa a ser contada pela própria personagem, em 1ª
pessoa. Transcreva  trechos do texto que revelem cada um de seus narradores.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1. Qual seria a “sina” (sorte, destino) do personagem xelim depois que foi considerado falso?
______________________________________________________________________________________________
2. Passado algum tempo, a alegria inicial do xelim parecia abalada. Transcreva do texto um trecho que demostre 
essa afirmação. 
______________________________________________________________________________________________
3. Quando a história do xelim começa a mudar? Por quê?
______________________________________________________________________________________________
4. A que se refere o termo destacado no trecho “Vou levá-la de volta comigo para nossa terra.”?
______________________________________________________________________________________________
5. Releia o trecho “Que minha experiência lhe sirva de lição, amigo: não desanime não perca a esperança, porque, no 
final, a justiça sempre triunfará.” Ele contém uma opinião muito importante do narrador. Qual seria essa informação?
______________________________________________________________________________________________
6. Ainda observando o trecho citado acima, sublinhe o termo em que o narrador se dirige explicitamente ao 
seu interlocutor.
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Para finalizar... Fique com essas reflexões!  
Você tem se importado com as pessoas a seu redor?  
Você tem, realmente, reservado um tempo para cuidar do 
meio ambiente?  

 Até o próximo ano! 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

M
ultiR

io 
  Querido(a) aluno(a), sua tarefa final será escrever um conto...O conteúdo do conto é você que 
vai escolher! 

     O importante é que você planeje a situação inicial, como ela vai se complicar, como essa complicação vai se 
desenvolver até atingir o clímax, e como se dará o desfecho do conto! 
     Quem vai narrar seu conto? O narrador-personagem, ou seja, aquele que participa das ações, dos fatos; ou o 
narrador-observador, que não participa da história, somente observa. 

 Para definir os personagens, você pode fazer uso da descrição. Descrever é expor com detalhes. Exemplo: Uma 
moça alta, de cabelos curtinhos passeava com sua meiga e adorável filha de onze anos... 
     Em que cenário vai se passar sua história? Defina o espaço para que o leitor possa imaginar o ambiente onde a 
história acontece. 

 Em que tempo se dará o conto? Sugerimos que seja no tempo atual, mas fica a seu critério! 
    Organize as frases em parágrafos e empregue os recursos gráficos suplementares, atentando principalmente para 
as margens e para as letras maiúsculas. Use a pontuação como marca de expressividade e os recursos coesivos 
necessários. 

  Releia, revise e depois reescreva seu conto no espaço destinado abaixo. 
  Lembre-se de que a escrita é uma forma de expressão!  
  Escrever nos permite transformar em palavras nossas ideias e nossos pensamentos... Valorize a sua escrita! 
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B) Temperatura registrada em São Joaquim -SC

clim
atem

po 

 42 °C 

Rio de 
Janeiro 

     Os números naturais  0,1,2,3,4,5,6, ...  surgiram da necessidade de contagem ou de ordenação. As frações e os 
números decimais  𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟐𝟐𝟐𝟐
;  𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟑𝟑𝟑𝟑
 ; 2,5; 3,2 ... surgiram para representar quantidades não inteiras. No nosso dia a dia, esses 

números – naturais e decimais - não são suficientes para expressar algumas situações, havendo a necessidade de 
trabalharmos com quantidades negativas.  

1. Leia as indicações de temperatura dos termômetros abaixo. Elas foram registradas no Jardim Botânico, na cidade
do Rio de Janeiro, e em São Joaquim, no estado de Santa Catarina. Escreva de que maneira podemos ler essas
temperaturas:

A) Temperatura registrada no Jardim Botânico - RJ
_____________________________ 

_____________________________ 

São Joaquim (Santa Catarina) 

São 
Joaquim 

-2°C

Jardim Botânico (Rio de Janeiro) 

_____________________________ 

_____________________________ 

Cidade  Temperatura 

Rio das Ostras 38º C 

Cabo Frio 35º C 

Teresópolis 11º C 

Petrópolis 9º C 

Nova Friburgo − 1° C

Itatiaia − 8° C

2. Pedro viajará com a família nas férias. Para facilitar sua escolha, ele montou uma tabela com os registros das
temperaturas de algumas cidades que gostaria de visitar.

De acordo com a tabela, responda: 

A) Qual é a temperatura registrada em Nova Friburgo?

B) Em que cidade foi registrada a menor temperatura?

C) Em que cidade foi registrada a maior temperatura?

D) Em que cidades foram registradas temperaturas negativas?

NÚMEROS INTEIROS POSITIVOS E NEGATIVOS 

Normalmente adotamos como positivas as 
temperaturas acima de 0° Celsius, e como 
negativas as temperaturas abaixo de 0 ºC.  

C
leber R

angel 

Mire sua câmera no QR 
CODE e saiba como 
fazer para visitar o 
Jardim Botânico. 
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4. Em um Campeonato Intercolegial, participaram cinco times: o time Amarelo, o time Azul, o time Verde, o time Roxo e
o time Vermelho. Dois desses times terminaram empatados na primeira posição. O critério de desempate utilizado foi o
saldo de gols. Sabendo que o saldo de gols é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos,
preencha a tabela abaixo e descubra qual time foi campeão.

Quando falamos de altitudes, a referência zero é usada para o nível 
do mar. Assim, altitudes acima do nível do mar são positivas e 
altitudes abaixo do nível do mar (profundidades) são negativas.  

3. Leia a imagem abaixo e responda:

(Superfície) 

+ 15 m

− 30 m

− 42 m

 0 m 

C
leber R

angel, im
agens pixabay 

− 38 m

A) Qual é a altitude da superfície do nível do mar?

B) Qual é a altitude das gaivotas?

C) Qual é a altitude do tubarão?

D) Qual é a altitude do polvo?

Analisando esse extrato bancário, responda: 

A) Quais são os valores positivos?

___________________________________________________ 
B) Quais são os valores negativos?

___________________________________________________ 
C) Qual é o saldo final e o que isso representa?

___________________________________________________ 

5. Leia o extrato de movimentação bancária que apresenta créditos (depósitos) e débitos (saques ou pagamentos).

Times pontos gols 
marcados 

gols 
sofridos 

saldo de 
gols 

Amarelo 9 8 9 

Azul 9 6 3 

Verde 6 5 3 

Roxo 3 3 8 

Vermelho 3 2 1 

Time campeão 

 ____________ 

Im
agens pixabay 
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B) Temperatura registrada em São Joaquim -SC

clim
atem

po 

 42 °C 

Rio de 
Janeiro 

     Os números naturais  0,1,2,3,4,5,6, ...  surgiram da necessidade de contagem ou de ordenação. As frações e os 
números decimais  𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟐𝟐𝟐𝟐
;  𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟑𝟑𝟑𝟑
 ; 2,5; 3,2 ... surgiram para representar quantidades não inteiras. No nosso dia a dia, esses 

números – naturais e decimais - não são suficientes para expressar algumas situações, havendo a necessidade de 
trabalharmos com quantidades negativas.  

1. Leia as indicações de temperatura dos termômetros abaixo. Elas foram registradas no Jardim Botânico, na cidade
do Rio de Janeiro, e em São Joaquim, no estado de Santa Catarina. Escreva de que maneira podemos ler essas
temperaturas:

A) Temperatura registrada no Jardim Botânico - RJ
_____________________________ 

_____________________________ 

São Joaquim (Santa Catarina) 

São 
Joaquim 

-2°C

Jardim Botânico (Rio de Janeiro) 

_____________________________ 

_____________________________ 

Cidade  Temperatura 

Rio das Ostras 38º C 

Cabo Frio 35º C 

Teresópolis 11º C 

Petrópolis 9º C 

Nova Friburgo − 1° C

Itatiaia − 8° C

2. Pedro viajará com a família nas férias. Para facilitar sua escolha, ele montou uma tabela com os registros das
temperaturas de algumas cidades que gostaria de visitar.

De acordo com a tabela, responda: 

A) Qual é a temperatura registrada em Nova Friburgo?

B) Em que cidade foi registrada a menor temperatura?

C) Em que cidade foi registrada a maior temperatura?

D) Em que cidades foram registradas temperaturas negativas?

NÚMEROS INTEIROS POSITIVOS E NEGATIVOS 

Normalmente adotamos como positivas as 
temperaturas acima de 0° Celsius, e como 
negativas as temperaturas abaixo de 0 ºC.  
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angel 

Mire sua câmera no QR 
CODE e saiba como 
fazer para visitar o 
Jardim Botânico. 
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4. Em um Campeonato Intercolegial, participaram cinco times: o time Amarelo, o time Azul, o time Verde, o time Roxo e
o time Vermelho. Dois desses times terminaram empatados na primeira posição. O critério de desempate utilizado foi o
saldo de gols. Sabendo que o saldo de gols é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos,
preencha a tabela abaixo e descubra qual time foi campeão.

Quando falamos de altitudes, a referência zero é usada para o nível 
do mar. Assim, altitudes acima do nível do mar são positivas e 
altitudes abaixo do nível do mar (profundidades) são negativas.  

3. Leia a imagem abaixo e responda:

(Superfície) 

+ 15 m

− 30 m

− 42 m

 0 m 

C
leber R

angel, im
agens pixabay 

− 38 m

A) Qual é a altitude da superfície do nível do mar?

B) Qual é a altitude das gaivotas?

C) Qual é a altitude do tubarão?

D) Qual é a altitude do polvo?

Analisando esse extrato bancário, responda: 

A) Quais são os valores positivos?

___________________________________________________ 
B) Quais são os valores negativos?

___________________________________________________ 
C) Qual é o saldo final e o que isso representa?

___________________________________________________ 

5. Leia o extrato de movimentação bancária que apresenta créditos (depósitos) e débitos (saques ou pagamentos).

Times pontos gols 
marcados 

gols 
sofridos 

saldo de 
gols 

Amarelo 9 8 9 

Azul 9 6 3 

Verde 6 5 3 

Roxo 3 3 8 

Vermelho 3 2 1 

Time campeão 

 ____________ 

Im
agens pixabay 
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• Os números inteiros (ℤ) também podem ser associados a pontos de uma reta.

    ℤ = { ..., -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ... } 
 Conjunto de Números Inteiros 

Após desenharmos uma reta, escolhemos um ponto nela para representar o ponto  0 (zero), chamado de origem. 
Em seguida, adotamos o sentido positivo à direita da origem (0), onde são marcados os números positivos; e o 
sentido negativo à esquerda da origem, onde são marcados os números negativos. Essas marcações são feitas 
sempre mantendo a mesma unidade. 

6. Leia a reta numérica abaixo e responda:

A) Quais são os números representados pelas letras A, B, C, e D ?   __________________________________________

B) Quantas unidades separam o ponto A do ponto D ?______________________________________________________

 Origem 

 sentido negativo     sentido positivo 

7. Em um dia de folga, Ana Luísa saiu de casa para resolver algumas coisas pendentes. Saiu cedo com seu filho, foi
até a  igreja e assistiram a uma missa. Em seguida, ela levou seu filho ao hospital para tomar vacinas. Depois foram
juntos à escola para realizarem a matrícula dele, retornando para casa em seguida. Com base na marcação em metros,
feita na reta numérica indicando os locais por onde eles passaram, calcule quantos metros eles caminharam durante
todo esse dia, nesse percurso?

O zero é um número neutro. 
Não é considerado positivo 
nem negativo.  

-200    -150    -100    - 50       0       50     100     150     200    250    300     350     400

Escola 
Igreja 

Casa 
Hospital 

LOCALIZANDO NÚMEROS INTEIROS NA RETA NUMÉRICA 

 C
leber R

ange im
agens pixabayl 

Os números positivos podem 
vir ou não acompanhados do 
sinal “+”. 

- 6    - 5     - 4     - 3     - 2     - 1      0      + 1    + 2    + 3    + 4    + 5   + 6

-6     -5       AA      -3       BB      -1      0       CC     +2      +3     +4      DD     +6
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8. Escreva como podemos representar as situações abaixo, utilizando os números inteiros:

A) 8 graus abaixo de 0º C  ________ B) Um saldo de gols negativo de 3 gols       ________

C) Um débito de R$ 40,00        ________ D) O topo de uma montanha a 650 m de altitude  ________

E) Um crédito de R$ 120,00     ________ F) Um mergulho no mar a 10 metros de profundidade ________

MÓDULO OU VALOR ABSOLUTO DE UM NÚMERO INTEIRO 

NÚMEROS INTEIROS OPOSTOS OU SIMÉTRICOS 

O ponto A está localizado a 4 unidades do ponto 0 (origem). Logo, o módulo de   – 4 é igual a 4. 
O ponto B está localizado a 3 unidades do ponto 0 (origem).  Logo, o módulo de  + 3 é igual a 3. 

−4  = 4 

+3  = 3 

9. Responda:

A) Qual é o módulo de 0 (zero) ? ________  B) + 19  =  ________  C) −40   =  ________ 

D) Qual é o módulo de − 19 ?     ________  E) −1     =  ________  F) −31   =    ________ 

• Chamamos de módulo ou de valor absoluto a distância entre um ponto qualquer da reta numérica até a origem.
• O módulo é representado por duas barras verticais paralelas: Módulo de +5,  indicamos +5 . 
• Para determinarmos o módulo de um número, basta reescrever esse número sem o sinal.

• Chamamos de números opostos ou simétricos os números cuja localização está à mesma distância da origem.
• Números opostos ou simétricos possuem o mesmo módulo.

Possuem a mesma distância em relação à origem (0) 

O oposto ou simétrico de  +1  é  −1  
O oposto ou simétrico de  −2 é  +2 

Eixo de simetria 

Pixabay 

O módulo de zero é zero 
0  = 0 

A simetria ocorre quando se divide um 
objeto em duas partes idênticas que, 
quando sobrepostas,  devem coincidir. 
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• Os números inteiros (ℤ) também podem ser associados a pontos de uma reta.

    ℤ = { ..., -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ... } 
 Conjunto de Números Inteiros 

Após desenharmos uma reta, escolhemos um ponto nela para representar o ponto  0 (zero), chamado de origem. 
Em seguida, adotamos o sentido positivo à direita da origem (0), onde são marcados os números positivos; e o 
sentido negativo à esquerda da origem, onde são marcados os números negativos. Essas marcações são feitas 
sempre mantendo a mesma unidade. 

6. Leia a reta numérica abaixo e responda:

A) Quais são os números representados pelas letras A, B, C, e D ?   __________________________________________

B) Quantas unidades separam o ponto A do ponto D ?______________________________________________________

 Origem 

 sentido negativo     sentido positivo 

7. Em um dia de folga, Ana Luísa saiu de casa para resolver algumas coisas pendentes. Saiu cedo com seu filho, foi
até a  igreja e assistiram a uma missa. Em seguida, ela levou seu filho ao hospital para tomar vacinas. Depois foram
juntos à escola para realizarem a matrícula dele, retornando para casa em seguida. Com base na marcação em metros,
feita na reta numérica indicando os locais por onde eles passaram, calcule quantos metros eles caminharam durante
todo esse dia, nesse percurso?

O zero é um número neutro. 
Não é considerado positivo 
nem negativo.  

-200    -150    -100    - 50       0       50     100     150     200    250    300     350     400

Escola 
Igreja 

Casa 
Hospital 

LOCALIZANDO NÚMEROS INTEIROS NA RETA NUMÉRICA 

 C
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Os números positivos podem 
vir ou não acompanhados do 
sinal “+”. 

- 6    - 5     - 4     - 3     - 2     - 1      0      + 1    + 2    + 3    + 4    + 5   + 6

-6     -5       AA      -3       BB      -1      0       CC     +2      +3     +4      DD     +6
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8. Escreva como podemos representar as situações abaixo, utilizando os números inteiros:

A) 8 graus abaixo de 0º C  ________ B) Um saldo de gols negativo de 3 gols       ________

C) Um débito de R$ 40,00        ________ D) O topo de uma montanha a 650 m de altitude  ________

E) Um crédito de R$ 120,00     ________ F) Um mergulho no mar a 10 metros de profundidade ________

MÓDULO OU VALOR ABSOLUTO DE UM NÚMERO INTEIRO 

NÚMEROS INTEIROS OPOSTOS OU SIMÉTRICOS 

O ponto A está localizado a 4 unidades do ponto 0 (origem). Logo, o módulo de   – 4 é igual a 4. 
O ponto B está localizado a 3 unidades do ponto 0 (origem).  Logo, o módulo de  + 3 é igual a 3. 

−4  = 4 

+3  = 3 

9. Responda:

A) Qual é o módulo de 0 (zero) ? ________  B) + 19  =  ________  C) −40   =  ________ 

D) Qual é o módulo de − 19 ?     ________  E) −1     =  ________  F) −31   =    ________ 

• Chamamos de módulo ou de valor absoluto a distância entre um ponto qualquer da reta numérica até a origem.
• O módulo é representado por duas barras verticais paralelas: Módulo de +5,  indicamos +5 . 
• Para determinarmos o módulo de um número, basta reescrever esse número sem o sinal.

• Chamamos de números opostos ou simétricos os números cuja localização está à mesma distância da origem.
• Números opostos ou simétricos possuem o mesmo módulo.

Possuem a mesma distância em relação à origem (0) 

O oposto ou simétrico de  +1  é  −1  
O oposto ou simétrico de  −2 é  +2 

Eixo de simetria 

Pixabay 

O módulo de zero é zero 
0  = 0 

A simetria ocorre quando se divide um 
objeto em duas partes idênticas que, 
quando sobrepostas,  devem coincidir. 
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OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS 

 ADIÇÃO

• Adição entre (– 5 ) e ( + 10)

+ 10  → como temos que somar + 10, e
o + 10 é positivo, andamos dez espaços
(unidades) para direita, chegando no
resultado + 5.

  Para efetuarmos uma adição, podemos utilizar uma reta numérica. Observe: 

     Localizamos o primeiro número na reta numérica. Depois, andamos a quantidade de unidades do segundo número. 
Se o segundo  número é positivo, andamos para direita; se o segundo número é negativo, andamos para esquerda. 

  (– 5 ) + ( + 10 ) = – 5 + 10  =   + 5 

10. Responda:

A) Qual é o simétrico de 0 (zero) ? ________  B ) Qual é o simétrico de – 28 ?   ________ 

C) Qual é o simétrico de + 45 ?        ________ D) Qual é o simétrico de – 98 ?     ________

     Lembre-se de que o zero é o elemento neutro da adição; ou seja, se temos a 
soma de duas parcelas e uma das parcelas é zero, o resultado dessa adição será 
igual ao valor da outra parcela.  Exemplo: 0 + 5 = 5 

11. Utilizando o auxílio da reta numérica abaixo, responda:

A) (– 3 ) + (+ 0) = ______        B) ( + 6 ) + (– 4) = ______        C) (– 5 ) + (– 1) = ______      D) (– 1 ) + (– 1) = ______

12. Em uma cidade, um termômetro registrou – 4 °C durante o dia. À noite, a temperatura baixou 5° C. Qual foi a
temperatura registrada à noite?

 C
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Pedra da Gávea  
Parque Nacional da Tijuca - RJ 

13. Emanuelle comprou 6 sacolés que estavam sendo vendidos na porta da escola. Como o vendedor não tinha troco,
deixou que ela pagasse depois. Cada sacolé custou R$ 1,00 e o vendedor anotou,  em seu caderninho, – R$ 6,00 em
nome de Emanuelle. No dia seguinte, ela pagou ao vendedor R$ 2,00 para reduzir sua dívida. Como ficou a conta de
Emanuelle no caderninho do vendedor?

14. Um instrutor de escaladas levou um grupo de alunos para subir a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Após subirem
690 m de altitude, acima do nível do mar, ele fez uma parada para o grupo tirar fotografias. Depois continuaram a subir
mais 152 m, chegando ao topo da Pedra da Gávea. Diante dessas informações, diga quantos metros de altitude tem a
Pedra da Gávea.

Para efetuarmos uma subtração, podemos utilizar a operação inversa, que é a adição. Observe: 

• Subtração entre  ( – 5 )  e  ( – 10)      →     ( – 5)  –  ( –10 )   =   – 5   + 10  =  + 5

• Subtração entre  (  0  )  e  ( + 11 )     →     (  0  )  –  ( + 11 )  =      0   – 11   =  – 11

15. Dois golfinhos nadavam no fundo do mar. Um golfinho estava a uma profundidade de 15 metros (– 15 m) e o outro
golfinho a uma profundidade de 8 metros (– 8 m).  Qual é a diferença de profundidade entre eles ?

 SUBTRAÇÃO

  A diferença entre dois números inteiros é igual à soma do primeiro com o oposto do segundo. 

16. Mirella foi ao Banco e tirou um extrato. Seu saldo estava negativo em R$ 25,00. Ela fez
um depósito e seu saldo passou a ficar positivo em R$ 30,00. Qual foi o valor do depósito
feito por Mirella?
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OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS 

 ADIÇÃO

• Adição entre (– 5 ) e ( + 10)

+ 10  → como temos que somar + 10, e
o + 10 é positivo, andamos dez espaços
(unidades) para direita, chegando no
resultado + 5.

  Para efetuarmos uma adição, podemos utilizar uma reta numérica. Observe: 

     Localizamos o primeiro número na reta numérica. Depois, andamos a quantidade de unidades do segundo número. 
Se o segundo  número é positivo, andamos para direita; se o segundo número é negativo, andamos para esquerda. 

  (– 5 ) + ( + 10 ) = – 5 + 10  =   + 5 

10. Responda:

A) Qual é o simétrico de 0 (zero) ? ________  B ) Qual é o simétrico de – 28 ?   ________ 

C) Qual é o simétrico de + 45 ?        ________ D) Qual é o simétrico de – 98 ?     ________

     Lembre-se de que o zero é o elemento neutro da adição; ou seja, se temos a 
soma de duas parcelas e uma das parcelas é zero, o resultado dessa adição será 
igual ao valor da outra parcela.  Exemplo: 0 + 5 = 5 

11. Utilizando o auxílio da reta numérica abaixo, responda:

A) (– 3 ) + (+ 0) = ______        B) ( + 6 ) + (– 4) = ______        C) (– 5 ) + (– 1) = ______      D) (– 1 ) + (– 1) = ______

12. Em uma cidade, um termômetro registrou – 4 °C durante o dia. À noite, a temperatura baixou 5° C. Qual foi a
temperatura registrada à noite?
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Pedra da Gávea  
Parque Nacional da Tijuca - RJ 

13. Emanuelle comprou 6 sacolés que estavam sendo vendidos na porta da escola. Como o vendedor não tinha troco,
deixou que ela pagasse depois. Cada sacolé custou R$ 1,00 e o vendedor anotou,  em seu caderninho, – R$ 6,00 em
nome de Emanuelle. No dia seguinte, ela pagou ao vendedor R$ 2,00 para reduzir sua dívida. Como ficou a conta de
Emanuelle no caderninho do vendedor?

14. Um instrutor de escaladas levou um grupo de alunos para subir a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Após subirem
690 m de altitude, acima do nível do mar, ele fez uma parada para o grupo tirar fotografias. Depois continuaram a subir
mais 152 m, chegando ao topo da Pedra da Gávea. Diante dessas informações, diga quantos metros de altitude tem a
Pedra da Gávea.

Para efetuarmos uma subtração, podemos utilizar a operação inversa, que é a adição. Observe: 

• Subtração entre  ( – 5 )  e  ( – 10)      →     ( – 5)  –  ( –10 )   =   – 5   + 10  =  + 5

• Subtração entre  (  0  )  e  ( + 11 )     →     (  0  )  –  ( + 11 )  =      0   – 11   =  – 11

15. Dois golfinhos nadavam no fundo do mar. Um golfinho estava a uma profundidade de 15 metros (– 15 m) e o outro
golfinho a uma profundidade de 8 metros (– 8 m).  Qual é a diferença de profundidade entre eles ?

 SUBTRAÇÃO

  A diferença entre dois números inteiros é igual à soma do primeiro com o oposto do segundo. 

16. Mirella foi ao Banco e tirou um extrato. Seu saldo estava negativo em R$ 25,00. Ela fez
um depósito e seu saldo passou a ficar positivo em R$ 30,00. Qual foi o valor do depósito
feito por Mirella?
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EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM ADIÇÕES E SUBTRAÇÕES DE NÚMEROS INTEIROS 

17. A Cagarra é a ilha mais alta e a mais visível do arquipélago das Cagarras. Possui 79m
de altitude e é recoberta de guano, que lhe dá um tom esbranquiçado. Sua parte
submersa é mais íngreme ao norte, com o costão rochoso descendo bastante inclinado
por cerca de 20 m de profundidade. Com base nessas informações, indique qual é a
variação de altitude entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo da ilha.

18. Em Itatiaia, cidade localizada na Serra da Mantiqueira no Estado do Rio de Janeiro, em
um determinado dia, os termômetros registraram uma temperatura de 5 °C negativos durante
a madrugada. Após o sol aparecer, a temperatura subiu para 10 °C positivos. Diante dessas
informações, calcule a variação de temperatura registrada nesse dia.

     Para resolvermos as expressões numéricas, utilizaremos, agora, os conceitos de adição e de subtração que 
acabamos de aprender. Observe:  

A) ( – 8 ) + ( + 5 ) – ( + 3 ) + ( – 2 ) – (– 2 ) = B) 8   +    ( + 7 – 1  ) –  (– 3  +  1 – 5 )  =

– 8    +  5    –  3   – 2   +  2   =  8   +    7 –  1 +  3 –  1 +   5  = 

– 8   –  3   – 2   + 5   +   2     =  8   +    7 +  3   +   5 –  1   –  1   = 

– 13 + 7    =    – 6 + 23 – 2   =      + 21

19. Calcule o resultado das expressões :

A) ( 30  –  45 )  –  8  + 2  +  (  25  –  9  +  2 )    =      __________

B) ( –  5 ) – ( – 7 ) + ( – 12 ) – ( + 9 ) + ( – 8 )  =      __________

C) +  10  +  (–  6 –  3 ) –  4  –  ( + 8 – 5 )  –  ( – 7 + 12 )  =    __________

D) 12  –  ( – 9 ) +  ( – 5 )  +  (  9  –  5  + 4  – 11 + 10 )   =     __________

E) ( + 4  – 12  – 5 + 7 – 12 ) –  ( – 8 + 3 –  4 + 6 – 18 )  =     __________

C
leber R

angel 

     Se antes dos parênteses houver 
um sinal negativo, trocamos o sinal 
de todos os números que estão 
dentro desses parênteses. Se antes 
dos parênteses houver um sinal 
positivo, os sinais não são alterados. 
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Ilha Cagarra - RJ 

Mire sua câmera no 
QR CODE e saiba 
mais sobre as Ilhas 
Cagarras. 
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21. Uma joaninha caiu em um buraco de 8 m de profundidade. Sabendo que, durante o dia, a joaninha consegue subir
4 m, mas, à noite, ela sempre escorrega caindo 2 m, calcule quantos dias ela levará para sair desse buraco.

(A) Ela levará 3 dias para sair do buraco.
(B) Ela levará 4 dias para sair do buraco.
(C) Ela levará 5 dias para sair do buraco.
(D) Ela não conseguirá sair do buraco.

data operação valor 
1 maio colocou R$ 70,00 

2 maio retirou R$  5,00 

5 maio colocou R$ 10,00 

7 maio retirou R$  9,00 

12 maio colocou R$ 15,00 

14 maio retirou R$ 10,00 

18 maio colocou R$ 10,00 

25 maio colocou R$ 10,00 

20. Yuri juntou suas economias em uma caixinha para
comprar um skate. A tabela ao lado mostra a
movimentação feita por Yuri nessa caixinha. Com
base nas informações da tabela, calcule quanto Yuri
conseguiu juntar.

MULTIPLICAÇÃO 

MULTIPLICAÇÃO • O produto de dois números de mesmo sinal é sempre positivo:
( – 9 ) ⋅ ( – 5 )  =  + 45

• O produto de dois números de sinais diferentes é sempre negativo:
( + 6 ) ⋅  ( – 6 )  =   – 36

22. Yago estava com saldo de – R$ 30,00 no banco. Sua situação financeira piorou e sua dívida triplicou no banco. Com
base nessas informações , qual é o novo saldo de Yago?

23. Ana Laura fez um teste com 10 questões. A cada questão respondida corretamente, ela ganhava 3 pontos e a cada
questão respondida  erroneamente, ela perdia 2 pontos. Sabendo que ela acertou 7 questões e errou 3 questões,
calcule a pontuação de Ana Laura no teste.

Im
agens pixabay 

     Produto é o nome dado ao 
resultado de uma multiplicação. 
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EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM ADIÇÕES E SUBTRAÇÕES DE NÚMEROS INTEIROS 

17. A Cagarra é a ilha mais alta e a mais visível do arquipélago das Cagarras. Possui 79m
de altitude e é recoberta de guano, que lhe dá um tom esbranquiçado. Sua parte
submersa é mais íngreme ao norte, com o costão rochoso descendo bastante inclinado
por cerca de 20 m de profundidade. Com base nessas informações, indique qual é a
variação de altitude entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo da ilha.

18. Em Itatiaia, cidade localizada na Serra da Mantiqueira no Estado do Rio de Janeiro, em
um determinado dia, os termômetros registraram uma temperatura de 5 °C negativos durante
a madrugada. Após o sol aparecer, a temperatura subiu para 10 °C positivos. Diante dessas
informações, calcule a variação de temperatura registrada nesse dia.

     Para resolvermos as expressões numéricas, utilizaremos, agora, os conceitos de adição e de subtração que 
acabamos de aprender. Observe:  

A) ( – 8 ) + ( + 5 ) – ( + 3 ) + ( – 2 ) – (– 2 ) = B) 8   +    ( + 7 – 1  ) –  (– 3  +  1 – 5 )  =

– 8    +  5    –  3   – 2   +  2   =  8   +    7 –  1 +  3 –  1 +   5  = 

– 8   –  3   – 2   + 5   +   2     =  8   +    7 +  3   +   5 –  1   –  1   = 

– 13 + 7    =    – 6 + 23 – 2   =      + 21

19. Calcule o resultado das expressões :

A) ( 30  –  45 )  –  8  + 2  +  (  25  –  9  +  2 )    =      __________

B) ( –  5 ) – ( – 7 ) + ( – 12 ) – ( + 9 ) + ( – 8 )  =      __________

C) +  10  +  (–  6 –  3 ) –  4  –  ( + 8 – 5 )  –  ( – 7 + 12 )  =    __________

D) 12  –  ( – 9 ) +  ( – 5 )  +  (  9  –  5  + 4  – 11 + 10 )   =     __________

E) ( + 4  – 12  – 5 + 7 – 12 ) –  ( – 8 + 3 –  4 + 6 – 18 )  =     __________

C
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angel 

     Se antes dos parênteses houver 
um sinal negativo, trocamos o sinal 
de todos os números que estão 
dentro desses parênteses. Se antes 
dos parênteses houver um sinal 
positivo, os sinais não são alterados. 
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21. Uma joaninha caiu em um buraco de 8 m de profundidade. Sabendo que, durante o dia, a joaninha consegue subir
4 m, mas, à noite, ela sempre escorrega caindo 2 m, calcule quantos dias ela levará para sair desse buraco.

(A) Ela levará 3 dias para sair do buraco.
(B) Ela levará 4 dias para sair do buraco.
(C) Ela levará 5 dias para sair do buraco.
(D) Ela não conseguirá sair do buraco.

data operação valor 
1 maio colocou R$ 70,00 

2 maio retirou R$  5,00 

5 maio colocou R$ 10,00 

7 maio retirou R$  9,00 

12 maio colocou R$ 15,00 

14 maio retirou R$ 10,00 

18 maio colocou R$ 10,00 

25 maio colocou R$ 10,00 

20. Yuri juntou suas economias em uma caixinha para
comprar um skate. A tabela ao lado mostra a
movimentação feita por Yuri nessa caixinha. Com
base nas informações da tabela, calcule quanto Yuri
conseguiu juntar.

MULTIPLICAÇÃO 

MULTIPLICAÇÃO • O produto de dois números de mesmo sinal é sempre positivo:
( – 9 ) ⋅ ( – 5 )  =  + 45

• O produto de dois números de sinais diferentes é sempre negativo:
( + 6 ) ⋅  ( – 6 )  =   – 36

22. Yago estava com saldo de – R$ 30,00 no banco. Sua situação financeira piorou e sua dívida triplicou no banco. Com
base nessas informações , qual é o novo saldo de Yago?

23. Ana Laura fez um teste com 10 questões. A cada questão respondida corretamente, ela ganhava 3 pontos e a cada
questão respondida  erroneamente, ela perdia 2 pontos. Sabendo que ela acertou 7 questões e errou 3 questões,
calcule a pontuação de Ana Laura no teste.

Im
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     Produto é o nome dado ao 
resultado de uma multiplicação. 
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24. Um instrutor de mergulho pediu aos seus alunos que, ao mergulhar, fizessem pausas
a cada 5 m de profundidade. Sabendo que esses alunos fizeram 5 pausas, qual foi a
altitude alcançada por eles?

MULTIPLICAÇÃO COM VÁRIOS FATORES: 

• Se todos os fatores forem positivos, o resultado (produto) será positivo. Para tal, basta multiplicar os módulos:

(+ 2)  ⋅  (+ 1) ⋅  (+ 5) ⋅  (+ 2)   =  + 20

• Se, pelo menos, um dos fatores for zero, o resultado (produto) será zero.

( – 2 ) ⋅  (  0  ) ⋅  (+ 5) ⋅  (– 2)  =   0
• Nos demais casos, contamos o número de fatores negativos. Se o número de fatores negativos for par, o

resultado será positivo; se o número de fatores negativos for ímpar, o resultado será negativo.

      (+ 2) ⋅  ( – 1) ⋅  (+ 5) ⋅  (+ 1)     =  – 10  ( um fator negativo ) 

      (+ 3) ⋅  (+ 2) ⋅  ( – 1) ⋅ ( – 2)    =   + 12  ( dois fatores negativos) 

      (+ 2) ⋅   ( – 2) ⋅  ( – 5) ⋅  ( – 2)  =  – 40   ( três  fatores negativos) 

25. Calcule as multiplicações:

A) ( – 20 ) ⋅  ( – 2 ) ⋅  (  0  ) ⋅  ( +1 )   = ________ B) ( –  2 ) ⋅  ( – 3 ) ⋅  ( + 6 ) ⋅  ( – 1 )   = ________

C) ( + 4 ) ⋅  ( + 8 ) ⋅  ( –  2 ) ⋅  (–  3 )   = ________ D) ( – 10 ) ⋅  ( – 1 ) ⋅ ( – 2 ) ⋅  ( – 1 )   = ________

DIVISÃO 
• A divisão é a operação inversa da multiplicação.
• A regra dos sinais para a divisão é a mesma da multiplicação:

Se os dois números apresentarem o mesmo sinal, o resultado é positivo:

( – 20 )  ∶  ( – 4 ) =  + 5

Se os dois números apresentarem sinais diferentes, o resultado é negativo: 

( +20  ) :  ( – 4 )  =  – 5

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

DIVISÃO 

Não existe divisão por zero. Não há sentido 
em dividir em zero partes.  Qualquer 
número vezes 0 resulta em zero. 

Fator é o nome dado a cada 
número envolvido em uma 
multiplicação cujo resultado é 
chamado de produto. 
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26. Assim que foi comprado, um freezer trabalhava a uma temperatura de – 21º C . Após
muitos anos de uso, seu rendimento diminuiu e ele passou a trabalhar com um terço dessa
temperatura. Em qual temperatura esse freezer passou a trabalhar?

C
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angel  

27. Um submarino navegava a uma  altitude de – 600 metros. Seu radar identificou um grupo de mergulhadores a um
quarto dessa altitude. Qual era a altitude do grupo de mergulhadores naquele momento?

28. Uma tartaruga está localizada a – 28 metros de altitude (profundidade). Sabendo que o
tubarão está localizado na metade da altitude da tartaruga, dê a localização dele.

POTENCIAÇÃO 

29. Um mergulhador desceu a – 27 metros de altitude para fazer um reparo numa
plataforma de petróleo. Quando já estava em um terço dessa altitude, ele avistou
um tubarão. A que altitude o mergulhador estava quando avistou o animal?

C
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angel, im
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• Quando a base é um número positivo, a potência também é um número positivo.

( +5  )² =  ( +5 ) ⋅ ( + 5 ) =  + 25 ( +2  )3  =  ( +2 ) ⋅ ( + 2) ⋅ ( + 2) =   + 8

• Quando a base é um número negativo e o expoente é par , a potência é positiva.

( – 1 )4  =  + 1 ( – 4 )²  =  ( – 4 ) ⋅ ( – 4 )  =  +16

• Quando a base é um número negativo e o expoente é ímpar, a potência é negativa.

( – 9 )¹ = – 9 ( – 5 )³  =  ( – 5 ) ⋅ ( – 5 ) ⋅ ( – 5 )  =  – 125

• Toda potência com base diferente de zero e expoente igual a zero, tem resultado = +1

( 348 )0   = 1           b)  (– 23 )0    = 1

A potenciação é a 
multiplicação de 
fatores iguais.  

Pixabay 

Pixabay 
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24. Um instrutor de mergulho pediu aos seus alunos que, ao mergulhar, fizessem pausas
a cada 5 m de profundidade. Sabendo que esses alunos fizeram 5 pausas, qual foi a
altitude alcançada por eles?

MULTIPLICAÇÃO COM VÁRIOS FATORES: 

• Se todos os fatores forem positivos, o resultado (produto) será positivo. Para tal, basta multiplicar os módulos:

(+ 2)  ⋅  (+ 1) ⋅  (+ 5) ⋅  (+ 2)   =  + 20

• Se, pelo menos, um dos fatores for zero, o resultado (produto) será zero.

( – 2 ) ⋅  (  0  ) ⋅  (+ 5) ⋅  (– 2)  =   0
• Nos demais casos, contamos o número de fatores negativos. Se o número de fatores negativos for par, o

resultado será positivo; se o número de fatores negativos for ímpar, o resultado será negativo.

      (+ 2) ⋅  ( – 1) ⋅  (+ 5) ⋅  (+ 1)     =  – 10  ( um fator negativo ) 

      (+ 3) ⋅  (+ 2) ⋅  ( – 1) ⋅ ( – 2)    =   + 12  ( dois fatores negativos) 

      (+ 2) ⋅   ( – 2) ⋅  ( – 5) ⋅  ( – 2)  =  – 40   ( três  fatores negativos) 

25. Calcule as multiplicações:

A) ( – 20 ) ⋅  ( – 2 ) ⋅  (  0  ) ⋅  ( +1 )   = ________ B) ( –  2 ) ⋅  ( – 3 ) ⋅  ( + 6 ) ⋅  ( – 1 )   = ________

C) ( + 4 ) ⋅  ( + 8 ) ⋅  ( –  2 ) ⋅  (–  3 )   = ________ D) ( – 10 ) ⋅  ( – 1 ) ⋅ ( – 2 ) ⋅  ( – 1 )   = ________

DIVISÃO 
• A divisão é a operação inversa da multiplicação.
• A regra dos sinais para a divisão é a mesma da multiplicação:

Se os dois números apresentarem o mesmo sinal, o resultado é positivo:

( – 20 )  ∶  ( – 4 ) =  + 5

Se os dois números apresentarem sinais diferentes, o resultado é negativo: 

( +20  ) :  ( – 4 )  =  – 5

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

DIVISÃO 

Não existe divisão por zero. Não há sentido 
em dividir em zero partes.  Qualquer 
número vezes 0 resulta em zero. 

Fator é o nome dado a cada 
número envolvido em uma 
multiplicação cujo resultado é 
chamado de produto. 
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26. Assim que foi comprado, um freezer trabalhava a uma temperatura de – 21º C . Após
muitos anos de uso, seu rendimento diminuiu e ele passou a trabalhar com um terço dessa
temperatura. Em qual temperatura esse freezer passou a trabalhar?
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27. Um submarino navegava a uma  altitude de – 600 metros. Seu radar identificou um grupo de mergulhadores a um
quarto dessa altitude. Qual era a altitude do grupo de mergulhadores naquele momento?

28. Uma tartaruga está localizada a – 28 metros de altitude (profundidade). Sabendo que o
tubarão está localizado na metade da altitude da tartaruga, dê a localização dele.

POTENCIAÇÃO 

29. Um mergulhador desceu a – 27 metros de altitude para fazer um reparo numa
plataforma de petróleo. Quando já estava em um terço dessa altitude, ele avistou
um tubarão. A que altitude o mergulhador estava quando avistou o animal?

C
leber R

angel, im
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• Quando a base é um número positivo, a potência também é um número positivo.

( +5  )² =  ( +5 ) ⋅ ( + 5 ) =  + 25 ( +2  )3  =  ( +2 ) ⋅ ( + 2) ⋅ ( + 2) =   + 8

• Quando a base é um número negativo e o expoente é par , a potência é positiva.

( – 1 )4  =  + 1 ( – 4 )²  =  ( – 4 ) ⋅ ( – 4 )  =  +16

• Quando a base é um número negativo e o expoente é ímpar, a potência é negativa.

( – 9 )¹ = – 9 ( – 5 )³  =  ( – 5 ) ⋅ ( – 5 ) ⋅ ( – 5 )  =  – 125

• Toda potência com base diferente de zero e expoente igual a zero, tem resultado = +1

( 348 )0   = 1           b)  (– 23 )0    = 1

A potenciação é a 
multiplicação de 
fatores iguais.  
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30. Um escritório possui 5 gaveteiros com 5 gavetas em cada um. Em cada uma das
gavetas há 5 pastas com 5 envelopes cada. Sabendo disso, calcule o número de
envelopes existentes nesses gaveteiros.

Pixabay 

31. Determine o valor das potências abaixo:

A) ( −2)3= B) ( +2)3 = C) −24= D) ( +3)5=

RADICIAÇÃO 
• A radiciação é a operação inversa da potenciação.

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐  = 15, pois 15² = 15 ⋅⋅  15 = 125  

• Para determinar a 36 , por exemplo, precisamos encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em
36; ou seja, um número que, elevado ao quadrado, é igual a 36.

36  = 6, pois   6 ⋅⋅ 6 =  6 ²  = 36  → 36 é um quadrado perfeito. 

• Somente os quadrados perfeitos têm como raiz quadrada um número inteiro.

0 = 0, onde 0 é um número inteiro.

4 = 2, logo 4 é um quadrado perfeito.

5 = 2,2360... é impossível em ℤ, logo o número 5 não é um quadrado perfeito.

32. Determine as raízes:

A) 49  =    ________       B)  64 =    ________        C) (−4) =  ________ D) 81 =     ________

E) – ( 64) = ________      F) – ( 25) =________        G) (−144) =  ________        H) (−81) =  ________

33. Determine a medida do lado de uma sala, de formato quadrado, cuja área é igual a 16m².

     (− 6 )²  também resulta em 36, pois  (− 6 ) ⋅⋅ (− 6 ) = + 36. 
No entanto, considera-se que raiz quadrada representa 
sempre um número positivo. 

     Conjunto ℤ é o conjunto 
dos números inteiros.  

16 m² 

225 
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- Um ângulo pode ser classificado em: agudo, reto, obtuso ou raso.

 RETO 
Mede 90°. 

    AGUDO 
Mede entre 0° e 90°. 

      OBTUSO 
Mede entre 90° e 180° 

   RASO 
Mede 180°. 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 

semirretas de 
mesma origem. 

(lados do ângulo) 

- Se os lados do ângulo forem formados por semirretas opostas, temos um ângulo de meia volta, chamado ângulo raso.

- Se os lados do ângulo forem formados por semirretas que coincidem, temos:

ou 

• Chamamos de ângulo a região do
plano limitada por duas semirretas de
mesma origem que, normalmente, é
expressa em graus(°).

34. Nos relógios abaixo, os ponteiros formam ângulos indicados em azul. Classifique-os:

A)     B)     C)   

  ___________________       ____________________    ___________________ 

D)          E) 

  ____________________       _____________________ 

Im
agens pixabay 

ÂNGULOS 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�   lê-se ângulo AOB 

Um ângulo de uma volta 
completa corresponde a 360°. 
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30. Um escritório possui 5 gaveteiros com 5 gavetas em cada um. Em cada uma das
gavetas há 5 pastas com 5 envelopes cada. Sabendo disso, calcule o número de
envelopes existentes nesses gaveteiros.

Pixabay 

31. Determine o valor das potências abaixo:

A) ( −2)3= B) ( +2)3 = C) −24= D) ( +3)5=

RADICIAÇÃO 
• A radiciação é a operação inversa da potenciação.

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐  = 15, pois 15² = 15 ⋅⋅  15 = 125  

• Para determinar a 36 , por exemplo, precisamos encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em
36; ou seja, um número que, elevado ao quadrado, é igual a 36.

36  = 6, pois   6 ⋅⋅ 6 =  6 ²  = 36  → 36 é um quadrado perfeito. 

• Somente os quadrados perfeitos têm como raiz quadrada um número inteiro.

0 = 0, onde 0 é um número inteiro.

4 = 2, logo 4 é um quadrado perfeito.

5 = 2,2360... é impossível em ℤ, logo o número 5 não é um quadrado perfeito.

32. Determine as raízes:

A) 49  =    ________       B)  64 =    ________        C) (−4) =  ________ D) 81 =     ________

E) – ( 64) = ________      F) – ( 25) =________        G) (−144) =  ________        H) (−81) =  ________

33. Determine a medida do lado de uma sala, de formato quadrado, cuja área é igual a 16m².

     (− 6 )²  também resulta em 36, pois  (− 6 ) ⋅⋅ (− 6 ) = + 36. 
No entanto, considera-se que raiz quadrada representa 
sempre um número positivo. 

     Conjunto ℤ é o conjunto 
dos números inteiros.  

16 m² 

225 
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- Um ângulo pode ser classificado em: agudo, reto, obtuso ou raso.

 RETO 
Mede 90°. 

    AGUDO 
Mede entre 0° e 90°. 

      OBTUSO 
Mede entre 90° e 180° 

   RASO 
Mede 180°. 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 

semirretas de 
mesma origem. 

(lados do ângulo) 

- Se os lados do ângulo forem formados por semirretas opostas, temos um ângulo de meia volta, chamado ângulo raso.

- Se os lados do ângulo forem formados por semirretas que coincidem, temos:

ou 

• Chamamos de ângulo a região do
plano limitada por duas semirretas de
mesma origem que, normalmente, é
expressa em graus(°).

34. Nos relógios abaixo, os ponteiros formam ângulos indicados em azul. Classifique-os:

A)     B)     C)   

  ___________________       ____________________    ___________________ 

D)          E) 

  ____________________       _____________________ 
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ÂNGULOS 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�   lê-se ângulo AOB 

Um ângulo de uma volta 
completa corresponde a 360°. 
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1° (um grau) se divide em 60 partes iguais e cada parte é chamada de minuto ( ’ )    →  1º = 60’ 
1’ (um minuto) se divide em 60 partes iguais e cada parte é chamada de segundo ( '' ) →  1’ = 60” 

35. Faça os cálculos das transformações em seu caderno e dê os resultados:

A) 8º em minutos =    _______ B) 40º em segundos = _______

C) 180’ em graus  =    _______ D) 4º 59’ 10” em segundos  =  _______

E) 6º em segundos =   _______ F) 8º 58’ 35” em segundos  =   _______

G) 79º 27’ em segundos = _______ H) 22,5º em graus e minutos = _______

OPERAÇÕES COM ÂNGULOS 

 23°   32’   17’’ 
 x                5 

 115° 160’  85” 
 115° 161’  25” 
 117°   41’  25” 

Multiplicação 

substituímos 60” por 1’ 

 substituímos 120 ’ por 2º 

 20°   59’  60” 
– 1°   10’   20”

 18°  49’   40” 

19° 

Subtração 

     Às vezes é preciso 
decompor as unidades 
antes de subtrairmos. 

 55°   12’   9’’  9 
 54°   72’    9” 

 0°    0’     0” 
6°   8’  1’’ 

Divisão 
     Às vezes é preciso 
decompor  as unidades 
antes de dividirmos. 

+60

Medida de  𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹�   = medida  𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 �  + medida 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹� 

 24°  12’    8” 
+ 25°  55’  57”

   49°  67’  65” substituímos 60” por 1’ 
   49°  68’    5” 

50°    8’    5”                  substituímos 60’ por 1º

 

Adição 
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36. Arme e efetue as operações em seu caderno e coloque os resultados encontrados nos espaços abaixo:

A) 38°  70’  –   25°  35’   =   ___________ B) (40°  26’   20”)  :  2  = _____________

C) 90º  –  25°  30’  =   ________________ D) 3 ⋅ (  20°  40’   10”) = _____________

E) 26° 48’’ +  18° 36’ 80’’ =  ___________ F) 40º  –  15°  30’  =    _________________

G) (40°  14’   18”)  :  2  =  _____________         H)  (37°   20’   2”)  :  2  =   _____________

I) 85° 50’ 22”  –   45° 32’ 50” = _________       J) 80° 25’ 40” +  45° 30’ 60” = _________

37. Observe os ângulos formados pelo skate e o solo nas duas manobras realizadas como mostram as figuras.
Calcule a diferença entre esses ângulos.

38. Um raio de luz ao atingir uma superfície plana espelhada reflete como mostra a imagem abaixo. Na imagem, o
ângulo formado entre o raio de incidência e o espelho mede 39° 30’ da mesma forma que, o ângulo formado entre o
raio de reflexão e o espelho, também mede 39° 30’. Encontre a medida do ângulo 𝔁𝔁𝔁𝔁 formado entre o raio de incidência
e o raio de reflexão.

39. Em uma base aérea, um foguete foi lançado ao espaço formando um ângulo de 90º com a superfície. Na mesma
base aérea, um avião decolou formando um ângulo de 45º 30’ com a mesma superfície. Qual é a diferença entre a
medida do ângulo formado pelo foguete com o solo e a medida do ângulo formado pelo avião com o solo ?

C
le

be
r R

an
ge

l 

espelho plano 

raio de reflexão 
raio de incidência 

57° 10’ 
34º 30’ 

90º 
45º 30’ 

im
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1° (um grau) se divide em 60 partes iguais e cada parte é chamada de minuto ( ’ )    →  1º = 60’ 
1’ (um minuto) se divide em 60 partes iguais e cada parte é chamada de segundo ( '' ) →  1’ = 60” 

35. Faça os cálculos das transformações em seu caderno e dê os resultados:

A) 8º em minutos =    _______ B) 40º em segundos = _______

C) 180’ em graus  =    _______ D) 4º 59’ 10” em segundos  =  _______

E) 6º em segundos =   _______ F) 8º 58’ 35” em segundos  =   _______

G) 79º 27’ em segundos = _______ H) 22,5º em graus e minutos = _______

OPERAÇÕES COM ÂNGULOS 

 23°   32’   17’’ 
 x                5 

 115° 160’  85” 
 115° 161’  25” 
 117°   41’  25” 

Multiplicação 

substituímos 60” por 1’ 

 substituímos 120 ’ por 2º 

 20°   59’  60” 
– 1°   10’   20”

 18°  49’   40” 

19° 

Subtração 

     Às vezes é preciso 
decompor as unidades 
antes de subtrairmos. 

 55°   12’   9’’  9 
 54°   72’    9” 

 0°    0’     0” 
6°   8’  1’’ 

Divisão 
     Às vezes é preciso 
decompor  as unidades 
antes de dividirmos. 

+60

Medida de  𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹�   = medida  𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 �  + medida 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹� 

 24°  12’    8” 
+ 25°  55’  57”

   49°  67’  65” substituímos 60” por 1’ 
   49°  68’    5” 

50°    8’    5”                  substituímos 60’ por 1º
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36. Arme e efetue as operações em seu caderno e coloque os resultados encontrados nos espaços abaixo:

A) 38°  70’  –   25°  35’   =   ___________ B) (40°  26’   20”)  :  2  = _____________

C) 90º  –  25°  30’  =   ________________ D) 3 ⋅ (  20°  40’   10”) = _____________

E) 26° 48’’ +  18° 36’ 80’’ =  ___________ F) 40º  –  15°  30’  =    _________________

G) (40°  14’   18”)  :  2  =  _____________         H)  (37°   20’   2”)  :  2  =   _____________

I) 85° 50’ 22”  –   45° 32’ 50” = _________       J) 80° 25’ 40” +  45° 30’ 60” = _________

37. Observe os ângulos formados pelo skate e o solo nas duas manobras realizadas como mostram as figuras.
Calcule a diferença entre esses ângulos.

38. Um raio de luz ao atingir uma superfície plana espelhada reflete como mostra a imagem abaixo. Na imagem, o
ângulo formado entre o raio de incidência e o espelho mede 39° 30’ da mesma forma que, o ângulo formado entre o
raio de reflexão e o espelho, também mede 39° 30’. Encontre a medida do ângulo 𝔁𝔁𝔁𝔁 formado entre o raio de incidência
e o raio de reflexão.

39. Em uma base aérea, um foguete foi lançado ao espaço formando um ângulo de 90º com a superfície. Na mesma
base aérea, um avião decolou formando um ângulo de 45º 30’ com a mesma superfície. Qual é a diferença entre a
medida do ângulo formado pelo foguete com o solo e a medida do ângulo formado pelo avião com o solo ?
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raio de reflexão 
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40. Determine os valores de “𝔁𝔁𝔁𝔁” em cada caso, sabendo que as semirretas  KJ, AM, NP  e QW são bissetrizes.

A)  B) 

C)         D) 
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45° 
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C 
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40° D 
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M 20° 

20° 

DM é bissetriz de 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬�  

• Bissetriz de um ângulo é uma semirreta que parte do vértice desse ângulo, dividindo-o em dois ângulos
congruentes; ou seja, de medidas iguais.

41. O ângulo de visão que um observador precisa para enxergar a base e o topo de uma árvore é de 30° . Sabendo
que OP  é a bissetriz desse ângulo de visão, calcule o valor do ângulo 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀.�

BISSETRIZ DE UM ÂNGULO 
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180° 

Igreja Nossa Senhora do Desterro  em Campo Grande - RJ Coreto do Jardim do Méier - RJ Bondinho de Santa Teresa -  RJ 

Estádio João Havelange no Engenho de Dentro - RJ 

42. Em todo triângulo, a soma dos seus 3 ângulos internos é 180º. Observe os triângulos colocados sobre as imagens de
algumas construções na cidade do Rio de Janeiro e determine o ângulo desconhecido.

A)    B)         C) 

 D) 
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VERIFICAÇÃO DA SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM TRIÂNGULO 
   Para verificarmos a soma dos ângulos internos de um triângulo, podemos realizar a seguinte experiência:  Primeiro 

fazemos o desenho de um triângulo em uma folha avulsa que possa ser recortada; depois pintamos os 3 ângulos 
desse triângulo com cores diferentes e recortamos cada um deles. Em seguida, utilizando outra folha de papel, 
colamos, lado a lado, os 3 ângulos cortados, unindo seus vértices. Com o auxílio de um transferidor, verifique que a 
soma desses três ângulos será igual a 180° e que eles estarão alinhados sobre uma mesma reta. 

SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM TRIÂNGULO 

Mire sua câmera 
no QR CODE e 
saiba como fazer 
para visitar o 
Estádio do 
Engenhão. 
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180° 

Igreja Nossa Senhora do Desterro  em Campo Grande - RJ Coreto do Jardim do Méier - RJ Bondinho de Santa Teresa -  RJ 

Estádio João Havelange no Engenho de Dentro - RJ 

42. Em todo triângulo, a soma dos seus 3 ângulos internos é 180º. Observe os triângulos colocados sobre as imagens de
algumas construções na cidade do Rio de Janeiro e determine o ângulo desconhecido.
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VERIFICAÇÃO DA SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM TRIÂNGULO 

   Para verificarmos a soma dos ângulos internos de um triângulo, podemos realizar a seguinte experiência:  Primeiro 
fazemos o desenho de um triângulo em uma folha avulsa que possa ser recortada; depois pintamos os 3 ângulos 
desse triângulo com cores diferentes e recortamos cada um deles. Em seguida, utilizando outra folha de papel, 
colamos, lado a lado, os 3 ângulos cortados, unindo seus vértices. Com o auxílio de um transferidor, verifique que a 
soma desses três ângulos será igual a 180° e que eles estarão alinhados sobre uma mesma reta. 

SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM TRIÂNGULO 

Mire sua câmera 
no QR CODE e 
saiba como fazer 
para visitar o 
Estádio do 
Engenhão. 
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GRÁFICOS 
43. O gráfico abaixo demonstra a quantidade de automóveis vendidos em uma determinada autorizada, nos meses de
janeiro a junho. Observe-o e responda o que se pede:

A) Em qual mês ocorreu o maior número de vendas de automóveis?

B) Qual é a diferença entre o número de automóveis vendidos no mês de março e no mês de fevereiro?

C) Qual é a quantidade total de automóveis vendidos de janeiro a junho ?

44. O gráfico abaixo mostra a quantidade de produtos recicláveis em um Programa de Coleta Seletiva de uma
Cooperativa de catadores. Leia o gráfico e responda:

A) Qual é a quantidade total de produtos coletados, de acordo com esse gráfico?

B) Qual é o produto mais coletado nesse Programa?
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NÚMEROS RACIONAIS 
• Os números racionais surgiram para representar quantidades não inteiras, ou seja, as partes de um todo. São
números escritos na forma de fração  

𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑏𝑏𝑏𝑏

  (onde   𝑎𝑎𝑎𝑎  e  b  são números inteiros,  e  b ≠ 0 ). Esses números também
podem ser representados na forma de número misto ou na forma de número decimal.

Observe alguns números racionais :  
3
10

;  
3
4

 ;   75%  ;   1,93   ;    – 4,7   ,   2  
5
4
 

75%  =  
75
100

 =  
3
4
  1,93  =  

193
100

 – 4,7  =  –  
47
10

• Para transformarmos um número decimal exato em fração, basta repetir o número sem a vírgula no numerador e,
no denominador, colocarmos 10, 100, 1000..., dependendo da quantidade de casas decimais que há depois da
vírgula.

3,3  =   
33
10

 

• Para transformarmos uma dízima periódica simples em fração, basta colocar o número que se repete (período) no
numerador e, no denominador, colocarmos 9, 99, 999..., dependendo da quantidade de algarismos do período.

0,222... =  
2
9
  0,2727... =  

27
99

 

• Para transformarmos uma fração em um número decimal, precisamos dividir o numerador dessa fração pelo
seu denominador. Observe:

     7    2 
7
2

 =  3,5  10  3,5 
 0 

45. Transforme os números racionais da forma de fração para a forma decimal dividindo o numerador pelo denominador.

A) –   9 4   =  B) 3
5

 = C) –   4 6   =  D) 12
5

 = 

46. Leia o número decimal, escreva-os por extenso e transforme-os para a forma de fração:

A) 0,45 = B) 0,008 =

C) 42,83  = D) 3,7 =

Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   52Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   52 23/07/2021   18:03:4623/07/2021   18:03:46



MA
TE

MÁ
TI

CA
 · 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

/ 2
02

1 ·
 7º

 A
NO

 

52 
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NÚMEROS RACIONAIS 
• Os números racionais surgiram para representar quantidades não inteiras, ou seja, as partes de um todo. São
números escritos na forma de fração  

𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑏𝑏𝑏𝑏

  (onde   𝑎𝑎𝑎𝑎  e  b  são números inteiros,  e  b ≠ 0 ). Esses números também
podem ser representados na forma de número misto ou na forma de número decimal.
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• Para transformarmos um número decimal exato em fração, basta repetir o número sem a vírgula no numerador e,
no denominador, colocarmos 10, 100, 1000..., dependendo da quantidade de casas decimais que há depois da
vírgula.

3,3  =   
33
10

 

• Para transformarmos uma dízima periódica simples em fração, basta colocar o número que se repete (período) no
numerador e, no denominador, colocarmos 9, 99, 999..., dependendo da quantidade de algarismos do período.

0,222... =  
2
9
  0,2727... =  
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• Para transformarmos uma fração em um número decimal, precisamos dividir o numerador dessa fração pelo
seu denominador. Observe:

     7    2 
7
2

 =  3,5  10  3,5 
 0 

45. Transforme os números racionais da forma de fração para a forma decimal dividindo o numerador pelo denominador.

A) –   9 4   =  B) 3
5
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46. Leia o número decimal, escreva-os por extenso e transforme-os para a forma de fração:

A) 0,45 = B) 0,008 =

C) 42,83  = D) 3,7 =
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OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS 

 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

Na adição:
• Se os números possuem o mesmo sinal, mantemos o sinal e somamos os módulos.

( – 5,5 ) + ( – 3,33 ) =  – 8,83

• Se os números possuem sinais contrários, utilizamos o sinal do número de maior módulo e subtraímos os módulos.

( + 5,5 ) + ( – 3,33 ) =  + 2,17

Na subtração: 
• Somamos o 1º número com o oposto do 2º número. Depois, aplicamos as mesmas regras da adição.

( – 5,5 ) – (– 3,33) = → – 5,5  +  3,33  =   –  2,17

Para determinar o módulo de um número racional, basta reescrevê-lo sem o sinal : 

módulo de  – 3,8  =  3,8 – 3
4

=   3
4
 

47. Dois amigos mediram suas alturas. Nicolas mediu 1,56 m de altura e Arthur mediu 1,64 m
de altura. Qual é a diferença de altura entre eles?

48. Luísa foi ao sítio no fim de semana. Durante o dia, a temperatura no sítio estava 6º C e, à noite, a temperatura caiu
para  – 2,5° C . Qual foi a variação de temperatura observada por Luísa?

49. Um cardume nadava a uma altitude de – 22,5 m quando avistaram um tubarão nadando a
uma altitude de –25 m.  Qual é a diferença de altitude entre o cardume e o tubarão ?

50. Gabrielle estava com um saldo de – R$ 325,80 em sua conta bancária. No mês seguinte, seu salário de R$ 1.650,00
foi depositado. Após o depósito do salário, que quantia Gabrielle ficou de saldo ?
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Nas operações entre números racionais, a 
regra dos sinais é a mesma utilizada nas 
operações com números inteiros.  
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A regra dos sinais utilizada na multiplicação de números inteiros também vale para a multiplicação de números
racionais. 

• Se os números possuem sinais contrários, o produto, entre eles, apresentará sinal negativo.

  (– 3,4)  ⋅  2,48  =  – 8,432   25,4  ⋅  ( – 8,3) =  – 210,82 

• Se os números possuem o mesmo sinal, o produto sempre será positivo.

  (– 0,9) ⋅   (– 4,8) =  + 4,32      7,54   ⋅ 6,56  = + 49,4624 

 MULTIPLICAÇÃO

51. Um grupo de oito amigos foi a um parque aquático. Cada ingresso do parque
custa R$25,50. Quanto o grupo gastou para comprar os oito ingressos?

52. Carlos levou seu filho ao pediatra. A criança está medindo 0,46 m de altura. Quanto mede Carlos, sabendo
que ele possui o quádruplo da altura de seu filho?

53. Fátima comprou 4 sacos de batata. Sabendo que cada saco possui 0,750 kg de massa, calcule a massa total
desses 4 sacos de batata.

54. O tampo da mesa do salão de festas do prédio de Gilmara possui formato retangular. O tampo mede 1,70 m de
comprimento por 1,20 m de largura. Calcule a área do tampo dessa mesa para que Gilmara possa forrá-la com plástico.

im
agens pixabay 

área do retângulo = comprimento x largura 

     Na multiplicação de números racionais fracionários, 
multiplicamos os numeradores, para acharmos um único 
numerador como resultado. Em seguida, multiplicamos os 
denominadores, para acharmos também um único denominador 
como resultado. 

+ 2
5
⋅ −3

4
=  – 

2 ⋅  3
5 ⋅ 4

=  – 
6
20

 = – 3
10

Observe que também podemos 
realizar a simplificação antes da 
multiplicação dos termos. Para isso, 
temos que identificar um número que 
possa dividir ao mesmo tempo algum 
fator do numerador e do denominador. 
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OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS 

 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

Na adição:
• Se os números possuem o mesmo sinal, mantemos o sinal e somamos os módulos.

( – 5,5 ) + ( – 3,33 ) =  – 8,83

• Se os números possuem sinais contrários, utilizamos o sinal do número de maior módulo e subtraímos os módulos.

( + 5,5 ) + ( – 3,33 ) =  + 2,17

Na subtração: 
• Somamos o 1º número com o oposto do 2º número. Depois, aplicamos as mesmas regras da adição.

( – 5,5 ) – (– 3,33) = → – 5,5  +  3,33  =   –  2,17

Para determinar o módulo de um número racional, basta reescrevê-lo sem o sinal : 

módulo de  – 3,8  =  3,8 – 3
4

=   3
4
 

47. Dois amigos mediram suas alturas. Nicolas mediu 1,56 m de altura e Arthur mediu 1,64 m
de altura. Qual é a diferença de altura entre eles?

48. Luísa foi ao sítio no fim de semana. Durante o dia, a temperatura no sítio estava 6º C e, à noite, a temperatura caiu
para  – 2,5° C . Qual foi a variação de temperatura observada por Luísa?

49. Um cardume nadava a uma altitude de – 22,5 m quando avistaram um tubarão nadando a
uma altitude de –25 m.  Qual é a diferença de altitude entre o cardume e o tubarão ?

50. Gabrielle estava com um saldo de – R$ 325,80 em sua conta bancária. No mês seguinte, seu salário de R$ 1.650,00
foi depositado. Após o depósito do salário, que quantia Gabrielle ficou de saldo ?
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A regra dos sinais utilizada na multiplicação de números inteiros também vale para a multiplicação de números
racionais. 

• Se os números possuem sinais contrários, o produto, entre eles, apresentará sinal negativo.

  (– 3,4)  ⋅  2,48  =  – 8,432   25,4  ⋅  ( – 8,3) =  – 210,82 

• Se os números possuem o mesmo sinal, o produto sempre será positivo.

  (– 0,9) ⋅   (– 4,8) =  + 4,32      7,54   ⋅ 6,56  = + 49,4624 

 MULTIPLICAÇÃO

51. Um grupo de oito amigos foi a um parque aquático. Cada ingresso do parque
custa R$25,50. Quanto o grupo gastou para comprar os oito ingressos?

52. Carlos levou seu filho ao pediatra. A criança está medindo 0,46 m de altura. Quanto mede Carlos, sabendo
que ele possui o quádruplo da altura de seu filho?

53. Fátima comprou 4 sacos de batata. Sabendo que cada saco possui 0,750 kg de massa, calcule a massa total
desses 4 sacos de batata.

54. O tampo da mesa do salão de festas do prédio de Gilmara possui formato retangular. O tampo mede 1,70 m de
comprimento por 1,20 m de largura. Calcule a área do tampo dessa mesa para que Gilmara possa forrá-la com plástico.
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     Na multiplicação de números racionais fracionários, 
multiplicamos os numeradores, para acharmos um único 
numerador como resultado. Em seguida, multiplicamos os 
denominadores, para acharmos também um único denominador 
como resultado. 
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=  – 

2 ⋅  3
5 ⋅ 4

=  – 
6
20

 = – 3
10

Observe que também podemos 
realizar a simplificação antes da 
multiplicação dos termos. Para isso, 
temos que identificar um número que 
possa dividir ao mesmo tempo algum 
fator do numerador e do denominador. 
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Devemos igualar o número 
de casas decimais.  

 DIVISÃO

Na multiplicação e na divisão, a regra dos sinais é a mesma: 
•Se os números apresentam sinais iguais, o resultado (produto/quociente) é positivo.
•Se os números apresentam sinais contrários, o resultado (produto/quociente) é negativo.

55. Cinco amigos se juntaram e colocaram suas figurinhas repetidas à venda. Ao término dessas vendas, eles
arrecadaram R$ 352,50. Quanto cada um dos cinco amigos recebeu, uma vez que dividiram igualmente essa quantia?

56. As abelhas constroem os alvéolos no formato de hexágonos regulares. O perímetro de cada um desses hexágonos
é de 1,8 cm. Calcule a medida do lado desse hexágono.

 
 
 

57. Um grupo de adolescentes viajou no fim de semana. Para isso, eles alugaram um ônibus com 42 lugares. A
empresa de ônibus cobrou pelo serviço R$ 2.835,00. Sabendo que todos os 42 adolescentes pagaram a mesma
quantia, calcule o valor pago por cada adolescente.

A divisão entre dois números...
• com o divisor diferente de zero, também pode ser calculada a partir da multiplicação do dividendo pelo inverso do

divisor; veja:

30  :  6  =  30  ⋅ 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟔𝟔𝟔𝟔
  =   30

6
   =  5 

• na forma fracionária, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda:

2
3

 :  3
5
  = 𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟑𝟑𝟑𝟑
 ⋅ 𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟑𝟑𝟑𝟑
 =  2 ⋅ 5

3 ⋅ 3   = 10
9

• na forma decimal, podemos primeiro igualar as casas decimais, depois efetuarmos a divisão normalmente como se
os números fossem inteiros( sem vírgula):

17,28   :   3,6    =  4,8
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Um polígono regular 
possui todos os lados e 
todos os ângulos iguais. 
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 POTENCIAÇÃO

58. Um pedreiro foi contratado para colocar cerâmica no chão de um banheiro. Ess e
banheiro tem formato quadrado, medindo 1,5 m de lado. Calcule a área desse banheiro.

59. Calcule as raízes:

60. A sala da academia do edifício de Pedro tem formato quadrado cuja a área é igual a 20,25 m2. Qual é a medida do
lado desta sala?

• A potenciação é a operação matemática que representa a
multiplicação de fatores (números) iguais.

• A raiz quadrada de um número é a operação inversa da potenciação. 

3, 5 2 =  (3,5) ⋅ (3,5)  = 12,25,   logo    12,25   =  3,5

 

 RADICIAÇÃO

20,25 m2 

base 

0,5 2 = 0,5  ⋅ 0,5 = 0,25 
fatores 

expoente 

potência 

C
leber R

angel, 

área do quadrado = lado  ⋅  lado 

área do quadrado = lado ⋅ lado 

     Os números racionais podem ser apresentados na forma 
de frações ou de número decimais. Quando o radicando se 
apresenta na forma de fração, podemos calcular a raiz do 
numerador e a raiz do denominador.  

𝟗𝟗𝟗𝟗
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔

 = 9
16

 = 3
4

A) 25
64

 = B) 1,21  =

C) 0,01  =  D) 49
81

• Quando escrevemos uma potência com base negativa, sempre utilizamos os parênteses.

−0,5 2 = + 0,25      ≠ ( diferente de:)         – 0,52  =  – 0,25
• Toda potência com base diferente de zero e expoente igual a zero, resulta em +1

3,48 0   = 1 8
13

0
 = 1 
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Devemos igualar o número 
de casas decimais.  

 DIVISÃO

Na multiplicação e na divisão, a regra dos sinais é a mesma: 
•Se os números apresentam sinais iguais, o resultado (produto/quociente) é positivo.
•Se os números apresentam sinais contrários, o resultado (produto/quociente) é negativo.

55. Cinco amigos se juntaram e colocaram suas figurinhas repetidas à venda. Ao término dessas vendas, eles
arrecadaram R$ 352,50. Quanto cada um dos cinco amigos recebeu, uma vez que dividiram igualmente essa quantia?

56. As abelhas constroem os alvéolos no formato de hexágonos regulares. O perímetro de cada um desses hexágonos
é de 1,8 cm. Calcule a medida do lado desse hexágono.

 
 
 

57. Um grupo de adolescentes viajou no fim de semana. Para isso, eles alugaram um ônibus com 42 lugares. A
empresa de ônibus cobrou pelo serviço R$ 2.835,00. Sabendo que todos os 42 adolescentes pagaram a mesma
quantia, calcule o valor pago por cada adolescente.

A divisão entre dois números...
• com o divisor diferente de zero, também pode ser calculada a partir da multiplicação do dividendo pelo inverso do

divisor; veja:

30  :  6  =  30  ⋅ 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟔𝟔𝟔𝟔
  =   30

6
   =  5 

• na forma fracionária, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda:

2
3

 :  3
5
  = 𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟑𝟑𝟑𝟑
 ⋅ 𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟑𝟑𝟑𝟑
 =  2 ⋅ 5

3 ⋅ 3   = 10
9

• na forma decimal, podemos primeiro igualar as casas decimais, depois efetuarmos a divisão normalmente como se
os números fossem inteiros( sem vírgula):

17,28   :   3,6    =  4,8
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 POTENCIAÇÃO

58. Um pedreiro foi contratado para colocar cerâmica no chão de um banheiro. Ess e
banheiro tem formato quadrado, medindo 1,5 m de lado. Calcule a área desse banheiro.

59. Calcule as raízes:

60. A sala da academia do edifício de Pedro tem formato quadrado cuja a área é igual a 20,25 m2. Qual é a medida do
lado desta sala?

• A potenciação é a operação matemática que representa a
multiplicação de fatores (números) iguais.

• A raiz quadrada de um número é a operação inversa da potenciação. 

3, 5 2 =  (3,5) ⋅ (3,5)  = 12,25,   logo    12,25   =  3,5

 

 RADICIAÇÃO

20,25 m2 

base 

0,5 2 = 0,5  ⋅ 0,5 = 0,25 
fatores 

expoente 

potência 

C
leber R

angel, 

área do quadrado = lado  ⋅  lado 

área do quadrado = lado ⋅ lado 

     Os números racionais podem ser apresentados na forma 
de frações ou de número decimais. Quando o radicando se 
apresenta na forma de fração, podemos calcular a raiz do 
numerador e a raiz do denominador.  

𝟗𝟗𝟗𝟗
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔

 = 9
16

 = 3
4

A) 25
64

 = B) 1,21  =

C) 0,01  =  D) 49
81

• Quando escrevemos uma potência com base negativa, sempre utilizamos os parênteses.

−0,5 2 = + 0,25      ≠ ( diferente de:)         – 0,52  =  – 0,25
• Toda potência com base diferente de zero e expoente igual a zero, resulta em +1

3,48 0   = 1 8
13

0
 = 1 
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EXPRESSÕES ALGÉBRICAS ENVOLVENDO VALOR DESCONHECIDO 
• As expressões algébricas são sequências de operações envolvendo números e letras. As letras substituem os
números, podendo assumir valores diferentes. Essas letras são chamadas de variáveis.
Observe a tabela:

      Em uma expressão algébrica, as letras, chamadas de “variáveis”, podem assumir valores diferentes. Quando 
substituímos essas variáveis por números e efetuamos os cálculos, obtemos o chamado Valor Numérico da Expressão 
Algébrica. Observe:  
O perímetro de um quadrado é a soma das medidas de seus quatro lados. Como todos os lados de um quadrado têm a 
mesma medida, podemos representá-lo desta forma: 

         Perímetro = Lado + Lado + Lado + Lado =  4 . Lado 

Substituindo-se  a palavra “Lado” pela letra “L”,  

      podemos dizer que o perímetro é igual a  4 ⋅ L. 

       Se esse quadrado tiver 3 cm de lado, por exemplo, teríamos:  

   Perímetro = 4 ⋅⋅ 3 = 12 cm  (12 cm é o valor numérico dessa expressão algébrica quando L = 3 cm) 

61. Complete a tabela a seguir, utilizando como variável a letra 𝓍𝓍𝓍𝓍 :

Língua Materna Expressão Algébrica 

Um número mais oito 

O quádruplo de um número 

A soma do quadrado de um número e sua metade 

O sucessor de um número 

O cubo de um número menos seis 

O quadrado de um número mais quatro vezes esse número 

Metade da soma de um número com cinco 

O quadrado da soma de um número com dois 

L

L 

L 

L 

Língua Materna Expressão Algébrica 

O dobro de um número 2 ⋅ a 

A metade de um número m : 2    ou 
𝑚𝑚𝑚𝑚
2

O triplo de um número menos cinco 3 ⋅ 𝓍𝓍𝓍𝓍  – 5 

Um número acrescido de cinco unidades 𝒴𝒴𝒴𝒴 + 5 

O sucessor de um número 𝓍𝓍𝓍𝓍 + 1 
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62. Agatha fará uma festa para comemorar seu aniversário com suas amigas. Ela encomendou um bolo por R$120,00 e
docinhos por R$ 0,50 cada um. Utilizando a letra “d” para representar a quantidade de docinhos, escreva a expressão
algébrica que representa o total que Agatha deverá pagar.

63. Marco Aurélio foi a uma loja onde vende material escolar e fez algumas compras. Ele comprou um estojo por R$
14,00,  caneta por R$ 3,50 cada e alguns lápis por R$ 2,50 cada. Utilizando a letra “c” para representar a quantidade de
canetas e a letra “s” para representar a quantidade de lápis, escreva a expressão algébrica que representa o total a ser
pago por Marco Aurélio.

PRINCÍPIO ADITIVO E MULTIPLICATIVO DAS IGUALDADES 

     Nesse caso, utilizamos o princípio 
aditivo para que ficássemos somente 
com a incógnita no 1º membro.  

     Nesse caso, como a incógnita está 
multiplicada por 6 , podemos usar esse 
princípio dividindo ambos os membros por 6. 

64. Utilize os princípios aditivo e multiplicativo para resolver as equações e dê os resultados:

A) 4 m – 14 = 6 B) 5 𝓍𝓍𝓍𝓍 +  5  = 25 C) 2 𝓍𝓍𝓍𝓍 + 64 = 120

D) 8 p +  9   =  89 E) 35 – m   = – 105

   6 𝓍𝓍𝓍𝓍 – 7 = 23 → 6 𝓍𝓍𝓍𝓍 – 7  + 7  =  23  + 7

   6 𝓍𝓍𝓍𝓍  = 23 + 7  6 𝓍𝓍𝓍𝓍  = 30 

   6 𝓍𝓍𝓍𝓍  = 30  𝓍𝓍𝓍𝓍  = 5 

 𝓍𝓍𝓍𝓍  = 5 

• No princípio aditivo da igualdade, ao adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número nos dois membros de uma
equação, a igualdade não se altera.

• No princípio multiplicativo da igualdade, ao multiplicarmos ou dividirmos os membros de uma equação por um mesm o
número, diferente de zero, obteremos uma equação equivalente à equação dada.

    6 𝓍𝓍𝓍𝓍  = 30 → 6 𝓍𝓍𝓍𝓍 ( : 6  ) =  30  ( : 6 )  

𝓍𝓍𝓍𝓍  = 
30
6

    𝓍𝓍𝓍𝓍  =   5 

 𝓍𝓍𝓍𝓍   =  5    

De acordo com o princípio aditivo da igualdade, as duas equações são equivalentes, pois os resultados são 
iguais. Sempre devemos utilizar primeiro o princípio aditivo e depois, se necessário, o princípio multiplicativo.  
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EXPRESSÕES ALGÉBRICAS ENVOLVENDO VALOR DESCONHECIDO 
• As expressões algébricas são sequências de operações envolvendo números e letras. As letras substituem os
números, podendo assumir valores diferentes. Essas letras são chamadas de variáveis.
Observe a tabela:

      Em uma expressão algébrica, as letras, chamadas de “variáveis”, podem assumir valores diferentes. Quando 
substituímos essas variáveis por números e efetuamos os cálculos, obtemos o chamado Valor Numérico da Expressão 
Algébrica. Observe:  
O perímetro de um quadrado é a soma das medidas de seus quatro lados. Como todos os lados de um quadrado têm a 
mesma medida, podemos representá-lo desta forma: 

         Perímetro = Lado + Lado + Lado + Lado =  4 . Lado 

Substituindo-se  a palavra “Lado” pela letra “L”,  

      podemos dizer que o perímetro é igual a  4 ⋅ L. 

       Se esse quadrado tiver 3 cm de lado, por exemplo, teríamos:  

   Perímetro = 4 ⋅⋅ 3 = 12 cm  (12 cm é o valor numérico dessa expressão algébrica quando L = 3 cm) 

61. Complete a tabela a seguir, utilizando como variável a letra 𝓍𝓍𝓍𝓍 :

Língua Materna Expressão Algébrica 

Um número mais oito 

O quádruplo de um número 

A soma do quadrado de um número e sua metade 

O sucessor de um número 

O cubo de um número menos seis 

O quadrado de um número mais quatro vezes esse número 

Metade da soma de um número com cinco 

O quadrado da soma de um número com dois 

L

L 

L 

L 

Língua Materna Expressão Algébrica 

O dobro de um número 2 ⋅ a 

A metade de um número m : 2    ou 
𝑚𝑚𝑚𝑚
2

O triplo de um número menos cinco 3 ⋅ 𝓍𝓍𝓍𝓍  – 5 

Um número acrescido de cinco unidades 𝒴𝒴𝒴𝒴 + 5 

O sucessor de um número 𝓍𝓍𝓍𝓍 + 1 
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62. Agatha fará uma festa para comemorar seu aniversário com suas amigas. Ela encomendou um bolo por R$120,00 e
docinhos por R$ 0,50 cada um. Utilizando a letra “d” para representar a quantidade de docinhos, escreva a expressão
algébrica que representa o total que Agatha deverá pagar.

63. Marco Aurélio foi a uma loja onde vende material escolar e fez algumas compras. Ele comprou um estojo por R$
14,00,  caneta por R$ 3,50 cada e alguns lápis por R$ 2,50 cada. Utilizando a letra “c” para representar a quantidade de
canetas e a letra “s” para representar a quantidade de lápis, escreva a expressão algébrica que representa o total a ser
pago por Marco Aurélio.

PRINCÍPIO ADITIVO E MULTIPLICATIVO DAS IGUALDADES 

     Nesse caso, utilizamos o princípio 
aditivo para que ficássemos somente 
com a incógnita no 1º membro.  

     Nesse caso, como a incógnita está 
multiplicada por 6 , podemos usar esse 
princípio dividindo ambos os membros por 6. 

64. Utilize os princípios aditivo e multiplicativo para resolver as equações e dê os resultados:

A) 4 m – 14 = 6 B) 5 𝓍𝓍𝓍𝓍 +  5  = 25 C) 2 𝓍𝓍𝓍𝓍 + 64 = 120

D) 8 p +  9   =  89 E) 35 – m   = – 105

   6 𝓍𝓍𝓍𝓍 – 7 = 23 → 6 𝓍𝓍𝓍𝓍 – 7  + 7  =  23  + 7

   6 𝓍𝓍𝓍𝓍  = 23 + 7  6 𝓍𝓍𝓍𝓍  = 30 

   6 𝓍𝓍𝓍𝓍  = 30  𝓍𝓍𝓍𝓍  = 5 

 𝓍𝓍𝓍𝓍  = 5 

• No princípio aditivo da igualdade, ao adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número nos dois membros de uma
equação, a igualdade não se altera.

• No princípio multiplicativo da igualdade, ao multiplicarmos ou dividirmos os membros de uma equação por um mesm o
número, diferente de zero, obteremos uma equação equivalente à equação dada.

    6 𝓍𝓍𝓍𝓍  = 30 → 6 𝓍𝓍𝓍𝓍 ( : 6  ) =  30  ( : 6 )  

𝓍𝓍𝓍𝓍  = 
30
6

    𝓍𝓍𝓍𝓍  =   5 

 𝓍𝓍𝓍𝓍   =  5    

De acordo com o princípio aditivo da igualdade, as duas equações são equivalentes, pois os resultados são 
iguais. Sempre devemos utilizar primeiro o princípio aditivo e depois, se necessário, o princípio multiplicativo.  
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• Em uma equação, o elemento desconhecido é chamado de incógnita.

• A incógnita representa valores a serem determinados que tornarão a equação verdadeira.

    2𝓍𝓍𝓍𝓍 + 9 = 81 

   2 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 81 – 9 
2 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 72       →      𝓍𝓍𝓍𝓍 = 

72
2

 → 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 36

• Já a variável pode assumir qualquer valor que desejarmos em uma expressão algébrica.

  Dada a expressão:  3𝓎𝓎𝓎𝓎 + 3 

     Para tornar a equação verdadeira, o “𝓍𝓍𝓍𝓍” 
só pode assumir um único valor que é 36. 

𝓎𝓎𝓎𝓎 Expressão:   3𝓎𝓎𝓎𝓎 + 3   Valor Numérico 

7 3 ⋅ 7 + 3 21 + 3 = 24 

– 3 3 ⋅ ( – 3 ) + 3 – 9 + 3 = – 6

0 3 ⋅ 0 + 3 0 + 3 = 3 

65. Kevin contratou um serviço de churrasco em casa para o encerramento do campeonato de futebol da comunidade.
O dono do negócio cobrou R$ 25,00 por pessoa mais uma taxa de R$ 80,00, referente ao frete do material.

66. Laura e Nathália foram a um parque de diversões e pagaram R$ 10,00, cada uma, pela entrada e mais R$1,00 por
cada brinquedo utilizado.

A) Monte a equação que representa o valor que Kevin pagará pelo serviço.

B) Calcule o valor pago por Kevin, sabendo que 96 pessoas participaram do churrasco.

VARIÁVEL E INCÓGNITA 

RELAÇÃO FUNDAMENTAL DAS PROPORÇÕES

A) Monte a equação que representa o valor que elas pagaram.

B) Sabendo que elas foram em 18 brinquedos, calcule o valor  que elas pagaram juntas .

 

im
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As razões   
1
4
   e   

5
20

  são iguais. Logo, temos uma proporção:

• A igualdade entre razões denomina-se proporção. Logo, se duas razões são iguais, elas formam uma proporção.
• Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Para verificarmos a proporcionalidade,

realizamos uma operação denominada multiplicação cruzada. Observe:

Lembramos que uma razão é uma 
fração, por isso, o denominador tem 
que ser diferente de zero.     
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GRANDEZAS PROPORCIONAIS DIRETAS E INVERSAS 

nº de almofadas metros de tecido 

1 2 

5 𝓍𝓍𝓍𝓍 

prazo da obra nº de operários 

18 6 

9 𝓍𝓍𝓍𝓍 

      Uma firma levou 18 dias para reformar uma casa 
trabalhando com 6 operários. Se essa firma tivesse um 
prazo de apenas 9 dias para executar essa obra, 
quantos funcionários ela teria que contratar?  

 9 ⋅ 𝓍𝓍𝓍𝓍 =  18  ⋅⋅  6 
                9 𝓍𝓍𝓍𝓍 =  108 

                     𝓍𝓍𝓍𝓍 = 
108

9
 

 𝓍𝓍𝓍𝓍  =  12 operários 

Aumenta a quantidade de almofadas e aumenta 
a quantidade de tecido, na mesma proporção. 

Diminui o prazo e aumenta a quantidade 
de operários, na mesma proporção. 

X 5 

X 2 : 2

  As grandezas proporcionais podem ser divididas em: 
• grandezas diretamente proporcionais, que ocorrem quando variam em um “mesmo sentido”; ou seja, se uma
grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Observe:

     Uma costureira precisa de 2 m de tecido para fazer 
uma almofada. Se ela tivesse que fazer 5 almofadas, 
de quantos metros de tecido ela precisaria?  

1
5

 =  2
𝑥𝑥𝑥𝑥
 1 ⋅ 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 5 ⋅ 2 

     𝓍𝓍𝓍𝓍 = 10 m 

• grandezas inversamente proporcionais, que ocorrem quando variam em “sentidos opostos”; ou seja, se uma das
grandezas cresce, a outra decresce também na mesma proporção. Observe:

distancia (km) tempo (min) 

1 12 

10 𝓍𝓍𝓍𝓍 

      João vai percorrer 10 km andando a pé, mantendo a 
mesma velocidade. Sabendo que ele leva 12 minutos 
para percorrer cada quilômetro, quanto tempo ele levará 
para percorrer esses 10 km ?  

1
10

  =  12
𝑥𝑥𝑥𝑥

  

  1 ⋅⋅ 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 10 ⋅⋅  12 

,         𝓍𝓍𝓍𝓍 = 120 min 

pixabay 

Aumentando a distância da caminhada, aumenta 
o tempo de caminhada, na mesma proporção. 

Se as grandezas são inversamente proporcionais, temos que manter 
uma razão e invertermos a outra para termos uma igualdade. 

 REGRA DE TRÊS

É um método geralmente utilizado para resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais, quando já
conhecemos três valores e temos que achar um quarto valor. Observe: 

     Agora, multiplicamos os termos 
dessa proporção em cruz. 

X 5 

X 2 

18
9

=  𝑥𝑥𝑥𝑥
6
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• Em uma equação, o elemento desconhecido é chamado de incógnita.

• A incógnita representa valores a serem determinados que tornarão a equação verdadeira.

    2𝓍𝓍𝓍𝓍 + 9 = 81 

   2 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 81 – 9 
2 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 72       →      𝓍𝓍𝓍𝓍 = 

72
2

 → 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 36

• Já a variável pode assumir qualquer valor que desejarmos em uma expressão algébrica.

  Dada a expressão:  3𝓎𝓎𝓎𝓎 + 3 

     Para tornar a equação verdadeira, o “𝓍𝓍𝓍𝓍” 
só pode assumir um único valor que é 36. 

𝓎𝓎𝓎𝓎 Expressão:   3𝓎𝓎𝓎𝓎 + 3   Valor Numérico 

7 3 ⋅ 7 + 3 21 + 3 = 24 

– 3 3 ⋅ ( – 3 ) + 3 – 9 + 3 = – 6

0 3 ⋅ 0 + 3 0 + 3 = 3 

65. Kevin contratou um serviço de churrasco em casa para o encerramento do campeonato de futebol da comunidade.
O dono do negócio cobrou R$ 25,00 por pessoa mais uma taxa de R$ 80,00, referente ao frete do material.

66. Laura e Nathália foram a um parque de diversões e pagaram R$ 10,00, cada uma, pela entrada e mais R$1,00 por
cada brinquedo utilizado.

A) Monte a equação que representa o valor que Kevin pagará pelo serviço.

B) Calcule o valor pago por Kevin, sabendo que 96 pessoas participaram do churrasco.

VARIÁVEL E INCÓGNITA 

RELAÇÃO FUNDAMENTAL DAS PROPORÇÕES

A) Monte a equação que representa o valor que elas pagaram.

B) Sabendo que elas foram em 18 brinquedos, calcule o valor  que elas pagaram juntas .
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As razões   
1
4
   e   

5
20

  são iguais. Logo, temos uma proporção:

• A igualdade entre razões denomina-se proporção. Logo, se duas razões são iguais, elas formam uma proporção.
• Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Para verificarmos a proporcionalidade,

realizamos uma operação denominada multiplicação cruzada. Observe:

Lembramos que uma razão é uma 
fração, por isso, o denominador tem 
que ser diferente de zero.     
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GRANDEZAS PROPORCIONAIS DIRETAS E INVERSAS 

nº de almofadas metros de tecido 

1 2 

5 𝓍𝓍𝓍𝓍 

prazo da obra nº de operários 

18 6 

9 𝓍𝓍𝓍𝓍 

      Uma firma levou 18 dias para reformar uma casa 
trabalhando com 6 operários. Se essa firma tivesse um 
prazo de apenas 9 dias para executar essa obra, 
quantos funcionários ela teria que contratar?  

 9 ⋅ 𝓍𝓍𝓍𝓍 =  18  ⋅⋅  6 
                9 𝓍𝓍𝓍𝓍 =  108 

                     𝓍𝓍𝓍𝓍 = 
108

9
 

 𝓍𝓍𝓍𝓍  =  12 operários 

Aumenta a quantidade de almofadas e aumenta 
a quantidade de tecido, na mesma proporção. 

Diminui o prazo e aumenta a quantidade 
de operários, na mesma proporção. 

X 5 

X 2 : 2

  As grandezas proporcionais podem ser divididas em: 
• grandezas diretamente proporcionais, que ocorrem quando variam em um “mesmo sentido”; ou seja, se uma
grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Observe:

     Uma costureira precisa de 2 m de tecido para fazer 
uma almofada. Se ela tivesse que fazer 5 almofadas, 
de quantos metros de tecido ela precisaria?  

1
5

 =  2
𝑥𝑥𝑥𝑥
 1 ⋅ 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 5 ⋅ 2 

     𝓍𝓍𝓍𝓍 = 10 m 

• grandezas inversamente proporcionais, que ocorrem quando variam em “sentidos opostos”; ou seja, se uma das
grandezas cresce, a outra decresce também na mesma proporção. Observe:

distancia (km) tempo (min) 

1 12 

10 𝓍𝓍𝓍𝓍 

      João vai percorrer 10 km andando a pé, mantendo a 
mesma velocidade. Sabendo que ele leva 12 minutos 
para percorrer cada quilômetro, quanto tempo ele levará 
para percorrer esses 10 km ?  

1
10

  =  12
𝑥𝑥𝑥𝑥

  

  1 ⋅⋅ 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 10 ⋅⋅  12 

,         𝓍𝓍𝓍𝓍 = 120 min 

pixabay 

Aumentando a distância da caminhada, aumenta 
o tempo de caminhada, na mesma proporção. 

Se as grandezas são inversamente proporcionais, temos que manter 
uma razão e invertermos a outra para termos uma igualdade. 

 REGRA DE TRÊS

É um método geralmente utilizado para resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais, quando já
conhecemos três valores e temos que achar um quarto valor. Observe: 

     Agora, multiplicamos os termos 
dessa proporção em cruz. 

X 5 

X 2 

18
9

=  𝑥𝑥𝑥𝑥
6
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PORCENTAGEM NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
• Porcentagem é uma comparação de grandezas de mesma natureza, na forma de fração, onde o denominador é 100.
“Por cento” significa dividir por cem. Observe:

70. Calcule as porcentagens em seu caderno e dê os resultados:

A) 20% de 250  = B) 15% de 180  = C) 14% de 125 = D) 35% de 800 =

E) 29% de 275  = F) 30% de 1500 = G) 2% de 400 = H) 7% de 160 =

% FRAÇÃO SIGNIFICADO VALOR DESTINO 

100% 100
100

 =  1 todo 1.600,00 salário recebido 

50% 50
100

 =  1
2
 metade do todo  1600 : 2 = 800,00 despesas 

25% 25
100

 = 1
 4

metade da metade do todo  (1600 : 2) : 2 =  400,00 lazer 

10% 10
100

 =  1
10

um décimo do todo 1600 : 10 = 160,00 academia 

5% 5
100

 =  1
5
 metade de um décimo do todo (1600 : 10) : 2 = 80,00 compras 

67. Talyta foi a uma loja de quadros para ampliar uma gravura cujo  tamanho original possui 18 cm de largura por 24 cm
de comprimento. Ela pediu que a gravura fosse ampliada para 48 cm de comprimento, mantendo a proporção. Com que
largura essa gravura ficou?

68. Dois caminhões transportam, juntos, 28 toneladas de areia. Para transportar 140 toneladas de areia, quantos
caminhões iguais a esses serão necessários ?

69. Um eletricista calculou que levaria 15 dias para fazer um serviço de aumento de carga em um apartamento. Como o
proprietário tem pressa, o serviço precisará ser executado em 3 dias. Quantos eletricistas ele terá que contratar para que
seu prazo seja cumprido?

      Gabriel mora com os pais e ajuda na renda familiar. Ele recebe R$ 1.600,00 de salário. Desse valor, ele destina 
50% para ajudar nas despesas, 25% para seu lazer, 10% para academia, 5% para compras e o restante ele guarda 
em uma poupança. Veja, na tabela abaixo, como fica distribuído o salário de Gabriel. 
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JUROS SIMPLES 
• Juros são acréscimos que se recebem ou se pagam por um valor emprestado, em um determinado período.
• Nas aplicações ou poupança, os juros equivalem ao rendimento recebido pelo tempo de aplicação.
• Existem dois tipos de juros: juros simples e juros composto. Vamos estudar apenas sobre juros simples.

Os juros são simples quando o percentual de juros acrescido é apenas somado ao valor de um empréstimo ou de
uma aplicação. São constantes durante todo o período, seja bimestral, anual, diário, mensal.... Observe: 

      

A dívida de uma pessoa ou a quantia que ela 
investe é chamada de capital. O capital acrescido 
de juros é chamado de montante. A taxa de juros 
é uma porcentagem do capital. 

montante  =  capital + taxa de juros 

72. Raissa investiu R$ 100,00 na poupança por 6 meses. O investimento rendeu 1% de juros simples ao mês. Ao final
desse período, com qual valor ela ficou ?

73. João Gabriel fez um empréstimo no banco de R$ 500,00. O banco cobrou pelo empréstimo juros simples de 4% ao mês.
Ao final de 5 meses, quanto ele teve que pagar pelo empréstimo?

74. Uma loja de eletrodomésticos está vendendo uma televisão. O preço à vista é R$ 850,00. A prazo, a televisão está
sendo vendida em 10 parcelas fixas com juros simples de 2,5% para cada parcela.  Qual será o valor dessa televisão para
pagamento a prazo ?

71. Um estacionamento possui 925 vagas para carros e motos. Sabendo que 740 vagas são destinadas
exclusivamente para carros, calcule a porcentagem que representa o número de vagas destinadas às motos?

im
agens pixabay 

Valor do empréstimo:  R$ 500,00 
 em cada mês pagará juros de 3% 
3
100

 ⋅ 500   =   15
1

  =  15,00  ao mês. 

O tempo de empréstimo é de 2 meses 

 500,00 + (2 ⋅ 15,00) = 530,00  

 Ele pagará R$ 530,00 ao final de dois meses. 

      Lorraine pediu um empréstimo de R$ 500,00 em um 
banco pelo período de dois meses. Pela quantia pedida, ela 
terá que pagar 3% de juros simples ao mês. Quanto ela 
pagará para o banco ao final desse período de 2 meses? 
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PORCENTAGEM NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
• Porcentagem é uma comparação de grandezas de mesma natureza, na forma de fração, onde o denominador é 100.
“Por cento” significa dividir por cem. Observe:

70. Calcule as porcentagens em seu caderno e dê os resultados:

A) 20% de 250  = B) 15% de 180  = C) 14% de 125 = D) 35% de 800 =

E) 29% de 275  = F) 30% de 1500 = G) 2% de 400 = H) 7% de 160 =

% FRAÇÃO SIGNIFICADO VALOR DESTINO 

100% 100
100

 =  1 todo 1.600,00 salário recebido 

50% 50
100

 =  1
2
 metade do todo  1600 : 2 = 800,00 despesas 

25% 25
100

 = 1
 4

metade da metade do todo  (1600 : 2) : 2 =  400,00 lazer 

10% 10
100

 =  1
10

um décimo do todo 1600 : 10 = 160,00 academia 

5% 5
100

 =  1
5
 metade de um décimo do todo (1600 : 10) : 2 = 80,00 compras 

67. Talyta foi a uma loja de quadros para ampliar uma gravura cujo  tamanho original possui 18 cm de largura por 24 cm
de comprimento. Ela pediu que a gravura fosse ampliada para 48 cm de comprimento, mantendo a proporção. Com que
largura essa gravura ficou?

68. Dois caminhões transportam, juntos, 28 toneladas de areia. Para transportar 140 toneladas de areia, quantos
caminhões iguais a esses serão necessários ?

69. Um eletricista calculou que levaria 15 dias para fazer um serviço de aumento de carga em um apartamento. Como o
proprietário tem pressa, o serviço precisará ser executado em 3 dias. Quantos eletricistas ele terá que contratar para que
seu prazo seja cumprido?

      Gabriel mora com os pais e ajuda na renda familiar. Ele recebe R$ 1.600,00 de salário. Desse valor, ele destina 
50% para ajudar nas despesas, 25% para seu lazer, 10% para academia, 5% para compras e o restante ele guarda 
em uma poupança. Veja, na tabela abaixo, como fica distribuído o salário de Gabriel. 
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JUROS SIMPLES 
• Juros são acréscimos que se recebem ou se pagam por um valor emprestado, em um determinado período.
• Nas aplicações ou poupança, os juros equivalem ao rendimento recebido pelo tempo de aplicação.
• Existem dois tipos de juros: juros simples e juros composto. Vamos estudar apenas sobre juros simples.

Os juros são simples quando o percentual de juros acrescido é apenas somado ao valor de um empréstimo ou de
uma aplicação. São constantes durante todo o período, seja bimestral, anual, diário, mensal.... Observe: 

      

A dívida de uma pessoa ou a quantia que ela 
investe é chamada de capital. O capital acrescido 
de juros é chamado de montante. A taxa de juros 
é uma porcentagem do capital. 

montante  =  capital + taxa de juros 

72. Raissa investiu R$ 100,00 na poupança por 6 meses. O investimento rendeu 1% de juros simples ao mês. Ao final
desse período, com qual valor ela ficou ?

73. João Gabriel fez um empréstimo no banco de R$ 500,00. O banco cobrou pelo empréstimo juros simples de 4% ao mês.
Ao final de 5 meses, quanto ele teve que pagar pelo empréstimo?

74. Uma loja de eletrodomésticos está vendendo uma televisão. O preço à vista é R$ 850,00. A prazo, a televisão está
sendo vendida em 10 parcelas fixas com juros simples de 2,5% para cada parcela.  Qual será o valor dessa televisão para
pagamento a prazo ?

71. Um estacionamento possui 925 vagas para carros e motos. Sabendo que 740 vagas são destinadas
exclusivamente para carros, calcule a porcentagem que representa o número de vagas destinadas às motos?
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Valor do empréstimo:  R$ 500,00 
 em cada mês pagará juros de 3% 
3
100

 ⋅ 500   =   15
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  =  15,00  ao mês. 

O tempo de empréstimo é de 2 meses 

 500,00 + (2 ⋅ 15,00) = 530,00  

 Ele pagará R$ 530,00 ao final de dois meses. 

      Lorraine pediu um empréstimo de R$ 500,00 em um 
banco pelo período de dois meses. Pela quantia pedida, ela 
terá que pagar 3% de juros simples ao mês. Quanto ela 
pagará para o banco ao final desse período de 2 meses? 
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PROBABILIDADE 
• Através da probabilidade, podemos medir as chances de algo acontecer. A probabilidade é obtida pela razão entre o
número de resultados favoráveis (evento) e o número de resultados possíveis. Observe:

     Uma urna contém 3 cartões vermelhos e 5 cartões amarelos. Qual é a probabilidade de ser sorteado um cartão 
vermelho nessa urna? 

resultados possíveis:  8 ( oito resultados possíveis )  
resultados favoráveis:  3 ( três resultados favoráveis ) 

3
8

  =  0,375   =   37,5% 
Probabilidade = 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟

• Esses resultados favoráveis são chamados de evento. Já os resultados possíveis, normalmente são imprevisíveis,
totalmente aleatórios (não podemos prever).

75. Se um dado for lançado, qual é a probabilidade de obtermos um número primo?
resultados possíveis : 1, 2, 3, 4, 5 e 6  (seis resultados possíveis de acontecer)
resultados favoráveis: 2, 3 e 5 (três resultados favoráveis para dar um número primo)

76. Em um jogo de tabuleiro, quando lançamos um dado, qual é a probabilidade de obtermos um número par, maior do
que o número 4?

77. Em um sorteio, são colocadas dez  fichas numeradas de 1 a 10 em um saco. Qual é a probabilidade de sortearmos
um número maior do que sete?

78. Na festa junina da escola, foram vendidas um total de 68 rifas para o sorteio de uma bicicleta. A mãe de Chaiane
comprou 10 dessas rifas. Qual é a probabilidade da mãe de Chaiane ser sorteada?

79. Em uma prova de múltipla escolha, cada questão possui cinco alternativas de resposta. Somente uma das respostas
está correta. Qual é a probabilidade de acertar cada uma das questões?

C
leber R

angel 
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Eventos equiprováveis são aqueles que possuem probabilidades iguais de ocorrência. 
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tênis 
70% 

chinelo 
15% 

sandália 
10% 

bota 
5% 

banana 
40% 

maçã 
20% 

laranja 
15% 

mamão 
10% 

melancia 
10% 

uva 
5% 

GRÁFICOS COM PORCENTAGEM 

Diante das informações apresentadas no gráfico, complete a tabela: 

   Através de dados apresentados em gráficos também podemos interpretar e analisar as porcentagens. 

80 . Leia o gráfico abaixo sobre vendas de calçados em uma sapataria da cidade. Em um mês, essa sapataria vendeu 
um total de 360 unidades, entre tênis, chinelos, sandálias e botas.

81. Leia o gráfico abaixo sobre a preferência de frutas entre um grupo de crianças de uma creche.

82. Leia o gráfico abaixo sobre a preferência de estilos musicais entre os ouvintes cadastrados de uma rádio.  A rádio
tem 1880 ouvintes cadastrados. Diante das informações apresentadas no gráfico, complete a tabela:

Tipo de calçado % 
Quantidade de 

calçados 

tênis 70 

chinelo 15 

sandália 10 

bota 5 

Frutas 
preferidas % 

Quantidade de 
crianças 

banana 40 

maçã 20 

laranja 15 

mamão 10 

melancia 10 

uva 5 

A creche tem 120 crianças matriculadas. Diante das informações apresentadas no gráfico, complete a tabela:

Sertanejo
40% 

Rock
20% 

MPB
15% 

Funk
15% 

Hip- 
Hop 
10% 

Estilos preferidos % Quantidade de 
ouvintes 

Sertanejo 40 

Rock 20 

Funk 15 

MPB 15 

Hip-Hop 10 
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PROBABILIDADE 
• Através da probabilidade, podemos medir as chances de algo acontecer. A probabilidade é obtida pela razão entre o
número de resultados favoráveis (evento) e o número de resultados possíveis. Observe:

     Uma urna contém 3 cartões vermelhos e 5 cartões amarelos. Qual é a probabilidade de ser sorteado um cartão 
vermelho nessa urna? 

resultados possíveis:  8 ( oito resultados possíveis )  
resultados favoráveis:  3 ( três resultados favoráveis ) 

3
8

  =  0,375   =   37,5% 
Probabilidade = 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟

• Esses resultados favoráveis são chamados de evento. Já os resultados possíveis, normalmente são imprevisíveis,
totalmente aleatórios (não podemos prever).

75. Se um dado for lançado, qual é a probabilidade de obtermos um número primo?
resultados possíveis : 1, 2, 3, 4, 5 e 6  (seis resultados possíveis de acontecer)
resultados favoráveis: 2, 3 e 5 (três resultados favoráveis para dar um número primo)

76. Em um jogo de tabuleiro, quando lançamos um dado, qual é a probabilidade de obtermos um número par, maior do
que o número 4?

77. Em um sorteio, são colocadas dez  fichas numeradas de 1 a 10 em um saco. Qual é a probabilidade de sortearmos
um número maior do que sete?

78. Na festa junina da escola, foram vendidas um total de 68 rifas para o sorteio de uma bicicleta. A mãe de Chaiane
comprou 10 dessas rifas. Qual é a probabilidade da mãe de Chaiane ser sorteada?

79. Em uma prova de múltipla escolha, cada questão possui cinco alternativas de resposta. Somente uma das respostas
está correta. Qual é a probabilidade de acertar cada uma das questões?
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Eventos equiprováveis são aqueles que possuem probabilidades iguais de ocorrência. 
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tênis 
70% 

chinelo 
15% 

sandália 
10% 

bota 
5% 

banana 
40% 

maçã 
20% 

laranja 
15% 

mamão 
10% 

melancia 
10% 

uva 
5% 

GRÁFICOS COM PORCENTAGEM 

Diante das informações apresentadas no gráfico, complete a tabela: 

   Através de dados apresentados em gráficos também podemos interpretar e analisar as porcentagens. 

80 . Leia o gráfico abaixo sobre vendas de calçados em uma sapataria da cidade. Em um mês, essa sapataria vendeu 
um total de 360 unidades, entre tênis, chinelos, sandálias e botas.

81. Leia o gráfico abaixo sobre a preferência de frutas entre um grupo de crianças de uma creche.

82. Leia o gráfico abaixo sobre a preferência de estilos musicais entre os ouvintes cadastrados de uma rádio.  A rádio
tem 1880 ouvintes cadastrados. Diante das informações apresentadas no gráfico, complete a tabela:

Tipo de calçado % 
Quantidade de 

calçados 

tênis 70 

chinelo 15 

sandália 10 

bota 5 

Frutas 
preferidas % 

Quantidade de 
crianças 

banana 40 

maçã 20 

laranja 15 

mamão 10 

melancia 10 

uva 5 

A creche tem 120 crianças matriculadas. Diante das informações apresentadas no gráfico, complete a tabela:

Sertanejo
40% 

Rock
20% 

MPB
15% 

Funk
15% 

Hip- 
Hop 
10% 

Estilos preferidos % Quantidade de 
ouvintes 

Sertanejo 40 

Rock 20 

Funk 15 

MPB 15 

Hip-Hop 10 
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BRINCANDO COM A MATEMÁTICA 
83. Utilizando os conceitos adquiridos, preencha as “cruzadinhas”:
1. Em uma expressão algébrica, como é chamada a letra que representa um número desconhecido?
2. Como é chamado o ângulo que possui medida compreendida entre 90° e 180°?
3. Que sinal terá o resultado da multiplicação entre dois números negativos?
4. Como é chamado o ângulo que possui medida igual a 90°?
5. Qual é o resultado da soma entre dois números opostos ou simétricos?
6. Em um evento, qual é o nome da razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados

possíveis?
7. Como chamamos os números que podem ser escritos na forma de fração?
8. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos ...?

84. Utilizando os conceitos adquiridos, encontre as respostas no “caça-palavras” abaixo:
1. Qual é o nome do segmento de reta que divide um ângulo em dois outros ângulos de medidas iguais?
2. Quanto vale a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo?
3. Quanto vale 50% de 60?
4. Como são chamados os acréscimos que se recebem ou se pagam por um valor emprestado, em um certo período?
5. Como chamamos o ângulo cuja a medida está compreendida entre 0° e 90°?
6. Como é chamada a multiplicação de fatores iguais?
7. Como é também conhecida a altitude negativa, abaixo do nível do mar?
8. No número decimal  3,458, que posição o algarismo 8 ocupa?

C E N T  O  E O  I  T  E N T  A G R A U S M  U T  

S F  A Z  N P R O  F  U N D I  D A D E R U I  R 

P A J A M  O  R T  U G E D A D I  A V D L  F  I  

O  Q U I  O O R Z  I  R T  E S S I  B A O R A N 

L  U R D P D É T  A S C E N T  O E S E I  S T  

I  Z  O  A G U V I  D A E S A B I  L  H O N E A 

E I  S S O G U T  M  I  L  É S I  M  O  N H T  S D 

S F  E A A A B O M  P O T  E N C I  A Ç Ã O  U 
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Os antígenos são enfraquecidos ou mortos de forma que 
não provoquem a doença. Eles apenas servem de molde para a 
produção de nossas defesas. 

Responda: 
1. O que são antígenos?
2. O que são anticorpos?

Num segundo encontro com esse 
mesmo microrganismo, os anticorpos já 
formados  combaterão os invasores e 
nós não desenvolveremos a doença. 

A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil 
prevenir uma doença do que tratá-la. É isso que as vacinas fazem: protegem o corpo humano contra vírus e bactérias 
que provocam vários tipos de doenças graves, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas e, inclusive, levá-las 
à morte.  

A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um 
todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, menor é a chance de qualquer uma delas – 
vacinada ou não – ficar doente. Além disso, algumas doenças prevenidas por vacina podem ser erradicadas por 
completo, não causando mais a doença em nenhum local do mundo. Até hoje, a varíola é a única já erradicada 
mundialmente. O último registro da doença no mundo é de 1977. 

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf 

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO 

Saiba mais sobre as vacinas! 
Acesse: 

https://www.youtube.com/watch?
v=6qs9_BFkgps&t=4s 

Em tempos de pandemia do COVID-19, tudo que queremos 
é uma vacina para evitar que fiquemos doentes, não é? 

Quando injetados por meio da vacina, 
os antígenos provocam a produção de 
anticorpos, que são proteínas de 
defesa do nosso corpo. 

As vacinas podem ser feitas a partir 
do próprio microrganismo causador 
da doença, chamado de antígeno. 
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BRINCANDO COM A MATEMÁTICA 
83. Utilizando os conceitos adquiridos, preencha as “cruzadinhas”:
1. Em uma expressão algébrica, como é chamada a letra que representa um número desconhecido?
2. Como é chamado o ângulo que possui medida compreendida entre 90° e 180°?
3. Que sinal terá o resultado da multiplicação entre dois números negativos?
4. Como é chamado o ângulo que possui medida igual a 90°?
5. Qual é o resultado da soma entre dois números opostos ou simétricos?
6. Em um evento, qual é o nome da razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados

possíveis?
7. Como chamamos os números que podem ser escritos na forma de fração?
8. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos ...?

84. Utilizando os conceitos adquiridos, encontre as respostas no “caça-palavras” abaixo:
1. Qual é o nome do segmento de reta que divide um ângulo em dois outros ângulos de medidas iguais?
2. Quanto vale a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo?
3. Quanto vale 50% de 60?
4. Como são chamados os acréscimos que se recebem ou se pagam por um valor emprestado, em um certo período?
5. Como chamamos o ângulo cuja a medida está compreendida entre 0° e 90°?
6. Como é chamada a multiplicação de fatores iguais?
7. Como é também conhecida a altitude negativa, abaixo do nível do mar?
8. No número decimal  3,458, que posição o algarismo 8 ocupa?

C E N T  O  E O  I  T  E N T  A G R A U S M  U T  

S F  A Z  N P R O  F  U N D I  D A D E R U I  R 

P A J A M  O  R T  U G E D A D I  A V D L  F  I  

O  Q U I  O O R Z  I  R T  E S S I  B A O R A N 

L  U R D P D É T  A S C E N T  O E S E I  S T  

I  Z  O  A G U V I  D A E S A B I  L  H O N E A 

E I  S S O G U T  M  I  L  É S I  M  O  N H T  S D 
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Os antígenos são enfraquecidos ou mortos de forma que 
não provoquem a doença. Eles apenas servem de molde para a 
produção de nossas defesas. 

Responda: 
1. O que são antígenos?
2. O que são anticorpos?

Num segundo encontro com esse 
mesmo microrganismo, os anticorpos já 
formados  combaterão os invasores e 
nós não desenvolveremos a doença. 

A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil 
prevenir uma doença do que tratá-la. É isso que as vacinas fazem: protegem o corpo humano contra vírus e bactérias 
que provocam vários tipos de doenças graves, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas e, inclusive, levá-las 
à morte.  

A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um 
todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, menor é a chance de qualquer uma delas – 
vacinada ou não – ficar doente. Além disso, algumas doenças prevenidas por vacina podem ser erradicadas por 
completo, não causando mais a doença em nenhum local do mundo. Até hoje, a varíola é a única já erradicada 
mundialmente. O último registro da doença no mundo é de 1977. 

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf 

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO 

Saiba mais sobre as vacinas! 
Acesse: 

https://www.youtube.com/watch?
v=6qs9_BFkgps&t=4s 

Em tempos de pandemia do COVID-19, tudo que queremos 
é uma vacina para evitar que fiquemos doentes, não é? 

Quando injetados por meio da vacina, 
os antígenos provocam a produção de 
anticorpos, que são proteínas de 
defesa do nosso corpo. 

As vacinas podem ser feitas a partir 
do próprio microrganismo causador 
da doença, chamado de antígeno. 
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 A vacina estimula o corpo a se defender contra os organismos 
(vírus e bactérias) que provocam doenças. 

As primeiras vacinas foram descobertas há mais de duzentos 
anos. Atualmente, técnicas modernas são utilizadas para preparar as 
vacinas em laboratórios. As vacinas podem ser produzidas a partir de 
organismos enfraquecidos mortos ou de alguns de seus derivados. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf 

O que são as vacinas? 

6. Quais são as vacinas que os adolescentes devem tomar?
(Consulte o Calendário Nacional de Vacinação - Adolescentes.)
7. Que vacinas você já tomou?

Você sabia que algumas fakes news 
podem se transformar em um grave 
problema de saúde pública?  Quer saber 
mais? Acesse o link ou utilize o QR code 
para acessar a reportagem completa. 

https://www.conasems.org.br/ 

htt
ps

://t
iny

ur
l.c

om
/y6

dk
qm

f2 

Quer saber mais sobre as vacinas? 
Aproxime a câmera do seu celular e acesse a cartilha de vacinas. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf 

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO 

3. Cite os benefícios da vacina.
4. Como as vacinas são
produzidas, atualmente?
5. Que doença foi erradicada
graças à vacinação?
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CÉLULA: UNIDADE DO SER VIVO 
A vacina contra o coronavírus tem o papel de fazer o nosso organismo produzir anticorpos contra um vírus. 

No entanto, também existem vacinas contra as bactérias; por exemplo, a BCG, vacina contra a tuberculose. 
Mas qual é a diferença entre vírus e bactérias? 
Os vírus são seres acelulares; isto é, não são formados por células. Já as bactérias, os protozoários, os fungos, 

os animais e os vegetais, são formadas por células. 
A célula é a unidade de todo ser vivo. Ela é delimitada por uma membrana, chamada de membrana celular ou 

membrana plasmática, preenchida por uma substância gelatinosa, que forma o citoplasma onde estão as organelas 
(como que pequenos órgãos) que desempenham diversas funções na célula e apresenta o material genético ou 
material hereditário com as informações para a produção de outra célula e informações de comando da célula.  

Há dois tipos de células: procariotas e eucariotas. As células procariotas, as primeiras a surgirem na Terra, têm 
uma estrutura mais simplificada, não possuindo organelas membranosas nem núcleo organizado. Já as eucariotas 
têm organelas membranosas em seu citoplasma e apresentam um núcleo delimitado por membrana nuclear, também 
chamada de carioteca.
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Material genético do vírus 
Envelope 

https://saude.abril.com
.br/m

edicina/coronavirus-prim
eiro-caso-brasil/ 

Os vírus apresentam as seguintes características principais: 

 São acelulares – não têm células.
 São parasitas intracelulares obrigatórios – só conseguem se

reproduzir dentro de uma célula.
 Apresentam material genético, que pode ser o DNA ou o RNA - como

é o caso do coronavírus.
 Apresentam cápsula de proteína como proteção ao material genético

ou um envelope composto de proteínas e lipídios.

Todos os seres vivos são formados por células 

Observe a estrutura de uma célula procariota: 
Flagelo 

Membrana plasmática Estrutura de 
locomoção que não é 
encontrada em todas 
as células.  

Delimita a célula, protege e 
permite que haja trocas de 
substâncias. 

Ribossomos 

Responsáveis pela 
produção de proteínas 
na célula. 

Citoplasma 

Região da célula onde ficam 
dispersas as organelas e, no 
caso da célula procariota, 
também o DNA. 

Material genético da célula. 
DNA 

Parede celular 

Responda: 
8. Cite as principais características dos vírus.
9. Qual é a diferença básica entre a célula procariota e a eucariota?

Revestimento encontrado em alguns seres 
vivos que fica externo à membrana plasmática. 

Bactéria:
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 A vacina estimula o corpo a se defender contra os organismos 
(vírus e bactérias) que provocam doenças. 

As primeiras vacinas foram descobertas há mais de duzentos 
anos. Atualmente, técnicas modernas são utilizadas para preparar as 
vacinas em laboratórios. As vacinas podem ser produzidas a partir de 
organismos enfraquecidos mortos ou de alguns de seus derivados. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf 

O que são as vacinas? 

6. Quais são as vacinas que os adolescentes devem tomar?
(Consulte o Calendário Nacional de Vacinação - Adolescentes.)
7. Que vacinas você já tomou?

Você sabia que algumas fakes news 
podem se transformar em um grave 
problema de saúde pública?  Quer saber 
mais? Acesse o link ou utilize o QR code 
para acessar a reportagem completa. 

https://www.conasems.org.br/ 
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Quer saber mais sobre as vacinas? 
Aproxime a câmera do seu celular e acesse a cartilha de vacinas. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf 

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO 

3. Cite os benefícios da vacina.
4. Como as vacinas são
produzidas, atualmente?
5. Que doença foi erradicada
graças à vacinação?
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CÉLULA: UNIDADE DO SER VIVO 
A vacina contra o coronavírus tem o papel de fazer o nosso organismo produzir anticorpos contra um vírus. 

No entanto, também existem vacinas contra as bactérias; por exemplo, a BCG, vacina contra a tuberculose. 
Mas qual é a diferença entre vírus e bactérias? 
Os vírus são seres acelulares; isto é, não são formados por células. Já as bactérias, os protozoários, os fungos, 

os animais e os vegetais, são formadas por células. 
A célula é a unidade de todo ser vivo. Ela é delimitada por uma membrana, chamada de membrana celular ou 

membrana plasmática, preenchida por uma substância gelatinosa, que forma o citoplasma onde estão as organelas 
(como que pequenos órgãos) que desempenham diversas funções na célula e apresenta o material genético ou 
material hereditário com as informações para a produção de outra célula e informações de comando da célula.  

Há dois tipos de células: procariotas e eucariotas. As células procariotas, as primeiras a surgirem na Terra, têm 
uma estrutura mais simplificada, não possuindo organelas membranosas nem núcleo organizado. Já as eucariotas 
têm organelas membranosas em seu citoplasma e apresentam um núcleo delimitado por membrana nuclear, também 
chamada de carioteca.
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Material genético do vírus 
Envelope 

https://saude.abril.com
.br/m

edicina/coronavirus-prim
eiro-caso-brasil/ 

Os vírus apresentam as seguintes características principais: 

 São acelulares – não têm células.
 São parasitas intracelulares obrigatórios – só conseguem se

reproduzir dentro de uma célula.
 Apresentam material genético, que pode ser o DNA ou o RNA - como

é o caso do coronavírus.
 Apresentam cápsula de proteína como proteção ao material genético

ou um envelope composto de proteínas e lipídios.

Todos os seres vivos são formados por células 

Observe a estrutura de uma célula procariota: 
Flagelo 

Membrana plasmática Estrutura de 
locomoção que não é 
encontrada em todas 
as células.  

Delimita a célula, protege e 
permite que haja trocas de 
substâncias. 

Ribossomos 

Responsáveis pela 
produção de proteínas 
na célula. 

Citoplasma 

Região da célula onde ficam 
dispersas as organelas e, no 
caso da célula procariota, 
também o DNA. 

Material genético da célula. 
DNA 

Parede celular 

Responda: 
8. Cite as principais características dos vírus.
9. Qual é a diferença básica entre a célula procariota e a eucariota?

Revestimento encontrado em alguns seres 
vivos que fica externo à membrana plasmática. 

Bactéria:
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Apesar dos dois serem seres 
unicelulares, formados por uma única célula, 
eles apresentam diferenças, a começar pela 
organização do  núcleo. 

Observe a imagem 3. 

https://www.euquerobiologia.com.br/2012/07/protozoarios-adaptacoes-especiaishtml 

https://www.h9j.com.br/suasaude 

Ao observar as imagens 1 e 2, você 
percebe semelhança entre esse dois 
microrganismos? 

A imagem 1 é de uma protozoário. A 
imagem 2, de uma bactéria. 

Imagem 1 

Imagem 2 

Im
agem

 de autoria própria cedida por W
agner M

edeiros 

Imagem 3 

CÉLULA: UNIDADE DO SER VIVO 
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 DNA Região 

onde está 
localizado 

o DNA.

11. Observe o esquema da cianobactéria na Imagem 4. Você consegue
identificar o material genético? Existe membrana nuclear separando o material
genético? Como é classificada a cianobactéria quanto ao número de células e
quanto à organização do núcleo?

Responda: 
10. O que as células eucariótica e procariótica têm em comum?

Célula do protozoário 
Célula da bactéria 
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Imagem das bactérias que causam a peste 
bubônica, atualmente controlável por antibióticos. 

Calma, não há motivo para medo. O paciente já está isolado, e a doença reaparece em intervalos regulares – 
sua bactéria causadora nunca foi extinta.  

A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis. Ela é transmitida pela picada de pulgas infectadas, 
que costumam se alojar em roedores. Os humanos costumam se infectar após a ingestão da carne dos animais 
que carregam as pulgas. Mas também é possível que a pulga pule para o Homo sapiens e o pique diretamente. Na 
Mongólia Interior, o hospedeiro intermediário costuma ser a marmota.  

https://super.abril.com.br/saude/china-registra-um-caso-de-peste-bubonica-a-peste-negra/ 

China registra um caso de peste bubônica – a “peste negra” 

Você sabia que as 
bactérias são 

seres unicelulares? 

Elas são 
formadas 

por uma só 
célula. 

Todos os seres vivos são formados por células. Porém, alguns seres vivos são formados por apenas uma célula - os 
UNICELULARES, enquanto outros, por várias células - os PLURICELULARES. 

As bactérias, cianobactérias, os protozoários e algumas algas são seres unicelulares, assim como alguns fungos 
(leveduras). 

Os vegetais, os animais e alguns fungos, como o cogumelo, são pluricelulares. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reproducao-nos-protozoarios.htm 

Nós somos seres pluricelulares, 
formados por muitas células e por 
muitos tipos celulares.  

Nas imagens ao lado, você 
observará as hemácias do sangue 
e as células musculares. 

Hemácias Células musculares ht
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12. Classifique os seres vivos, citados na matéria de jornal,
como UNICELULARES ou PLURICELULARES.

https://super.abril.com.br/ 

13. Classifique, nas imagens abaixo, os seres vivos como unicelulares ou pluricelulares:

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/reino-fungi 

A 

B 

C 

D 

E 
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 DNA Região 

onde está 
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11. Observe o esquema da cianobactéria na Imagem 4. Você consegue
identificar o material genético? Existe membrana nuclear separando o material
genético? Como é classificada a cianobactéria quanto ao número de células e
quanto à organização do núcleo?

Responda: 
10. O que as células eucariótica e procariótica têm em comum?

Célula do protozoário 
Célula da bactéria 
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Imagem das bactérias que causam a peste 
bubônica, atualmente controlável por antibióticos. 

Calma, não há motivo para medo. O paciente já está isolado, e a doença reaparece em intervalos regulares – 
sua bactéria causadora nunca foi extinta.  

A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis. Ela é transmitida pela picada de pulgas infectadas, 
que costumam se alojar em roedores. Os humanos costumam se infectar após a ingestão da carne dos animais 
que carregam as pulgas. Mas também é possível que a pulga pule para o Homo sapiens e o pique diretamente. Na 
Mongólia Interior, o hospedeiro intermediário costuma ser a marmota.  
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China registra um caso de peste bubônica – a “peste negra” 
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bactérias são 

seres unicelulares? 

Elas são 
formadas 

por uma só 
célula. 

Todos os seres vivos são formados por células. Porém, alguns seres vivos são formados por apenas uma célula - os 
UNICELULARES, enquanto outros, por várias células - os PLURICELULARES. 

As bactérias, cianobactérias, os protozoários e algumas algas são seres unicelulares, assim como alguns fungos 
(leveduras). 

Os vegetais, os animais e alguns fungos, como o cogumelo, são pluricelulares. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reproducao-nos-protozoarios.htm 

Nós somos seres pluricelulares, 
formados por muitas células e por 
muitos tipos celulares.  

Nas imagens ao lado, você 
observará as hemácias do sangue 
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12. Classifique os seres vivos, citados na matéria de jornal,
como UNICELULARES ou PLURICELULARES.

https://super.abril.com.br/ 

13. Classifique, nas imagens abaixo, os seres vivos como unicelulares ou pluricelulares:

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/reino-fungi 

A 

B 

C 

D 

E 
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Assista ao vídeo 
do Canal Futura e 
aprofunde os seus 
conhecimentos: 
https://www.youtube.
com/watch?v=2MpAi
K1NNIE&t=15s 

Quando as células formam tecidos 

A necessidade de sobrevivência foi o que levou os seres unicelulares, ao longo de milhões de anos de 
evolução, a se juntarem, formando assim seres complexos com muitas células - os seres multicelulares. Esses seres 
exibem características particulares: a colaboração e a divisão do trabalho entre suas células e tecidos. Isso permitiu 
que esses novos seres explorassem ambientes e condições novas, pois lhes deu as ferramentas necessárias para 
competir com os seres unicelulares que tinham, então, mais sucesso na Terra. A partir daí, surgiram inovações da 
vida no nosso planeta, como plantas que possuem raízes, caule e folhas - cada parte fazendo o seu trabalho - e 
animais cada vez mais complexos e diversificados que podem se mover, sentir etc. 

Fonte: http://www.invivo.fiocruz.br/celula/oficina.htm 

https://descomplica.com.br/blog/biologia/mapa-mental-niveis-de-organizacao-em-biologia/ 

Os seres unicelulares apresentam a organização da célula (1), na imagem acima. Já  os 
pluricelulares se organizam em níveis que vão do número 2 ao 5. Mas, pensando no ambiente 
(como um todo), as organizações de seres vivos continuam. Observe: elas vão do número 6 ao 9. 

ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS 
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Vamos, agora,  estudar os BIOMAS e conhecer algumas das muitas belezas naturais do nosso país. Um dos níveis 
de organização dos seres vivos estudados, chamados de ecossistemas da Terra, são agrupados em BIOMAS, que 
representam um espaço geográfico com características definidas quanto ao clima, à vegetação, ao tipo de solo, à 
temperatura, à regularidade de chuvas, além de outros elementos abióticos e bióticos. Vamos estudar seis biomas 
brasileiros com características distintas. Veja na Imagem 1. 

Amazônia 
O Bioma Amazônia ocupa 
cerca de 49% do território 
brasileiro. Possui a maior -
floresta tropical do mundo, 
equivalente a 1/3 das reservas 
de florestas tropicais úmidas 
que abrigam a maior 
quantidade de espécies da -
flora e da fauna. Contém 20% 
da disponibilidade mundial de 
água e grandes reservas 
minerais.  

Imagem 1: Biomas brasileiros 

Caatinga 
O Bioma Caatinga ocupa uma 
área aproximada de 10% do 
território nacional. Embora 
esteja localizado em área de 
clima semiárido, apresenta 
grande variedade de 
paisagens, relativa riqueza 
biológica e espécies que só 
ocorrem nesse bioma.  

Mata Atlântica 
O Bioma Mata Atlântica ocupa 
aproximadamente 15 % do 
território brasileiro. Por 
localizar-se na região litorânea, 
ocupada por mais de 50% da 
população brasileira, é o Bioma 
mais ameaçado do Brasil. 
Apenas 12,4% de sua 
cobertura florestal original 
ainda persiste.  Pantanal 

O Bioma Pantanal ocupa aproximadamente 2% 
do território nacional. Ele é reconhecido como a 
maior planície de inundação contínua do planeta 
Terra, o que constitui o principal fator para a sua 
formação e diferenciação em relação aos demais 
biomas. Ali se reúnem representantes de quase 
toda a fauna brasileira. O Bioma Pantanal é o 
mais preservado dos biomas brasileiros. 

Pampa 
O Bioma Pampa ocupa, 
aproximadamente, 2% do 
território nacional. É 
caracterizado por clima 
chuvoso, sem período 
seco, mas com 
temperaturas negativas no 
inverno, que influenciam a 
vegetação.  

Cerrado 
O Bioma Cerrado ocorre 
principalmente no Planalto 
Central Brasileiro e ocupa 
aproximadamente 24% do 
território brasileiro. O Cerrado é 
reconhecido como a Savana 
mais rica do mundo em 
biodiversidade.  

73 
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vida no nosso planeta, como plantas que possuem raízes, caule e folhas - cada parte fazendo o seu trabalho - e 
animais cada vez mais complexos e diversificados que podem se mover, sentir etc. 
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Os seres unicelulares apresentam a organização da célula (1), na imagem acima. Já  os 
pluricelulares se organizam em níveis que vão do número 2 ao 5. Mas, pensando no ambiente 
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do território nacional. Ele é reconhecido como a 
maior planície de inundação contínua do planeta 
Terra, o que constitui o principal fator para a sua 
formação e diferenciação em relação aos demais 
biomas. Ali se reúnem representantes de quase 
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território nacional. É 
caracterizado por clima 
chuvoso, sem período 
seco, mas com 
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inverno, que influenciam a 
vegetação.  

Cerrado 
O Bioma Cerrado ocorre 
principalmente no Planalto 
Central Brasileiro e ocupa 
aproximadamente 24% do 
território brasileiro. O Cerrado é 
reconhecido como a Savana 
mais rica do mundo em 
biodiversidade.  

73 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18307-biomas-brasileiros.html 

BIOMAS BRASILEIROS 

Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   73Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   73 23/07/2021   18:03:5623/07/2021   18:03:56



CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 7º
 A

NO
 

74 

Números da Mata Atlântica 

Hotspot de Biodiversidade 

Uma das áreas de maior biodiversidade no 
planeta, possuindo cerca de: 

20.000 
Espécies de plantas 

850 
Espécies de aves 

370 
Espécies de anfíbios 

200 
Espécies de répteis 

270 
Espécies de mamíferos 

350 
Espécies de peixes 

Hotspots: são regiões do 
planeta que apresentam grande 
biodiversidade, mas que estão 

sendo destruídas. 

Espécies que só existem aqui. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Florestas, das espécies de 

vertebrados que vivem na Mata Atlântica, pelo menos, 700 são 
endêmicas; ou seja, só ocorrem nessa floresta. É o caso, por exemplo, do 
mico-leão-da-cara-preta, primata encontrado somente na Ilha de 
Superagui (PR) e nas matas do Vale do Ribeira (SP). 

A Mata Atlântica é considerada o bioma de maior 
BIODIVERSIDADE do mundo.  

Conheça alguns representantes da fauna e da 
flora (elementos bióticos): 
FLORA: pau-brasil, jequitibá, orquídeas, palmeiras, 
jabuticabas, samambaias, palmitos, entre outros.  
FAUNA: insetos, mamíferos como morcegos, macacos 
(muriqui, macaco-prego, mico-leão), roedores, furões, 
felinos (jaguatirica, onça-parda, gato-do-mato), canídeos 
(cachorro-do-mato),  muitas espécies de aves (gavião, 
joão-de-barro), entre outros. 

O Pau-brasil foi o principal 
alvo de extração e exportação 
dos exploradores que 
colonizaram a região e hoje 
está quase extinto. O primeiro 
contrato comercial para a 
exploração do pau-brasil foi 
feito em 1502, o que levou o 
Brasil a ser conhecido como 
"Terra Brasilis", ligando o 
nome do país à exploração 
dessa madeira avermelhada 
como brasa.  

Imagem cedida pelo Prof. W
agner Medeiros 

Pau-brasil

Outras madeiras de valor também foram exploradas 
até a beira da extinção: tapinhoã, 
sucupira, canela, canjarana, jacarandá, araribá, pequi, 
jenipaparana, peroba, urucurana e vinhático. 

      A  Mata Atlântica, assim como outras florestas brasileiras, sofre com as queimadas - provocadas pelo ser 
humano, inclusive soltando balões - para dar lugar a plantações e a pastos. As queimadas também contribuem 
para o aquecimento global e degradam o solo, eliminando sua camada fértil. 

https://www.sosma.org.br/conheca/mata-atlantica/ 

 BIOMAS BRASILEIROS 
A Mata Atlântica abrange cerca de 15% do território nacional, em 17 estados. É o lar de 72% dos brasileiros e 

concentra 70% do PIB nacional. Hoje, restam apenas 7,3% da floresta que existia originalmente. É preciso 
monitorar e recuperar a floresta, além de fortalecer a legislação que a protege. 
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      O bioma FLORESTA AMAZÔNICA 
é o maior do Brasil e é a maior floresta 
tropical do mundo. Seu clima é quente e 
úmido, com chuva durante o ano todo. 
Esse bioma é um verdadeiro mundo 
úmido, que abriga uma enorme 
variedade de plantas       (2.500 tipos de 
árvores), animais, cogumelos e outros 
seres vivos; um mundo repleto de água, 
formado por mais de 1.100 rios. 
Somente o Rio Amazonas lança, por 
segundo, milhões de litros de água no 
mar! 
       Esse bioma apresenta uma grande 
variedade de ambientes, com matas de 
terra firme,  matas de  igapós,  matas de 
várzea e outros ambientes.       

  Adaptado de Probio 
II/2007(http://www.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia) 

A Amazônia leva umidade para as demais regiões do Brasil e até 
para outros continentes. Além de ser detentora de cerca de 15% de 
toda a biodiversidade do planeta – razão em si suficiente para 
preservá-la -, a Amazônia desempenha vários papéis fundamentais 
para a química atmosférica em nível regional, continental e até 
global. “A floresta é uma grande fonte de vapor d’água não só para a 
região Norte como para o Centro-Sul do país e a bacia do Prata”. Se 
for para recorrer a uma metáfora, a Amazônia seria o ar-
condicionado do planeta, espalhando frescor e umidade — em outras 
palavras, chuva — sobre si mesma e demais partes do globo. 

Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/a-floresta-da-chuva/ 
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O mapa apresentado acima mostra 
os pontos de desmatamento da 
Floresta Amazônica até 2011. 
Observe os pontos marcados em 
vermelho. 

Observe, no mapa,  a  localização 
da Floresta Amazônica. Ela ocupa 
a região Norte, partes das regiões 
Centro-Oeste e do Nordeste do 
Brasil. 

Fauna - Talvez seus mais famosos representantes sejam os macacos: 
coatás, cuxiús, barrigudos...  Uma infinidade de primatas pode ser encontrada 
nos galhos das árvores amazônicas. Além deles, existem outros mamíferos 
característicos da região. São mamíferos terrestres, como onças, tamanduás, 
esquilos, e mamíferos aquáticos, como peixes-boi e botos. 

Os répteis também têm território garantido. Em um passeio pela região, 
podem ser avistados lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes. Entre os 
anfíbios, existem variados tipos de rãs, sapos e pererecas. Uma grande 
coleção de peixes é outro fato digno de nota: nas águas amazônicas estão 
85% das espécies de peixes de toda a América do Sul. Todos os 
anos, milhares deles migram tentando encontrar locais adequados para 
reprodução e desova. É o que se chama de Piracema. 

Fonte: http://www.invivo.fiocruz.br 

Elementos bióticos 

Macaco-aranha-preto 

Responda: 
14. Cite alguns elementos bióticos da Floresta Amazônica.
15. O que é Piracema?
16. Qual é a importância da Amazônia para o clima mundial?

BIOMAS BRASILEIROS 

A Floresta da chuva 
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Números da Mata Atlântica 

Hotspot de Biodiversidade 
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850 
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Espécies de peixes 
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felinos (jaguatirica, onça-parda, gato-do-mato), canídeos 
(cachorro-do-mato),  muitas espécies de aves (gavião, 
joão-de-barro), entre outros. 

O Pau-brasil foi o principal 
alvo de extração e exportação 
dos exploradores que 
colonizaram a região e hoje 
está quase extinto. O primeiro 
contrato comercial para a 
exploração do pau-brasil foi 
feito em 1502, o que levou o 
Brasil a ser conhecido como 
"Terra Brasilis", ligando o 
nome do país à exploração 
dessa madeira avermelhada 
como brasa.  
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      A  Mata Atlântica, assim como outras florestas brasileiras, sofre com as queimadas - provocadas pelo ser 
humano, inclusive soltando balões - para dar lugar a plantações e a pastos. As queimadas também contribuem 
para o aquecimento global e degradam o solo, eliminando sua camada fértil. 
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concentra 70% do PIB nacional. Hoje, restam apenas 7,3% da floresta que existia originalmente. É preciso 
monitorar e recuperar a floresta, além de fortalecer a legislação que a protege. 
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formado por mais de 1.100 rios. 
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característicos da região. São mamíferos terrestres, como onças, tamanduás, 
esquilos, e mamíferos aquáticos, como peixes-boi e botos. 

Os répteis também têm território garantido. Em um passeio pela região, 
podem ser avistados lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes. Entre os 
anfíbios, existem variados tipos de rãs, sapos e pererecas. Uma grande 
coleção de peixes é outro fato digno de nota: nas águas amazônicas estão 
85% das espécies de peixes de toda a América do Sul. Todos os 
anos, milhares deles migram tentando encontrar locais adequados para 
reprodução e desova. É o que se chama de Piracema. 
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Elementos bióticos 

Macaco-aranha-preto 

Responda: 
14. Cite alguns elementos bióticos da Floresta Amazônica.
15. O que é Piracema?
16. Qual é a importância da Amazônia para o clima mundial?

BIOMAS BRASILEIROS 

A Floresta da chuva 
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O aumento das temperaturas, o desmatamento e as 
queimadas ilegais servem como motor para um processo 
conhecido como savanização. Nesse cenário, espécies de 
plantas e animais típicas de ambientes mais secos começam 
a avançar sobre áreas de floresta degradadas, onde antes 
existia mata tropical fechada. 

No Brasil, “savana” tem outro nome: cerrado, bioma de 
clima seco, vegetação mais baixa e mais esparsa. A 
savanização, portanto, faz com que áreas de cerrado que 
fazem fronteira com florestas mudem de cara, assumindo 
características que não deveriam estar ali.  

Fonte: https://super.abril.com.br/ciencia/savanizacao-de-florestas-no-brasil-impactara-centenas-de-especies-de-animais// 

Então, nesse processo de mudança de bioma, áreas da Floresta Amazônica vão sendo substituídas por seres 
vivos de outros ambientes próximos, como o Cerrado. As árvores da floresta vão dando lugar a árvores que 
suportem a seca, altas temperaturas e fogo, enquanto que as árvores da Floresta Amazônica vão sumindo, 
diminuindo assim a biodiversidade. 

Responda: 
17. Pesquise na internet como é o solo da Floresta Amazônica.
18. Pesquise na internet o que é lixiviação.
19. O que é a “savanização” da Floresta?
20. Qual é a consequência desse processo?
21. Qual é o Bioma brasileiro com características de savana?

A DC Comics anunciou (15/10/2020) o lançamento de Future State, novo 
evento em seu universo de quadrinhos, para o ano de 2021. Dentre os destaques, 
a nova Mulher-Maravilha, que será vivida por uma brasileira. 

Por enquanto, há poucas informações sobre ela. Seu nome é Yara Flor, 
uma guerreira amazona vinda, veja só, da floresta amazônica.  

Fonte: https://super.abril.com.br/cultura/dc-anuncia-nova-saga-nos-quadrinhos-com-mulher-maravilha-brasileira/ 

Da Amazônia para o mundo 

Você curte HQ? 
Então se liga... 

Florestas e Rios: uma parceria da natureza 

BIOMAS BRASILEIROS 

É preciso pensar sobre a correlação direta entre a existência das florestas e a abundância de água 
de qualidade. As florestas são responsáveis por facilitar a infiltração da água das chuvas no solo, 
abastecendo o lençol freático que alimenta o rio, por manter o equilíbrio climático e por controlar as 
cheias. 

Encostas e margens de rio desmatadas sofrem erosão e a terra removida é carregada pela chuva 
até o rio tornando-o turvo e diminuindo sua vazão. 

Adaptado: http://www.itpa.org.br/?p=2233 
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Fatores bióticos e abióticos nos ecossistemas 

É o menor tamanduá existente em toda a natureza brasileira. 
Alimenta-se de insetos como formigas e cupins. Tem hábitos noturnos. 
Durante o dia, costuma ficar enroscado no alto das árvores, de ponta-
cabeça, pendurado pelo rabo. 

Tamandauí 

Responda: 
22. O tamandauí é um animal de hábitos noturnos. Que fator abiótico regula a sua atividade?
23. Que elementos bióticos estão relacionados à alimentação do tamandauí?
24. Marque o fator abiótico que é essencial para a reprodução da  perereca-de-vidro:
(      ) solo (      ) chuva (      ) árvores

Perereca transparente, ave que canta em noite de luar e gambá assustador; conheça 
mais a Amazônia além do verde da floresta 

Região abriga milhões de espécies que ajudam a manter o equilíbrio de ecossistemas. 

A Amazônia que fascina com mais de cinco milhões de km² é também a mesma que desperta curiosidade com 
sua fauna de 30 milhões de espécies, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

Transparência no corpo, sons e olhos assustadores, camuflagens perfeitas, hábitos noturnos e em noite de luar 
são algumas características dos bichos que a maior região verde do planeta abriga. Muitos deles, nem a ciência 
conseguiu catalogar. Os estudos provam que eles também são essenciais para o equilíbrio de complexos 
ecossistemas. 

Perereca-de-vidro 
O animal possui apenas 24 milímetros de comprimento quando 

adulto, e é transparente.  
Vive às margens dos rios e tem hábitos noturnos. A perereca-

de-vidro se alimenta de animais invertebrados, principalmente 
insetos. 

Em média, as fêmeas depositam cerca de 20 ovos no período 
chuvoso, entre dezembro e maio. Os ovos se desenvolvem por 
alguns dias. Depois, os girinos rompem a cápsula do ovo, caem na 
água e lá permanecem até completarem o desenvolvimento. 

A Floresta Amazônica é um grande 
bioma que abriga muitos 
ecossistemas onde ocorre a 
interação entre os fatores bióticos - 
seres vivos - e abióticos - sem vida. 
Conheça alguns personagens 
dessa história. 

BIOMAS BRASILEIROS 

https://url.gratis/4yD31 
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Testando a importância de alguns elementos abióticos para os ecossistemas 
 

1. Qual é a sua hipótese para esse experimento?
Observar durante algumas semanas.
2. Qual é a diferença observada entre os dois terrários?
3. Como você explica esse resultado?

Agora, vamos testar a importância de outro elemento abiótico: 

Material: potes plásticos pequenos, sementes diversas, solo, água. 
Procedimento: coloque um pouco de terra em dois potes e distribua sementes neles. 
Regue o solo de um dos potes, diariamente. Não regue o outro. 

4) Qual é a sua hipótese para esse experimento?
5) Observe o resultado dos dois potes ao final de uma ou duas semanas e anote.

Num terceiro pote você não colocará o solo; apenas a semente. 

6) Qual é a sua hipótese para esse experimento?
7) Observe e anote o resultado ao final de uma ou duas semanas.

Material: garrafa PET transparente (4), papel alumínio, terra, rochas, plantas, pequenos animais, fita adesiva 
Procedimento: montar dois terrários cortando a garrafa PET ao meio e encaixando as partes como na imagem. 
Colocar a terra, as rochas, as plantas e os pequenos animais dentro. Envolver um dos terrários em papel 
alumínio, de forma que fique todo coberto. 

As regiões da Terra recebem luz e 
calor de forma desigual por causa da 
inclinação do eixo da Terra (veja na 
imagem ao lado).  

Regiões próximas à linha do Equador 
recebem mais calor - pois os raios 
solares incidem quase diretamente sobre 
a superfície da Terra -, do que as regiões 
próximas aos polos.  

As Florestas Tropicais, biomas mais 
densos com enorme biodiversidade, se 
localizam nessas áreas, próximas à linha 
do Equador. Onde temos abundância de 
luz, calor e água, teremos maior produ-
ção de alimento nas cadeias alimentares 
e, assim, grande biodiversidade. 

http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/texto-html.xhtml?redirect=53919078239300835723783047559 

Luz e calor 

Fatores bióticos e abióticos nos ecossistemas 
BIOMAS BRASILEIROS 

Elabore um relatório, em seu caderno, sobre os experimentos realizados e os 
elementos abióticos que você considerou fundamentais para os ecossistemas? 
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www.biblioteca.ifc-camboriu.edu.br - 

A Caatinga é um bioma brasileiro localizado, principalmente, na região 
nordeste. O clima é seco e quente, com escassez de chuva. A vegetação fica 
muito ressecada no período de seca. Caatinga quer dizer “mata branca” na 
língua do povo indígena tupi-guarani. Os animais da caatinga têm hábitos 
noturnos para escapar do intenso calor do dia. 

Em comparação à Floresta Amazônica, a biodiversidade é menor nesse 
bioma.  

Os lagartos são muito comuns na região; entre eles estão o calango-
verde e o calanguinho. Ainda entre os répteis, também se destacam as 
serpentes. A cascavel é uma das cobras mais vistas na Caatinga. Entre as 
aves da Caatinga temos o carcará, a asa-branca e a gralha-canção. Nesse 
bioma, vivia a ararinha-azul, vista pela última vez na natureza no ano de 
2000.  Hoje o IBAMA já considera a ararinha-azul extinta. 

Entre os vegetais, temos o mandacaru, o xique-xique, a mimosa, a 
acácia, a aroeira, o umbu, a baraúna e o juazeiro. 

Adaptado de www.mma.gov.br e 
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=962&sid=2 

O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil.  Localiza-se na região 
central do país, abrangendo os estados do Tocantins, Bahia, Maranhão, 
Piauí, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 A região é quente, com longos períodos de seca. A vegetação que 
encontramos no CERRADO é rasteira, com algumas árvores baixas e 
troncos retorcidos. 

É responsável por cerca de 70% da produção agrícola do Brasil. Os 
principais produtos cultivados são o milho, a soja, a cana-de-açúcar e o 
algodão. 

Alguns representantes da fauna são:  o tatu-canastra, o lobo-guará, a 
águia-cinzenta e o cachorro-do-mato-vinagre,  tamanduá-bandeira, entre 
outros. 

Flora: buriti, ingá, quaresmeira, cagaita, guariroba, pequi, mama-cadela, 
paineira, angico, jatobá, canela de ema, ipê, entre outros. 

Adaptado de www.mmma.gov.br; http://www.ispn.org.br/o-cerrado/biodiversidade/flora-do-cerrado/  

Caatinga 

Caatinga 

Cerrado 

As xerófitas são plantas adaptadas para viverem em climas secos, solos 
secos e com escassez de água. Elas possuem raízes muito longas e extensas, 
o que lhes permitem captar água a enormes distâncias, os seus caules são
carnudos para armazenarem água e as suas folhas são pequenas, reduzidas a
espinhos ou cobertas de pelos, que evitam perdas excessivas de água pela
transpiração.

Adaptado: http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=172&evento=1 

BIOMAS BRASILEIROS 
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Quer saber mais sobre a 
caatinga e o cerrado? Assista 
aos vídeos: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=eVjrAlTpmqw (Caatinga - 
um bioma tipicamente 
brasileiro. TV Cultura Digital) 
https://www.youtube.com/watc
h?v=orGhCBbK4Iw&t=40s 
(Você conhece o Cerrado? 
WWF Brasil) 

Responda: 
25. Quais são os principais produtos cultivados no Cerrado?
26. O que significa o nome “Caatinga” na língua do povo tupi-guarani? Que relação existe entre o nome e as
características desse Bioma?
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Testando a importância de alguns elementos abióticos para os ecossistemas 
 

1. Qual é a sua hipótese para esse experimento?
Observar durante algumas semanas.
2. Qual é a diferença observada entre os dois terrários?
3. Como você explica esse resultado?

Agora, vamos testar a importância de outro elemento abiótico: 

Material: potes plásticos pequenos, sementes diversas, solo, água. 
Procedimento: coloque um pouco de terra em dois potes e distribua sementes neles. 
Regue o solo de um dos potes, diariamente. Não regue o outro. 

4) Qual é a sua hipótese para esse experimento?
5) Observe o resultado dos dois potes ao final de uma ou duas semanas e anote.

Num terceiro pote você não colocará o solo; apenas a semente. 

6) Qual é a sua hipótese para esse experimento?
7) Observe e anote o resultado ao final de uma ou duas semanas.

Material: garrafa PET transparente (4), papel alumínio, terra, rochas, plantas, pequenos animais, fita adesiva 
Procedimento: montar dois terrários cortando a garrafa PET ao meio e encaixando as partes como na imagem. 
Colocar a terra, as rochas, as plantas e os pequenos animais dentro. Envolver um dos terrários em papel 
alumínio, de forma que fique todo coberto. 

As regiões da Terra recebem luz e 
calor de forma desigual por causa da 
inclinação do eixo da Terra (veja na 
imagem ao lado).  

Regiões próximas à linha do Equador 
recebem mais calor - pois os raios 
solares incidem quase diretamente sobre 
a superfície da Terra -, do que as regiões 
próximas aos polos.  

As Florestas Tropicais, biomas mais 
densos com enorme biodiversidade, se 
localizam nessas áreas, próximas à linha 
do Equador. Onde temos abundância de 
luz, calor e água, teremos maior produ-
ção de alimento nas cadeias alimentares 
e, assim, grande biodiversidade. 

http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/texto-html.xhtml?redirect=53919078239300835723783047559 

Luz e calor 

Fatores bióticos e abióticos nos ecossistemas 
BIOMAS BRASILEIROS 

Elabore um relatório, em seu caderno, sobre os experimentos realizados e os 
elementos abióticos que você considerou fundamentais para os ecossistemas? 
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www.biblioteca.ifc-camboriu.edu.br - 

A Caatinga é um bioma brasileiro localizado, principalmente, na região 
nordeste. O clima é seco e quente, com escassez de chuva. A vegetação fica 
muito ressecada no período de seca. Caatinga quer dizer “mata branca” na 
língua do povo indígena tupi-guarani. Os animais da caatinga têm hábitos 
noturnos para escapar do intenso calor do dia. 

Em comparação à Floresta Amazônica, a biodiversidade é menor nesse 
bioma.  

Os lagartos são muito comuns na região; entre eles estão o calango-
verde e o calanguinho. Ainda entre os répteis, também se destacam as 
serpentes. A cascavel é uma das cobras mais vistas na Caatinga. Entre as 
aves da Caatinga temos o carcará, a asa-branca e a gralha-canção. Nesse 
bioma, vivia a ararinha-azul, vista pela última vez na natureza no ano de 
2000.  Hoje o IBAMA já considera a ararinha-azul extinta. 

Entre os vegetais, temos o mandacaru, o xique-xique, a mimosa, a 
acácia, a aroeira, o umbu, a baraúna e o juazeiro. 

Adaptado de www.mma.gov.br e 
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=962&sid=2 

O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil.  Localiza-se na região 
central do país, abrangendo os estados do Tocantins, Bahia, Maranhão, 
Piauí, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 A região é quente, com longos períodos de seca. A vegetação que 
encontramos no CERRADO é rasteira, com algumas árvores baixas e 
troncos retorcidos. 

É responsável por cerca de 70% da produção agrícola do Brasil. Os 
principais produtos cultivados são o milho, a soja, a cana-de-açúcar e o 
algodão. 

Alguns representantes da fauna são:  o tatu-canastra, o lobo-guará, a 
águia-cinzenta e o cachorro-do-mato-vinagre,  tamanduá-bandeira, entre 
outros. 

Flora: buriti, ingá, quaresmeira, cagaita, guariroba, pequi, mama-cadela, 
paineira, angico, jatobá, canela de ema, ipê, entre outros. 

Adaptado de www.mmma.gov.br; http://www.ispn.org.br/o-cerrado/biodiversidade/flora-do-cerrado/  

Caatinga 

Caatinga 

Cerrado 

As xerófitas são plantas adaptadas para viverem em climas secos, solos 
secos e com escassez de água. Elas possuem raízes muito longas e extensas, 
o que lhes permitem captar água a enormes distâncias, os seus caules são
carnudos para armazenarem água e as suas folhas são pequenas, reduzidas a
espinhos ou cobertas de pelos, que evitam perdas excessivas de água pela
transpiração.

Adaptado: http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=172&evento=1 
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Quer saber mais sobre a 
caatinga e o cerrado? Assista 
aos vídeos: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=eVjrAlTpmqw (Caatinga - 
um bioma tipicamente 
brasileiro. TV Cultura Digital) 
https://www.youtube.com/watc
h?v=orGhCBbK4Iw&t=40s 
(Você conhece o Cerrado? 
WWF Brasil) 

Responda: 
25. Quais são os principais produtos cultivados no Cerrado?
26. O que significa o nome “Caatinga” na língua do povo tupi-guarani? Que relação existe entre o nome e as
características desse Bioma?
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Os ipês florescem na 
época das secas. 

JABURU ou TUIUIÚ  
Ave símbolo do Pantanal 

DOURADO 
www.guiadapesca.com.br 

www.flickr.com 

Terras alagadas na época das cheias. 

www.icmbio.gov.br 

Pantanal
O Pantanal sofre influência direta da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica.
São 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de répteis, 463 

espécies de aves e 132 espécies de mamíferos. Quase duas mil espécies de plantas já foram 
identificadas no bioma e classificadas de acordo com seu potencial, e algumas apresentam 
vigoroso potencial medicinal.

Toda essa variedade de ambientes, dominados pela água, sustenta uma grande 
diversidade de peixes de pequeno e grande portes, de aves e de mamíferos.

O Pantanal compreende áreas de terra cobertas de água. Caracteriza-se por tempo de 
cheia, de outubro a abril, quando a planície está alagada e tempo de seca, no restante do 
ano. Isso ocorre em grande parte das terras baixas que formam esse bioma.

www.ecoa.unb.br  

Na verdade, encontramos mais de 3.000 tipos de plantas e desses, 400 são tipos 
diferentes de gramas ou gramíneas, como são chamadas pelos cientistas. Com 
tantos tipos diferentes de grama, a pecuária sempre foi uma atividade muito 
desenvolvida nesse bioma. 

Pampa

escola.britannica.com.br 

Bioma Pampa: restrito ao 
estado do Rio Grande do Sul. 

Fauna: tuco-tuco, roedor 
ameaçado de extinção. 
Aves: ema (maior ave da América 
do Sul), perdigão, perdiz.  
Mamíferos: veado-campeiro, 
graxaim, furão, preá, cervo-do-
pantanal, gato-dos-pampas; esse 
último em risco de extinção. 

Flora 
Gramíneas: capim-forquilha, 
grama-tapete, flechilhas, barbas-
de-bode, cabelos-de-porco, dentre 
outras.  
Leguminosas: babosa-do-campo, o 
amendoim-nativo e o trevo-nativo.  

htt
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/pa

mp
a.h
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l 

A vegetação do bioma Pampas é caracterizada 
por vastos campos que crescem no Sul, clima mais frio 
do Brasil.   

Quando olhamos os Pampas, temos a falsa 
impressão de que, nesse bioma, encontramos  o 
mesmo tipo de plantas. Quanta grama, não é mesmo? 

ht
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vo
.fi

oc
ru

z.
br

/ 

Gato-dos-pampas 

BIOMAS BRASILEIROS 

Responda: 
27. Que Biomas influenciam o Pantanal?
28. Em que estado se localiza o Bioma Pampa?

Flickr 
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ADAPTAÇÕES DOS SERES VIVOS AOS AMBIENTES EM QUE VIVEM 

Já repararam na diversidade dos bicos das aves? 

A disputa por comida foi o principal motor dessas adaptações, e hoje temos espécies que são altamente adaptadas 
a uma dieta específica. Apesar das diferenças no formato e no uso, todos os bicos são feitos de uma estrutura óssea com 
uma camada de queratina - a mesma proteína presente nas nossas unhas e cabelos.   

Alguns bicos funcionam como uma peneira, como o do flamingo, na primeira imagem, que se alimentam de 
crustáceos, plânctons, insetos e moluscos. Algumas espécies desse grupo têm o bico fino e reto para capturar insetos em 
pleno voo. Já o pica-pau, famoso por causa de sua versão em desenho animado, tem o órgão forte para penetrar o tronco 
das árvores e a língua comprida para papar as larvas escondidas lá dentro. O gavião-carijó usa seu bico em forma de 
gancho para cortar e rasgar o corpo de suas presas. Para alcançar as vísceras de um cadáver, o urubu desenvolveu um 
bico bem longo. O gancho, na ponta, não é tão eficiente quanto o do gavião: são necessários vários urubus trabalhando 
em grupo para rasgar a pele da “vítima”. Por isso,  sempre há vários deles em volta de uma carcaça.  

Adaptado: https://super.abril.com.br/especiais/por-que-as-aves-tem-bicos-em-formatos-
diferentes/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification&utm_campaign=push_super 

Disputando a comida 

Adaptações nos vegetais 

A vegetação da Caatinga pode ser definida como um tipo de floresta de porte baixo, que apresenta árvores com 
grande ramificação, com formato em pirâmide invertida.  

A maior parte das plantas apresenta espinhos, folhas pequenas e finas, revestimento das folhas impermeável, para 
evitar a perda d’água; a maioria delas perde as folhas na estação seca (Imagem 1). Sistemas de armazenamento de água 
em raízes e caules modificados (Imagem 2) também são adaptações às condições climáticas da região. 

A suculência é outra característica desse tipo de vegetação e pode ser registrada principalmente nos cactos e nas 
bromélias. Essas estratégias visam evitar a perda de água, já que esse elemento abiótico é escasso nesse bioma. 

Adaptado: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvore/CONT000fxt42i5k02wyiv804u7ypccpiahjr.html 

As plantas 
também apresentam 
adaptações aos 
ambientes em que 
vivem. 

Imagem 1 - perda das 
folhas na estação seca  

Imagem 2 - raízes modificadas 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/ 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/ 

Flamingo Pica-pau-de-topete-vermelho 

Gavião-carijó 

Urubu-de-cabeça-preta 

BIOMAS BRASILEIROS 

https://super.abril.com.br/especiais/por-que-as-aves-tem-bicos-em-formatos-diferentes/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification&utm_campaign=push_super 
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www.guiadapesca.com.br 
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Terras alagadas na época das cheias. 

www.icmbio.gov.br 

Pantanal
O Pantanal sofre influência direta da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica.
São 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de répteis, 463 

espécies de aves e 132 espécies de mamíferos. Quase duas mil espécies de plantas já foram 
identificadas no bioma e classificadas de acordo com seu potencial, e algumas apresentam 
vigoroso potencial medicinal.

Toda essa variedade de ambientes, dominados pela água, sustenta uma grande 
diversidade de peixes de pequeno e grande portes, de aves e de mamíferos.

O Pantanal compreende áreas de terra cobertas de água. Caracteriza-se por tempo de 
cheia, de outubro a abril, quando a planície está alagada e tempo de seca, no restante do 
ano. Isso ocorre em grande parte das terras baixas que formam esse bioma.

www.ecoa.unb.br  

Na verdade, encontramos mais de 3.000 tipos de plantas e desses, 400 são tipos 
diferentes de gramas ou gramíneas, como são chamadas pelos cientistas. Com 
tantos tipos diferentes de grama, a pecuária sempre foi uma atividade muito 
desenvolvida nesse bioma. 

Pampa

escola.britannica.com.br 

Bioma Pampa: restrito ao 
estado do Rio Grande do Sul. 

Fauna: tuco-tuco, roedor 
ameaçado de extinção. 
Aves: ema (maior ave da América 
do Sul), perdigão, perdiz.  
Mamíferos: veado-campeiro, 
graxaim, furão, preá, cervo-do-
pantanal, gato-dos-pampas; esse 
último em risco de extinção. 

Flora 
Gramíneas: capim-forquilha, 
grama-tapete, flechilhas, barbas-
de-bode, cabelos-de-porco, dentre 
outras.  
Leguminosas: babosa-do-campo, o 
amendoim-nativo e o trevo-nativo.  
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A vegetação do bioma Pampas é caracterizada 
por vastos campos que crescem no Sul, clima mais frio 
do Brasil.   

Quando olhamos os Pampas, temos a falsa 
impressão de que, nesse bioma, encontramos  o 
mesmo tipo de plantas. Quanta grama, não é mesmo? 
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Gato-dos-pampas 

BIOMAS BRASILEIROS 

Responda: 
27. Que Biomas influenciam o Pantanal?
28. Em que estado se localiza o Bioma Pampa?

Flickr 
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ADAPTAÇÕES DOS SERES VIVOS AOS AMBIENTES EM QUE VIVEM 

Já repararam na diversidade dos bicos das aves? 

A disputa por comida foi o principal motor dessas adaptações, e hoje temos espécies que são altamente adaptadas 
a uma dieta específica. Apesar das diferenças no formato e no uso, todos os bicos são feitos de uma estrutura óssea com 
uma camada de queratina - a mesma proteína presente nas nossas unhas e cabelos.   

Alguns bicos funcionam como uma peneira, como o do flamingo, na primeira imagem, que se alimentam de 
crustáceos, plânctons, insetos e moluscos. Algumas espécies desse grupo têm o bico fino e reto para capturar insetos em 
pleno voo. Já o pica-pau, famoso por causa de sua versão em desenho animado, tem o órgão forte para penetrar o tronco 
das árvores e a língua comprida para papar as larvas escondidas lá dentro. O gavião-carijó usa seu bico em forma de 
gancho para cortar e rasgar o corpo de suas presas. Para alcançar as vísceras de um cadáver, o urubu desenvolveu um 
bico bem longo. O gancho, na ponta, não é tão eficiente quanto o do gavião: são necessários vários urubus trabalhando 
em grupo para rasgar a pele da “vítima”. Por isso,  sempre há vários deles em volta de uma carcaça.  

Adaptado: https://super.abril.com.br/especiais/por-que-as-aves-tem-bicos-em-formatos-
diferentes/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification&utm_campaign=push_super 

Disputando a comida 

Adaptações nos vegetais 

A vegetação da Caatinga pode ser definida como um tipo de floresta de porte baixo, que apresenta árvores com 
grande ramificação, com formato em pirâmide invertida.  

A maior parte das plantas apresenta espinhos, folhas pequenas e finas, revestimento das folhas impermeável, para 
evitar a perda d’água; a maioria delas perde as folhas na estação seca (Imagem 1). Sistemas de armazenamento de água 
em raízes e caules modificados (Imagem 2) também são adaptações às condições climáticas da região. 

A suculência é outra característica desse tipo de vegetação e pode ser registrada principalmente nos cactos e nas 
bromélias. Essas estratégias visam evitar a perda de água, já que esse elemento abiótico é escasso nesse bioma. 

Adaptado: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvore/CONT000fxt42i5k02wyiv804u7ypccpiahjr.html 

As plantas 
também apresentam 
adaptações aos 
ambientes em que 
vivem. 

Imagem 1 - perda das 
folhas na estação seca  

Imagem 2 - raízes modificadas 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/ 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/ 

Flamingo Pica-pau-de-topete-vermelho 

Gavião-carijó 

Urubu-de-cabeça-preta 

BIOMAS BRASILEIROS 

https://super.abril.com.br/especiais/por-que-as-aves-tem-bicos-em-formatos-diferentes/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification&utm_campaign=push_super 
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Imagem 2 

O fogo destruindo nossas riquezas... 

Imagem 1: Biomas brasileiros 

Em todos os biomas 
percebemos o au-
mento da destruição 
por fogo. 

BIOMAS BRASILEIROS 

Consulte o mapa e responda as perguntas: 

29. Qual é o maior bioma brasileiro em extensão?
30. Qual é o bioma que se localiza no estado do Rio Grande
do Sul?
31. Qual é o bioma que se estende por quase todo o litoral
brasileiro?
32. Qual é o bioma de ligação, que representa um elo entre
quase todos os biomas brasileiros?

3 . Analise o gráfico d a
magem 2 e organize o s
biomas em orde m
decrescente - do maio r
para o menor – e m
relação ao aumento d e
focos de incêndio e m
2019 .

___________________ 
 _

____________________

____________________
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Imagem 3GÁS 
NITROGÊNIO 

78% 
GÁS 
OXIGÊNIO

Mas... Do que o ar é formado? 
O gráfico ao lado mostra quais são os gases que 

formam a atmosfera do nosso planeta atualmente. 
Observe atentamente que os gases que compõem o ar 
não estão em quantidades iguais. 
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O fogo, além de destruir nossas riquezas, também polui o ar. Mas, não só o fogo. Os automóveis são os principais 
poluidores das grandes cidades. 

Analisando as imagens abaixo, vamos perceber que os ambientes da Terra, como a atmosfera, estão em 
constante mudança e interação entre si.  

Através de satélites da NASA, podemos perceber que a poluição na atmosfera diminuiu durante a pandemia do 
COVID -19. Observe a imagem abaixo: 

Imagem 1 

COMPOSIÇÃO DO AR 

Em função da pandemia de COVID-19, que 
afetou o nosso país em meados de março de 2020, 
verificou-se a diminuição da poluição atmosférica em 
grandes centros urbanos como as regiões 
metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, de 
acordo com a imagem 1.  

A mancha laranja, que representa a poluição do 
ar, aparece maior no ano de 2019, quando não 
estávamos em pandemia. Já em 2020, a mancha 
diminuiu. Isso se deve às medidas de isolamento social 
adotadas pelos governos estaduais, em 2020, como 
estratégia de combate à COVID-19. Essas medidas 
fizeram com que o trânsito diminuísse nesses centros. 

Os veículos são grandes poluidores da atmosfera 
nas grandes cidades. Assim, com a diminuição da 
circulação de automóveis, diminuiu a emissão dos gases 
poluentes. 

Isso nos mostra que a composição da atmosfera 
pode variar de acordo com os fenômenos naturais, como 
a atividade vulcânica, e com a ação do homem também. 

Analise a imagem e responda: 
34. Na imagem 1, em que ano a poluição atmosférica, representada pelas cores laranja e amarelo, foi maior?
_______________________________________________________________________________________

35. Como isso pode ser explicado?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Em todos os biomas 
percebemos o au-
mento da destruição 
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BIOMAS BRASILEIROS 

Consulte o mapa e responda as perguntas: 

29. Qual é o maior bioma brasileiro em extensão?
30. Qual é o bioma que se localiza no estado do Rio Grande
do Sul?
31. Qual é o bioma que se estende por quase todo o litoral
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O fogo, além de destruir nossas riquezas, também polui o ar. Mas, não só o fogo. Os automóveis são os principais 
poluidores das grandes cidades. 

Analisando as imagens abaixo, vamos perceber que os ambientes da Terra, como a atmosfera, estão em 
constante mudança e interação entre si.  

Através de satélites da NASA, podemos perceber que a poluição na atmosfera diminuiu durante a pandemia do 
COVID -19. Observe a imagem abaixo: 

Imagem 1 

COMPOSIÇÃO DO AR 

Em função da pandemia de COVID-19, que 
afetou o nosso país em meados de março de 2020, 
verificou-se a diminuição da poluição atmosférica em 
grandes centros urbanos como as regiões 
metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, de 
acordo com a imagem 1.  

A mancha laranja, que representa a poluição do 
ar, aparece maior no ano de 2019, quando não 
estávamos em pandemia. Já em 2020, a mancha 
diminuiu. Isso se deve às medidas de isolamento social 
adotadas pelos governos estaduais, em 2020, como 
estratégia de combate à COVID-19. Essas medidas 
fizeram com que o trânsito diminuísse nesses centros. 

Os veículos são grandes poluidores da atmosfera 
nas grandes cidades. Assim, com a diminuição da 
circulação de automóveis, diminuiu a emissão dos gases 
poluentes. 

Isso nos mostra que a composição da atmosfera 
pode variar de acordo com os fenômenos naturais, como 
a atividade vulcânica, e com a ação do homem também. 

Analise a imagem e responda: 
34. Na imagem 1, em que ano a poluição atmosférica, representada pelas cores laranja e amarelo, foi maior?
_______________________________________________________________________________________

35. Como isso pode ser explicado?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   83Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   83 23/07/2021   18:04:0223/07/2021   18:04:02



CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 7º
 A

NO
 

84 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=0&letter=C&min=1510&orderby=titleA&show=10 

   TUDO JUNTO E MISTURADO 
Quem diria que o ar é formado por tantos tipos de gases misturados, não é mesmo? 

No ar, os elementos mais abundantes são o gás nitrogênio e o gás oxigênio. O gás nitrogênio, que está 
em maior percentual na atmosfera, é muito importante para os seres vivos, pois está na composição de suas 
proteínas e seu DNA. O gás oxigênio, outro importante componente do ar, é importante para a respiração da 
maioria dos seres vivos.  

Além do gás nitrogênio e do gás oxigênio, o ar é composto de pequenas quantidades de gases, como o gás 
carbônico, o argônio, o neônio, o hélio e o metano. Além desses gases, o ar contém vapor d’água, poeira e 
seres vivos microscópicos. 

Apesar de todos esses gases serem componentes da atmosfera, nem todos são benéficos para os seres 
vivos. O monóxido de carbono é um gás muito tóxico para nós, podendo até causar a morte; diferentemente do 
gás carbônico, ou dióxido de carbono, que é importante para o processo de fotossíntese. 

Para que serve tanto gás nitrogênio? 

O gás nitrogênio é essencial para a vida. Ele faz 
parte de muitas substâncias importantes, como, por 
exemplo, de todas as proteínas que formam nosso 
corpo e as proteínas dos outros seres vivos. Também 
está na composição de outras substâncias orgânicas 
como o DNA e o RNA.  

Embora constitua apenas 0,03% da atmosfera, o dióxido de carbono (CO2) é essencial para a fotossíntese. 
Além disso, ele é importante para a retenção de calor na superfície da Terra, tornando-a própria à vida.  

Porém, o percentual de dióxido de carbono vem crescendo devido à queima de combustíveis fósseis, tais como 
o carvão, o petróleo e o gás natural, e, consequentemente, a retenção de calor na superfície da Terra.

Muito do dióxido de carbono adicional é absorvido pelas águas dos oceanos ou usado pelas plantas. No 
entanto, em torno de 50% permanece no ar. Projeções indicam que, na 2ª metade do próximo século, os níveis de 
CO2 serão o dobro do que eram no início do século 20. Embora o impacto desse crescimento seja difícil de prever, 
acredita-se que ele trará um aquecimento na baixa troposfera e, portanto, produzirá mudanças climáticas globais. 

CO2 um gás muito importante 

O gás carbônico ou dióxido de carbono (CO2) é utilizado na 
fotossíntese e produzido pela respiração dos seres vivos. 

COMPOSIÇÃO DO AR 
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36.Quais são os gases mais abundantes no ar?
________________________________________

37. Quais são os gases menos abundantes no ar?
________________________________________
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EFEITO ESTUFA NÃO É O MESMO QUE AQUECIMENTO GLOBAL 

Você já pensou porque o interior do carro com os vidros fechados se aquece tão rapidamente? 
O sol emite radiações que passam pelo vidro para dentro do carro. Parte dessa energia é absorvida pelos 

materiais no interior do carro e parte dela é refletida de volta. Essa energia refletida é a radiação infravermelha que, 
por não passar pelo vidro, fica aprisionada. Sendo assim, fica fácil deduzir que haverá um armazenamento de 
energia dentro do carro provocando um aumento na temperatura, pois nem toda a energia que entrou sairá de lá. 
Esse pode ser um modelo para explicar o efeito estufa global. 

Adaptado: http://www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm 

Cuidado para não deixar crianças e animais de estimação 
presos em carros fechados, expostos ao sol! 

Assista ao vídeo “Efeito 
estufa e Aquecimento Global” e 
entenda mais sobre esse 
fenômeno. 

Você pode aproximar a 
câmera do seu celular na 
imagem ao lado ou visitar o site: 
https://www.youtube.com/watch
?v=Oe0npq64-LI&t=25s 

Gases como o dióxido de carbônico (CO2) e o metano (CH4) são responsáveis pelo EFEITO ESTUFA, pois 
impedem a saída dos raios infravermelhos da atmosfera terrestre, retendo o calor e permitindo o aquecimento da 
superfície terrestre. Esse fenômeno é natural e fundamental para a manutenção da vida; caso contrário, a Terra seria 
muito fria para os seres vivos.  

AQUECIMENTO GLOBAL é o aumento da temperatura média da Terra. Isso acontece porque várias atividades 
humanas, como andar de carro, queimar florestas para produzir alimentos ou colocar uma indústria para funcionar, 
emitem gases do efeito estufa (GEE), que estão sendo liberados em grande quantidade no ar, provocando um 
aumento do efeito estufa. 

Mudar os padrões 
de consumo e diminuir a 
liberação desses gases 
do efeito estufa é muito 
importante, pois, apesar 
dos avanços da ciência, 
é preciso que cada um 
faça a sua parte no 
esforço de salvar o 
planeta! 

Efeito estufa 

Ad
ap

tad
o: 

htt
p:/

/ch
c.c
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cia
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ra
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Responda: 

38. O que é efeito estufa?

39. O que é aquecimento global?

http://static.publico.pt/fichas/ambiente/efeito_estufa.html 
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   TUDO JUNTO E MISTURADO 
Quem diria que o ar é formado por tantos tipos de gases misturados, não é mesmo? 

No ar, os elementos mais abundantes são o gás nitrogênio e o gás oxigênio. O gás nitrogênio, que está 
em maior percentual na atmosfera, é muito importante para os seres vivos, pois está na composição de suas 
proteínas e seu DNA. O gás oxigênio, outro importante componente do ar, é importante para a respiração da 
maioria dos seres vivos.  

Além do gás nitrogênio e do gás oxigênio, o ar é composto de pequenas quantidades de gases, como o gás 
carbônico, o argônio, o neônio, o hélio e o metano. Além desses gases, o ar contém vapor d’água, poeira e 
seres vivos microscópicos. 
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vivos. O monóxido de carbono é um gás muito tóxico para nós, podendo até causar a morte; diferentemente do 
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Para que serve tanto gás nitrogênio? 
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CO2 serão o dobro do que eram no início do século 20. Embora o impacto desse crescimento seja difícil de prever, 
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COMPOSIÇÃO DO AR 

htt
ps

://i
nte

rn
a.c

oc
ed

uc
ac

ao
.co

m.
br/

eb
oo

k/p
ag

es
/16

32
.ht

m 

36.Quais são os gases mais abundantes no ar?
________________________________________

37. Quais são os gases menos abundantes no ar?
________________________________________
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Você pode aproximar a 
câmera do seu celular na 
imagem ao lado ou visitar o site: 
https://www.youtube.com/watch
?v=Oe0npq64-LI&t=25s 

Gases como o dióxido de carbônico (CO2) e o metano (CH4) são responsáveis pelo EFEITO ESTUFA, pois 
impedem a saída dos raios infravermelhos da atmosfera terrestre, retendo o calor e permitindo o aquecimento da 
superfície terrestre. Esse fenômeno é natural e fundamental para a manutenção da vida; caso contrário, a Terra seria 
muito fria para os seres vivos.  

AQUECIMENTO GLOBAL é o aumento da temperatura média da Terra. Isso acontece porque várias atividades 
humanas, como andar de carro, queimar florestas para produzir alimentos ou colocar uma indústria para funcionar, 
emitem gases do efeito estufa (GEE), que estão sendo liberados em grande quantidade no ar, provocando um 
aumento do efeito estufa. 

Mudar os padrões 
de consumo e diminuir a 
liberação desses gases 
do efeito estufa é muito 
importante, pois, apesar 
dos avanços da ciência, 
é preciso que cada um 
faça a sua parte no 
esforço de salvar o 
planeta! 

Efeito estufa 
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Responda: 

38. O que é efeito estufa?

39. O que é aquecimento global?

http://static.publico.pt/fichas/ambiente/efeito_estufa.html 
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 EFEITO ESTUFA NÃO É O MESMO QUE AQUECIMENTO GLOBAL 

Participação dos diferentes GEE nas emissões 
brasileiras em 2005 e 2015 

Observe o gráfico abaixo que compara as emissões dos GEE (Gases de Efeito Estufa) 
no Brasil em anos diferentes. 

http://seeg.eco.br/w
p-content/uploads/2017/10/R

elatoriosSeeg2017-Sintese_final.pdf 

Outros CH4 N2O CO2

Legenda 

82% 

70% 

19% 

12% 

6% 

10% 

Que tal um cartaz para divulgar essa data? 

Mortes devido à poluição aumentam 14% em dez anos 
no Brasil 

O Ministério da Saúde avaliou o impacto das doenças 
crônicas como câncer de pulmão, em decorrência da 
poluição do ar. 

No Brasil, as mortes em decorrência da poluição 
atmosférica aumentaram 14% em dez anos. Nesse 
período, o número de óbitos por Doenças Crônicas não 
Transmissíveis (DCNT) passou de 38.782 em 2006 para 
44.228 mortes em 2016. 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45500-mortes-devido-a-
poluicao-aumentam-14-em-dez-anos-no-brasil 

Responda: 

40. Qual é o GEE mais emitido em 2005 e 2015?

41. Qual é o segundo GEE mais emitido nesses anos?

42. Quais são os percentuais de CO2 e CH4 em 2005?

43. Quais são os percentuais de CO2 e CH4 em 2015?

44 Você observou alguma mudança nessas emissões de 
GEE nos anos de 2005 e 2015? 

Metano (CH4) 
Um contribuinte importante para o efeito 

estufa é o metano, que é produzido por vários 
processos naturais, como a fermentação em 
pântanos, e processos movidos pelo homem, como 
a queima de biomassa vegetal, o plantio de arroz e 
a fermentação no aparelho digestivo do gado. 

http://wwwp.fc.unesp.br/~lavarda/procie/dez14/luciana/index.htm 
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Como o CO2 pode ser naturalmente retirado da atmosfera? 

Os oceanos absorvem grande parte do gás carbônico da atmosfera por dois motivos: um porque o gás se dissolve 
na água (lembre-se de que 2/3 do planta é coberto por água) e outro porque as pequenas algas marinhas, durante o 
processo de fotossíntese, consomem CO2. Os oceanos podem ser considerados o grande “consumidor” do CO2 
atmosférico. Porém, vale lembrar que é possível dissolver maiores quantidades de um gás em águas mais frias. Se a 
temperatura das águas dos oceanos aumentarem, como consequência do aumento do efeito estufa, sua capacidade 
de absorver o CO2 da atmosfera diminuirá. 
     As florestas também são muito importantes para a absorção de CO2, principalmente quando estão crescendo, 
pois elas também transformam o CO2 atmosférico em matéria orgânica sólida por meio da fotossíntese, “limpando” a 
atmosfera. Portanto, um aumento no número de árvores plantadas - e não derrubadas - pode ajudar a diminuir a 
concentração de CO2 na atmosfera. No processo de queima de florestas, o gás carbônico, que estava armazenado 
durante anos e anos na forma de plantas, é emitido de volta para a atmosfera em minutos. 

 
https://marsemfim.com.br/oceano-dez-fatos-para-pensar/ Fonte: http://www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm 

O que eu posso fazer para diminuir minha emissão de CO2 na atmosfera? 

A natureza está fazendo a parte dela. E você, está fazendo a sua? 
Você conhece a regra dos 5 “Rs”? A regra dos 5 “Rs” significa: Reduzir; Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar. 

Qualquer um dos “Rs” só acontecerá se houver um programa de EDUCAÇÃO da população. Use a regra e seja um 
cidadão “de bem” com a natureza. 

Cada um de nós é responsável pela emissão de uma parcela de CO2 na atmosfera, pois consumimos produtos 
industrializados e usamos carros ou ônibus para nos locomover. Um norte-americano ou europeu, em média, é 
responsável pela emissão de 5 toneladas de CO2 por ano, enquanto que, em países não industrializados, essa média 
cai para 0,5 tonelada. Portanto, contribuir para diminuir o aquecimento global significa consumir menos (reduzir o 
consumo!!). Mas como fazer isso numa sociedade com tantos apelos ao consumo? 

Para cada tonelada de papel reciclado, são poupadas de 10 a 20 árvores. Isso representa uma economia de 
recursos naturais, pois as árvores não cortadas continuam absorvendo CO2 pela fotossíntese. Veja bem: gasta-se a 
metade da energia para reciclar o papel se comparada a sua produção pelo processo convencional. Quando falamos 
em economia de energia, isto representa uma economia de combustível que seria queimado pela indústria, que 
implica numa redução na emissão de gás carbônico para a atmosfera, que implica numa diminuição do efeito estufa.  

Adaptado: http://www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm 

htt  ps://ww  w.greenp  eace.or  g/brasil/  blog/e-d  ia-de-de  fender-as-flor  estas/ 

AÇÕES HUMANAS MODIFICAM A ATMOSFERA 

Responda: 
45. Como os oceanos e as florestas ajudam na absorção de CO2?
46. O que significa a regra dos 5 “Rs”?
47. Qual é a estimativa de emissão de CO2 de um cidadão norte-americano ou
europeu através do seu consumo de produtos industrializados?
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 EFEITO ESTUFA NÃO É O MESMO QUE AQUECIMENTO GLOBAL 

Participação dos diferentes GEE nas emissões 
brasileiras em 2005 e 2015 

Observe o gráfico abaixo que compara as emissões dos GEE (Gases de Efeito Estufa) 
no Brasil em anos diferentes. 

http://seeg.eco.br/w
p-content/uploads/2017/10/R

elatoriosSeeg2017-Sintese_final.pdf 

Outros CH4 N2O CO2

Legenda 
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Que tal um cartaz para divulgar essa data? 

Mortes devido à poluição aumentam 14% em dez anos 
no Brasil 

O Ministério da Saúde avaliou o impacto das doenças 
crônicas como câncer de pulmão, em decorrência da 
poluição do ar. 

No Brasil, as mortes em decorrência da poluição 
atmosférica aumentaram 14% em dez anos. Nesse 
período, o número de óbitos por Doenças Crônicas não 
Transmissíveis (DCNT) passou de 38.782 em 2006 para 
44.228 mortes em 2016. 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45500-mortes-devido-a-
poluicao-aumentam-14-em-dez-anos-no-brasil 

Responda: 

40. Qual é o GEE mais emitido em 2005 e 2015?

41. Qual é o segundo GEE mais emitido nesses anos?

42. Quais são os percentuais de CO2 e CH4 em 2005?

43. Quais são os percentuais de CO2 e CH4 em 2015?

44 Você observou alguma mudança nessas emissões de 
GEE nos anos de 2005 e 2015? 

Metano (CH4) 
Um contribuinte importante para o efeito 

estufa é o metano, que é produzido por vários 
processos naturais, como a fermentação em 
pântanos, e processos movidos pelo homem, como 
a queima de biomassa vegetal, o plantio de arroz e 
a fermentação no aparelho digestivo do gado. 

http://wwwp.fc.unesp.br/~lavarda/procie/dez14/luciana/index.htm 

87 

CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 7º
 A

NO
 

87 

Como o CO2 pode ser naturalmente retirado da atmosfera? 

Os oceanos absorvem grande parte do gás carbônico da atmosfera por dois motivos: um porque o gás se dissolve 
na água (lembre-se de que 2/3 do planta é coberto por água) e outro porque as pequenas algas marinhas, durante o 
processo de fotossíntese, consomem CO2. Os oceanos podem ser considerados o grande “consumidor” do CO2 
atmosférico. Porém, vale lembrar que é possível dissolver maiores quantidades de um gás em águas mais frias. Se a 
temperatura das águas dos oceanos aumentarem, como consequência do aumento do efeito estufa, sua capacidade 
de absorver o CO2 da atmosfera diminuirá. 
     As florestas também são muito importantes para a absorção de CO2, principalmente quando estão crescendo, 
pois elas também transformam o CO2 atmosférico em matéria orgânica sólida por meio da fotossíntese, “limpando” a 
atmosfera. Portanto, um aumento no número de árvores plantadas - e não derrubadas - pode ajudar a diminuir a 
concentração de CO2 na atmosfera. No processo de queima de florestas, o gás carbônico, que estava armazenado 
durante anos e anos na forma de plantas, é emitido de volta para a atmosfera em minutos. 

 
https://marsemfim.com.br/oceano-dez-fatos-para-pensar/ Fonte: http://www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm 

O que eu posso fazer para diminuir minha emissão de CO2 na atmosfera? 

A natureza está fazendo a parte dela. E você, está fazendo a sua? 
Você conhece a regra dos 5 “Rs”? A regra dos 5 “Rs” significa: Reduzir; Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar. 

Qualquer um dos “Rs” só acontecerá se houver um programa de EDUCAÇÃO da população. Use a regra e seja um 
cidadão “de bem” com a natureza. 

Cada um de nós é responsável pela emissão de uma parcela de CO2 na atmosfera, pois consumimos produtos 
industrializados e usamos carros ou ônibus para nos locomover. Um norte-americano ou europeu, em média, é 
responsável pela emissão de 5 toneladas de CO2 por ano, enquanto que, em países não industrializados, essa média 
cai para 0,5 tonelada. Portanto, contribuir para diminuir o aquecimento global significa consumir menos (reduzir o 
consumo!!). Mas como fazer isso numa sociedade com tantos apelos ao consumo? 

Para cada tonelada de papel reciclado, são poupadas de 10 a 20 árvores. Isso representa uma economia de 
recursos naturais, pois as árvores não cortadas continuam absorvendo CO2 pela fotossíntese. Veja bem: gasta-se a 
metade da energia para reciclar o papel se comparada a sua produção pelo processo convencional. Quando falamos 
em economia de energia, isto representa uma economia de combustível que seria queimado pela indústria, que 
implica numa redução na emissão de gás carbônico para a atmosfera, que implica numa diminuição do efeito estufa.  

Adaptado: http://www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm 

htt  ps://ww  w.greenp  eace.or  g/brasil/  blog/e-d  ia-de-de  fender-as-flor  estas/ 

AÇÕES HUMANAS MODIFICAM A ATMOSFERA 

Responda: 
45. Como os oceanos e as florestas ajudam na absorção de CO2?
46. O que significa a regra dos 5 “Rs”?
47. Qual é a estimativa de emissão de CO2 de um cidadão norte-americano ou
europeu através do seu consumo de produtos industrializados?
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Combustíveis fósseis são aqueles que levaram milhões de anos para se formarem. Sua origem está na 
decomposição de plantas e de outros seres vivos. Esse tipo de fonte é limitada na natureza, uma vez que as 
condições de formação desses combustíveis foram únicas. 

Os combustíveis fósseis mais conhecidos são: o petróleo e seus derivados, como a gasolina, o diesel e o  gás 
natural, e o carvão mineral. São usados como combustíveis de veículos e também para gerar energia elétrica, 
como no caso do carvão mineral, que é utilizado em usinas termoelétricas. 

Esses compostos, quando queimados, liberam grande quantidade de gases que aumentam o efeito estufa, 
provocando o aquecimento global. Por isso, a sociedade tem, cada vez mais, pensado em alternativas para o uso 
desses combustíveis. 

Combustíveis fósseis 

Alternativas aos combustíveis fósseis 

Como alternativa ao uso dos combustíveis 
fósseis, temos as fontes alternativas de energia, 
como a energia eólica, a energia solar, a energia 
hidráulica, a energia da biomassa, entre outras. 

Essas fontes alternativas causam um impacto 
menor ao meio ambiente e estão sendo 
incentivadas por muitos países que se preocupam 
com o futuro do planeta. Esse entendimento se faz 
necessário, uma vez que, as nossas ações têm 
impacto direto sobre o ambiente, sendo, por muitas 
vezes, prejudiciais e negativos, como, por exemplo, 
o aquecimento global.

Biocombustíveis 
O uso de biocombustíveis é feito por meio do aproveitamento da biomassa. São eles: etanol, biodiesel e 

biogás. 
A energia proveniente da biomassa pode ser obtida por meio da queima de plantas, madeiras, materiais 

vegetais e animais.  
É uma fonte de energia pouco poluente, e seus recursos são renováveis. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-alternativas-energia.htm 
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Podemos fazer a nossa parte! 
Caminhe mais, use bicicleta, diminua o consumo 
desnecessário, combata o desperdício. 
Vamos pensar no futuro desse planeta que é a nossa casa. 

A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS 

Responda: 
48. O que são combustíveis fósseis?
49. Dê exemplos de combustíveis fósseis.
50. Quais são as fontes alternativas de energia?
51. Dê exemplos de biocombustíveis.
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ENERGIA QUE MOVE O MUNDO 
Você já imaginou a sua vida sem computador, sem carro, televisão ou geladeira? Sem poder conservar os 

alimentos, sem tomar um banho quente, ou mesmo sem ouvir sua música predileta? Não seria fácil, não é mesmo? 
Todas essas invenções não seriam possíveis se o ser humano não tivesse descoberto a energia. 

Quando você acende uma luz, é preciso ligar um interruptor, não é mesmo? Então, quando você liga o interruptor, a 
energia elétrica, que chega até as nossas casas por meio de fios, internos ou externos, é transformada em energia 
luminosa, e você percebe isso com a iluminação do ambiente. 

Mas, de onde vem a energia elétrica? 

Equilíbrio termodinâmico da Terra 

De um modo geral, a energia se torna aparente nas situações em que se TRANSFORMA, passando de uma forma 
energética para a outra. Boa parte dessas transformações acontece de forma espontânea na natureza e no Universo. 

 Assim, podemos citar as reações nucleares no interior das estrelas (como o Sol), os vulcões, os terremotos, o 
ciclo da água, a formação do vento, a fotossíntese, a bioluminescência de certos animais (vagalume), os movimentos 
dos animais, como alguns exemplos claros de TRANSFORMAÇÔES DE ENERGIA, que fazem parte da dinâmica da 
Terra e do Universo. 

Adaptado: Energia que transforma: revelando a energia. Vol.2; Rio de Janeiro. Fundação Roberto Marinho, 2012. 

No Brasil, a eletricidade é 
de origem, predominantemente, 
hidráulica, isto é, da água. A 
energia hidráulica é 
transformada em energia 
elétrica nas usinas hidrelétricas. 
Depois é transmitida e 
distribuída por uma rede até 
chegar à nossa casa. 
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Caça às baleias – combustível para iluminação 

Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/baleias-historico-da-caca-de-baleias-no-mundo.htm 

Energia que se transforma em outra energia 

Segundo os historiadores, existem registros da caça às 
baleias, na forma de pinturas rupestres, que datam de cerca de 8 
mil anos atrás. Acredita-se que naquela época eram capturados 
apenas os animais que passassem muito próximos à costa ou que 
encalhassem nas praias e baías. 

http://www.viva.bio.br/ 

A exploração das baleias em larga escala teve início no século 9, no Atlântico Norte, próximo ao litoral 
espanhol. Naquele período, a perseguição era realizada em pequenos botes e a captura era feita com auxílio 
de lanças e arpões. Já no século 19, grandes navios, chamados de baleeiros, começaram a ser utilizados. Os 
principais interesses eram a obtenção de carne para consumo humano e a extração de gordura, da cabeça 
desses mamíferos, para abastecer os lampiões utilizados na iluminação das cidades.  

Energia química (gordura) que era transformada em energia luminosa... 
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Combustíveis fósseis são aqueles que levaram milhões de anos para se formarem. Sua origem está na 
decomposição de plantas e de outros seres vivos. Esse tipo de fonte é limitada na natureza, uma vez que as 
condições de formação desses combustíveis foram únicas. 

Os combustíveis fósseis mais conhecidos são: o petróleo e seus derivados, como a gasolina, o diesel e o  gás 
natural, e o carvão mineral. São usados como combustíveis de veículos e também para gerar energia elétrica, 
como no caso do carvão mineral, que é utilizado em usinas termoelétricas. 

Esses compostos, quando queimados, liberam grande quantidade de gases que aumentam o efeito estufa, 
provocando o aquecimento global. Por isso, a sociedade tem, cada vez mais, pensado em alternativas para o uso 
desses combustíveis. 

Combustíveis fósseis 

Alternativas aos combustíveis fósseis 

Como alternativa ao uso dos combustíveis 
fósseis, temos as fontes alternativas de energia, 
como a energia eólica, a energia solar, a energia 
hidráulica, a energia da biomassa, entre outras. 

Essas fontes alternativas causam um impacto 
menor ao meio ambiente e estão sendo 
incentivadas por muitos países que se preocupam 
com o futuro do planeta. Esse entendimento se faz 
necessário, uma vez que, as nossas ações têm 
impacto direto sobre o ambiente, sendo, por muitas 
vezes, prejudiciais e negativos, como, por exemplo, 
o aquecimento global.

Biocombustíveis 
O uso de biocombustíveis é feito por meio do aproveitamento da biomassa. São eles: etanol, biodiesel e 

biogás. 
A energia proveniente da biomassa pode ser obtida por meio da queima de plantas, madeiras, materiais 

vegetais e animais.  
É uma fonte de energia pouco poluente, e seus recursos são renováveis. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-alternativas-energia.htm 
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Podemos fazer a nossa parte! 
Caminhe mais, use bicicleta, diminua o consumo 
desnecessário, combata o desperdício. 
Vamos pensar no futuro desse planeta que é a nossa casa. 

A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS 

Responda: 
48. O que são combustíveis fósseis?
49. Dê exemplos de combustíveis fósseis.
50. Quais são as fontes alternativas de energia?
51. Dê exemplos de biocombustíveis.
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ENERGIA QUE MOVE O MUNDO 
Você já imaginou a sua vida sem computador, sem carro, televisão ou geladeira? Sem poder conservar os 

alimentos, sem tomar um banho quente, ou mesmo sem ouvir sua música predileta? Não seria fácil, não é mesmo? 
Todas essas invenções não seriam possíveis se o ser humano não tivesse descoberto a energia. 

Quando você acende uma luz, é preciso ligar um interruptor, não é mesmo? Então, quando você liga o interruptor, a 
energia elétrica, que chega até as nossas casas por meio de fios, internos ou externos, é transformada em energia 
luminosa, e você percebe isso com a iluminação do ambiente. 

Mas, de onde vem a energia elétrica? 

Equilíbrio termodinâmico da Terra 

De um modo geral, a energia se torna aparente nas situações em que se TRANSFORMA, passando de uma forma 
energética para a outra. Boa parte dessas transformações acontece de forma espontânea na natureza e no Universo. 

 Assim, podemos citar as reações nucleares no interior das estrelas (como o Sol), os vulcões, os terremotos, o 
ciclo da água, a formação do vento, a fotossíntese, a bioluminescência de certos animais (vagalume), os movimentos 
dos animais, como alguns exemplos claros de TRANSFORMAÇÔES DE ENERGIA, que fazem parte da dinâmica da 
Terra e do Universo. 

Adaptado: Energia que transforma: revelando a energia. Vol.2; Rio de Janeiro. Fundação Roberto Marinho, 2012. 

No Brasil, a eletricidade é 
de origem, predominantemente, 
hidráulica, isto é, da água. A 
energia hidráulica é 
transformada em energia 
elétrica nas usinas hidrelétricas. 
Depois é transmitida e 
distribuída por uma rede até 
chegar à nossa casa. 
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Caça às baleias – combustível para iluminação 

Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/baleias-historico-da-caca-de-baleias-no-mundo.htm 

Energia que se transforma em outra energia 

Segundo os historiadores, existem registros da caça às 
baleias, na forma de pinturas rupestres, que datam de cerca de 8 
mil anos atrás. Acredita-se que naquela época eram capturados 
apenas os animais que passassem muito próximos à costa ou que 
encalhassem nas praias e baías. 

http://www.viva.bio.br/ 

A exploração das baleias em larga escala teve início no século 9, no Atlântico Norte, próximo ao litoral 
espanhol. Naquele período, a perseguição era realizada em pequenos botes e a captura era feita com auxílio 
de lanças e arpões. Já no século 19, grandes navios, chamados de baleeiros, começaram a ser utilizados. Os 
principais interesses eram a obtenção de carne para consumo humano e a extração de gordura, da cabeça 
desses mamíferos, para abastecer os lampiões utilizados na iluminação das cidades.  

Energia química (gordura) que era transformada em energia luminosa... 
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http://www.ufjf.br/fisicaecidadania/aprendendo-e-ensinando/faca-
voce-mesmo/corrente-eletrica-roteiro/ 

52. Você reconhece esses aparelhos? Como são chamados?
______________________________________________________________________________________

53. Que tipo de energia é utilizada para que funcionem?
______________________________________________________________________________________

54. Quais produzem algum tipo de movimento?
______________________________________________________________________________________

55. Quais produzem algum tipo de barulho?
______________________________________________________________________________________

Outras transformações de energia 

Adaptado de Ciências da Natureza e suas tecnologias.  

Energia elétrica em 
térmica 

Quando usamos o 
chuveiro elétrico, a 
água é aquecida. 

Ou quando usamos 
o ferro elétrico ou

torradeiras.

Energia 
química em  

elétrica 

Acontece quando, 
por exemplo, 

acionamos a bateria 
de um carro. 

w
w

w
.asifunciona.com

/ 

Energia elétrica em 
luminosa  

Quando acendemos 
uma lâmpada, a luz 
da tela da TV ou do 

computador. 

www.petronoticias.com.br/ 

w
w

w
.ecocasa.com

.br/ 

Energia 
química em  

cinética 

Esta transformação 
dos alimentos 

(glicose) ocorre 
quando corremos ou 

andamos.  

www.petronoticias.com.br/ 

Veja outros exemplos de transformação de energia: 
ENERGIA QUE MOVE O MUNDO 

     Se há movimento, há transformação de energia elétrica (da tomada) em energia de movimento 
(mecânica). Se há barulho, há transformação de energia elétrica em energia sonora (som). 
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     Olá, amigo(a)! Como você está? Espero que esteja bem e animado(a) para começarmos 
mais este bimestre. Em Geografia, estudaremos mais sobre o nosso país, o Brasil. Tenho 
certeza de que você já tem muitos conhecimentos sobre ele e aqui vamos colocá-los em ação! 
Sinta-se livre para expressar tudo o que já sabe e tudo o que quiser saber. Então, prepare-se 
para essa viagem pelo nosso país. 

LOCALIZANDO O BRASIL NO MAPA 
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O mapa ao lado mostra a divisão 
política da América do Sul, uma das 
regiões do Continente Americano. É nela 
que se encontra o território do nosso país, 
o Brasil. Os mapas são representações do
espaço geográfico, que procuram
demonstrar alguns fenômenos espaciais
como aqueles produzidos pelos seres
humanos e pela própria natureza.

Apenas olhando para essa 
representação, você já conseguiria 
identificar e localizar o nosso país? 
Conseguiu perceber que não existe 
apenas ele na América do Sul? Sim, 
existem vários elementos que, ao serem 
identificados, nos ajudam a entender 
quem são nossos vizinhos, o que está 
mais próximo, mais distante, ou até aquilo 
que não conseguimos ver já que os mapas 
mostram apenas uma parte da realidade, 
uma parte do espaço geográfico. 

Para exercitar seu olhar sobre esse 
mapa e entender melhor a localização do 
Brasil no contexto da América do Sul, 
responda às questões abaixo no seu 
caderno de Geografia. 

Consulte o mapa acima e responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Identifique os países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil. 

Identifique os países da América do Sul que NÃO fazem fronteira com o Brasil. 

Identifique o nome do Oceano que banha o Brasil. 
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http://www.ufjf.br/fisicaecidadania/aprendendo-e-ensinando/faca-
voce-mesmo/corrente-eletrica-roteiro/ 

52. Você reconhece esses aparelhos? Como são chamados?
______________________________________________________________________________________

53. Que tipo de energia é utilizada para que funcionem?
______________________________________________________________________________________

54. Quais produzem algum tipo de movimento?
______________________________________________________________________________________

55. Quais produzem algum tipo de barulho?
______________________________________________________________________________________

Outras transformações de energia 

Adaptado de Ciências da Natureza e suas tecnologias.  

Energia elétrica em 
térmica 

Quando usamos o 
chuveiro elétrico, a 
água é aquecida. 

Ou quando usamos 
o ferro elétrico ou

torradeiras.

Energia 
química em  

elétrica 

Acontece quando, 
por exemplo, 

acionamos a bateria 
de um carro. 

w
w

w
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Energia elétrica em 
luminosa  

Quando acendemos 
uma lâmpada, a luz 
da tela da TV ou do 

computador. 

www.petronoticias.com.br/ 

w
w

w
.ecocasa.com

.br/ 

Energia 
química em  

cinética 

Esta transformação 
dos alimentos 

(glicose) ocorre 
quando corremos ou 

andamos.  

www.petronoticias.com.br/ 

Veja outros exemplos de transformação de energia: 
ENERGIA QUE MOVE O MUNDO 

     Se há movimento, há transformação de energia elétrica (da tomada) em energia de movimento 
(mecânica). Se há barulho, há transformação de energia elétrica em energia sonora (som). 
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     Olá, amigo(a)! Como você está? Espero que esteja bem e animado(a) para começarmos 
mais este bimestre. Em Geografia, estudaremos mais sobre o nosso país, o Brasil. Tenho 
certeza de que você já tem muitos conhecimentos sobre ele e aqui vamos colocá-los em ação! 
Sinta-se livre para expressar tudo o que já sabe e tudo o que quiser saber. Então, prepare-se 
para essa viagem pelo nosso país. 

LOCALIZANDO O BRASIL NO MAPA 
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O mapa ao lado mostra a divisão 
política da América do Sul, uma das 
regiões do Continente Americano. É nela 
que se encontra o território do nosso país, 
o Brasil. Os mapas são representações do
espaço geográfico, que procuram
demonstrar alguns fenômenos espaciais
como aqueles produzidos pelos seres
humanos e pela própria natureza.

Apenas olhando para essa 
representação, você já conseguiria 
identificar e localizar o nosso país? 
Conseguiu perceber que não existe 
apenas ele na América do Sul? Sim, 
existem vários elementos que, ao serem 
identificados, nos ajudam a entender 
quem são nossos vizinhos, o que está 
mais próximo, mais distante, ou até aquilo 
que não conseguimos ver já que os mapas 
mostram apenas uma parte da realidade, 
uma parte do espaço geográfico. 

Para exercitar seu olhar sobre esse 
mapa e entender melhor a localização do 
Brasil no contexto da América do Sul, 
responda às questões abaixo no seu 
caderno de Geografia. 

Consulte o mapa acima e responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Identifique os países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil. 

Identifique os países da América do Sul que NÃO fazem fronteira com o Brasil. 

Identifique o nome do Oceano que banha o Brasil. 
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Agora que você já conheceu um pouco mais sobre a América do Sul e a localização do Brasil nessa região do 
Continente Americano, converse com seu(sua) professor(a) de Geografia e conte o que descobriu, as informações 
que não sabia e as que já sabia. Procure conversar com seus(suas) colegas sobre o mapa da página anterior e 
ouça o que eles(elas) também aprenderam e o que já sabiam. 

Pesquise sobre programas e aplicativos que 
tenham essa propriedade e localize o território 
brasileiro neles. Caso necessário, converse com 
seu(sua) professor(a), ele(ela) poderá lhe orientar na 
pesquisa que irá realizar. 

ÓRBITAS DE SATÉLITES ARTIFICIAIS https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia/sistema-global-de-navegac-a-o-por-sate-litess.html 

A imagem mostra a órbita de satélites artificiais, lançados 
pelos seres humanos no espaço e que ajudam no mapeamento da 
superfície terrestre e na localização de diferentes lugares no 
espaço geográfico. 

De acordo com as diferentes formas que podemos utilizar para localizar um objeto ou um lugar na superfície 
terrestre, responda as questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Quer saber mais sobre a localização do nosso país, do nosso estado e da nossa 
cidade? Então, clique aqui, aponte a câmera do seu telefone para o QR Code ao lado ou 
acesse o Atlas Escolar do Rio de Janeiro pelo aplicativo Rioeduca em Casa e descubra 
outras características relacionadas à localização desses espaços.  

Além dos mapas convencionais, cite um recurso tecnológico utilizado nos últimos anos para localização de 
pequenas ou grandes áreas como a do nosso país. 
A partir das observações que fez sobre a localização do Brasil no mapa da América do Sul e das pesquisas que 
realizou com o uso de aplicativos de localização, descreva as principais características que observou sobre o 
território do nosso país. 

Atualmente, podemos fazer uma “pequena 
viagem pelo mundo” apenas pela tela do celular, 
do notebook ou do tablet. Isso acontece porque já 
existem programas e aplicativos que ligam os 
mapas ao Sistema de Posicionamento Global 
(GPS, sigla em inglês), fazendo, assim, com que 
tenhamos contato com essas representações e 
suas localizações em tempo real. 
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UM MUNDO, MUITAS FORMAS DE REPRESENTAR 

https://w
w

w
.gov.br/turism

o/pt-br/assuntos/noticias/boulevard-olim
pico-m

ovim
enta-zona-portuaria-do-rio-de-janeiro 

O grafite é uma forma de expressão urbana. Sua arte está presente em várias cidades do Brasil e do mundo, ajudando a dar visibilidade e deixando 
as ruas mais coloridas e com várias mensagens de amor, carinho, representatividade e história. A imagem acima traz um dos grafites do artista 
Kobra que fazem parte da paisagem do Boulevard Olímpico, na Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro. 

   Grafite e Pichação 

Ao contrário da pichação, o grafite é baseado em 
desenhos. Todas as letras e figuras utilizadas nas 
pinturas são pensadas, elaboradas, desenhadas e 
coloridas cuidadosamente para que representem aquilo 
que o artista quer mostrar. 
As duas artes, contudo, têm um contexto social 
parecido. Elas visam intervir na paisagem urbana, 
fazendo com que a população reflita sobre o que está 
sendo representado ali. Apesar de andarem sempre às 
margens da sociedade, o caminho dessas duas artes 
se diferenciou nos últimos anos. Enquanto a pichação 
continua sendo discriminada, o grafite brasileiro ganha 
cada vez mais espaço, inclusive fora do país, onde 
nossos artistas são chamados para montarem diversas 
exposições. Hoje, o grafite brasileiro é considerado um 
dos melhores do mundo, se não o melhor. 

Adaptado de: http://www.artistasnarua.com.br/textos/grafite-e-
pichação. Consultado em 25/05/2021 às 21:22. 

Quero ver você representar! 

Os mapas são as principais formas de 
representação do espaço geográfico. Neles, 
podemos identificar uma série de fenômenos que 
ocorrem no presente e que ocorreram ao longo 
do tempo. Mas, como vimos, também existem 
outras formas de representar o espaço e seus 
fenômenos. O desafio dessa vez é fazer uma 
arte, uma pintura da área que representa o 
território brasileiro. Nela deve existir alguma 
mensagem relacionada à forma como você vê o 
nosso país: suas questões sociais, políticas, 
econômicas, culturais; enfim, aquilo que mais 
identifica o Brasil, na sua opinião. 

Acesse o link: 
https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/
mapas_mudos/mapas_do_brasil/mapas_naciona
is/brasil.pdf e desenhe no seu caderno ou 
imprima o mapa mudo do Brasil. Nele você 
poderá fazer a sua arte! 

Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   92Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   92 23/07/2021   18:04:0723/07/2021   18:04:07



GE
OG

RA
FI

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 7º
 A

NO
 

92 

Agora que você já conheceu um pouco mais sobre a América do Sul e a localização do Brasil nessa região do 
Continente Americano, converse com seu(sua) professor(a) de Geografia e conte o que descobriu, as informações 
que não sabia e as que já sabia. Procure conversar com seus(suas) colegas sobre o mapa da página anterior e 
ouça o que eles(elas) também aprenderam e o que já sabiam. 

Pesquise sobre programas e aplicativos que 
tenham essa propriedade e localize o território 
brasileiro neles. Caso necessário, converse com 
seu(sua) professor(a), ele(ela) poderá lhe orientar na 
pesquisa que irá realizar. 

ÓRBITAS DE SATÉLITES ARTIFICIAIS https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia/sistema-global-de-navegac-a-o-por-sate-litess.html 

A imagem mostra a órbita de satélites artificiais, lançados 
pelos seres humanos no espaço e que ajudam no mapeamento da 
superfície terrestre e na localização de diferentes lugares no 
espaço geográfico. 

De acordo com as diferentes formas que podemos utilizar para localizar um objeto ou um lugar na superfície 
terrestre, responda as questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Quer saber mais sobre a localização do nosso país, do nosso estado e da nossa 
cidade? Então, clique aqui, aponte a câmera do seu telefone para o QR Code ao lado ou 
acesse o Atlas Escolar do Rio de Janeiro pelo aplicativo Rioeduca em Casa e descubra 
outras características relacionadas à localização desses espaços.  

Além dos mapas convencionais, cite um recurso tecnológico utilizado nos últimos anos para localização de 
pequenas ou grandes áreas como a do nosso país. 
A partir das observações que fez sobre a localização do Brasil no mapa da América do Sul e das pesquisas que 
realizou com o uso de aplicativos de localização, descreva as principais características que observou sobre o 
território do nosso país. 

Atualmente, podemos fazer uma “pequena 
viagem pelo mundo” apenas pela tela do celular, 
do notebook ou do tablet. Isso acontece porque já 
existem programas e aplicativos que ligam os 
mapas ao Sistema de Posicionamento Global 
(GPS, sigla em inglês), fazendo, assim, com que 
tenhamos contato com essas representações e 
suas localizações em tempo real. 
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UM MUNDO, MUITAS FORMAS DE REPRESENTAR 
https://w

w
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.gov.br/turism
o/pt-br/assuntos/noticias/boulevard-olim

pico-m
ovim

enta-zona-portuaria-do-rio-de-janeiro 

O grafite é uma forma de expressão urbana. Sua arte está presente em várias cidades do Brasil e do mundo, ajudando a dar visibilidade e deixando 
as ruas mais coloridas e com várias mensagens de amor, carinho, representatividade e história. A imagem acima traz um dos grafites do artista 
Kobra que fazem parte da paisagem do Boulevard Olímpico, na Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro. 

   Grafite e Pichação 

Ao contrário da pichação, o grafite é baseado em 
desenhos. Todas as letras e figuras utilizadas nas 
pinturas são pensadas, elaboradas, desenhadas e 
coloridas cuidadosamente para que representem aquilo 
que o artista quer mostrar. 
As duas artes, contudo, têm um contexto social 
parecido. Elas visam intervir na paisagem urbana, 
fazendo com que a população reflita sobre o que está 
sendo representado ali. Apesar de andarem sempre às 
margens da sociedade, o caminho dessas duas artes 
se diferenciou nos últimos anos. Enquanto a pichação 
continua sendo discriminada, o grafite brasileiro ganha 
cada vez mais espaço, inclusive fora do país, onde 
nossos artistas são chamados para montarem diversas 
exposições. Hoje, o grafite brasileiro é considerado um 
dos melhores do mundo, se não o melhor. 

Adaptado de: http://www.artistasnarua.com.br/textos/grafite-e-
pichação. Consultado em 25/05/2021 às 21:22. 

Quero ver você representar! 

Os mapas são as principais formas de 
representação do espaço geográfico. Neles, 
podemos identificar uma série de fenômenos que 
ocorrem no presente e que ocorreram ao longo 
do tempo. Mas, como vimos, também existem 
outras formas de representar o espaço e seus 
fenômenos. O desafio dessa vez é fazer uma 
arte, uma pintura da área que representa o 
território brasileiro. Nela deve existir alguma 
mensagem relacionada à forma como você vê o 
nosso país: suas questões sociais, políticas, 
econômicas, culturais; enfim, aquilo que mais 
identifica o Brasil, na sua opinião. 

Acesse o link: 
https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/
mapas_mudos/mapas_do_brasil/mapas_naciona
is/brasil.pdf e desenhe no seu caderno ou 
imprima o mapa mudo do Brasil. Nele você 
poderá fazer a sua arte! 
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https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/boulevard-olimpico-movimenta-zona-portuaria-do-rio-de-janeiro 

Você deve ter achado aquele grafite muito legal! Eu também achei. Percebeu que ele traz a 
imagem de um homem que, aparentemente, veste uma roupa de frio? Bom, esse não é exatamente 
o tipo de roupa que usamos por aqui. Geralmente, faz muito calor no Brasil. Mas, afinal, qual será a
mensagem que o artista quis nos passar naquela obra de arte tão bela? Seu significado nos diz
muito sobre a formação do povo do nosso país. O nome desse grafite é etnias e ele representa o
quanto nossos antepassados vêm de vários lugares do mundo. Vamos descobrir um pouco mais
sobre esse assunto?

GRAFITE ETNIAS, DE EDUARDO KOBRA 

A imagem acima mostra a maior parte da obra Etnias do artista urbano, Eduardo Kobra. Ela foi produzida durante a revitalização da Região Portuária, no 
Centro do Rio de Janeiro, e representa as várias culturas que contribuíram para a formação do povo brasileiro. 

Afinal, o que significa etnia? 

Durante muito tempo costumou-se designar os diferentes povos e 
culturas como de raças diferentes. Essa ideia de divisão racial entre os seres 
humanos já não é mais adotada porque pertencemos à mesma raça, a 
humana, embora ainda seja comum o seu uso. Porém, somos culturalmente 
diferentes: nossos costumes, nossa aparência, nossa forma de falar e de nos 
portar; todas essas características fazem parte da nossa identidade, cada 
qual com seu valor e carregada de histórias, de ancestralidades. Por isso, 
podemos dizer que essas diferenças identitárias podem nos colocar em 
distintas etnias.  

É o caso, por exemplo, dos povos indígenas. Eles pertencem a diferentes 
etnias, algumas muito diferentes das outras. Por isso, não é correto afirmar 
que todos são “índios”. O mais correto é dizer o nome da etnia a qual 
pertencem. Existem centenas de etnias indígenas que habitaram ou que 
ainda habitam o nosso país em diferentes estados e regiões. Aposto que na 
sua família tem alguma etnia indígena entre seus antepassados. 

Com a orientação do seu(sua) 
professor(a), dividam-se em 
grupos e pesquisem os hábitos, a 
localização e as demais 
características de uma etnia 
indígena do Brasil. Procurem 
apresentar suas descobertas para 
a turma, observando as principais 
diferenças existentes entre elas. 
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Sobre a formação do povo brasileiro, responda às questões abaixo no seu 
caderno de Geografia. 

De acordo com as informações da página anterior e das reflexões que fizeram durante as aulas, podemos 
afirmar que o Brasil possui apenas uma etnia formadora do seu povo? Responda com as suas palavras. 

As diferentes identidades e culturas podem ser identificadas por meio de um termo, que também dá nome ao 
grafite do artista urbano Eduardo Kobra. Cite o nome desse termo e, em seguida, explique por que ele é mais 
adequado ao falarmos das diferentes origens que possuímos. 

Clique aqui ou aponte a câmera 
do seu celular para o QR Code 
abaixo, assista ao vídeo Planeta 
Humano, da série Curiosos por 
Natureza da MultiRio, e conheça um 
pouco mais sobre a formação dos 
diferentes povos que habitam o Brasil 
e outros lugares do mundo. 

FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO 

Como você já deve ter percebido, o Brasil é um país 
formado por diferentes culturas e etnias que já estavam aqui ou 
que chegaram por essas terras em diferentes tempos históricos. 
Guaranis, Tupinambás, Bantos, Nagôs, Yorubás, Portugueses, 
Italianos e Franceses, muitas foram as etnias, os povos e as 
nacionalidades que contribuíram para a construção da população 
brasileira. Apesar de terem vindo para cá em diferentes 
circunstâncias, todos, de alguma forma, exercem influência na 
paisagem, nos lugares e, principalmente, nos nossos hábitos 
sociais, comunitários e familiares. Se fizermos uma pequena 
pesquisa dentro de casa, vamos descobrir que nossas origens 
vêm de diferentes lugares do mundo. O Brasil é um dos poucos 
países que pode contar com uma história tão rica quanto essa. 
Mas, afinal, por que tanta gente, de tantos lugares diferentes, 
resolveu vir para cá? O que tinha, ou ainda tem, de tão 
interessante por aqui? Por que você não conversa um pouco com 
seus(suas) colegas e com o(a) seu(sua) professor(a) sobre isso? 
Vamos ver o que vocês já sabem sobre esse assunto.  

A imagem ao lado mostra a capa de uma das obras mais famosas da 
literatura brasileira, escrita por um dos maiores pesquisadores do povo do 
nosso país. Darcy Ribeiro detalha, neste livro, o processo de formação do 
povo e da cultura brasileira ao longo de séculos de história. Nele, os povos 
indígenas e africanos ganham grande destaque, já que tiveram papel 
fundamental na formação da maior parte dos patrimônios culturais que 
temos no território brasileiro.  
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muito sobre a formação do povo do nosso país. O nome desse grafite é etnias e ele representa o
quanto nossos antepassados vêm de vários lugares do mundo. Vamos descobrir um pouco mais
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A imagem acima mostra a maior parte da obra Etnias do artista urbano, Eduardo Kobra. Ela foi produzida durante a revitalização da Região Portuária, no 
Centro do Rio de Janeiro, e representa as várias culturas que contribuíram para a formação do povo brasileiro. 

Afinal, o que significa etnia? 

Durante muito tempo costumou-se designar os diferentes povos e 
culturas como de raças diferentes. Essa ideia de divisão racial entre os seres 
humanos já não é mais adotada porque pertencemos à mesma raça, a 
humana, embora ainda seja comum o seu uso. Porém, somos culturalmente 
diferentes: nossos costumes, nossa aparência, nossa forma de falar e de nos 
portar; todas essas características fazem parte da nossa identidade, cada 
qual com seu valor e carregada de histórias, de ancestralidades. Por isso, 
podemos dizer que essas diferenças identitárias podem nos colocar em 
distintas etnias.  

É o caso, por exemplo, dos povos indígenas. Eles pertencem a diferentes 
etnias, algumas muito diferentes das outras. Por isso, não é correto afirmar 
que todos são “índios”. O mais correto é dizer o nome da etnia a qual 
pertencem. Existem centenas de etnias indígenas que habitaram ou que 
ainda habitam o nosso país em diferentes estados e regiões. Aposto que na 
sua família tem alguma etnia indígena entre seus antepassados. 

Com a orientação do seu(sua) 
professor(a), dividam-se em 
grupos e pesquisem os hábitos, a 
localização e as demais 
características de uma etnia 
indígena do Brasil. Procurem 
apresentar suas descobertas para 
a turma, observando as principais 
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Sobre a formação do povo brasileiro, responda às questões abaixo no seu 
caderno de Geografia. 

De acordo com as informações da página anterior e das reflexões que fizeram durante as aulas, podemos 
afirmar que o Brasil possui apenas uma etnia formadora do seu povo? Responda com as suas palavras. 

As diferentes identidades e culturas podem ser identificadas por meio de um termo, que também dá nome ao 
grafite do artista urbano Eduardo Kobra. Cite o nome desse termo e, em seguida, explique por que ele é mais 
adequado ao falarmos das diferentes origens que possuímos. 
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do seu celular para o QR Code 
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Humano, da série Curiosos por 
Natureza da MultiRio, e conheça um 
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diferentes povos que habitam o Brasil 
e outros lugares do mundo. 

FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO 

Como você já deve ter percebido, o Brasil é um país 
formado por diferentes culturas e etnias que já estavam aqui ou 
que chegaram por essas terras em diferentes tempos históricos. 
Guaranis, Tupinambás, Bantos, Nagôs, Yorubás, Portugueses, 
Italianos e Franceses, muitas foram as etnias, os povos e as 
nacionalidades que contribuíram para a construção da população 
brasileira. Apesar de terem vindo para cá em diferentes 
circunstâncias, todos, de alguma forma, exercem influência na 
paisagem, nos lugares e, principalmente, nos nossos hábitos 
sociais, comunitários e familiares. Se fizermos uma pequena 
pesquisa dentro de casa, vamos descobrir que nossas origens 
vêm de diferentes lugares do mundo. O Brasil é um dos poucos 
países que pode contar com uma história tão rica quanto essa. 
Mas, afinal, por que tanta gente, de tantos lugares diferentes, 
resolveu vir para cá? O que tinha, ou ainda tem, de tão 
interessante por aqui? Por que você não conversa um pouco com 
seus(suas) colegas e com o(a) seu(sua) professor(a) sobre isso? 
Vamos ver o que vocês já sabem sobre esse assunto.  

A imagem ao lado mostra a capa de uma das obras mais famosas da 
literatura brasileira, escrita por um dos maiores pesquisadores do povo do 
nosso país. Darcy Ribeiro detalha, neste livro, o processo de formação do 
povo e da cultura brasileira ao longo de séculos de história. Nele, os povos 
indígenas e africanos ganham grande destaque, já que tiveram papel 
fundamental na formação da maior parte dos patrimônios culturais que 
temos no território brasileiro.  
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Muro da Escola Municipal Francisco Jobim (03.13.021), localizada 
no bairro do Méier. A intervenção artística, grafitada pelo projeto 
Negros Muros, faz uma homenagem à Antonieta de Barros, primeira 
mulher negra a ocupar o cargo de Deputada no Brasil. 

BRASIL, SEU POVO DEIXA MARCAS NO TEMPO E NAS PAISAGENS 

Apesar de ter sido o destino de muitas etnias que 
surgiram em diferentes lugares do mundo, em alguns casos, 
a chegada dessas pessoas no Brasil não era feita de forma 
voluntária. Por mais de trezentos anos, o Brasil foi uma nação 
dominada e formada pela colonização europeia e pelo 
empreendimento da escravização de pessoas. Entre o século 
XVI e o final do século XIX, algumas etnias africanas foram 
trazidas para cá para trabalharem como escravos. Mulheres e 
homens, e até reis, rainhas e princesas, vieram para cá 
nessas condições. Apesar das tentativas, suas histórias e 
culturas resistiram e "re-existiram", formando uma das raízes 
mais influentes do povo brasileiro. As africanidades estão por 
todos os lados e a força da presença desses povos aparece 
em todos os lugares, inclusive nos muros das escolas. 

Samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira 
(2019) 

História pra ninar gente grande 

Brasil, meu dengo 
A Mangueira chegou 
Com versos que o livro apagou 
Desde 1500 
Tem mais invasão do que descobrimento 
Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado 
Mulheres, tamoios, mulatos 
Eu quero um país que não está no retrato 

Deivid Domênico, Tomaz Miranda, Mama, Marcio Bola,  
Ronie Oliveira e Danilo Firmino. 

O trecho do samba-enredo da Estação 
Primeira de Mangueira do ano de 2019 traz uma 
crítica a forma como parte importante da história 
de formação do povo brasileiro foi contada ao 
longo dos anos. Muitas são as personalidades, 
os intelectuais e os heróis de origem africana 
que fizeram a história do país. Agora chegou a 
sua vez de ser o(a) pesquisador(a). Procure por 
personalidades negras que tenham feito parte da 
história de formação do Brasil - assim como a 
deputada Antonieta de Barros - e conte para a 
sua turma um pouco dessas histórias. Ajude a 
mostrar o “país que não está no retrato!” 

A formação do povo brasileiro teve origem diversa. Cite o nome de, pelo menos, três etnias ou 
nacionalidades que fazem parte das origens da nossa população atual. 

A forma como as diferentes etnias formaram o nosso país foi igual? Justifique sua resposta tendo como 
base as reflexões que fez nas aulas com seus(suas) colegas e seu(sua) professor(a). 

A partir dos últimos trabalhos que fez, responda às questões abaixo no 
seu caderno de Geografia. 
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Estou imaginando quantos assuntos legais vocês descobriram, aprenderam e ensinaram 
nas últimas aulas. Falar sobre a formação do nosso povo, da nossa história e de tudo aquilo 
que nos fez como seres humanos é maravilhoso! Mas e o que não foi construído pelas ações 
humanas? E a natureza? Sim, esse é outro tema importantíssimo quando falamos do Brasil e 
também de outros lugares do mundo. Agora chegou a vez de falarmos mais sobre os 
ambientes naturais do Brasil. Conhecer, valorizar e preservar. Vamos juntos aprender mais 
sobre isso. 

https://revistaesquinas.casperlibero.edu.br/edicoes/63/de-qual-hum
anidade-voce-e/ 

DE QUAL NATUREZA VOCÊ É? 

Durante a promulgação da Constituição Federal de 1988, o líder 
indígena Ailton Krenak pintou o rosto com jenipapo, fruto 
característico do Continente Americano, durante um discurso 
emocionante em defesa dos direitos dos povos indígenas. 

Ailton Krenak entrou no VI Seminário Internacional ARTE! 
Brasileiros problematizando sobre um dos gêneros da pintura. 
“Todos os grandes mestres da pintura do ocidente deixaram 
algum rastro de natureza-morta atrás de si”, contou. E 
prosseguiu: “Será que eles estavam prenunciando um tempo 
em que a natureza ia se erguer, sair daquelas telas e invadir 
as nossas vidas na forma de vírus, na forma de afeto, no 
sentido de nos virar pelo avesso, de nos pôr em questão e 
denunciar que não existe uma fronteira entre cultura e 
natureza, a não ser nas nossas mentalidades, convocando a 
uma mudança de mentalidade?”
Adaptado de: https://artebrasileiros.com.br/arte/seminario/ailton-krenak-naiara-tukano-

antonio-nobre-falam-natureza-e-cultura-seminario-artebrasileiros/. Consultado em 
25/05/2021 às 23:03. 

O Brasil possui um dos maiores territórios do mundo, ocupando boa parte da região da América Latina e 
abrigando uma infinidade de ambientes naturais repletos de espécies de vegetais e de animais. Muito dessa 
riqueza veio sendo devastada pela ação humana desde os tempos da colonização. Inicialmente presente no 
litoral, não demorou muitos anos para a ocupação europeia adentrar o que seria o futuro território brasileiro e, 
por meio de um modelo de exploração, iniciar a retirada e a devastação de grandes áreas de natureza intocada. 
Floresta Amazônica, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, muitos são os ambientes ricos em recursos naturais que 
vêm sendo explorados de maneira irresponsável há muitos anos no Brasil.  

Com base nos textos trabalhados nessa página e nas reflexões que fizeram durante a 
aula, responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Apresente as principais formas como os povos indígenas compreendem a relação entre os seres humanos e 
a natureza. Na sua opinião, elas se assemelham à forma como os não-indígenas se relacionam com os 
ambientes naturais?  

A partir do texto acima, indique como a natureza passou a ser devastada no Brasil, apontando as principais 
causas para o início desse processo ao longo do tempo. 
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Negros Muros, faz uma homenagem à Antonieta de Barros, primeira 
mulher negra a ocupar o cargo de Deputada no Brasil. 

BRASIL, SEU POVO DEIXA MARCAS NO TEMPO E NAS PAISAGENS 

Apesar de ter sido o destino de muitas etnias que 
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a chegada dessas pessoas no Brasil não era feita de forma 
voluntária. Por mais de trezentos anos, o Brasil foi uma nação 
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XVI e o final do século XIX, algumas etnias africanas foram 
trazidas para cá para trabalharem como escravos. Mulheres e 
homens, e até reis, rainhas e princesas, vieram para cá 
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todos os lados e a força da presença desses povos aparece 
em todos os lugares, inclusive nos muros das escolas. 

Samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira 
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Brasil, meu dengo 
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Com versos que o livro apagou 
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Tem mais invasão do que descobrimento 
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Eu quero um país que não está no retrato 

Deivid Domênico, Tomaz Miranda, Mama, Marcio Bola,  
Ronie Oliveira e Danilo Firmino. 

O trecho do samba-enredo da Estação 
Primeira de Mangueira do ano de 2019 traz uma 
crítica a forma como parte importante da história 
de formação do povo brasileiro foi contada ao 
longo dos anos. Muitas são as personalidades, 
os intelectuais e os heróis de origem africana 
que fizeram a história do país. Agora chegou a 
sua vez de ser o(a) pesquisador(a). Procure por 
personalidades negras que tenham feito parte da 
história de formação do Brasil - assim como a 
deputada Antonieta de Barros - e conte para a 
sua turma um pouco dessas histórias. Ajude a 
mostrar o “país que não está no retrato!” 

A formação do povo brasileiro teve origem diversa. Cite o nome de, pelo menos, três etnias ou 
nacionalidades que fazem parte das origens da nossa população atual. 

A forma como as diferentes etnias formaram o nosso país foi igual? Justifique sua resposta tendo como 
base as reflexões que fez nas aulas com seus(suas) colegas e seu(sua) professor(a). 

A partir dos últimos trabalhos que fez, responda às questões abaixo no 
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Estou imaginando quantos assuntos legais vocês descobriram, aprenderam e ensinaram 
nas últimas aulas. Falar sobre a formação do nosso povo, da nossa história e de tudo aquilo 
que nos fez como seres humanos é maravilhoso! Mas e o que não foi construído pelas ações 
humanas? E a natureza? Sim, esse é outro tema importantíssimo quando falamos do Brasil e 
também de outros lugares do mundo. Agora chegou a vez de falarmos mais sobre os 
ambientes naturais do Brasil. Conhecer, valorizar e preservar. Vamos juntos aprender mais 
sobre isso. 

https://revistaesquinas.casperlibero.edu.br/edicoes/63/de-qual-hum
anidade-voce-e/ 

DE QUAL NATUREZA VOCÊ É? 

Durante a promulgação da Constituição Federal de 1988, o líder 
indígena Ailton Krenak pintou o rosto com jenipapo, fruto 
característico do Continente Americano, durante um discurso 
emocionante em defesa dos direitos dos povos indígenas. 

Ailton Krenak entrou no VI Seminário Internacional ARTE! 
Brasileiros problematizando sobre um dos gêneros da pintura. 
“Todos os grandes mestres da pintura do ocidente deixaram 
algum rastro de natureza-morta atrás de si”, contou. E 
prosseguiu: “Será que eles estavam prenunciando um tempo 
em que a natureza ia se erguer, sair daquelas telas e invadir 
as nossas vidas na forma de vírus, na forma de afeto, no 
sentido de nos virar pelo avesso, de nos pôr em questão e 
denunciar que não existe uma fronteira entre cultura e 
natureza, a não ser nas nossas mentalidades, convocando a 
uma mudança de mentalidade?”
Adaptado de: https://artebrasileiros.com.br/arte/seminario/ailton-krenak-naiara-tukano-

antonio-nobre-falam-natureza-e-cultura-seminario-artebrasileiros/. Consultado em 
25/05/2021 às 23:03. 

O Brasil possui um dos maiores territórios do mundo, ocupando boa parte da região da América Latina e 
abrigando uma infinidade de ambientes naturais repletos de espécies de vegetais e de animais. Muito dessa 
riqueza veio sendo devastada pela ação humana desde os tempos da colonização. Inicialmente presente no 
litoral, não demorou muitos anos para a ocupação europeia adentrar o que seria o futuro território brasileiro e, 
por meio de um modelo de exploração, iniciar a retirada e a devastação de grandes áreas de natureza intocada. 
Floresta Amazônica, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, muitos são os ambientes ricos em recursos naturais que 
vêm sendo explorados de maneira irresponsável há muitos anos no Brasil.  

Com base nos textos trabalhados nessa página e nas reflexões que fizeram durante a 
aula, responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Apresente as principais formas como os povos indígenas compreendem a relação entre os seres humanos e 
a natureza. Na sua opinião, elas se assemelham à forma como os não-indígenas se relacionam com os 
ambientes naturais?  

A partir do texto acima, indique como a natureza passou a ser devastada no Brasil, apontando as principais 
causas para o início desse processo ao longo do tempo. 
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BIOMAS BRASILEIROS 

O mapa acima mostra a localização e a extensão original dos biomas brasileiros. Todos eles já sofreram algum nível de devastação devido às 
ações humanas ao longo do tempo, diminuindo de tamanho e causando efeitos nocivos à sociedade brasileira e ao mundo. 

Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são 
próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, 
historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e 
fauna próprias. 

A Floresta Amazônica é considerada a maior diversidade de reserva biológica do planeta, com indicações de que 
abriga, ao menos, metade de todas as espécies vivas do planeta. O Cerrado é considerado a savana com maior 
biodiversidade do mundo. Já a Mata Atlântica conta com recursos hídricos que abastecem 70% da população nacional. 

Sobre os ambientes naturais existentes no Brasil, responda às questões 
abaixo no seu caderno de Geografia. 

Observando o mapa acima, identifique a qual bioma está inserido o nosso estado, o Rio de Janeiro. 

Observando o mesmo mapa, indique qual é o bioma mais extenso do Brasil. 

Adaptado de: https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article.html?catid=0&id=1465. 
Consultado em 07/06/2021 às 16:26. 
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Preservar os ambientes naturais e os biomas é essencial para a manutenção da vida e para a 
diminuição de episódios de enchentes e deslizamentos, além de outros eventos, como a disseminação 
de doenças infectocontagiosas por vírus, por exemplo. Quanto mais o ser humano interferir nos ritmos 
da natureza, maior será o desequilíbrio ecológico que causará, acarretando problemas para 
toda a sociedade. Mas, atualmente, quais são as principais causas e atividades humanas que impactam 
o meio ambiente? Chegou a hora de descobrirmos!
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Um dos maiores centros comerciais da cidade do Rio de Janeiro, o Cadeg, concentra 
várias lojas que comercializam diferentes tipos de produtos. O que chega até as nossas 
casas, passa por diversos caminhos. A produção agrícola e industrial são responsáveis 
por boa parte do nosso modo de vida. 

MERCADO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO Vimos, nas últimas páginas, que os 
ambientes naturais têm sido afetados pelas 
atividades econômicas ao longo do tempo. 
Inicialmente baseada na produção 
agropecuária, a economia brasileira viveu 
durante séculos, exclusivamente, da 
produção do campo. Para a implantação de 
pastagens e plantações, era necessário 
derrubar árvores, produzir queimadas e 
devastar os ambientes originais existentes no 
território brasileiro. Com os passar do tempo, 
essa produção foi sendo diversificada com a 
inclusão de novas atividades, com destaque 
para a produção industrial, que transforma os 
recursos naturais em produtos. 

A cidade do Rio de Janeiro alcançou um total de 522 mil habitantes em 1890. A vida política estava 
na capital do Império. Mas não apenas ela: também estavam as diversões da época - teatros, cafés, confeitarias - e 
um número significativo de investimentos, como os feitos nas áreas dos transportes, da iluminação e do 
embelezamento da cidade. Nesse contexto de profundas transformações, possibilitadas especialmente pelo uso da 
energia a vapor, a figura de Irineu Evangelista de Souza (1813-1889), o Barão de Mauá, projetou-se, tendo sido ele 

Principal importador até então, com olhar empreendedor, decidiu investir recursos, antes usados na compra de 
pessoas escravizadas, na construção de um estaleiro e de uma fundição (ferro e bronze). Desses 
empreendimentos, saíram mais de 70 navios, assim como outros produtos, dando início ao desenvolvimento 
industrial do país. Mauá foi o responsável pela construção do telégrafo submarino - fazendo contato com a Europa - 
e criação do Banco Mauá McGregor & Cia. - associado aos ingleses -, com filiais espalhadas por vários lugares do 
mundo. 

o responsável por promover mudanças que causaram forte impacto no Brasil. Entre as suas inúmeras iniciativa s,
estão a implantação das companhias de iluminação a gás, do sistema de esgotos, de bondes e de ferrovias.

Adaptado de: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/65-o-rio-de-janeiro-novamente-corte-o-
imperio/2894-o-barao-de-maua-a-decada-de-50-do-seculo-xix. Consultado em: 27/05/2021 às 18:09. 
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BIOMAS BRASILEIROS 

O mapa acima mostra a localização e a extensão original dos biomas brasileiros. Todos eles já sofreram algum nível de devastação devido às 
ações humanas ao longo do tempo, diminuindo de tamanho e causando efeitos nocivos à sociedade brasileira e ao mundo. 

Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são 
próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, 
historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e 
fauna próprias. 

A Floresta Amazônica é considerada a maior diversidade de reserva biológica do planeta, com indicações de que 
abriga, ao menos, metade de todas as espécies vivas do planeta. O Cerrado é considerado a savana com maior 
biodiversidade do mundo. Já a Mata Atlântica conta com recursos hídricos que abastecem 70% da população nacional. 

Sobre os ambientes naturais existentes no Brasil, responda às questões 
abaixo no seu caderno de Geografia. 

Observando o mapa acima, identifique a qual bioma está inserido o nosso estado, o Rio de Janeiro. 

Observando o mesmo mapa, indique qual é o bioma mais extenso do Brasil. 

Adaptado de: https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article.html?catid=0&id=1465. 
Consultado em 07/06/2021 às 16:26. 
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Preservar os ambientes naturais e os biomas é essencial para a manutenção da vida e para a 
diminuição de episódios de enchentes e deslizamentos, além de outros eventos, como a disseminação 
de doenças infectocontagiosas por vírus, por exemplo. Quanto mais o ser humano interferir nos ritmos 
da natureza, maior será o desequilíbrio ecológico que causará, acarretando problemas para 
toda a sociedade. Mas, atualmente, quais são as principais causas e atividades humanas que impactam 
o meio ambiente? Chegou a hora de descobrirmos!
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Um dos maiores centros comerciais da cidade do Rio de Janeiro, o Cadeg, concentra 
várias lojas que comercializam diferentes tipos de produtos. O que chega até as nossas 
casas, passa por diversos caminhos. A produção agrícola e industrial são responsáveis 
por boa parte do nosso modo de vida. 

MERCADO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO Vimos, nas últimas páginas, que os 
ambientes naturais têm sido afetados pelas 
atividades econômicas ao longo do tempo. 
Inicialmente baseada na produção 
agropecuária, a economia brasileira viveu 
durante séculos, exclusivamente, da 
produção do campo. Para a implantação de 
pastagens e plantações, era necessário 
derrubar árvores, produzir queimadas e 
devastar os ambientes originais existentes no 
território brasileiro. Com os passar do tempo, 
essa produção foi sendo diversificada com a 
inclusão de novas atividades, com destaque 
para a produção industrial, que transforma os 
recursos naturais em produtos. 

A cidade do Rio de Janeiro alcançou um total de 522 mil habitantes em 1890. A vida política estava 
na capital do Império. Mas não apenas ela: também estavam as diversões da época - teatros, cafés, confeitarias - e 
um número significativo de investimentos, como os feitos nas áreas dos transportes, da iluminação e do 
embelezamento da cidade. Nesse contexto de profundas transformações, possibilitadas especialmente pelo uso da 
energia a vapor, a figura de Irineu Evangelista de Souza (1813-1889), o Barão de Mauá, projetou-se, tendo sido ele 

Principal importador até então, com olhar empreendedor, decidiu investir recursos, antes usados na compra de 
pessoas escravizadas, na construção de um estaleiro e de uma fundição (ferro e bronze). Desses 
empreendimentos, saíram mais de 70 navios, assim como outros produtos, dando início ao desenvolvimento 
industrial do país. Mauá foi o responsável pela construção do telégrafo submarino - fazendo contato com a Europa - 
e criação do Banco Mauá McGregor & Cia. - associado aos ingleses -, com filiais espalhadas por vários lugares do 
mundo. 

o responsável por promover mudanças que causaram forte impacto no Brasil. Entre as suas inúmeras iniciativa s,
estão a implantação das companhias de iluminação a gás, do sistema de esgotos, de bondes e de ferrovias.

Adaptado de: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/65-o-rio-de-janeiro-novamente-corte-o-
imperio/2894-o-barao-de-maua-a-decada-de-50-do-seculo-xix. Consultado em: 27/05/2021 às 18:09. 
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Muitas foram as atividades econômicas que influenciaram na ocupação e 
na formação do território brasileiro. Sobre esse assunto, responda às 
questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

A partir dos textos da página anterior e da sua vivência no lugar onde mora, indique de onde vêm os 
produtos que consumimos em nosso cotidiano? 

Explique como se deu a transformação das atividades econômicas que ocorreram no nosso país ao 
longo do tempo. 

A cidade do Rio de Janeiro foi o lugar das primeiras transformações econômicas do Brasil. Cite o nome 
do personagem histórico responsável por essas transformações, explicando como ocorreram. 

Por que o futuro do agronegócio depende da 
preservação do meio ambiente no Brasil 

Agrônomos, biólogos e entidades como a Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) 
alertam que a destruição da vegetação nativa e as 
mudanças climáticas têm grande potencial para preju-
dicar diretamente o agronegócio no Brasil porque 
afetam diversos fatores ambientais de grande influên-
cia sobre a atividade agrícola. 

O principal deles é o regime de distribuição das 
chuvas, essenciais para nossa produção – apenas 
10% das lavouras brasileiras são irrigadas. Com o 
desmatamento e o aumento das temperaturas, serão 
afetados umidade, qualidade do solo, polinizadores, 
pragas. 

Adaptado de: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/07/16/por-que-o-
futuro-do-agronegocio-depende-da-preservacao-do-meio-ambiente-no-brasil.ghtml. 

Consultado em: 27/05/2021 às 22:20. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PlantacaodeSoja.JPG 

Plantação de soja no Rio Grande do Sul. O Brasil é, atualmente, um dos 
maiores produtores de um dos grãos mais consumidos no mundo. Essa 
produtividade está relacionada com a expansão da fronteira agrícola, 
avançando sobre ambientes naturais, como a Amazônia e o Pantanal. 

O Brasil, durante boa parte da sua história, foi um país que teve sua produção econômica voltada para a 
exportação de produtos agrícolas. Durante o século passado e os primeiros anos deste, o país diversificou sua 
economia, mas continuou sendo um importante produtor agrícola para o mundo. Atualmente, a produção de 
vários gêneros alimentícios bate recordes e contribui para o abastecimento interno e de vários países. Apesar da 
necessidade de aumento da produção agrícola estar relacionada à diminuição dos espaços, a cada dia que 
passa a preservação dos ambientes naturais passa a ser mais necessária para a garantia de safras recordes, 
devido aos impactos causados no clima, como lemos na notícia acima. A partir dessas informações, faça uma 
pesquisa no seu livro didático, na internet ou em outras fontes sobre técnicas agrícolas que contribuam para a 
preservação do meio ambiente. 
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Cada vez mais o mundo se preocupa com a preservação dos ambientes naturais. A manutenção da 
vida e da sociedade depende da forma como tratamos os vegetais, os animais, o solo e as águas. Afinal, 
fazemos parte dessa natureza e não podemos abrir mão de compreender como ela funciona e de respeitar 
seus ritmos. Por isso,  a produção agrícola deve estar aliada à preservação do meio ambiente. Mas será 
que é apenas esse tipo de produção que causa algum impacto na natureza?  
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https://atlasescolar.ibge.gov.br/im
ages/atlas/m

apas_brasil/brasil_distribuicao_industrias.pdf 

BRASIL – EMPRESAS INDUSTRIAIS (2016) 

O Brasil apresenta uma elevada concentração de atividade industrial em seu território. 

A imagem mostra poluentes emitidos por uma fábrica. A transformação da 
matéria-prima em diferentes tipos de produtos pode causar o lançamento no 
ambiente de gases tóxicos e de outros rejeitos que têm a capacidade de 
contaminar o ar, a água e o solo. 

A produção industrial, comum no mundo 
atual, pode também ser considerada um fator 
que causa impactos ao meio ambiente e altera 
as relações ecossistêmicas em vários lugares 
do mundo. Desde o início da industrialização 
mais efetiva, nos anos 1930, o Brasil tem 
conhecido um aumento da poluição causada 
por esse tipo de atividade. Cidades da Região 
Sudeste do país possuem elevados índices de 
poluição atmosférica, causados pelas atividades 
industrial e urbana, mais intensivas e há mais 
tempo estabelecidas nesses espaços. 
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Muitas foram as atividades econômicas que influenciaram na ocupação e 
na formação do território brasileiro. Sobre esse assunto, responda às 
questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

A partir dos textos da página anterior e da sua vivência no lugar onde mora, indique de onde vêm os 
produtos que consumimos em nosso cotidiano? 

Explique como se deu a transformação das atividades econômicas que ocorreram no nosso país ao 
longo do tempo. 

A cidade do Rio de Janeiro foi o lugar das primeiras transformações econômicas do Brasil. Cite o nome 
do personagem histórico responsável por essas transformações, explicando como ocorreram. 

Por que o futuro do agronegócio depende da 
preservação do meio ambiente no Brasil 

Agrônomos, biólogos e entidades como a Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) 
alertam que a destruição da vegetação nativa e as 
mudanças climáticas têm grande potencial para preju-
dicar diretamente o agronegócio no Brasil porque 
afetam diversos fatores ambientais de grande influên-
cia sobre a atividade agrícola. 

O principal deles é o regime de distribuição das 
chuvas, essenciais para nossa produção – apenas 
10% das lavouras brasileiras são irrigadas. Com o 
desmatamento e o aumento das temperaturas, serão 
afetados umidade, qualidade do solo, polinizadores, 
pragas. 

Adaptado de: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/07/16/por-que-o-
futuro-do-agronegocio-depende-da-preservacao-do-meio-ambiente-no-brasil.ghtml. 

Consultado em: 27/05/2021 às 22:20. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PlantacaodeSoja.JPG 

Plantação de soja no Rio Grande do Sul. O Brasil é, atualmente, um dos 
maiores produtores de um dos grãos mais consumidos no mundo. Essa 
produtividade está relacionada com a expansão da fronteira agrícola, 
avançando sobre ambientes naturais, como a Amazônia e o Pantanal. 

O Brasil, durante boa parte da sua história, foi um país que teve sua produção econômica voltada para a 
exportação de produtos agrícolas. Durante o século passado e os primeiros anos deste, o país diversificou sua 
economia, mas continuou sendo um importante produtor agrícola para o mundo. Atualmente, a produção de 
vários gêneros alimentícios bate recordes e contribui para o abastecimento interno e de vários países. Apesar da 
necessidade de aumento da produção agrícola estar relacionada à diminuição dos espaços, a cada dia que 
passa a preservação dos ambientes naturais passa a ser mais necessária para a garantia de safras recordes, 
devido aos impactos causados no clima, como lemos na notícia acima. A partir dessas informações, faça uma 
pesquisa no seu livro didático, na internet ou em outras fontes sobre técnicas agrícolas que contribuam para a 
preservação do meio ambiente. 
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Cada vez mais o mundo se preocupa com a preservação dos ambientes naturais. A manutenção da 
vida e da sociedade depende da forma como tratamos os vegetais, os animais, o solo e as águas. Afinal, 
fazemos parte dessa natureza e não podemos abrir mão de compreender como ela funciona e de respeitar 
seus ritmos. Por isso,  a produção agrícola deve estar aliada à preservação do meio ambiente. Mas será 
que é apenas esse tipo de produção que causa algum impacto na natureza?  
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https://atlasescolar.ibge.gov.br/im
ages/atlas/m

apas_brasil/brasil_distribuicao_industrias.pdf 

BRASIL – EMPRESAS INDUSTRIAIS (2016) 

O Brasil apresenta uma elevada concentração de atividade industrial em seu território. 

A imagem mostra poluentes emitidos por uma fábrica. A transformação da 
matéria-prima em diferentes tipos de produtos pode causar o lançamento no 
ambiente de gases tóxicos e de outros rejeitos que têm a capacidade de 
contaminar o ar, a água e o solo. 

A produção industrial, comum no mundo 
atual, pode também ser considerada um fator 
que causa impactos ao meio ambiente e altera 
as relações ecossistêmicas em vários lugares 
do mundo. Desde o início da industrialização 
mais efetiva, nos anos 1930, o Brasil tem 
conhecido um aumento da poluição causada 
por esse tipo de atividade. Cidades da Região 
Sudeste do país possuem elevados índices de 
poluição atmosférica, causados pelas atividades 
industrial e urbana, mais intensivas e há mais 
tempo estabelecidas nesses espaços. 
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A partir dos textos e do mapa apresentados na página anterior, responda 
às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Aponte as formas de poluição e contaminação que a atividade industrial pode causar no meio ambiente. 

A partir da leitura do mapa da página anterior, identifique os estados que apresentam os maiores 
números de estabelecimentos industriais no Brasil. 

Você aprendeu que o espaço geográfico é produzido pelo ser humano a partir de uma série de 
relações, seja entre si, seja com a natureza. Ao produzir no campo ou nas cidades, a sociedade precisa 
fazer com que esses processos passem por diferentes etapas e que as matérias-primas e os produtos 
industrializados circulem até chegar às nossas residências; é a chamada cadeia produtiva. Mas, como 
será que esses produtos circulam no território brasileiro? Para isso, precisamos conhecer melhor nosso 
sistema de transportes. 
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REDES DE TRANSPORTE – BRASIL (2017) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Governador_entrega_trecho_duplicado_da_Rodovia_Assis_Chateaubriand._(40284061684).jpg 
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O mapa acima mostra a chamada malha de transportes do Brasil. Nele estão as 
linhas que representam as diversas vias de transportes que atravessam o país. O Brasil é 
um país de dimensões continentais e levar os diversos produtos pelo território nacional é 
um desafio. A simples observação do mapa já nos traz algumas respostas quanto 
ao sistema de transportes do nosso país. 
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Observe o mapa da Rede de Transportes do Brasil presente na página anterior e 
responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

A rede de transportes no Brasil está distribuída de maneira uniforme pelo território ou existem algumas regiões 
onde ela se concentra mais? 

Todas as cidades apresentam aeroportos internacionais ou apenas algumas? Cite o nome de, pelo menos, duas. 

Observe as imagens ao lado do mapa e correlacione as letras indicadas nelas com os corretos sistemas de 
transporte que representam. 

(    ) Sistema de transportes baseado na locomoção por meio de carros, ônibus, caminhões, motos, dentre outros 
tipos de automóveis. 

(     ) Sistema de transportes baseado na locomoção por meio de trens, metrôs e bondes. 

(      ) Sistema de transportes baseado na locomoção por meio de navios, barcos e demais embarcações. 

Na segunda metade do século XIX, a capital 
do Império brasileiro passou por um acelerado processo 
de urbanização. O perímetro urbano da cidade do Rio de 
Janeiro, nos primeiros anos do século XIX, era balizado 
pelos morros do Castelo, São Bento, Santo Antônio e 
Conceição: marcos do território. A partir da instalação 
da corte, rompeu a organização espacial da urbe. Em 
menos de 20 anos, a população duplicou e a construção 
de moradias se intensificou. 

As áreas que correspondiam às freguesias da 
Candelária, de São José, do Sacramento e de Santana se 
expandiram. Surgiram novas freguesias que deram origem, 
por exemplo, ao atual bairro da Cidade Nova. Com o 
crescimento da malha urbana, ocorreram melhoramentos 
no setor de transportes. Bondes e trens tiveram 
importância significativa no crescimento, com a ocupação 
das freguesias suburbanas, e no processo de divisão 
socioespacial da cidade. 

A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira da América do 
Sul a possuir linhas regulares de transportes coletivos 
sobre trilhos de ferro. Implantadas, alteraram o modo de 
vida da população e até mesmo a configuração do espaço 
urbano. Alguns estudiosos, como o geógrafo Maurício 
Abreu, dividem ”a história do Rio em antes e depois da 
‘revolução’ dos transportes coletivos”. 

Adaptado de: http://multirio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-
janeiro/65-o-rio-de-janeiro-novamente-corte-o-imperio/2890-os-transportes-

coletivos-bondes-e-trens. Consultado em 29/05/2021 às 23:24. 
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Bonde com destino ao bairro do Méier, no subúrbio carioca. A acelerada 
urbanização carioca, ao longo da segunda metade do século XIX, trouxe 
modernização e a implementação de um importante sistema de transporte 
público na cidade. 
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O bondinho de Santa Teresa ainda mantém circulação regular e se tornou 
um dos pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. 
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A partir dos textos e do mapa apresentados na página anterior, responda 
às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Aponte as formas de poluição e contaminação que a atividade industrial pode causar no meio ambiente. 

A partir da leitura do mapa da página anterior, identifique os estados que apresentam os maiores 
números de estabelecimentos industriais no Brasil. 

Você aprendeu que o espaço geográfico é produzido pelo ser humano a partir de uma série de 
relações, seja entre si, seja com a natureza. Ao produzir no campo ou nas cidades, a sociedade precisa 
fazer com que esses processos passem por diferentes etapas e que as matérias-primas e os produtos 
industrializados circulem até chegar às nossas residências; é a chamada cadeia produtiva. Mas, como 
será que esses produtos circulam no território brasileiro? Para isso, precisamos conhecer melhor nosso 
sistema de transportes. 
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REDES DE TRANSPORTE – BRASIL (2017) 
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O mapa acima mostra a chamada malha de transportes do Brasil. Nele estão as 
linhas que representam as diversas vias de transportes que atravessam o país. O Brasil é 
um país de dimensões continentais e levar os diversos produtos pelo território nacional é 
um desafio. A simples observação do mapa já nos traz algumas respostas quanto 
ao sistema de transportes do nosso país. 

GE
OG

RA
FI

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 7º
 A

NO
 

103 

Observe o mapa da Rede de Transportes do Brasil presente na página anterior e 
responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

A rede de transportes no Brasil está distribuída de maneira uniforme pelo território ou existem algumas regiões 
onde ela se concentra mais? 

Todas as cidades apresentam aeroportos internacionais ou apenas algumas? Cite o nome de, pelo menos, duas. 

Observe as imagens ao lado do mapa e correlacione as letras indicadas nelas com os corretos sistemas de 
transporte que representam. 

(    ) Sistema de transportes baseado na locomoção por meio de carros, ônibus, caminhões, motos, dentre outros 
tipos de automóveis. 

(     ) Sistema de transportes baseado na locomoção por meio de trens, metrôs e bondes. 

(      ) Sistema de transportes baseado na locomoção por meio de navios, barcos e demais embarcações. 

Na segunda metade do século XIX, a capital 
do Império brasileiro passou por um acelerado processo 
de urbanização. O perímetro urbano da cidade do Rio de 
Janeiro, nos primeiros anos do século XIX, era balizado 
pelos morros do Castelo, São Bento, Santo Antônio e 
Conceição: marcos do território. A partir da instalação 
da corte, rompeu a organização espacial da urbe. Em 
menos de 20 anos, a população duplicou e a construção 
de moradias se intensificou. 

As áreas que correspondiam às freguesias da 
Candelária, de São José, do Sacramento e de Santana se 
expandiram. Surgiram novas freguesias que deram origem, 
por exemplo, ao atual bairro da Cidade Nova. Com o 
crescimento da malha urbana, ocorreram melhoramentos 
no setor de transportes. Bondes e trens tiveram 
importância significativa no crescimento, com a ocupação 
das freguesias suburbanas, e no processo de divisão 
socioespacial da cidade. 

A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira da América do 
Sul a possuir linhas regulares de transportes coletivos 
sobre trilhos de ferro. Implantadas, alteraram o modo de 
vida da população e até mesmo a configuração do espaço 
urbano. Alguns estudiosos, como o geógrafo Maurício 
Abreu, dividem ”a história do Rio em antes e depois da 
‘revolução’ dos transportes coletivos”. 

Adaptado de: http://multirio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-
janeiro/65-o-rio-de-janeiro-novamente-corte-o-imperio/2890-os-transportes-

coletivos-bondes-e-trens. Consultado em 29/05/2021 às 23:24. 
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Bonde com destino ao bairro do Méier, no subúrbio carioca. A acelerada 
urbanização carioca, ao longo da segunda metade do século XIX, trouxe 
modernização e a implementação de um importante sistema de transporte 
público na cidade. 
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O bondinho de Santa Teresa ainda mantém circulação regular e se tornou 
um dos pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. 
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Pegamos ônibus, trem, metrô, vans e mototáxis todos os dias e, muitas vezes, não imaginamos a 
sua importância para o funcionamento da cidade e do país; afinal, tudo o que chega até as nossas 
casas, e até nós mesmos, se locomove por meio desses meios de transporte. Mas, será que todas as 
cidades são tão grandes quanto a nossa ? Será que existem maiores? Elas também utilizam o mesmo 
sistema de transportes daqui? É o que vamos descobrir a partir de agora. 
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A imagem mostra uma profissional de saúde chegando 
de balsa para vacinar uma pessoa na cidade de Santarém, 
no estado do Pará. Ao contrário do que vimos sobre o 
sistema de transportes do Rio de Janeiro, Santarém não 
possui trens, bondes e, tampouco, metrô. A cidade, de pouco 
mais de 300 mil habitantes, oferece uma quantidade menor 
de serviços e possui características bem diferentes das da 
nossa. Dessa forma, podemos dizer que nem todas as 
cidades são iguais; aliás, a maioria delas possui menos de 1 
milhão de habitantes, ao passo que a nossa possui mais de 
6 milhões. Como essas diferenças podem impactar no 
cotidiano e na vida das pessoas? O que faz uma cidade 
crescer e ser tão maior do que outras? 

Técnica em enfermagem aplicando a vacina contra a Covid-19 em uma senhora que mora à beira de um rio, no município de Santarém, localizado 
no estado do Pará. Em cidades pequenas e afastadas dos grandes centros urbanos, o deslocamento é mais complexo, tornando algumas áreas de 
difícil acesso. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_das_grandes_concentra%
C3%

A7%
C3%

B5es_urbanas_do_Brasil.svg 

O mapa ao lado mostra as principais 
concentrações urbanas no Brasil. Além desse 
fator, a maioria delas  também são as cidades 
consideradas capitais dos seus estados. 
Concentram um grande volume de pessoas e 
são as principais responsáveis pela geração 
de empregos formais, oferta de serviços 
especializados, como os de saúde e os 
educacionais, além de serem importantes 
pontos turísticos do país. Essas cidades 
podem ser consideradas metrópoles, já que 
possuem mais de 1 milhão de habitantes. 
Especialmente essas, demarcadas no mapa, 
são capazes de exercer uma influência local, 
regional ou, até mesmo, nacional. Ou seja, o 
que acontece nelas não afeta apenas sua 
população, mas também pessoas que moram 
em outras cidades vizinhas, do mesmo estado 
ou do país. Chamamos essa relação desigual 
entre as cidades de hierarquia urbana. 

Mapa das grandes concentrações urbanas do Brasil, com destaque para as 
nucleadas por metrópole em verde  e por capitais regionais em azul.

PRINCIPAIS CONCENTRAÇÕES URBANAS
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Com base nos textos da página anterior e no mapa das maiores concentrações 
urbanas do Brasil, responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Indique, pelo menos, dois fatores que diferenciam as cidades umas das outras. 

Cite o nome dado às cidades que possuem mais de 1 milhão de habitantes. 

Explique o significado do termo hierarquia urbana. 

MAPA MUDO – RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS 
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Pesquise a localização da cidade do Rio de Janeiro e dos municípios próximos. 

Identifique, com cores diferentes, o Rio de Janeiro e os municípios vizinhos.  

Produza uma legenda, identificando cada município com uma cor. 

Pesquise em sites oficiais os dados populacionais dos municípios destacados no desafio acima. A partir 
dessas informações, produza uma tabela no seu caderno de Geografia e compare o quantitativo populacional 
entre essas cidades, destacando a cidade mais populosa entre elas. Esse exercício irá lhe ajudar a reconhecer 
a cidade que possui a maior concentração populacional dentre aquelas identificadas no mapa, ajudando 
a compreender melhor suas relações espaciais. 
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Pegamos ônibus, trem, metrô, vans e mototáxis todos os dias e, muitas vezes, não imaginamos a 
sua importância para o funcionamento da cidade e do país; afinal, tudo o que chega até as nossas 
casas, e até nós mesmos, se locomove por meio desses meios de transporte. Mas, será que todas as 
cidades são tão grandes quanto a nossa ? Será que existem maiores? Elas também utilizam o mesmo 
sistema de transportes daqui? É o que vamos descobrir a partir de agora. 
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A imagem mostra uma profissional de saúde chegando 
de balsa para vacinar uma pessoa na cidade de Santarém, 
no estado do Pará. Ao contrário do que vimos sobre o 
sistema de transportes do Rio de Janeiro, Santarém não 
possui trens, bondes e, tampouco, metrô. A cidade, de pouco 
mais de 300 mil habitantes, oferece uma quantidade menor 
de serviços e possui características bem diferentes das da 
nossa. Dessa forma, podemos dizer que nem todas as 
cidades são iguais; aliás, a maioria delas possui menos de 1 
milhão de habitantes, ao passo que a nossa possui mais de 
6 milhões. Como essas diferenças podem impactar no 
cotidiano e na vida das pessoas? O que faz uma cidade 
crescer e ser tão maior do que outras? 

Técnica em enfermagem aplicando a vacina contra a Covid-19 em uma senhora que mora à beira de um rio, no município de Santarém, localizado 
no estado do Pará. Em cidades pequenas e afastadas dos grandes centros urbanos, o deslocamento é mais complexo, tornando algumas áreas de 
difícil acesso. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_das_grandes_concentra%
C3%

A7%
C3%

B5es_urbanas_do_Brasil.svg 

O mapa ao lado mostra as principais 
concentrações urbanas no Brasil. Além desse 
fator, a maioria delas  também são as cidades 
consideradas capitais dos seus estados. 
Concentram um grande volume de pessoas e 
são as principais responsáveis pela geração 
de empregos formais, oferta de serviços 
especializados, como os de saúde e os 
educacionais, além de serem importantes 
pontos turísticos do país. Essas cidades 
podem ser consideradas metrópoles, já que 
possuem mais de 1 milhão de habitantes. 
Especialmente essas, demarcadas no mapa, 
são capazes de exercer uma influência local, 
regional ou, até mesmo, nacional. Ou seja, o 
que acontece nelas não afeta apenas sua 
população, mas também pessoas que moram 
em outras cidades vizinhas, do mesmo estado 
ou do país. Chamamos essa relação desigual 
entre as cidades de hierarquia urbana. 

Mapa das grandes concentrações urbanas do Brasil, com destaque para as 
nucleadas por metrópole em verde  e por capitais regionais em azul.
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Com base nos textos da página anterior e no mapa das maiores concentrações 
urbanas do Brasil, responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Indique, pelo menos, dois fatores que diferenciam as cidades umas das outras. 

Cite o nome dado às cidades que possuem mais de 1 milhão de habitantes. 

Explique o significado do termo hierarquia urbana. 

MAPA MUDO – RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS 
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Pesquise a localização da cidade do Rio de Janeiro e dos municípios próximos. 

Identifique, com cores diferentes, o Rio de Janeiro e os municípios vizinhos.  

Produza uma legenda, identificando cada município com uma cor. 

Pesquise em sites oficiais os dados populacionais dos municípios destacados no desafio acima. A partir 
dessas informações, produza uma tabela no seu caderno de Geografia e compare o quantitativo populacional 
entre essas cidades, destacando a cidade mais populosa entre elas. Esse exercício irá lhe ajudar a reconhecer 
a cidade que possui a maior concentração populacional dentre aquelas identificadas no mapa, ajudando 
a compreender melhor suas relações espaciais. 
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As cidades estão todas interligadas por, pelo menos, um tipo de sistema de transporte, além dos 
sistemas de comunicação (rádio, TV, telefonia e internet). Essas relações de dependência entre as 
cidades, como vimos, produzem uma hierarquia entre esses espaços urbanos, fazendo com que 
algumas delas produzam uma relação de dependência, sobretudo nos entornos das grandes 
metrópoles onde chegam a formar uma região, chamada de metropolitana. Um país tão grande como o 
Brasil possui muitas realidades diferentes, que podem ser percebidas em suas regiões. Tenho certeza que 
já ouviu falar sobre esse assunto, mas não custa nada relembrar! 
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A imagem de satélite mostra a megalópole brasileira, Rio-São Paulo. A relativa proximidade entre as duas metrópoles do Brasil fez com que se formasse um 
eixo de comunicação e transporte entre as duas cidades. A maior parte dos fluxos econômicos brasileiros se concentra na Região Sudeste, onde se localizam 
essas duas metrópoles, dentre outras, com grande população. 

Dividir para conhecer 

Para conhecer um país é necessário dividí-lo, 
pois é dessa forma que se conseguem perceber as 
diferenças. “E em um país continental como o 
Brasil, isso se torna ainda mais essencial”, destaca 
Adma Hamam, geógrafa do IBGE. Ela explica, 
ainda, que a divisão regional é um conceito-chave 
da Geografia: “é um método sintético para conhe-
cer o território. Você tenta buscar um pouco da 
história e da dimensão natural, e a síntese disso 
são as regiões”. Assim, essa divisão do espaço 
geográfico brasileiro é fundamental para o desen-
volvimento de teorias e métodos em estudos 
acadêmicos, para o planejamento e a gestão do 
território nacional, além de ser a base para o levan-
tamento e divulgação de dados estatísticos.

BRASIL – GRANDES REGIÕES 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/3ee63778c4cfdcbbe4684937273d15e2.pdf 

Adaptado de: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/3ee63778c4cfdcbbe4684937273d15e2.pdf. Consultado em 30/05/2021 às 00:28. 
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REGIÃO SUDESTE 

O mapa mostra os estados brasileiros que fazem parte 
da Região Sudeste, a mais desenvolvida do país. 

Cite o nome dos estados que fazem 
parte da Região Sudeste. 

Identifique no mapa e cite o nome das 
capitais dos estados que fazem parte da 
Região Sudeste. 

Identifique e cite o nome do único estado 
da Região Sudeste que não faz divisa 
com o Oceano Atlântico. 

A Região Sudeste é a mais populosa e a mais desenvolvida economicamente do Brasil. A concentração das 
principais atividades, desde os tempos da colonização europeia, fez com que grande parte dos fluxos passassem 
por cidades localizadas nesses estados. Atualmente, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte concentram um 
quantitativo significativo de habitantes e, consequentemente, representam uma parcela considerável da produção 
econômica do país.  
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USINA NUCLEAR DE ANGRA DOS REIS (RJ) PORTO DE SANTOS (SP) 

Pesquise no seu livro didático ou na internet sobre os principais problemas sociais e econômicos 
vivenciados nas maiores cidades da Região Sudeste. Procure destacar as causas e as consequências 
deles para suas populações, principalmente para aquelas de menor renda. 
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As cidades estão todas interligadas por, pelo menos, um tipo de sistema de transporte, além dos 
sistemas de comunicação (rádio, TV, telefonia e internet). Essas relações de dependência entre as 
cidades, como vimos, produzem uma hierarquia entre esses espaços urbanos, fazendo com que 
algumas delas produzam uma relação de dependência, sobretudo nos entornos das grandes 
metrópoles onde chegam a formar uma região, chamada de metropolitana. Um país tão grande como o 
Brasil possui muitas realidades diferentes, que podem ser percebidas em suas regiões. Tenho certeza que 
já ouviu falar sobre esse assunto, mas não custa nada relembrar! 
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A imagem de satélite mostra a megalópole brasileira, Rio-São Paulo. A relativa proximidade entre as duas metrópoles do Brasil fez com que se formasse um 
eixo de comunicação e transporte entre as duas cidades. A maior parte dos fluxos econômicos brasileiros se concentra na Região Sudeste, onde se localizam 
essas duas metrópoles, dentre outras, com grande população. 

Dividir para conhecer 

Para conhecer um país é necessário dividí-lo, 
pois é dessa forma que se conseguem perceber as 
diferenças. “E em um país continental como o 
Brasil, isso se torna ainda mais essencial”, destaca 
Adma Hamam, geógrafa do IBGE. Ela explica, 
ainda, que a divisão regional é um conceito-chave 
da Geografia: “é um método sintético para conhe-
cer o território. Você tenta buscar um pouco da 
história e da dimensão natural, e a síntese disso 
são as regiões”. Assim, essa divisão do espaço 
geográfico brasileiro é fundamental para o desen-
volvimento de teorias e métodos em estudos 
acadêmicos, para o planejamento e a gestão do 
território nacional, além de ser a base para o levan-
tamento e divulgação de dados estatísticos.

BRASIL – GRANDES REGIÕES 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/3ee63778c4cfdcbbe4684937273d15e2.pdf 

Adaptado de: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/3ee63778c4cfdcbbe4684937273d15e2.pdf. Consultado em 30/05/2021 às 00:28. 
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REGIÃO SUDESTE 

O mapa mostra os estados brasileiros que fazem parte 
da Região Sudeste, a mais desenvolvida do país. 

Cite o nome dos estados que fazem 
parte da Região Sudeste. 

Identifique no mapa e cite o nome das 
capitais dos estados que fazem parte da 
Região Sudeste. 

Identifique e cite o nome do único estado 
da Região Sudeste que não faz divisa 
com o Oceano Atlântico. 

A Região Sudeste é a mais populosa e a mais desenvolvida economicamente do Brasil. A concentração das 
principais atividades, desde os tempos da colonização europeia, fez com que grande parte dos fluxos passassem 
por cidades localizadas nesses estados. Atualmente, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte concentram um 
quantitativo significativo de habitantes e, consequentemente, representam uma parcela considerável da produção 
econômica do país.  
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USINA NUCLEAR DE ANGRA DOS REIS (RJ) PORTO DE SANTOS (SP) 

Pesquise no seu livro didático ou na internet sobre os principais problemas sociais e econômicos 
vivenciados nas maiores cidades da Região Sudeste. Procure destacar as causas e as consequências 
deles para suas populações, principalmente para aquelas de menor renda. 
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Sei que você já deve ter descoberto muitas informações sobre a Região do Brasil na qual vivemos. 
Por aqui há muito movimento, muita gente, produzimos muita riqueza, mas também tem muita 
desigualdade; ou seja, por mais que a Região Sudeste seja a mais desenvolvida do país, essa riqueza não 
chega da mesma forma à casa de todos. Apesar de todos os esforços que fazemos, há a necessidade do 
poder público, por meio dos seus governantes, em parceria com a sociedade, construir possibilidades 
de desenvolvimento para as famílias, como o acesso à educação de qualidade e aos empregos formais 
Mas, como já sabemos, o espaço geográfico é feito também das relações que produzimos com a natureza. 
Como são os ambientes naturais da nossa Região? É o que vamos conhecer agora. 

htt
ps

://
pt.

wi
kip

ed
ia.

or
g/w

iki
/R

eg
i%

C3
%

A3
o_

Su
de

ste
_d

o_
Br

as
il#

/m
ed

ia/
Fic

he
iro

:T
er

es
op

oli
s-D

ed
oD

eu
s2

.jp
g 

DEDO DE DEUS – GUAPIMIRIM (RJ) 
A imagem ao lado retrata bem o que é o relevo 

da Região Sudeste. Marcado pela presença de 
áreas elevadas, as serras passam por vários 
estados brasileiros, sendo uma marca importante 
das paisagens naturais dessa região. A Serra dos 
Órgãos, onde se localiza a formação popularmen-te 
chamada de Dedo de Deus, se encontra no 
estado do Rio de Janeiro. Porém, não é apenas de 
serras que se faz o Sudeste. Seu extenso litoral 
possui praias frequentadas por vários turistas de 
outros lugares do Brasil e do mundo. As planícies 
costeiras também são famosas e representativas 
da Região Sudeste. 

A vegetação original é de Mata Atlântica. Apesar de ser uma das principais formações vegetais brasileiras, 
com a presença de inúmeras espécies de animais, vem sendo devastada e ameaçada pelas intensivas 
atividades humanas desde os tempos da colonização. A retirada de árvores nativas, a urbanização acelerada e 
a instalação de grandes áreas dedicadas à lavoura e as pastagens, fizeram com que essa cobertura vegetal 
diminuísse consideravelmente no decorrer da história do nosso país. 

O clima predominante é o tropical, ou seja, quente e com grande ocorrência de chuvas, principalmente 
nos meses de verão, com algumas alterações, dependendo do relevo e da posição geográfica em que 
estivermos. As áreas próximas às planícies costeiras costumam possuir maiores temperaturas e um elevado 
volume de chuvas, devido à proximidade com o Oceano Atlântico. Já as áreas mais interiores, como as do 
estado de Minas Gerais, possuem um regime de chuvas menor, devido ao seu afastamento do mar.  

Sobre as características sociais, econômicas e naturais da Região Sudeste, 
responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Descreva as principais características econômicas e sociais da Região Sudeste. 

Apresente, pelo menos, uma causa histórica para a concentração das atividades e dos fluxos econômicos nos 
estados da Região Sudeste. 

Cite, resumidamente, as principais características naturais dos estados da Região Sudeste. 
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Cite o nome dos estados que fazem parte 
da Região Sul. 

Identifique no mapa e cite o nome das 
capitais dos estados que fazem parte da 
Região Sul. 

Identifique e cite o nome dos estados 
brasileiros que fazem divisa com o estado do 
Paraná, mais ao norte da região. 
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JARDIM BOOTÂNICO – CURITIBA (PR) 

Caracterizada pela presença significativa de migrantes europeus e pelas baixas temperaturas, os estados da Região 
Sul possuem grande relevância no cenário econômico do país, possuindo importantes áreas de produção industrial e 
agropecuária. Muitos gêneros agrícolas produzidos nessa região são exportados e contribuem para o desenvolvimento 
econômico do Brasil. Merece destaque ainda a produção de carne. Os estados possuem extensas pastagens, onde 
milhões de bois, vacas, porcos e aves são criados e abatidos, abastecendo boa parte do mercado interno, outros 
países da América Latina e da Ásia. 

REGIÃO SUL 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL (%) NO PIB -
2010 

NORTE 5,3 

NORDESTE 13,5 

SUDESTE 55,4 

SUL 16,5 

CENTRO-OESTE 9,3 

Adaptado de: https://censos.ibge.gov.br/2013-agencia-de-noticias/releases/14317-
asi-regiao-norte-aumenta-participacao-no-pib-nacional.html. Consultado em: 
30/05/2021 às 20:51. 

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de tudo o que é 
produzido economicamente por uma cidade, estado, região 
ou país. Lendo esses dados na tabela acima, explique o 
que podemos concluir quanto à produção econômica 
regional no Brasil. Anote as impressões que você teve no 
seu caderno de Geografia. 
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Sei que você já deve ter descoberto muitas informações sobre a Região do Brasil na qual vivemos. 
Por aqui há muito movimento, muita gente, produzimos muita riqueza, mas também tem muita 
desigualdade; ou seja, por mais que a Região Sudeste seja a mais desenvolvida do país, essa riqueza não 
chega da mesma forma à casa de todos. Apesar de todos os esforços que fazemos, há a necessidade do 
poder público, por meio dos seus governantes, em parceria com a sociedade, construir possibilidades 
de desenvolvimento para as famílias, como o acesso à educação de qualidade e aos empregos formais 
Mas, como já sabemos, o espaço geográfico é feito também das relações que produzimos com a natureza. 
Como são os ambientes naturais da nossa Região? É o que vamos conhecer agora. 
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DEDO DE DEUS – GUAPIMIRIM (RJ) 
A imagem ao lado retrata bem o que é o relevo 

da Região Sudeste. Marcado pela presença de 
áreas elevadas, as serras passam por vários 
estados brasileiros, sendo uma marca importante 
das paisagens naturais dessa região. A Serra dos 
Órgãos, onde se localiza a formação popularmen-te 
chamada de Dedo de Deus, se encontra no 
estado do Rio de Janeiro. Porém, não é apenas de 
serras que se faz o Sudeste. Seu extenso litoral 
possui praias frequentadas por vários turistas de 
outros lugares do Brasil e do mundo. As planícies 
costeiras também são famosas e representativas 
da Região Sudeste. 

A vegetação original é de Mata Atlântica. Apesar de ser uma das principais formações vegetais brasileiras, 
com a presença de inúmeras espécies de animais, vem sendo devastada e ameaçada pelas intensivas 
atividades humanas desde os tempos da colonização. A retirada de árvores nativas, a urbanização acelerada e 
a instalação de grandes áreas dedicadas à lavoura e as pastagens, fizeram com que essa cobertura vegetal 
diminuísse consideravelmente no decorrer da história do nosso país. 

O clima predominante é o tropical, ou seja, quente e com grande ocorrência de chuvas, principalmente 
nos meses de verão, com algumas alterações, dependendo do relevo e da posição geográfica em que 
estivermos. As áreas próximas às planícies costeiras costumam possuir maiores temperaturas e um elevado 
volume de chuvas, devido à proximidade com o Oceano Atlântico. Já as áreas mais interiores, como as do 
estado de Minas Gerais, possuem um regime de chuvas menor, devido ao seu afastamento do mar.  

Sobre as características sociais, econômicas e naturais da Região Sudeste, 
responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Descreva as principais características econômicas e sociais da Região Sudeste. 

Apresente, pelo menos, uma causa histórica para a concentração das atividades e dos fluxos econômicos nos 
estados da Região Sudeste. 

Cite, resumidamente, as principais características naturais dos estados da Região Sudeste. 
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Cite o nome dos estados que fazem parte 
da Região Sul. 

Identifique no mapa e cite o nome das 
capitais dos estados que fazem parte da 
Região Sul. 

Identifique e cite o nome dos estados 
brasileiros que fazem divisa com o estado do 
Paraná, mais ao norte da região. 
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JARDIM BOOTÂNICO – CURITIBA (PR) 

Caracterizada pela presença significativa de migrantes europeus e pelas baixas temperaturas, os estados da Região 
Sul possuem grande relevância no cenário econômico do país, possuindo importantes áreas de produção industrial e 
agropecuária. Muitos gêneros agrícolas produzidos nessa região são exportados e contribuem para o desenvolvimento 
econômico do Brasil. Merece destaque ainda a produção de carne. Os estados possuem extensas pastagens, onde 
milhões de bois, vacas, porcos e aves são criados e abatidos, abastecendo boa parte do mercado interno, outros 
países da América Latina e da Ásia. 

REGIÃO SUL 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL (%) NO PIB -
2010 

NORTE 5,3 

NORDESTE 13,5 

SUDESTE 55,4 

SUL 16,5 

CENTRO-OESTE 9,3 

Adaptado de: https://censos.ibge.gov.br/2013-agencia-de-noticias/releases/14317-
asi-regiao-norte-aumenta-participacao-no-pib-nacional.html. Consultado em: 
30/05/2021 às 20:51. 

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de tudo o que é 
produzido economicamente por uma cidade, estado, região 
ou país. Lendo esses dados na tabela acima, explique o 
que podemos concluir quanto à produção econômica 
regional no Brasil. Anote as impressões que você teve no 
seu caderno de Geografia. 
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REGIONALIZAÇÃO EM COMPLEXOS REGIONAIS 

Região Amazônia

Região Nordeste

Região Centro-Sul

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream
/11058/8911/1/R

egi%
C

3%
A3o%

20e%
20regionaliza%

C
3%

A7%
C

3%
A3o.pdf 

Ao analisar a tabela da página 
anterior, você deve ter percebido que, 
tanto a Região Sudeste quanto a Sul, 
concentram juntas a maior parte da 
atividade econômica do Brasil. Essas 
características, que por muitas vezes não 
correspondem às divisas dos estados, 
fizeram com que o geógrafo Pedro Gaiger 
propusesse uma outra regionalização, 
baseada nessas características socioeco-
nômicas, dividindo o território brasileiro 
em três complexos regionais: Amazônia, 
Centro-Sul e Nordeste. Nesse contexto, 
todas as áreas mais desenvolvidas, indus-
trializadas e urbanizadas foram agrupadas 
no Centro-Sul. 

Observando o mapa acima e as características das regiões Sul e Sudeste, trabalhadas 
nas páginas anteriores, responda as questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Apresente, pelo menos, uma diferença físico-natural e outra socioeconômica entre as Regiões Sul 
Sudeste. 

Explique os principais motivos que fizeram com que as atividades econômicas do Brasil estivessem 
concentradas nas regiões Sul e Sudeste. 

Ao observar o mapa acima, indique, pelo menos, duas diferenças entre a regionalização estabelecida pelo 
IBGE e a dos Complexos Regionais. 
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Os mapas da página anterior mostram outras duas regiões brasileiras: a Norte e a Nordeste. Ambas 
possuem características e histórico de ocupação bem diferentes entre si. Agora, vamos conhecer estados 
que estão mais distantes do nosso, localizados em regiões com características físico-naturais 
e socioeconômicas distintas das que verificamos nas regiões Sul e Sudeste. Fique atento às paisagens e 
aos sinais que elas nos dão sobre essas diferenças. 
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PORTO DE MANAUS (AM) 

A região Norte do Brasil é tradicionalmente 
relacionada com a Floresta Amazônica. De 
fato, uma das principais características da 
Região Norte é a presença da maior floresta 
tropical do mundo, mas também existem 
espaços bastante modificados pela ação 
humana e com uma elevada concentração 
populacional como é o caso de Manaus, capital 
do estado do Amazonas. 

Cite o nome dos estados que fazem parte da Região Norte. Em seguida, identifique os estados que fazem parte da 
Região Nordeste. 

Identifique no mapa e cite o nome das capitais dos estados que fazem parte da Região Norte. Em seguida, 
identifique o nome das capitais dos estados que fazem parte da Região Nordeste. 

Observando os mapas regionais da página anterior, responda às 
questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Chico Mendes foi um dos ativistas responsáveis pela luta de preservação da Floresta 
Amazônica. Para conhecer mais sobre a sua história, clique aqui, ou aponte a câmera do 
seu telefone para este QR Code. 

A região Norte é conhecida por ser a maior do Brasil em extensão territorial e é, também, a que 
possui a menor concentração populacional. 

Formada por sete estados – Amazonas (AM), Pará (PA), Acre (AC), Roraima (RR), Rondônia 
(RO), Amapá (AP) e Tocantins (TO) –, a região abriga a imensa Floresta Amazônica e possui a 
maior biodiversidade do planeta, com uma extensa fauna e flora. Ela também é dona da maior bacia 
hidrográfica das Américas e do maior rio do mundo – o Rio Amazonas. 

Uma característica da população dessa região é a concentração de pessoas nas margens dos 
rios, que sobrevivem da pesca. Além desses ribeirinhos – nome que essas pessoas recebem –, a 
região é habitada por comunidades indígenas, caboclas, extrativistas e negras, remanescentes de 
quilombos e das populações que vivem nas cidades.

Disponível em: https://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-norte. Consultado em 30/05/2021 às 21:32. 
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REGIONALIZAÇÃO EM COMPLEXOS REGIONAIS 

Região Amazônia

Região Nordeste

Região Centro-Sul

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream
/11058/8911/1/R

egi%
C

3%
A3o%

20e%
20regionaliza%

C
3%

A7%
C

3%
A3o.pdf 

Ao analisar a tabela da página 
anterior, você deve ter percebido que, 
tanto a Região Sudeste quanto a Sul, 
concentram juntas a maior parte da 
atividade econômica do Brasil. Essas 
características, que por muitas vezes não 
correspondem às divisas dos estados, 
fizeram com que o geógrafo Pedro Gaiger 
propusesse uma outra regionalização, 
baseada nessas características socioeco-
nômicas, dividindo o território brasileiro 
em três complexos regionais: Amazônia, 
Centro-Sul e Nordeste. Nesse contexto, 
todas as áreas mais desenvolvidas, indus-
trializadas e urbanizadas foram agrupadas 
no Centro-Sul. 

Observando o mapa acima e as características das regiões Sul e Sudeste, trabalhadas 
nas páginas anteriores, responda as questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Apresente, pelo menos, uma diferença físico-natural e outra socioeconômica entre as Regiões Sul 
Sudeste. 

Explique os principais motivos que fizeram com que as atividades econômicas do Brasil estivessem 
concentradas nas regiões Sul e Sudeste. 

Ao observar o mapa acima, indique, pelo menos, duas diferenças entre a regionalização estabelecida pelo 
IBGE e a dos Complexos Regionais. 
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Os mapas da página anterior mostram outras duas regiões brasileiras: a Norte e a Nordeste. Ambas 
possuem características e histórico de ocupação bem diferentes entre si. Agora, vamos conhecer estados 
que estão mais distantes do nosso, localizados em regiões com características físico-naturais 
e socioeconômicas distintas das que verificamos nas regiões Sul e Sudeste. Fique atento às paisagens e 
aos sinais que elas nos dão sobre essas diferenças. 
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PORTO DE MANAUS (AM) 

A região Norte do Brasil é tradicionalmente 
relacionada com a Floresta Amazônica. De 
fato, uma das principais características da 
Região Norte é a presença da maior floresta 
tropical do mundo, mas também existem 
espaços bastante modificados pela ação 
humana e com uma elevada concentração 
populacional como é o caso de Manaus, capital 
do estado do Amazonas. 

Cite o nome dos estados que fazem parte da Região Norte. Em seguida, identifique os estados que fazem parte da 
Região Nordeste. 

Identifique no mapa e cite o nome das capitais dos estados que fazem parte da Região Norte. Em seguida, 
identifique o nome das capitais dos estados que fazem parte da Região Nordeste. 

Observando os mapas regionais da página anterior, responda às 
questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Chico Mendes foi um dos ativistas responsáveis pela luta de preservação da Floresta 
Amazônica. Para conhecer mais sobre a sua história, clique aqui, ou aponte a câmera do 
seu telefone para este QR Code. 

A região Norte é conhecida por ser a maior do Brasil em extensão territorial e é, também, a que 
possui a menor concentração populacional. 

Formada por sete estados – Amazonas (AM), Pará (PA), Acre (AC), Roraima (RR), Rondônia 
(RO), Amapá (AP) e Tocantins (TO) –, a região abriga a imensa Floresta Amazônica e possui a 
maior biodiversidade do planeta, com uma extensa fauna e flora. Ela também é dona da maior bacia 
hidrográfica das Américas e do maior rio do mundo – o Rio Amazonas. 

Uma característica da população dessa região é a concentração de pessoas nas margens dos 
rios, que sobrevivem da pesca. Além desses ribeirinhos – nome que essas pessoas recebem –, a 
região é habitada por comunidades indígenas, caboclas, extrativistas e negras, remanescentes de 
quilombos e das populações que vivem nas cidades.

Disponível em: https://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-norte. Consultado em 30/05/2021 às 21:32. 
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TRECHO DA FLORESTA AMAZÔNICA 

A Floresta Amazônica sofre, há alguns 
anos, com o desmatamento e a diminuição da 
área que ocupa no território brasileiro. A 
presença de garimpeiros, latifundiários e 
demais exploradores, tem ameaçado a 
existência de milhares de espécies animais e 
vegetais. O bioma Amazônico é o responsável 
por abrigar a maior biodiversidade do planeta. 
Outra importância dessa imensa floresta é a 
sua capacidade de regulação do volume de 
chuvas em outras regiões do país.  

A Floresta Amazônica é uma das principais responsáveis pela manutenção dos regimes 
de chuva no Brasil e em outros países da América Latina. Sua preservação é fundamen-
tal para a sobrevivência de inúmeras espécies animais e vegetais. 

A umidade, emitida pela grande quantidade de rios e pelo clima equatorial, produz um grande volume de chuvas 
que, ao chegar ao Centro-Oeste, ao Sudeste e ao Sul, abastece rios e mananciais, garantindo as colheitas, a geração de 
energia elétrica e o abastecimento de grandes cidades, como a nossa. Preservar a Floresta Amazônica não é uma 
questão de escolha, mas de sobrevivência! 
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Sobre as principais características da Região Norte, que vimos nas últimas 
páginas, responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Cite, pelo menos, duas características marcantes dos estados que pertencem à Região Norte do Brasil. 

Indique o nome das populações que habitam as margens dos rios e dos demais povos característicos da Região 
Norte do Brasil. 

Aponte, pelo menos, dois motivos pelos quais a Floresta Amazônica deve ser preservada. 
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SÃO JOÃO DE CARUARU (PE). 

A Região Nordeste é a segunda mais 
populosa do Brasil, segundo o último censo 
realizado pelo IBGE, perdendo apenas para a 
Região Sudeste. Formada por estados que 
vivenciaram uma decadência econômica severa 
nos últimos séculos, possui grande relevância 
cultural, influenciando todo o país devido ao 
deslocamento dessa população para outras 
regiões, principalmente ao longo do século XX. 
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A região Nordeste é composta por nove estados: Maranhão (MA), Piauí (PI), Ceará (CE), Rio Grande do Norte 
(RN), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Sergipe (SE) e Bahia (BA). 

É conhecida como o berço do Brasil, pois foi a primeira região do País a ser ocupada pelos colonizadores. É 
também um lugar de grandes contrastes sociais, conhecido pela diversidade do seu povo, rica cultura, clima quente e 
belas praias. 

Em virtude das distintas características físicas, sociais e econômicas que apresenta em seu território, o 
Nordeste se divide em quatro sub-regiões: Meio-Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Vamos ver alguns dados 
interessantes sobre cada uma delas. 

Disponível em: https://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-nordeste. Consultado em 30/05/2021 às 22:05. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seca_77_(1877).jpg 

FLAGELADOS DA SECA - FORTALEZA (CE ) – 1977  

o sustento de suas famílias.

Uma das principais questões humanitárias 
do Brasil, a seca - fenômeno climático que 
ocorre no sertão nordestino -  impõe longos 
períodos de estiagem ao longo dos anos, 
impossibilitando a produção agrícola de 
muitas famílias que moram no campo. Esse 
problema produziu, durante décadas, um 
movimento de saída dos estados dessa 
região na direção de áreas mais 
desenvolvidas do país. Trabalhadoras e 
trabalhadores rurais migram constantemente 
em busca de trabalho, emprego e renda para 

A Caatinga apresenta diversos aspectos únicos, principalmente em 
relação à adaptação climática das plantas e animais. Isso acontece 
porque esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, 
característicos do clima semiárido. 

Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de 
sobrevivência em razão da pouca disponibilidade de água. A fauna é 
bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações ao clima, 
como as recorrentes migrações nos períodos de estiagem. 
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Há forte presença de arbustos com galhos retorcidos e com raízes profundas, além da presença de cactos e 
bromélias. 

Além disso, em épocas de seca, os arbustos costumam perder, quase totalmente, as folhas. Essa é uma propriedade 
usada para evitar a perda de água por evaporação. 

O Nordeste é rico na produção cultural e literária. Um dos seus 
principais representantes foi Jorge Amado. O escritor baiano produziu 
obras reconhecidas no mundo todo, que contam um pouco da história 
do Brasil e do Nordeste. Saiba mais apontando a câmera do seu 
celular para este QR Code. 
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TRECHO DA FLORESTA AMAZÔNICA 

A Floresta Amazônica sofre, há alguns 
anos, com o desmatamento e a diminuição da 
área que ocupa no território brasileiro. A 
presença de garimpeiros, latifundiários e 
demais exploradores, tem ameaçado a 
existência de milhares de espécies animais e 
vegetais. O bioma Amazônico é o responsável 
por abrigar a maior biodiversidade do planeta. 
Outra importância dessa imensa floresta é a 
sua capacidade de regulação do volume de 
chuvas em outras regiões do país.  

A Floresta Amazônica é uma das principais responsáveis pela manutenção dos regimes 
de chuva no Brasil e em outros países da América Latina. Sua preservação é fundamen-
tal para a sobrevivência de inúmeras espécies animais e vegetais. 

A umidade, emitida pela grande quantidade de rios e pelo clima equatorial, produz um grande volume de chuvas 
que, ao chegar ao Centro-Oeste, ao Sudeste e ao Sul, abastece rios e mananciais, garantindo as colheitas, a geração de 
energia elétrica e o abastecimento de grandes cidades, como a nossa. Preservar a Floresta Amazônica não é uma 
questão de escolha, mas de sobrevivência! 
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Sobre as principais características da Região Norte, que vimos nas últimas 
páginas, responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Cite, pelo menos, duas características marcantes dos estados que pertencem à Região Norte do Brasil. 

Indique o nome das populações que habitam as margens dos rios e dos demais povos característicos da Região 
Norte do Brasil. 

Aponte, pelo menos, dois motivos pelos quais a Floresta Amazônica deve ser preservada. 
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SÃO JOÃO DE CARUARU (PE). 

A Região Nordeste é a segunda mais 
populosa do Brasil, segundo o último censo 
realizado pelo IBGE, perdendo apenas para a 
Região Sudeste. Formada por estados que 
vivenciaram uma decadência econômica severa 
nos últimos séculos, possui grande relevância 
cultural, influenciando todo o país devido ao 
deslocamento dessa população para outras 
regiões, principalmente ao longo do século XX. 
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A região Nordeste é composta por nove estados: Maranhão (MA), Piauí (PI), Ceará (CE), Rio Grande do Norte 
(RN), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Sergipe (SE) e Bahia (BA). 

É conhecida como o berço do Brasil, pois foi a primeira região do País a ser ocupada pelos colonizadores. É 
também um lugar de grandes contrastes sociais, conhecido pela diversidade do seu povo, rica cultura, clima quente e 
belas praias. 

Em virtude das distintas características físicas, sociais e econômicas que apresenta em seu território, o 
Nordeste se divide em quatro sub-regiões: Meio-Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Vamos ver alguns dados 
interessantes sobre cada uma delas. 

Disponível em: https://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-nordeste. Consultado em 30/05/2021 às 22:05. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seca_77_(1877).jpg 

FLAGELADOS DA SECA - FORTALEZA (CE ) – 1977  

o sustento de suas famílias.

Uma das principais questões humanitárias 
do Brasil, a seca - fenômeno climático que 
ocorre no sertão nordestino -  impõe longos 
períodos de estiagem ao longo dos anos, 
impossibilitando a produção agrícola de 
muitas famílias que moram no campo. Esse 
problema produziu, durante décadas, um 
movimento de saída dos estados dessa 
região na direção de áreas mais 
desenvolvidas do país. Trabalhadoras e 
trabalhadores rurais migram constantemente 
em busca de trabalho, emprego e renda para 

A Caatinga apresenta diversos aspectos únicos, principalmente em 
relação à adaptação climática das plantas e animais. Isso acontece 
porque esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, 
característicos do clima semiárido. 

Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de 
sobrevivência em razão da pouca disponibilidade de água. A fauna é 
bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações ao clima, 
como as recorrentes migrações nos períodos de estiagem. 

ht
tp

s:
//w

w
w

.fl
ic

kr
.c

om
/p

ho
to

s/
ad

ua
rte

w
eb

/5
08

39
19

08
63

 

Há forte presença de arbustos com galhos retorcidos e com raízes profundas, além da presença de cactos e 
bromélias. 

Além disso, em épocas de seca, os arbustos costumam perder, quase totalmente, as folhas. Essa é uma propriedade 
usada para evitar a perda de água por evaporação. 

O Nordeste é rico na produção cultural e literária. Um dos seus 
principais representantes foi Jorge Amado. O escritor baiano produziu 
obras reconhecidas no mundo todo, que contam um pouco da história 
do Brasil e do Nordeste. Saiba mais apontando a câmera do seu 
celular para este QR Code. 
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REGIÃO CENTRO-OESTE 
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Cite o nome dos estados e das Unidades 
da Federação que fazem parte da Região 
Centro-Oeste. 

Identifique no mapa e cite o nome das 
capitais dos estados que fazem parte da 
Região Centro-Oeste. 

A região Centro-Oeste é a segunda maior do país em extensão territorial, e a menos populosa. Composta pelos 
estados de Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e o Distrito Federal (DF), onde está situada a 
capital do país, Brasília, a região não possui lugares com grandes altitudes. O seu relevo é dividido em três áreas 
principais: planalto central, planalto meridional e planície do pantanal. 

O clima predominante é o tropical semiúmido, com duas estações bem definidas – um inverno seco e um verão 
muito quente e chuvoso. As temperaturas variam bastante: podem chegar a cerca de 40 °C nos meses mais 
quentes e 15 °C nos meses mais frios. 

É no Centro-Oeste que se encontra a maior planície alagada do mundo: o Pantanal. Além dela, a vegetação que 
predomina é o Cerrado, que se caracteriza pela presença de árvores baixas, espaçadas com tronco e galhos 
retorcidos. Já o norte de Mato Grosso é caracterizado pela Floresta Amazônica. 

Em termos de recursos hídricos, a região é muito rica, pois é drenada por muitos rios, que formam três grandes 
bacias hidrográficas: a Amazônica, a do Tocantins-Araguaia e a Platina. 

Sua cultura é bem diversificada, pois uma característica dessa região é a população de origem multicultural, ou 
seja, composta por pessoas vindas de diversos lugares do Brasil. 

Disponível em: https://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-centro-oeste. Consultado em: 30/05/2021 às 22:29. 

Sobre as principais características dos estados da Região Centro-Oeste, 
responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Aponte a importância política da Região Centro-Oeste para o país, observando o mapa acima. 

Indique, resumidamente, as principais características físico-naturais da Região Centro-Oeste. 

Pesquise no seu livro didático ou na internet as principais características econômicas dos estados da região 
Centro-Oeste e sua importância para a produção agropecuária brasileira. Ao final, escreva no seu caderno de 
Geografia as principais informações que encontrou. 
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A CRISE DO SÉCULO XIV 

Querido (a) aluno (a), seja bem-vindo(a) ao segundo semestre. Agora que você já aprendeu 
sobre o mundo antigo e medieval, é hora de estudar sobre a Idade Moderna, que é como chamamos o 
período da história da Europa entre os séculos XV e XVIII. Você irá aprender também sobre a 
diversidade de histórias e culturas dos diferentes povos africanos e americanos, antes do contato com 
os europeus, e sobre os desdobramentos e as consequências desses contatos. 

E, para começar, iremos examinar e compreender a “crise do sistema feudal”, que é como os 
historiadores chamam a crise ocorrida na Europa durante o século XIV, e entender como tais 
acontecimentos estão relacionados com o surgimento da modernidade. 

Entre os anos 1000 e 1300, a Europa viveu um período de prosperidade, baseado no crescimento da população, das 
cidades e das atividades comerciais. Em meados do século XIV, porém, iniciou-se uma crise marcada pela fome, doenças, 
guerras e revoltas sociais. 

O crescimento econômico que a Europa ocidental conheceu desde o século XI, baseado no crescimento da produção 
agrícola e das atividades comerciais, e no aumento populacional e das cidades, foi pouco a pouco perdendo força e dando 
lugar à paralisia, no século XIV. 

Na verdade, desde o final do século XIII, já se podiam observar os primeiros sinais da queda da produção agrícola, 
principalmente porque a necessidade de ampliar continuamente as áreas de cultivo levou a utilização de solos menos férteis. 
Quando nas primeiras décadas do século XIV, entre 1309 e 1323, regiões da Europa tiveram suas plantações destruídas por 
fortes chuvas, a situação se agravou. Em consequência das más colheitas e da escassez de produtos, houve uma forte alta 
no preço dos alimentos. Sem recursos para conseguir comprar comida, a fome se tornou realidade para grande parte da 
população europeia, em especial para os mais humildes. 

 

A situação foi ainda agravada pela série de conflitos, envolvendo Inglaterra e França, conhecida como Guerra dos Cem 
Anos, que se estendeu de 1337 até 1453. Nesse período, ocorreram milhares de mortes e a devastação de regiões de 
ambos os reinos, tendo contribuído ainda mais para a redução da produção agrícola, além de ajudar a disseminar a Peste 
pelas aldeias. 

Esse cenário de fome, peste, guerras, falta de mão-de-obra nos campos e queda da produção agrícola fez com que reis 
e nobres tentassem compensar seus prejuízos elevando os impostos e aumentando o controle sobre os camponeses. Os 
camponeses reagiram e promoveram revoltas contra os altos tributos cobrados pelos senhores, nas quais incendiaram 
castelos, mataram nobres e procuraram negociar melhores condições para si.  

Apesar de terem sido sempre reprimidas com êxito pelos exércitos reais e pelos nobres, essas revoltas serviram para 
enfraquecer a servidão na Europa, sendo, segundo os especialistas, parte do processo de fim do feudalismo. 

https://commons.wikimedia.org 

Além disso, na época, a Europa sofreu uma epidemia 
da Peste Negra, hoje conhecida como peste bubônica. A 
doença espalhou-se da Ásia até a Europa, 
provavelmente por meio de embarcações comerciais. 

Transmitida pela pulga dos ratos, a Peste se alastrou 
rapidamente, em grande parte pela falta de higiene das 
cidades europeias associada à situação de 
superpopulação em que elas viviam. 

As consequências foram sentidas quase que de 
forma imediata. Comunidades inteiras foram dizimadas, 
deixando áreas rurais e urbanas desabitadas.  

Mapa cronológico da propagação da peste bubônica na Europa. 

Em seis anos, a doença vitimou, praticamente, um quarto de toda a população da Europa, reduzindo ainda mais a produção 
econômica europeia. 
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Cite o nome dos estados e das Unidades 
da Federação que fazem parte da Região 
Centro-Oeste. 

Identifique no mapa e cite o nome das 
capitais dos estados que fazem parte da 
Região Centro-Oeste. 

A região Centro-Oeste é a segunda maior do país em extensão territorial, e a menos populosa. Composta pelos 
estados de Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e o Distrito Federal (DF), onde está situada a 
capital do país, Brasília, a região não possui lugares com grandes altitudes. O seu relevo é dividido em três áreas 
principais: planalto central, planalto meridional e planície do pantanal. 

O clima predominante é o tropical semiúmido, com duas estações bem definidas – um inverno seco e um verão 
muito quente e chuvoso. As temperaturas variam bastante: podem chegar a cerca de 40 °C nos meses mais 
quentes e 15 °C nos meses mais frios. 

É no Centro-Oeste que se encontra a maior planície alagada do mundo: o Pantanal. Além dela, a vegetação que 
predomina é o Cerrado, que se caracteriza pela presença de árvores baixas, espaçadas com tronco e galhos 
retorcidos. Já o norte de Mato Grosso é caracterizado pela Floresta Amazônica. 

Em termos de recursos hídricos, a região é muito rica, pois é drenada por muitos rios, que formam três grandes 
bacias hidrográficas: a Amazônica, a do Tocantins-Araguaia e a Platina. 

Sua cultura é bem diversificada, pois uma característica dessa região é a população de origem multicultural, ou 
seja, composta por pessoas vindas de diversos lugares do Brasil. 

Disponível em: https://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-centro-oeste. Consultado em: 30/05/2021 às 22:29. 

Sobre as principais características dos estados da Região Centro-Oeste, 
responda às questões abaixo no seu caderno de Geografia. 

Aponte a importância política da Região Centro-Oeste para o país, observando o mapa acima. 

Indique, resumidamente, as principais características físico-naturais da Região Centro-Oeste. 

Pesquise no seu livro didático ou na internet as principais características econômicas dos estados da região 
Centro-Oeste e sua importância para a produção agropecuária brasileira. Ao final, escreva no seu caderno de 
Geografia as principais informações que encontrou. 
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A CRISE DO SÉCULO XIV 

Querido (a) aluno (a), seja bem-vindo(a) ao segundo semestre. Agora que você já aprendeu 
sobre o mundo antigo e medieval, é hora de estudar sobre a Idade Moderna, que é como chamamos o 
período da história da Europa entre os séculos XV e XVIII. Você irá aprender também sobre a 
diversidade de histórias e culturas dos diferentes povos africanos e americanos, antes do contato com 
os europeus, e sobre os desdobramentos e as consequências desses contatos. 

E, para começar, iremos examinar e compreender a “crise do sistema feudal”, que é como os 
historiadores chamam a crise ocorrida na Europa durante o século XIV, e entender como tais 
acontecimentos estão relacionados com o surgimento da modernidade. 

Entre os anos 1000 e 1300, a Europa viveu um período de prosperidade, baseado no crescimento da população, das 
cidades e das atividades comerciais. Em meados do século XIV, porém, iniciou-se uma crise marcada pela fome, doenças, 
guerras e revoltas sociais. 

O crescimento econômico que a Europa ocidental conheceu desde o século XI, baseado no crescimento da produção 
agrícola e das atividades comerciais, e no aumento populacional e das cidades, foi pouco a pouco perdendo força e dando 
lugar à paralisia, no século XIV. 

Na verdade, desde o final do século XIII, já se podiam observar os primeiros sinais da queda da produção agrícola, 
principalmente porque a necessidade de ampliar continuamente as áreas de cultivo levou a utilização de solos menos férteis. 
Quando nas primeiras décadas do século XIV, entre 1309 e 1323, regiões da Europa tiveram suas plantações destruídas por 
fortes chuvas, a situação se agravou. Em consequência das más colheitas e da escassez de produtos, houve uma forte alta 
no preço dos alimentos. Sem recursos para conseguir comprar comida, a fome se tornou realidade para grande parte da 
população europeia, em especial para os mais humildes. 

 

A situação foi ainda agravada pela série de conflitos, envolvendo Inglaterra e França, conhecida como Guerra dos Cem 
Anos, que se estendeu de 1337 até 1453. Nesse período, ocorreram milhares de mortes e a devastação de regiões de 
ambos os reinos, tendo contribuído ainda mais para a redução da produção agrícola, além de ajudar a disseminar a Peste 
pelas aldeias. 

Esse cenário de fome, peste, guerras, falta de mão-de-obra nos campos e queda da produção agrícola fez com que reis 
e nobres tentassem compensar seus prejuízos elevando os impostos e aumentando o controle sobre os camponeses. Os 
camponeses reagiram e promoveram revoltas contra os altos tributos cobrados pelos senhores, nas quais incendiaram 
castelos, mataram nobres e procuraram negociar melhores condições para si.  

Apesar de terem sido sempre reprimidas com êxito pelos exércitos reais e pelos nobres, essas revoltas serviram para 
enfraquecer a servidão na Europa, sendo, segundo os especialistas, parte do processo de fim do feudalismo. 

https://commons.wikimedia.org 

Além disso, na época, a Europa sofreu uma epidemia 
da Peste Negra, hoje conhecida como peste bubônica. A 
doença espalhou-se da Ásia até a Europa, 
provavelmente por meio de embarcações comerciais. 

Transmitida pela pulga dos ratos, a Peste se alastrou 
rapidamente, em grande parte pela falta de higiene das 
cidades europeias associada à situação de 
superpopulação em que elas viviam. 

As consequências foram sentidas quase que de 
forma imediata. Comunidades inteiras foram dizimadas, 
deixando áreas rurais e urbanas desabitadas.  

Mapa cronológico da propagação da peste bubônica na Europa. 

Em seis anos, a doença vitimou, praticamente, um quarto de toda a população da Europa, reduzindo ainda mais a produção 
econômica europeia. 
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1. A peste bubônica e a febra amarela não estão erradicadas, ou seja, são doenças presentes, em
nossa sociedade, até os dias de hoje. Apesar disso, hoje já existe conhecimento suficiente sobre como 
se prevenir dessas doenças e tratar os doentes, seja por meio de vacina ou de medicamentos. 

Qual é a diferença entre epidemia e pandemia? 
Fala-se de epidemia quando existe o crescimento 
inesperado do número de casos de uma doença 
em várias regiões. A epidemia em nível municipal, 
por exemplo, é aquela que ocorre quando diversos 
bairros apresentam certa doença. 
A pandemia acontece quando uma epidemia se 
estende em níveis mundiais, ou seja, se espalha 
por diversas regiões do planeta. 

Hoje, o mundo todo se vê às voltas com a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), que tantas mudanças provocou em nossas 
rotinas. No entanto, quando examinamos a História, descobrimos 
que são muitos os registros de epidemias e pandemias que, assim 
com a peste negra, no século XIV, e a Covid-19 agora, assolaram o 
Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, ao longo do tempo. 

Agora, você irá ler um texto sobre uma epidemia de febre 
amarela que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1850. A intenção é 
que a leitura possa te mostrar como a população da nossa cidade 
enfrentou na época uma epidemia e, dessa forma, te ajudar 
também a refletir sobre o momento atual que vivemos. 

No final de 1849, a cidade do Rio de Janeiro enfrentou uma epidemia de febre amarela. Capital do Império e um dos 
principais portos do Brasil na época, o Rio de Janeiro recebia embarcações de várias partes do Brasil e do mundo. Uma 
delas, provavelmente vinda da Bahia no final de 1849, abrigava doentes de febre amarela, doença que se alastrou pela 
cidade no primeiro semestre de 1850. 

Em muitos aspectos, a evolução da epidemia de febre amarela no primeiro semestre de 1850 guarda semelhanças 
com a pandemia enfrentada atualmente pelo mundo. Identificado o foco da doença, as autoridades sanitárias 
estabeleceram uma quarentena obrigatória para os navios vindos do norte do Brasil e criaram, na Ilha de Bom Jesus, na 
Baía de Guanabara, um estabelecimento para abrigar os doentes. Apesar disso, o número de doentes continuou a 
aumentar e o sistema hospitalar já não comportava o aumento dos casos. Foram preparadas, então, novas estruturas 
para acolher os enfermos e formada uma comissão de autoridades governamentais e médicas para enfrentar a crise. 

Diante do crescente pânico da população com o aumento dos casos de febre amarela, algumas pessoas tentaram 
se aproveitar do medo das pessoas e passaram a vender soluções fáceis de cura, colocando o interesse do lucro na 
frente do da saúde. A comissão lutou contra eles, estabelecendo medidas oficiais de combate à doença. Também foram 
estabelecidas iniciativas de auxílio às populações mais vulneráveis. Apesar disso, ao que parece, as medidas 
governamentais não foram tão eficazes para evitar a propagação da doença. 

Se há semelhanças entre os eventos de 1850 e 2020, também não são poucas as diferenças. A principal razão das 
diferenças está nos conhecimentos e recursos médico-científicos disponíveis nos dois momentos. Em 1850, médicos e 
cientistas ainda não tinham conhecimento da existência de microrganismos, como bactérias e vírus. Além disso, não 
tinham condições de supor que mosquitos podiam ser os transmissores da doença. Portanto, eram enormes as limitações 
impostas para o conhecimento sobre a propagação da febre amarela, uma doença causada por um vírus que é 
transmitido aos humanos por algumas espécies de mosquito (no Brasil, o principal é o Aedes Aegypti). 

Adaptado de https://blog.bbm.usp.br/2020/epidemias-do-passado-sarampo-belem-1748-e-febre-amarela-rio-de-janeiro-1850/. 

No entanto, no que se refere ao novo coronavírus, apesar dos avanços da ciência, que possibilitaram o desenvolvimento 
de  vacinas, existe ainda muito a ser descoberto e melhor compreendido pelos cientistas. Por isso, mesmo com a vacinação 
da população já ocorrendo, os médicos pedem que a população não abandone as medidas que previnem e evitam a 
contaminação. 

Então, agora, que tal elaborar um pequeno cartaz com dicas sobre como se prevenir do vírus causador 
da Covid-19? Após a conclusão do seu cartaz, veja com o seu professor a possibilidade de expô-lo em 
sua escola, de preferência em uma área por onde circulem também os membros das famílias. 
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A Idade Moderna foi marcada por grandes transformações. Entre elas, podemos destacar: 
 Capitalismo: o desenvolvimento de relações econômicas distintas das do feudalismo. O crescimento da cidade

associado ao aumento das atividades comerciais e da economia monetária, que possibilitou ascensão da burguesia,
grupo social ligado ao comércio e às operações financeiras.

 Reformas religiosas: processo de ruptura da cristandade ocidental, que abalou a autoridade e o poder da Igreja
Católica e deu origem ao surgimento de novas denominações cristãs (protestantes).

 Monarquias modernas: processo de fortalecimento do poder dos reis, ao qual está associado o surgimento das
monarquias absolutistas.

 Renascimento: movimento de renovação artística e científica, que atingiu diversas áreas do conhecimento humano.
 Grandes Navegações: a exploração do Oceano Atlântico e a conquista da América deram novos contornos à percepção

de mundo - e dos seus limites - dos europeus.

X Z E C H K C A P I T A L I S M O 

A B S O L U T I S M O K L S E V A 

S J T N R Ç S D A O C K N E M I C 

L Ç D Q O V Ç M K N T O S O J N I 

A W K U O M G E X A O R T Ç R D R 

M E X I W A T I K R S I S A K K E 

R D N S R O O K I Q A J I G O S M 

O O F T F R I C B U R G U E S I A 

F H W A T P U Y I I R T A V Ç Y T 

E Y A N W F K R M A Y Ã Y A L I T 

R E N A S C I M E N T O A N E J A 

No século XVI, os modernos queriam combater essa percepção de mundo, pois entendiam que a razão estava 
acima da religião. Para eles, a ciência, o saber científico, não podia ser limitado pela religião. O comportamento 
moral das pessoas também não deveria ser definido pela religião. Da mesma forma, afirmavam que um homem, 
recebendo a educação adequada, teria capacidade de controlar, ele próprio, o seu destino. Logo, essa visão de 
mundo se opunha ao pensamento medieval, pois atribuía ao homem, e não a Deus, a responsabilidade por suas 
conquistas e seus fracassos. 

O SURGIMENTO DA MODERNIDADE 

Hoje em dia, sabemos que a Idade Média, mesmo considerando as dificuldades vividas pelas pessoas, foi um 
período de muitas realizações e transformações na história da Europa com, por exemplo, o surgimento das 
universidades e as inovações tecnológicas no campo, com o moinho e o arado de ferro, que melhoraram os resultados 
da produção agrícola e contribuíram para o crescimento das atividades comerciais. Apesar disso, a expressão Idade 
Moderna é utilizada pelos historiadores para se referir ao período da história da Europa entre os séculos XV e XVIII. 

A palavra moderno tem sua origem no latim e é utilizada para falar sobre algo novo ou recente. No século XVI, esse 
termo passou a ser utilizado na Europa por homens que se viam como inovadores, modernos, transformadores. Eles, que 
eram pensadores, artistas e pintores do chamado Renascimento, acreditavam estar rompendo com o passado medieval, 
marcado, na visão deles, pela pobreza, pela intolerância, pelo obscurantismo, ou seja, pela ignorância, uma vez que nele 
não teriam sido estimuladas a literatura, a arte e a ciência. Além disso, criticavam também a força do pensamento religioso, 
orientado pela Igreja católica, que influenciava a forma de viver e o pensamento dos europeus. 

Moderno / Capitalismo / Burguesia / 
Monarquia / Reforma / Renascimento / 

Navegações / Conquista / América 

2.. Agora que você já aprendeu um pouco sobre a Época
Moderna, é hora de colocar em prática os seus conheci-
mentos. Selecionamos algumas palavras-chaves e você
deverá encontrá-las no nosso “Caça-conhecimento”.
Agora, é com você!!!
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1. A peste bubônica e a febra amarela não estão erradicadas, ou seja, são doenças presentes, em
nossa sociedade, até os dias de hoje. Apesar disso, hoje já existe conhecimento suficiente sobre como 
se prevenir dessas doenças e tratar os doentes, seja por meio de vacina ou de medicamentos. 

Qual é a diferença entre epidemia e pandemia? 
Fala-se de epidemia quando existe o crescimento 
inesperado do número de casos de uma doença 
em várias regiões. A epidemia em nível municipal, 
por exemplo, é aquela que ocorre quando diversos 
bairros apresentam certa doença. 
A pandemia acontece quando uma epidemia se 
estende em níveis mundiais, ou seja, se espalha 
por diversas regiões do planeta. 

Hoje, o mundo todo se vê às voltas com a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), que tantas mudanças provocou em nossas 
rotinas. No entanto, quando examinamos a História, descobrimos 
que são muitos os registros de epidemias e pandemias que, assim 
com a peste negra, no século XIV, e a Covid-19 agora, assolaram o 
Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, ao longo do tempo. 

Agora, você irá ler um texto sobre uma epidemia de febre 
amarela que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1850. A intenção é 
que a leitura possa te mostrar como a população da nossa cidade 
enfrentou na época uma epidemia e, dessa forma, te ajudar 
também a refletir sobre o momento atual que vivemos. 

No final de 1849, a cidade do Rio de Janeiro enfrentou uma epidemia de febre amarela. Capital do Império e um dos 
principais portos do Brasil na época, o Rio de Janeiro recebia embarcações de várias partes do Brasil e do mundo. Uma 
delas, provavelmente vinda da Bahia no final de 1849, abrigava doentes de febre amarela, doença que se alastrou pela 
cidade no primeiro semestre de 1850. 

Em muitos aspectos, a evolução da epidemia de febre amarela no primeiro semestre de 1850 guarda semelhanças 
com a pandemia enfrentada atualmente pelo mundo. Identificado o foco da doença, as autoridades sanitárias 
estabeleceram uma quarentena obrigatória para os navios vindos do norte do Brasil e criaram, na Ilha de Bom Jesus, na 
Baía de Guanabara, um estabelecimento para abrigar os doentes. Apesar disso, o número de doentes continuou a 
aumentar e o sistema hospitalar já não comportava o aumento dos casos. Foram preparadas, então, novas estruturas 
para acolher os enfermos e formada uma comissão de autoridades governamentais e médicas para enfrentar a crise. 

Diante do crescente pânico da população com o aumento dos casos de febre amarela, algumas pessoas tentaram 
se aproveitar do medo das pessoas e passaram a vender soluções fáceis de cura, colocando o interesse do lucro na 
frente do da saúde. A comissão lutou contra eles, estabelecendo medidas oficiais de combate à doença. Também foram 
estabelecidas iniciativas de auxílio às populações mais vulneráveis. Apesar disso, ao que parece, as medidas 
governamentais não foram tão eficazes para evitar a propagação da doença. 

Se há semelhanças entre os eventos de 1850 e 2020, também não são poucas as diferenças. A principal razão das 
diferenças está nos conhecimentos e recursos médico-científicos disponíveis nos dois momentos. Em 1850, médicos e 
cientistas ainda não tinham conhecimento da existência de microrganismos, como bactérias e vírus. Além disso, não 
tinham condições de supor que mosquitos podiam ser os transmissores da doença. Portanto, eram enormes as limitações 
impostas para o conhecimento sobre a propagação da febre amarela, uma doença causada por um vírus que é 
transmitido aos humanos por algumas espécies de mosquito (no Brasil, o principal é o Aedes Aegypti). 

Adaptado de https://blog.bbm.usp.br/2020/epidemias-do-passado-sarampo-belem-1748-e-febre-amarela-rio-de-janeiro-1850/. 

No entanto, no que se refere ao novo coronavírus, apesar dos avanços da ciência, que possibilitaram o desenvolvimento 
de  vacinas, existe ainda muito a ser descoberto e melhor compreendido pelos cientistas. Por isso, mesmo com a vacinação 
da população já ocorrendo, os médicos pedem que a população não abandone as medidas que previnem e evitam a 
contaminação. 

Então, agora, que tal elaborar um pequeno cartaz com dicas sobre como se prevenir do vírus causador 
da Covid-19? Após a conclusão do seu cartaz, veja com o seu professor a possibilidade de expô-lo em 
sua escola, de preferência em uma área por onde circulem também os membros das famílias. 
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A Idade Moderna foi marcada por grandes transformações. Entre elas, podemos destacar: 
 Capitalismo: o desenvolvimento de relações econômicas distintas das do feudalismo. O crescimento da cidade

associado ao aumento das atividades comerciais e da economia monetária, que possibilitou ascensão da burguesia,
grupo social ligado ao comércio e às operações financeiras.

 Reformas religiosas: processo de ruptura da cristandade ocidental, que abalou a autoridade e o poder da Igreja
Católica e deu origem ao surgimento de novas denominações cristãs (protestantes).

 Monarquias modernas: processo de fortalecimento do poder dos reis, ao qual está associado o surgimento das
monarquias absolutistas.

 Renascimento: movimento de renovação artística e científica, que atingiu diversas áreas do conhecimento humano.
 Grandes Navegações: a exploração do Oceano Atlântico e a conquista da América deram novos contornos à percepção

de mundo - e dos seus limites - dos europeus.

X Z E C H K C A P I T A L I S M O 

A B S O L U T I S M O K L S E V A 

S J T N R Ç S D A O C K N E M I C 

L Ç D Q O V Ç M K N T O S O J N I 

A W K U O M G E X A O R T Ç R D R 

M E X I W A T I K R S I S A K K E 

R D N S R O O K I Q A J I G O S M 

O O F T F R I C B U R G U E S I A 

F H W A T P U Y I I R T A V Ç Y T 

E Y A N W F K R M A Y Ã Y A L I T 

R E N A S C I M E N T O A N E J A 

No século XVI, os modernos queriam combater essa percepção de mundo, pois entendiam que a razão estava 
acima da religião. Para eles, a ciência, o saber científico, não podia ser limitado pela religião. O comportamento 
moral das pessoas também não deveria ser definido pela religião. Da mesma forma, afirmavam que um homem, 
recebendo a educação adequada, teria capacidade de controlar, ele próprio, o seu destino. Logo, essa visão de 
mundo se opunha ao pensamento medieval, pois atribuía ao homem, e não a Deus, a responsabilidade por suas 
conquistas e seus fracassos. 

O SURGIMENTO DA MODERNIDADE 

Hoje em dia, sabemos que a Idade Média, mesmo considerando as dificuldades vividas pelas pessoas, foi um 
período de muitas realizações e transformações na história da Europa com, por exemplo, o surgimento das 
universidades e as inovações tecnológicas no campo, com o moinho e o arado de ferro, que melhoraram os resultados 
da produção agrícola e contribuíram para o crescimento das atividades comerciais. Apesar disso, a expressão Idade 
Moderna é utilizada pelos historiadores para se referir ao período da história da Europa entre os séculos XV e XVIII. 

A palavra moderno tem sua origem no latim e é utilizada para falar sobre algo novo ou recente. No século XVI, esse 
termo passou a ser utilizado na Europa por homens que se viam como inovadores, modernos, transformadores. Eles, que 
eram pensadores, artistas e pintores do chamado Renascimento, acreditavam estar rompendo com o passado medieval, 
marcado, na visão deles, pela pobreza, pela intolerância, pelo obscurantismo, ou seja, pela ignorância, uma vez que nele 
não teriam sido estimuladas a literatura, a arte e a ciência. Além disso, criticavam também a força do pensamento religioso, 
orientado pela Igreja católica, que influenciava a forma de viver e o pensamento dos europeus. 

Moderno / Capitalismo / Burguesia / 
Monarquia / Reforma / Renascimento / 

Navegações / Conquista / América 

2.. Agora que você já aprendeu um pouco sobre a Época
Moderna, é hora de colocar em prática os seus conheci-
mentos. Selecionamos algumas palavras-chaves e você
deverá encontrá-las no nosso “Caça-conhecimento”.
Agora, é com você!!!
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DAS SOCIEDADES AFRICANAS 
Agora que você já aprendeu um pouco sobre a situação da Europa na passagem 

do século XIV para o século XV, é hora de conhecer um pouco mais sobre as culturas 
e sobre como viviam, na mesma época, os povos que habitavam os continentes 
africano e americano, antes desses povos terem contato com os europeus. 

E começaremos pelas populações africanas, que possuem estreita relação com a 
formação do Brasil, uma vez que, desde o século XVI, homens e mulheres africanos 
foram escravizados e trazidos à força para trabalhar aqui. Por conta desse processo 
histórico, a cultura brasileira carrega muitos elementos da cultura africana. Além disso, 
o Brasil é o país com a maior população negra fora da África.

Atualmente, existem 54 países no continente africano. Nesse 
território com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados vivem 
cerca de 1 bilhão de pessoas. Hoje, como no passado, esse 
continente possui uma diversidade de paisagens, culturas e povos. 
Cada um deles com suas próprias tradições, línguas, crenças 
religiosas, organização social e política.  

No século XV, os contatos entre europeus e africanos se 
intensificaram. Junto com esses contatos, surgiram muitas visões 
sobre os povos que habitavam o continente africano. Os europeus, 
principalmente os portugueses, motivados por uma crença em sua 
superioridade, não demoraram a construir narrativas que diminuíam 
as populações com quem tinham contato, construindo, assim, uma 
imagem preconceituosa do continente africano e de seus habitantes. 

Alguns desses relatos afirmavam que a África era uma terra 
isolada, onde só existiam florestas e desertos habitados por animais 
selvagens e povos primitivos. Assim, os africanos eram tidos como 
inferiores, atrasados, sem escrita, história ou cultura. 

https://pt.wikipedia.org 

Essas ideias estavam equivocadas porque, desde o Egito Antigo, populações africanas possuíam sistemas de escrita. 
Além disso, muito antes da chegada dos europeus, entre os séculos VI e XV, existiam no continente africano grupos 
nômades, comunidades que viviam em pequenas aldeias e outros que estavam organizados em grandes reinos e impérios, 
com imensas cidades e uma intensa vida urbana, com trocas comerciais com os povos da Europa, do Oriente Médio e da 
Ásia. 

Mapa político da África 

3. Durante os séculos XVI e XIX, entraram no Brasil cerca de 4 milhões de africanos escravizados. Esses homens e
mulheres nos deixaram uma importante contribuição cultural e suas vozes podem ser ouvidas por nós até hoje, através
da influência das línguas faladas por eles em nosso idioma. Muitas palavras que usamos têm sua origem na África.
A) Descubra quais palavras de origem africana estão listadas abaixo e, depois, pesquise em um dicionário o significado
delas.
queelom qaatndui ccaiu etutuiq 
ciajnac ubbmiear razoei gulaeabn

B) Com a ajuda do seu professor, pesquise outras palavras de origem africana que fazem parte do nosso idioma e
monte um pequeno dicionário ilustrado com as suas descobertas.
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O deserto do Saara ocupa parte da África. Como todos os desertos, 
o Saara é um lugar difícil para sobrevivência humana, pois a escassez
de água e o solo arenoso não possibilitam o desenvolvimento nem da
agricultura, nem da pecuária.

Apesar das condições climáticas severas, no deserto do Saara se 
desenvolveram importantes rotas comercias, chamadas de 
transaarianas, que permitiram a circulação de pessoas, de informações 
e de mercadorias, entre a África Mediterrânea, os povos que viviam no 
deserto e daqueles que viviam nas áreas ao sul do Saara. Entre as 
principais mercadorias trocadas estavam o sal, o ouro, os tecidos e os 
alimentos. 

Com o comércio, não circulavam apenas mercadorias, mas também 
ideias e crenças. Assim, os comerciantes muçulmanos, que circulavam 
pelo norte da África, difundiram o islamismo no continente. A partir do 
século XI, a presença do Islã tornou-se mais forte na África Equatorial, 
situada ao sul do deserto do Saara. Por conta da conversão religiosa e 
das conquistas militares, grande parte das populações da África 
Equatorial foi islamizada, ou seja, convertida ao islamismo. 

http://brasilafrica.fflch.usp.br/sites/brasilafrica.fflch.usp.br/files/m
apa%

20f%
C

3%
AD

sico.jpg 

Os árabes chamavam os territórios ao sul do Saara de Sudão, palavra que significa “terra dos negros”. Até hoje os 
historiadores utilizam essa denominação para tratar dessa enorme área. Trata-se de um definição apenas geográfica, que 
não contempla nem a quantidade, nem a diversidade de povos que habitaram ou habitam a região. 

Esse povos de línguas e culturas tão distintas entre si tinham na guerra um elemento em comum. Seja por alimentos, 
poder, escravos, comércio ou religião, as guerras eram constantes. Reinos dominavam cidades e outros reinos para depois 
serem conquistados e dominados. No entanto, alguns reinos adquiriram também poderes que duraram bastante tempo - até 
séculos -  e se transformaram em Impérios. É o caso de Gana, de Mali e de Songai. 

OS REINOS AFRICANOS Mapa físico da África 

O Reino de Gana sofreu com inúmeras disputas e invasões ao longo do tempo. Mesmo contando com um poderoso 
exército, o reino foi conquistado pelos almorávidas, povo islâmico do norte da África, por volta de 1076. Os ganeses até 
conseguiram reconquistar sua independência, mas o reino nunca recuperou seu poderio. No século XII, Gana foi 
conquistado por tropas do Reino de Mali. 

O Mali tornou-se um importante reino na região e sua expansão se estendeu até o 
século XIV sobre áreas do Reino de Gana e dos atuais Gâmbia e Senegal. As principais 
cidades malinesas eram Tombuctu, sede da monarquia, Djenné e Gaô. Diferentes etnias 
compunham a população do Mali, sendo a principal delas os mandigas. 

Gana era um Estado centralizado na figura do rei, chamado de gana, que 
significa “senhor da guerra”. Os reis eram considerados autoridades políticas, 
militares e religiosas, pois eles eram vistos como intermediários entre os homens e 
os deuses. Seus habitantes praticavam a agricultura, o artesanato (cestaria, 
tecelagem, marcenaria, metalurgia etc.), o comércio e a exploração aurífera, 
atividades que garantiam prosperidade ao reino. 

No século XI, com o aumento dos contatos com os muçulmanos, os reis e parte 
da nobreza se converteram ao islamismo, mas a maior parte da população 
permaneceu seguindo a religião de seus antepassados (politeístas). 
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Um dos primeiros Estados formados ao sul do Saara, o reino de Gana foi formado a partir do século IV, como resultado 
da luta do povo soninquês contra os povos do deserto. 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DAS SOCIEDADES AFRICANAS 
Agora que você já aprendeu um pouco sobre a situação da Europa na passagem 

do século XIV para o século XV, é hora de conhecer um pouco mais sobre as culturas 
e sobre como viviam, na mesma época, os povos que habitavam os continentes 
africano e americano, antes desses povos terem contato com os europeus. 

E começaremos pelas populações africanas, que possuem estreita relação com a 
formação do Brasil, uma vez que, desde o século XVI, homens e mulheres africanos 
foram escravizados e trazidos à força para trabalhar aqui. Por conta desse processo 
histórico, a cultura brasileira carrega muitos elementos da cultura africana. Além disso, 
o Brasil é o país com a maior população negra fora da África.

Atualmente, existem 54 países no continente africano. Nesse 
território com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados vivem 
cerca de 1 bilhão de pessoas. Hoje, como no passado, esse 
continente possui uma diversidade de paisagens, culturas e povos. 
Cada um deles com suas próprias tradições, línguas, crenças 
religiosas, organização social e política.  

No século XV, os contatos entre europeus e africanos se 
intensificaram. Junto com esses contatos, surgiram muitas visões 
sobre os povos que habitavam o continente africano. Os europeus, 
principalmente os portugueses, motivados por uma crença em sua 
superioridade, não demoraram a construir narrativas que diminuíam 
as populações com quem tinham contato, construindo, assim, uma 
imagem preconceituosa do continente africano e de seus habitantes. 

Alguns desses relatos afirmavam que a África era uma terra 
isolada, onde só existiam florestas e desertos habitados por animais 
selvagens e povos primitivos. Assim, os africanos eram tidos como 
inferiores, atrasados, sem escrita, história ou cultura. 

https://pt.wikipedia.org 

Essas ideias estavam equivocadas porque, desde o Egito Antigo, populações africanas possuíam sistemas de escrita. 
Além disso, muito antes da chegada dos europeus, entre os séculos VI e XV, existiam no continente africano grupos 
nômades, comunidades que viviam em pequenas aldeias e outros que estavam organizados em grandes reinos e impérios, 
com imensas cidades e uma intensa vida urbana, com trocas comerciais com os povos da Europa, do Oriente Médio e da 
Ásia. 

Mapa político da África 

3. Durante os séculos XVI e XIX, entraram no Brasil cerca de 4 milhões de africanos escravizados. Esses homens e
mulheres nos deixaram uma importante contribuição cultural e suas vozes podem ser ouvidas por nós até hoje, através
da influência das línguas faladas por eles em nosso idioma. Muitas palavras que usamos têm sua origem na África.
A) Descubra quais palavras de origem africana estão listadas abaixo e, depois, pesquise em um dicionário o significado
delas.
queelom qaatndui ccaiu etutuiq 
ciajnac ubbmiear razoei gulaeabn

B) Com a ajuda do seu professor, pesquise outras palavras de origem africana que fazem parte do nosso idioma e
monte um pequeno dicionário ilustrado com as suas descobertas.
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O deserto do Saara ocupa parte da África. Como todos os desertos, 
o Saara é um lugar difícil para sobrevivência humana, pois a escassez
de água e o solo arenoso não possibilitam o desenvolvimento nem da
agricultura, nem da pecuária.

Apesar das condições climáticas severas, no deserto do Saara se 
desenvolveram importantes rotas comercias, chamadas de 
transaarianas, que permitiram a circulação de pessoas, de informações 
e de mercadorias, entre a África Mediterrânea, os povos que viviam no 
deserto e daqueles que viviam nas áreas ao sul do Saara. Entre as 
principais mercadorias trocadas estavam o sal, o ouro, os tecidos e os 
alimentos. 

Com o comércio, não circulavam apenas mercadorias, mas também 
ideias e crenças. Assim, os comerciantes muçulmanos, que circulavam 
pelo norte da África, difundiram o islamismo no continente. A partir do 
século XI, a presença do Islã tornou-se mais forte na África Equatorial, 
situada ao sul do deserto do Saara. Por conta da conversão religiosa e 
das conquistas militares, grande parte das populações da África 
Equatorial foi islamizada, ou seja, convertida ao islamismo. 

http://brasilafrica.fflch.usp.br/sites/brasilafrica.fflch.usp.br/files/m
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Os árabes chamavam os territórios ao sul do Saara de Sudão, palavra que significa “terra dos negros”. Até hoje os 
historiadores utilizam essa denominação para tratar dessa enorme área. Trata-se de um definição apenas geográfica, que 
não contempla nem a quantidade, nem a diversidade de povos que habitaram ou habitam a região. 

Esse povos de línguas e culturas tão distintas entre si tinham na guerra um elemento em comum. Seja por alimentos, 
poder, escravos, comércio ou religião, as guerras eram constantes. Reinos dominavam cidades e outros reinos para depois 
serem conquistados e dominados. No entanto, alguns reinos adquiriram também poderes que duraram bastante tempo - até 
séculos -  e se transformaram em Impérios. É o caso de Gana, de Mali e de Songai. 

OS REINOS AFRICANOS Mapa físico da África 

O Reino de Gana sofreu com inúmeras disputas e invasões ao longo do tempo. Mesmo contando com um poderoso 
exército, o reino foi conquistado pelos almorávidas, povo islâmico do norte da África, por volta de 1076. Os ganeses até 
conseguiram reconquistar sua independência, mas o reino nunca recuperou seu poderio. No século XII, Gana foi 
conquistado por tropas do Reino de Mali. 

O Mali tornou-se um importante reino na região e sua expansão se estendeu até o 
século XIV sobre áreas do Reino de Gana e dos atuais Gâmbia e Senegal. As principais 
cidades malinesas eram Tombuctu, sede da monarquia, Djenné e Gaô. Diferentes etnias 
compunham a população do Mali, sendo a principal delas os mandigas. 

Gana era um Estado centralizado na figura do rei, chamado de gana, que 
significa “senhor da guerra”. Os reis eram considerados autoridades políticas, 
militares e religiosas, pois eles eram vistos como intermediários entre os homens e 
os deuses. Seus habitantes praticavam a agricultura, o artesanato (cestaria, 
tecelagem, marcenaria, metalurgia etc.), o comércio e a exploração aurífera, 
atividades que garantiam prosperidade ao reino. 

No século XI, com o aumento dos contatos com os muçulmanos, os reis e parte 
da nobreza se converteram ao islamismo, mas a maior parte da população 
permaneceu seguindo a religião de seus antepassados (politeístas). 
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Um dos primeiros Estados formados ao sul do Saara, o reino de Gana foi formado a partir do século IV, como resultado 
da luta do povo soninquês contra os povos do deserto. 
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Foi também no século XII que o soberano do Mali, denominado mansa, converteu-se ao islamismo. Tombuctu tornou-se 
uma das mais importantes cidades muçulmanas do período. Nela, por volta do século XII, foi criada a universidade Sankore. 

O comércio era uma das principais atividades das cidades malinesas. Negociavam-se sal, ouro, cobre, tecidos, marfim, 
noz-de-cola e pessoas, que eram compradas e vendidas para trabalhar escravizadas. Além da atividade comercial, havia 
também a tecelagem, a cestaria, a produção de embarcações e de objetos de ferro e de ouro. Praticavam-se ainda o cultivo 
de cereais, a pesca fluvial e a criação de camelos, cabras e bois. 

A partir do século XV, o poder do Reino do Mali entrou em declínio por conta de invasões de populações vindas do atual 
Marrocos, no norte da África, e de rebeliões de povos conquistados pelos malineses. 

4. Com base no que você aprendeu até aqui sobre a África e os povos africanos, avalie as alternativas e escreva V para
as verdadeiras e F para as falsas:
A) A África é um país com uma diversidade grande de povos e de línguas.
B) A história da África possui uma estreita relação com a história do Brasil.
C) O deserto do Saara é uma local fácil para sobrevivência humana.
D) Mali, Gana e Songai são exemplos de reinos africanos que adquiram grande poder e que duraram bastante tempo, por

vezes até séculos.
E) Tombuctu, que havia sido sede da monarquia malinesa, tornou-se, com o domínio dos songai, um ainda mais

importante centro de estudos do Islã, com o ensino islâmico sendo oferecido da educação infantil até o ensino
superior.

Os griôs e a história da África
Nas sociedades africanas, a história social, política e religiosa era transmitida, em

geral, por meio da tradição oral. E grande parte do que sabemos, na atualidade, sobre a 
história da África é fruto dos conhecimentos acumulados, por muitas gerações, pelos 
griôs. Os griôs eram contadores de histórias e guardiães de tradições milenares. Eles 
percorriam longas distâncias narrando, em forma de poesia e acompanhados por 
instrumentos musicais, os acontecimentos do passado e ensinando sobre o uso de 
plantas medicinais, os cantos e danças tradicionais e as histórias ancestrais. 

Assim como ocorreu com o Reino de Gana, o Reino do Mali também acabou 
conquistado por um povo vizinho.  

O Reino Songai, de religião islâmica, era um reino muito antigo e desde a 
fundação do Mali estava sob o seu domínio. No século XV, aproveitando-se das 
fragilidades dos malineses, os songais libertaram-se e conquistaram várias cidades, 
fundando um poderoso império na região do rio Níger, o Império Songai. 

Sob o domínio dos songais, Tombuctu, que era o principal centro do comércio 
transaariano e importante centro de estudos do islamismo, conheceu um período de 
florescimento intelectual com o ensino islâmico sendo oferecido desde a educação 
infantil até o ensino superior. Já a cidade de Gao, capital do Império Songai,  

No Brasil, os escravizados transmitiram a tradição dos griôs como forma de resistência as tentativas dos europeus de 
apagar a memória e a cultura dos africanos e africanas que para cá foram forçadamente trazidos, do século XVI ao XIX. 
Os griôs estão presentes até hoje em nossa cultura. 

https://pt.m.wikipedia.org 

Os griôs. 

5. Realize uma pesquisa sobre os griôs no Brasil atualmente, destacando suas principais características e sua importância
para a história do país. Com as informações obtidas, produza um cartaz  sobre os griôs. Insira, por exemplo, imagens e
trechos de histórias contadas por eles.

https://pt.w
ikipedia.org/w
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um grande mercado, onde se comercializavam ouro, escravos e outros produtos.  
Em meados do século XVI, pouco restava do poder dos songais por conta da resistência e luta dos povos 

subjugados, como também pelas divisões internas nas questões que envolviam a sucessão do trono do Império. 

localizada às margens do Rio Níger, tornou-se 
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OS REINOS IORUBÁS E OS POVOS BANTOS 
Na região da atual Nigéria, desenvolveram-se sociedades formadas por povos que 

também possuem importância para a formação cultural do Brasil. Entre eles destacam-se as 
populações da etnia iorubá. Os iorubás constituíram uma civilização marcadamente urbana, 
com cidades e mercados movimentados, organizados em diferentes reinos, como os de Ifé, 
Owo, Queto e Benin. A força econômica dos reinos iorubás vinha, principalmente, do 
comércio. 

O reino mais importante para os iorubás era o de Ifê. Formado por volta do século V, sua 
importância estava relacionada às questões econômicas, por ser um importante entreposto 
comercial e contar com artesãos que se destacavam pelo domínio das técnicas de fundição do 
ferro.  

Além disso, Ifê era um centro religioso e político. Nela, morava o oni, principal rei iorubá. 
Era o oni quem confirmava a autoridade dos líderes dos outros reinos iorubás, os obás.  

Já os bantos, como são chamados os povos falantes de línguas bantas, viviam nas 
regiões central e sul da África. Os bantos eram, em sua maioria, agricultores, 
sedentarizados, que constituíram cidades e grandes reinos. Eles dominavam a técnica da 
metalurgia, utilizada para fazer instrumentos de trabalho e armas de guerra de ferro, o que 
se constituía como uma vantagem nos conflitos contra povos que não dominavam essa 
técnica.  

Em meados do século XIII, um dos grupos bantos, os bacongos, expandiram seus 
domínios por meios de guerras, alianças e da cobrança de tributos. O Reino do Congo se 
desenvolveu nos territórios dos atuais Congo, da República do Congo e de Angola. 

A capital do reino, Mbanza Congo, era o ponto central das diversas rotas comerciais que ligavam as diferentes partes do 
reino. Segundo os historiadores, era uma cidade tão grande quanto as maiores cidades que existiam na Europa na mesma 
época. Na capital, o rei, chamado de manicongo, e a nobreza viviam em construções que se destacavam das demais pela 
arquitetura e pela sofisticação da decoração. Na monarquia congolesa, o rei concentrava os poderes político e  econômico. 
Sua autoridade era exercida com o auxílio de 12 conselheiros. Desses, quatro eram mulheres, representando o clã das avós 
do rei; os demais eram secretários do rei, chefes militares, homens da lei, coletores de impostos, entre outros. 

Jongo: herança cultural banta 
Entre as manifestações de raiz banta, presentes na cultura brasileira, 

está o jongo - canto e dança coletivos e música, acompanhados de 
percussão de tambores. Foi trazido ao Brasil por bantos escravizados, 
tendo florescido durante a expansão da cafeicultura nas regiões do Vale 
do Paraíba fluminense e paulista.  

O jongo teve forte influência na formação do samba carioca e na cultura 
popular do Brasil como um todo. 

No Rio de Janeiro, o jongo é praticado em locais como os morros do São 
Carlos, do Salgueiro, da Mangueira e, especialmente, da Serrinha, local de 
um dos principais grupos praticantes do ritmo, o Jongo da Serrinha. Esse 
local é reconhecido como espaço de resistência da cultura negra e de seus 
antepassados no Rio. 

Em 2005, o jongo foi registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. 
Atualmente, o jongo é praticado nas periferias das grandes cidades ou em 
comunidades rurais de todos os estados da região Sudeste. É chamado 
também de caxambu, tambor ou tambu.

6. Faça uma rápida pesquisa sobre o
jongo e elabore um pequeno texto,
seguindo o roteiro proposto abaixo:
A. O que é o jongo?
B. O que o jongo representa?
C. Onde ele se desenvolveu? E onde ele é
praticado nos dias de hoje?
D.Por que a preservação do jongo é
importante para a cultura brasileira?

https://www.flickr.com 

Roda de jongo. 

https://pt.wikipedia.org 
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Foi também no século XII que o soberano do Mali, denominado mansa, converteu-se ao islamismo. Tombuctu tornou-se 
uma das mais importantes cidades muçulmanas do período. Nela, por volta do século XII, foi criada a universidade Sankore. 

O comércio era uma das principais atividades das cidades malinesas. Negociavam-se sal, ouro, cobre, tecidos, marfim, 
noz-de-cola e pessoas, que eram compradas e vendidas para trabalhar escravizadas. Além da atividade comercial, havia 
também a tecelagem, a cestaria, a produção de embarcações e de objetos de ferro e de ouro. Praticavam-se ainda o cultivo 
de cereais, a pesca fluvial e a criação de camelos, cabras e bois. 

A partir do século XV, o poder do Reino do Mali entrou em declínio por conta de invasões de populações vindas do atual 
Marrocos, no norte da África, e de rebeliões de povos conquistados pelos malineses. 

4. Com base no que você aprendeu até aqui sobre a África e os povos africanos, avalie as alternativas e escreva V para
as verdadeiras e F para as falsas:
A) A África é um país com uma diversidade grande de povos e de línguas.
B) A história da África possui uma estreita relação com a história do Brasil.
C) O deserto do Saara é uma local fácil para sobrevivência humana.
D) Mali, Gana e Songai são exemplos de reinos africanos que adquiram grande poder e que duraram bastante tempo, por

vezes até séculos.
E) Tombuctu, que havia sido sede da monarquia malinesa, tornou-se, com o domínio dos songai, um ainda mais

importante centro de estudos do Islã, com o ensino islâmico sendo oferecido da educação infantil até o ensino
superior.

Os griôs e a história da África
Nas sociedades africanas, a história social, política e religiosa era transmitida, em

geral, por meio da tradição oral. E grande parte do que sabemos, na atualidade, sobre a 
história da África é fruto dos conhecimentos acumulados, por muitas gerações, pelos 
griôs. Os griôs eram contadores de histórias e guardiães de tradições milenares. Eles 
percorriam longas distâncias narrando, em forma de poesia e acompanhados por 
instrumentos musicais, os acontecimentos do passado e ensinando sobre o uso de 
plantas medicinais, os cantos e danças tradicionais e as histórias ancestrais. 

Assim como ocorreu com o Reino de Gana, o Reino do Mali também acabou 
conquistado por um povo vizinho.  

O Reino Songai, de religião islâmica, era um reino muito antigo e desde a 
fundação do Mali estava sob o seu domínio. No século XV, aproveitando-se das 
fragilidades dos malineses, os songais libertaram-se e conquistaram várias cidades, 
fundando um poderoso império na região do rio Níger, o Império Songai. 

Sob o domínio dos songais, Tombuctu, que era o principal centro do comércio 
transaariano e importante centro de estudos do islamismo, conheceu um período de 
florescimento intelectual com o ensino islâmico sendo oferecido desde a educação 
infantil até o ensino superior. Já a cidade de Gao, capital do Império Songai,  

No Brasil, os escravizados transmitiram a tradição dos griôs como forma de resistência as tentativas dos europeus de 
apagar a memória e a cultura dos africanos e africanas que para cá foram forçadamente trazidos, do século XVI ao XIX. 
Os griôs estão presentes até hoje em nossa cultura. 

https://pt.m.wikipedia.org 

Os griôs. 

5. Realize uma pesquisa sobre os griôs no Brasil atualmente, destacando suas principais características e sua importância
para a história do país. Com as informações obtidas, produza um cartaz  sobre os griôs. Insira, por exemplo, imagens e
trechos de histórias contadas por eles.

https://pt.w
ikipedia.org/w

iki 

um grande mercado, onde se comercializavam ouro, escravos e outros produtos.  
Em meados do século XVI, pouco restava do poder dos songais por conta da resistência e luta dos povos 

subjugados, como também pelas divisões internas nas questões que envolviam a sucessão do trono do Império. 
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OS REINOS IORUBÁS E OS POVOS BANTOS 
Na região da atual Nigéria, desenvolveram-se sociedades formadas por povos que 

também possuem importância para a formação cultural do Brasil. Entre eles destacam-se as 
populações da etnia iorubá. Os iorubás constituíram uma civilização marcadamente urbana, 
com cidades e mercados movimentados, organizados em diferentes reinos, como os de Ifé, 
Owo, Queto e Benin. A força econômica dos reinos iorubás vinha, principalmente, do 
comércio. 

O reino mais importante para os iorubás era o de Ifê. Formado por volta do século V, sua 
importância estava relacionada às questões econômicas, por ser um importante entreposto 
comercial e contar com artesãos que se destacavam pelo domínio das técnicas de fundição do 
ferro.  

Além disso, Ifê era um centro religioso e político. Nela, morava o oni, principal rei iorubá. 
Era o oni quem confirmava a autoridade dos líderes dos outros reinos iorubás, os obás.  

Já os bantos, como são chamados os povos falantes de línguas bantas, viviam nas 
regiões central e sul da África. Os bantos eram, em sua maioria, agricultores, 
sedentarizados, que constituíram cidades e grandes reinos. Eles dominavam a técnica da 
metalurgia, utilizada para fazer instrumentos de trabalho e armas de guerra de ferro, o que 
se constituía como uma vantagem nos conflitos contra povos que não dominavam essa 
técnica.  

Em meados do século XIII, um dos grupos bantos, os bacongos, expandiram seus 
domínios por meios de guerras, alianças e da cobrança de tributos. O Reino do Congo se 
desenvolveu nos territórios dos atuais Congo, da República do Congo e de Angola. 

A capital do reino, Mbanza Congo, era o ponto central das diversas rotas comerciais que ligavam as diferentes partes do 
reino. Segundo os historiadores, era uma cidade tão grande quanto as maiores cidades que existiam na Europa na mesma 
época. Na capital, o rei, chamado de manicongo, e a nobreza viviam em construções que se destacavam das demais pela 
arquitetura e pela sofisticação da decoração. Na monarquia congolesa, o rei concentrava os poderes político e  econômico. 
Sua autoridade era exercida com o auxílio de 12 conselheiros. Desses, quatro eram mulheres, representando o clã das avós 
do rei; os demais eram secretários do rei, chefes militares, homens da lei, coletores de impostos, entre outros. 

Jongo: herança cultural banta 
Entre as manifestações de raiz banta, presentes na cultura brasileira, 

está o jongo - canto e dança coletivos e música, acompanhados de 
percussão de tambores. Foi trazido ao Brasil por bantos escravizados, 
tendo florescido durante a expansão da cafeicultura nas regiões do Vale 
do Paraíba fluminense e paulista.  

O jongo teve forte influência na formação do samba carioca e na cultura 
popular do Brasil como um todo. 

No Rio de Janeiro, o jongo é praticado em locais como os morros do São 
Carlos, do Salgueiro, da Mangueira e, especialmente, da Serrinha, local de 
um dos principais grupos praticantes do ritmo, o Jongo da Serrinha. Esse 
local é reconhecido como espaço de resistência da cultura negra e de seus 
antepassados no Rio. 

Em 2005, o jongo foi registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. 
Atualmente, o jongo é praticado nas periferias das grandes cidades ou em 
comunidades rurais de todos os estados da região Sudeste. É chamado 
também de caxambu, tambor ou tambu.

6. Faça uma rápida pesquisa sobre o
jongo e elabore um pequeno texto,
seguindo o roteiro proposto abaixo:
A. O que é o jongo?
B. O que o jongo representa?
C. Onde ele se desenvolveu? E onde ele é
praticado nos dias de hoje?
D.Por que a preservação do jongo é
importante para a cultura brasileira?

https://www.flickr.com 

Roda de jongo. 
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A religião era extremamente importante para os astecas. Da mesma forma que outros povos originários da América, 
eram politeístas. Havia uma divindade principal, o deus sol, Huitzilopochtli, que era também o deus da guerra. Os astecas 
faziam sacrifícios humanos para agradar a esse deus. 

MAIAS 
Inicialmente, os maias eram povos caçadores-coletores e se 

deslocavam constantemente em busca de alimentos. Mais 
tarde, os maias domesticaram plantas e se estabeleceram na 
região da Mesoamérica (sul do México atual, Guatemala e parte 
de El Salvador, Honduras e Belize). Os maias tinham a 
agricultura como base de sua economia e cultivavam feijão, 
tomate, batata, mandioca, algodão e, principalmente, milho. 

O auge do desenvolvimento da civilização maia se deu 
entre os séculos IV e X, quando a população chegou a cerca de 
dois milhões de pessoas, distribuídas em mais de 50 cidades-
estado – cidades que possuíam seu próprio governo e leis. 

Nas cidades-estado maias, existia um núcleo chamado de centro cerimonial, no qual estavam as principais 
construções – templos, monumentos políticos e as praças destinadas às celebrações religiosas – e viviam os governantes, 
sacerdotes, comerciantes e artesãos. O restante da população vivia em áreas distantes e frequentava esses centros 
quando queria adquirir produtos, participar de cerimônias religiosas ou era convocado pelo governante para participar de 
alguma obra pública. 

A cultura maia era rica e variada. Muitos dos conhecimentos desenvolvidos por eles são usados por nós até hoje. Eles 
desenvolveram tecnologias em áreas como matemática, astronomia, engenharia, escultura, cerâmica e escrita.  

Os maias desenvolveram calendários extremamente precisos, graças ao seu desenvolvido conhecimento da 
astronomia, que possibilitava uma adequada observação da movimentação dos astros. 

ASTECAS 
Já os astecas viveram durante muito tempo no norte da 

América. Por volta do século XII, sem que se saiba precisar o 
motivo, eles deixaram sua região de origem em busca de novas 
terras. No princípio do século XIII, eles chegaram à uma ilha do 
Lago Texcoco e, no ano de 1325, fundaram a cidade de 
Tenochtitlán. 

Por meio de guerras e alianças políticas, os astecas 
dominaram outros povos que viviam na região. As populações 
conquistadas eram obrigadas a pagar tributos em alimentos, em 
produtos ou em ouro. Dessa maneira, os astecas, em menos de 
200 anos, acumularam grandes riquezas, organizaram um 
exército poderoso, continuaram a expandir seus domínios e 
construíram um poderoso Império.  

AS POPULAÇÕES INDÍGENAS DA AMÉRICA 

Agora, que você já aprendeu um pouco sobre a história de  
algumas sociedade africanas, é hora de conhecer melhor as   
culturas de alguns povos indígenas que habitavam o continente  
americano antes da chegada dos europeus.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Império Asteca em 1519. 

https://pixabay.com/pt 

Pirâmide maia de Chichén-Itza. As pirâmides maias eram produto do grande 
conhecimento que esse povo possuía de matemática e de arquitetura. 
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A sociedade era hierarquizada: a elite era composta pelos governantes, cujos postos, geralmente, passados de pai para 
filho, sacerdotes e chefes militares. Abaixo deles vinham escribas, escultores e pintores, que possuíam grande prestígio 
social. A camada social mais baixa era formada por camponeses e artesãos. 

Os camponeses acreditavam que para terem boas colheitas era preciso pagar tributos ao governo, que consideravam 
sagrado. Os tributos eram pagos para o governo com trabalhos ou com parte daquilo que eles produziam. 

Para construir Tenochtitlán, os astecas precisaram utilizar apuradas técnicas de cálculo e de construção. Nela, por 
exemplo, se destacavam as chinampas, ilhas artificias construídas sobre estacas fixadas no fundo do Lago Texcoco. A 
fertilidade das terras pantanosas assegurava a produção de alimento para a cidade. 

Em Tenochtitlán, havia um importante centro comercial, no qual eram comercializados produtos de diversas regiões, 
como pedras preciosas, sal, mel, pérolas, animais, produtos agrícolas, artesanato, entre outros. Os conquistadores 
europeus, nascidos, em sua maioria, em cidades menores, com ruas pequenas e tortuosas, se impressionaram com a 
grandiosidade de Tenochtitlán, cortada por canais, aquedutos, ruas largas e retas. 

INCAS 
Os historiadores acreditam que, enquanto procuravam por terras férteis, os incas 

chegaram ao interior das Cordilheiras dos Andes, em meados do século XIII, onde se 
estabeleceram e fundaram a cidade de Cuzco. 

Aos poucos, por meio de combates e alianças, conquistaram os outros povos que 
habitavam a região. A partir daí, expandiram seus domínios e formaram um Império 
que se estendia por uma área de mais de 3 mil quilômetros  de extensão. 

Os incas procuravam manter relações amistosas com os povos conquistados. 
Por isso, permitiam que eles mantivessem diversos aspectos de sua cultura como 
sua língua e religião - no entanto, deveriam incorporar o quéchua, a língua inca, e 
Inti, o Deus Sol, a sua adoração - e até seus chefes locais, desde que jurassem 
fidelidade ao Inca, como era chamado o soberano do Império, e pagassem a ele os 
tributos devidos. 

O Império Inca era dividido em regiões administrativas, controladas por 
governadores que deviam obediência ao imperador. As regiões do Império eram 
interligadas por uma ampla rede de estradas, o que facilitava a comunicação, e 
também o trânsito de pessoas e de mercadorias. 

Os incas eram hábeis construtores. Ergueram cidades, fortalezas, santuários 
e terraços agrícolas, que permitiam a agricultura nas encostas da Cordilheira dos 
Andes. As construções eram feitas com grandes blocos de rocha, cortados com 
ferramentas de cobre, que se encaixavam, não sendo necessária nenhuma 
substância para uni-los.  

https://commons.wikimedia.org/wiki 

Ruínas da cidade de Machu Pichu. Localizada em 
1911, a cidade fica no alto de uma montanha da 
Cordilheira dos Andes. 
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O quéchua, língua utilizada oficialmente pelos incas, ainda hoje é a língua oficial do Peru e da 
Bolívia, ao lado do espanhol e do aimará, além de ser falada em vários outros países da América 
do Sul, como o Chile e a Argentina, por exemplo. 

Os homens adultos prestavam, em determinado período do ano, um tempo de serviço ao Inca e aos deuses, cultivando 
as terras deles, produzindo objetos artesanais ou construindo e reparando pontes, estradas e edifícios públicos. 

A sociedade inca era hierarquizada, com cada indivíduo exercendo uma função específica. No topo, estava o Inca, o 
Filho do Sol, que era visto como semidivino. Desfrutava de grande poder e privilégios, sendo seu cargo hereditário. Abaixo 
dele, estavam sacerdotes, chefes militares, juízes, administradores e contadores, em geral saídos da nobreza incaica e que 
possuíam diversos privilégios, entre eles o de não pagar tributos. Os demais homens e mulheres viviam do seu trabalho, como 
pedreiro, carpinteiro ou agricultor, entre outros. 
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A religião era extremamente importante para os astecas. Da mesma forma que outros povos originários da América, 
eram politeístas. Havia uma divindade principal, o deus sol, Huitzilopochtli, que era também o deus da guerra. Os astecas 
faziam sacrifícios humanos para agradar a esse deus. 

MAIAS 
Inicialmente, os maias eram povos caçadores-coletores e se 

deslocavam constantemente em busca de alimentos. Mais 
tarde, os maias domesticaram plantas e se estabeleceram na 
região da Mesoamérica (sul do México atual, Guatemala e parte 
de El Salvador, Honduras e Belize). Os maias tinham a 
agricultura como base de sua economia e cultivavam feijão, 
tomate, batata, mandioca, algodão e, principalmente, milho. 

O auge do desenvolvimento da civilização maia se deu 
entre os séculos IV e X, quando a população chegou a cerca de 
dois milhões de pessoas, distribuídas em mais de 50 cidades-
estado – cidades que possuíam seu próprio governo e leis. 

Nas cidades-estado maias, existia um núcleo chamado de centro cerimonial, no qual estavam as principais 
construções – templos, monumentos políticos e as praças destinadas às celebrações religiosas – e viviam os governantes, 
sacerdotes, comerciantes e artesãos. O restante da população vivia em áreas distantes e frequentava esses centros 
quando queria adquirir produtos, participar de cerimônias religiosas ou era convocado pelo governante para participar de 
alguma obra pública. 

A cultura maia era rica e variada. Muitos dos conhecimentos desenvolvidos por eles são usados por nós até hoje. Eles 
desenvolveram tecnologias em áreas como matemática, astronomia, engenharia, escultura, cerâmica e escrita.  

Os maias desenvolveram calendários extremamente precisos, graças ao seu desenvolvido conhecimento da 
astronomia, que possibilitava uma adequada observação da movimentação dos astros. 

ASTECAS 
Já os astecas viveram durante muito tempo no norte da 

América. Por volta do século XII, sem que se saiba precisar o 
motivo, eles deixaram sua região de origem em busca de novas 
terras. No princípio do século XIII, eles chegaram à uma ilha do 
Lago Texcoco e, no ano de 1325, fundaram a cidade de 
Tenochtitlán. 

Por meio de guerras e alianças políticas, os astecas 
dominaram outros povos que viviam na região. As populações 
conquistadas eram obrigadas a pagar tributos em alimentos, em 
produtos ou em ouro. Dessa maneira, os astecas, em menos de 
200 anos, acumularam grandes riquezas, organizaram um 
exército poderoso, continuaram a expandir seus domínios e 
construíram um poderoso Império.  

AS POPULAÇÕES INDÍGENAS DA AMÉRICA 

Agora, que você já aprendeu um pouco sobre a história de  
algumas sociedade africanas, é hora de conhecer melhor as   
culturas de alguns povos indígenas que habitavam o continente  
americano antes da chegada dos europeus.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Império Asteca em 1519. 

https://pixabay.com/pt 

Pirâmide maia de Chichén-Itza. As pirâmides maias eram produto do grande 
conhecimento que esse povo possuía de matemática e de arquitetura. 
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A sociedade era hierarquizada: a elite era composta pelos governantes, cujos postos, geralmente, passados de pai para 
filho, sacerdotes e chefes militares. Abaixo deles vinham escribas, escultores e pintores, que possuíam grande prestígio 
social. A camada social mais baixa era formada por camponeses e artesãos. 

Os camponeses acreditavam que para terem boas colheitas era preciso pagar tributos ao governo, que consideravam 
sagrado. Os tributos eram pagos para o governo com trabalhos ou com parte daquilo que eles produziam. 

Para construir Tenochtitlán, os astecas precisaram utilizar apuradas técnicas de cálculo e de construção. Nela, por 
exemplo, se destacavam as chinampas, ilhas artificias construídas sobre estacas fixadas no fundo do Lago Texcoco. A 
fertilidade das terras pantanosas assegurava a produção de alimento para a cidade. 

Em Tenochtitlán, havia um importante centro comercial, no qual eram comercializados produtos de diversas regiões, 
como pedras preciosas, sal, mel, pérolas, animais, produtos agrícolas, artesanato, entre outros. Os conquistadores 
europeus, nascidos, em sua maioria, em cidades menores, com ruas pequenas e tortuosas, se impressionaram com a 
grandiosidade de Tenochtitlán, cortada por canais, aquedutos, ruas largas e retas. 

INCAS 
Os historiadores acreditam que, enquanto procuravam por terras férteis, os incas 

chegaram ao interior das Cordilheiras dos Andes, em meados do século XIII, onde se 
estabeleceram e fundaram a cidade de Cuzco. 

Aos poucos, por meio de combates e alianças, conquistaram os outros povos que 
habitavam a região. A partir daí, expandiram seus domínios e formaram um Império 
que se estendia por uma área de mais de 3 mil quilômetros  de extensão. 

Os incas procuravam manter relações amistosas com os povos conquistados. 
Por isso, permitiam que eles mantivessem diversos aspectos de sua cultura como 
sua língua e religião - no entanto, deveriam incorporar o quéchua, a língua inca, e 
Inti, o Deus Sol, a sua adoração - e até seus chefes locais, desde que jurassem 
fidelidade ao Inca, como era chamado o soberano do Império, e pagassem a ele os 
tributos devidos. 

O Império Inca era dividido em regiões administrativas, controladas por 
governadores que deviam obediência ao imperador. As regiões do Império eram 
interligadas por uma ampla rede de estradas, o que facilitava a comunicação, e 
também o trânsito de pessoas e de mercadorias. 

Os incas eram hábeis construtores. Ergueram cidades, fortalezas, santuários 
e terraços agrícolas, que permitiam a agricultura nas encostas da Cordilheira dos 
Andes. As construções eram feitas com grandes blocos de rocha, cortados com 
ferramentas de cobre, que se encaixavam, não sendo necessária nenhuma 
substância para uni-los.  

https://commons.wikimedia.org/wiki 

Ruínas da cidade de Machu Pichu. Localizada em 
1911, a cidade fica no alto de uma montanha da 
Cordilheira dos Andes. 
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O quéchua, língua utilizada oficialmente pelos incas, ainda hoje é a língua oficial do Peru e da 
Bolívia, ao lado do espanhol e do aimará, além de ser falada em vários outros países da América 
do Sul, como o Chile e a Argentina, por exemplo. 

Os homens adultos prestavam, em determinado período do ano, um tempo de serviço ao Inca e aos deuses, cultivando 
as terras deles, produzindo objetos artesanais ou construindo e reparando pontes, estradas e edifícios públicos. 

A sociedade inca era hierarquizada, com cada indivíduo exercendo uma função específica. No topo, estava o Inca, o 
Filho do Sol, que era visto como semidivino. Desfrutava de grande poder e privilégios, sendo seu cargo hereditário. Abaixo 
dele, estavam sacerdotes, chefes militares, juízes, administradores e contadores, em geral saídos da nobreza incaica e que 
possuíam diversos privilégios, entre eles o de não pagar tributos. Os demais homens e mulheres viviam do seu trabalho, como 
pedreiro, carpinteiro ou agricultor, entre outros. 
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7. Com base no que você aprendeu até agora sobre as populações indígenas da
América, complete as frase com as palavras abaixo:

“Para entender quem foram e qual a importância dos povos incas, maias e astecas, devemos fazer primeiro uma 
pergunta: o que é a cultura de um povo? De uma forma simples, podemos dizer que cultura é o conjunto de crenças, 
tradições, conhecimentos, costumes e comportamentos dos povos. No caso dos incas, maias e astecas, os 
pesquisadores acreditam que suas culturas foram construídas a partir das crenças, tradições, conhecimentos, costumes 
e comportamentos transmitidos por outros povos que viveram antes ou ao mesmo tempo que eles. Assim, muitas das 
características que chamam a atenção nessas três civilizações – como a construção de grandes cidades, templos 
majestosos, técnicas de irrigar o solo, calendários, escritas, estilos artísticos, deuses e rituais religiosos – já faziam parte 
da vida de grupos ainda mais antigos.” 

8. Leia o texto abaixo sobre a formação das culturas maia, asteca e inca, e depois responda.

A) De acordo como o texto, como foram construídas as culturas maia, inca e asteca?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
B) Quais eram as características que esses povos tinham em comum?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

9. Muitos elementos culturais das populações originárias da América estão, ainda
hoje, presentes nas culturas dos povos latino-americanos.

Leia o texto abaixo e observe a bandeira do México. 
“Segundo a lenda, os astecas saíram em busca de um lugar que os deuses 

haviam prometido. Deveriam procurar uma águia pousada num cacto, com uma 
serpente no bico. Encontraram a águia numa pedra, numa ilha do lago Texcoco, e ali 
se estabeleceram.”  

MACHADO, Ana Maria. Explorando a América Latina. São Paulo: Ática, 1997. p.19 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

A) Identifique os elementos da cultura asteca que podem ser observados na bandeira do México.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
B) Na sua opinião, por qual motivo a bandeira mexicana possui um símbolo cultural dos astecas?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

A) Nas ____________ maias existia um núcleo chamado de ____________, no qual estavam as principais construções e
viviam os governantes, sacerdotes, comerciantes e artesãos.

B) Os maias desenvolveram ________ extremamente precisos, por conta do desenvolvimento da _________.
C) Por meio de _______ e alianças políticas, os astecas dominaram outros povos que viviam na região.
D) A _______ era extremamente importante para os astecas. Da mesma forma que outros povos originários da América,

eles eram ________. 
E) Para construir _______ os astecas precisaram utilizar apuradas técnicas de ______ e de construção.
F) Enquanto procuravam por terras férteis, os _____ chegaram ao interior das Cordilheiras dos Andes, em meados do

século XIII, onde se estabeleceram e fundaram a cidade de _____.
G) As _______ incas eram feitas com grandes blocos de rocha, cortados com ferramentas de _____, que se encaixavam,

não sendo necessária nenhuma substância para uni-los.

Centro cerimonial – Calendários – Cobre - Astronomia – Religião – Guerras – Politeístas – 
Incas – Tenochtitlán – Cuzco – Construções - Cálculo – Cidades-Estado 

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Incas, malas e astecas: três tesouros na América. In: Ciência 
Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, SBPC, ano 14, n. 114, jun. 2001. p. 13 
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Segundo os estudiosos, estima-se que, no início do século XV, 
aproximadamente 3 milhões de pessoas viviam nas terras que hoje formam 
o Brasil. Essas populações podem ser agrupadas em quatro famílias
linguísticas principais: tupi-guarani, jê, karib e aruak. Apesar das diferenças
que existiam entre eles, podem ser observadas algumas características
comuns a esses povos como viverem em aldeias independentes umas das
outras e possuírem um grande conhecimento da flora e da fauna.

Os povos originários estavam agrupados em cerca de 900 povos 
diferentes, cada um com sua língua, costumes, crenças, expressões 
artísticas, tipos de aldeia, modos de vida e até aspectos físicos distintos. 

A área mais populosa do Brasil atual fica no antigo território tupi-guarani. 
Ocupando, de norte a sul, trechos do litoral e áreas do interior, os povos 
tupi-guarani formavam uma população estimada em 1 milhão de pessoas, 
divididos em grupos, com certo grau de rivalidade entre si: tupiniquim, 
tupinambá, caeté, guarani, temiminó, potiguara, entre outros. 

Como viviam próximos de rios e do mar, as populações da família linguística tupi-guarani, desenvolveram embarcações, 
como as canoas e jangadas, e eram habilidosos pescadores. Além disso, caçavam e coletavam produtos da floresta, e 
praticavam a agricultura de plantas, como o milho, o feijão, a batata-doce, o amendoim e, principalmente, a mandioca, entre 
outros. 

Em geral, eram sociedades sem divisões sociais e sem distinção entre ricos e pobres. Havia divisão de tarefas por sexo 
e idade, cabendo, geralmente, aos homens caçar, pescar, fazer canoas e armas, preparar a terra para o plantio, recolher 
lenha e construir a casa. Já as mulheres eram responsáveis por semear, cuidar das plantações e colher, cozinhar e fazer os 
utensílios de cerâmica. 

As terras e os recursos existentes eram compartilhados por todos. Entre os membros do grupo prevalecia a reciprocidade 
e a generosidade. O chefe atuava na busca do consenso e da união entre as pessoas. Qualquer decisão só era tomada 
após consultar os homens mais velhos da aldeia. 

OS POVOS ORIGINÁRIOS DO BRASIL 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

11. Desde a chegada dos europeus ao continente americano, as populações originárias do Brasil foram sendo expulsas da
maior parte das terras onde viviam. Nos dias de hoje, a maioria desses povos vive nas chamadas “Terras Indígenas”,
demarcadas pelo governo federal para garantir a sobrevivência cultural desses povos. Para conhecer um pouco mais
sobre a história e a cultura desses povos, realize uma pesquisa sobre um desses povos na atualidade. Uma boa dica para
você iniciar sua pesquisa é consultar o site da Funai (Fundação Nacional do Índio), https://www.gov.br/funai/pt-br, órgão
do Governo Federal, responsável pelas políticas direcionadas aos povos indígenas.

10. As populações que viviam nas terras que hoje é o Brasil eram todas iguais? Explique.
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Procure descobrir, por exemplo: onde viviam e onde vivem atualmente; quais costumes, língua, valores, crenças, 
tradições e modo de vida; como se organizam no cotidiano; qual a relação deles com outros grupos sociais – originários ou 
não da América; os maiores problemas e dificuldades que enfrentam. 

Com as informações recolhidas, monte um cartaz – utilizando textos e imagens – e apresente aos seus colegas. Caso 
seja possível, procure, com seu professor, um local de bastante circulação na escola e exponha o trabalho para que mais 
pessoas possam ter acesso ao material. 
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7. Com base no que você aprendeu até agora sobre as populações indígenas da
América, complete as frase com as palavras abaixo:

“Para entender quem foram e qual a importância dos povos incas, maias e astecas, devemos fazer primeiro uma 
pergunta: o que é a cultura de um povo? De uma forma simples, podemos dizer que cultura é o conjunto de crenças, 
tradições, conhecimentos, costumes e comportamentos dos povos. No caso dos incas, maias e astecas, os 
pesquisadores acreditam que suas culturas foram construídas a partir das crenças, tradições, conhecimentos, costumes 
e comportamentos transmitidos por outros povos que viveram antes ou ao mesmo tempo que eles. Assim, muitas das 
características que chamam a atenção nessas três civilizações – como a construção de grandes cidades, templos 
majestosos, técnicas de irrigar o solo, calendários, escritas, estilos artísticos, deuses e rituais religiosos – já faziam parte 
da vida de grupos ainda mais antigos.” 

8. Leia o texto abaixo sobre a formação das culturas maia, asteca e inca, e depois responda.

A) De acordo como o texto, como foram construídas as culturas maia, inca e asteca?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
B) Quais eram as características que esses povos tinham em comum?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

9. Muitos elementos culturais das populações originárias da América estão, ainda
hoje, presentes nas culturas dos povos latino-americanos.

Leia o texto abaixo e observe a bandeira do México. 
“Segundo a lenda, os astecas saíram em busca de um lugar que os deuses 

haviam prometido. Deveriam procurar uma águia pousada num cacto, com uma 
serpente no bico. Encontraram a águia numa pedra, numa ilha do lago Texcoco, e ali 
se estabeleceram.”  

MACHADO, Ana Maria. Explorando a América Latina. São Paulo: Ática, 1997. p.19 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

A) Identifique os elementos da cultura asteca que podem ser observados na bandeira do México.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
B) Na sua opinião, por qual motivo a bandeira mexicana possui um símbolo cultural dos astecas?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

A) Nas ____________ maias existia um núcleo chamado de ____________, no qual estavam as principais construções e
viviam os governantes, sacerdotes, comerciantes e artesãos.

B) Os maias desenvolveram ________ extremamente precisos, por conta do desenvolvimento da _________.
C) Por meio de _______ e alianças políticas, os astecas dominaram outros povos que viviam na região.
D) A _______ era extremamente importante para os astecas. Da mesma forma que outros povos originários da América,

eles eram ________. 
E) Para construir _______ os astecas precisaram utilizar apuradas técnicas de ______ e de construção.
F) Enquanto procuravam por terras férteis, os _____ chegaram ao interior das Cordilheiras dos Andes, em meados do

século XIII, onde se estabeleceram e fundaram a cidade de _____.
G) As _______ incas eram feitas com grandes blocos de rocha, cortados com ferramentas de _____, que se encaixavam,

não sendo necessária nenhuma substância para uni-los.

Centro cerimonial – Calendários – Cobre - Astronomia – Religião – Guerras – Politeístas – 
Incas – Tenochtitlán – Cuzco – Construções - Cálculo – Cidades-Estado 

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Incas, malas e astecas: três tesouros na América. In: Ciência 
Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, SBPC, ano 14, n. 114, jun. 2001. p. 13 
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Segundo os estudiosos, estima-se que, no início do século XV, 
aproximadamente 3 milhões de pessoas viviam nas terras que hoje formam 
o Brasil. Essas populações podem ser agrupadas em quatro famílias
linguísticas principais: tupi-guarani, jê, karib e aruak. Apesar das diferenças
que existiam entre eles, podem ser observadas algumas características
comuns a esses povos como viverem em aldeias independentes umas das
outras e possuírem um grande conhecimento da flora e da fauna.

Os povos originários estavam agrupados em cerca de 900 povos 
diferentes, cada um com sua língua, costumes, crenças, expressões 
artísticas, tipos de aldeia, modos de vida e até aspectos físicos distintos. 

A área mais populosa do Brasil atual fica no antigo território tupi-guarani. 
Ocupando, de norte a sul, trechos do litoral e áreas do interior, os povos 
tupi-guarani formavam uma população estimada em 1 milhão de pessoas, 
divididos em grupos, com certo grau de rivalidade entre si: tupiniquim, 
tupinambá, caeté, guarani, temiminó, potiguara, entre outros. 

Como viviam próximos de rios e do mar, as populações da família linguística tupi-guarani, desenvolveram embarcações, 
como as canoas e jangadas, e eram habilidosos pescadores. Além disso, caçavam e coletavam produtos da floresta, e 
praticavam a agricultura de plantas, como o milho, o feijão, a batata-doce, o amendoim e, principalmente, a mandioca, entre 
outros. 

Em geral, eram sociedades sem divisões sociais e sem distinção entre ricos e pobres. Havia divisão de tarefas por sexo 
e idade, cabendo, geralmente, aos homens caçar, pescar, fazer canoas e armas, preparar a terra para o plantio, recolher 
lenha e construir a casa. Já as mulheres eram responsáveis por semear, cuidar das plantações e colher, cozinhar e fazer os 
utensílios de cerâmica. 

As terras e os recursos existentes eram compartilhados por todos. Entre os membros do grupo prevalecia a reciprocidade 
e a generosidade. O chefe atuava na busca do consenso e da união entre as pessoas. Qualquer decisão só era tomada 
após consultar os homens mais velhos da aldeia. 

OS POVOS ORIGINÁRIOS DO BRASIL 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

11. Desde a chegada dos europeus ao continente americano, as populações originárias do Brasil foram sendo expulsas da
maior parte das terras onde viviam. Nos dias de hoje, a maioria desses povos vive nas chamadas “Terras Indígenas”,
demarcadas pelo governo federal para garantir a sobrevivência cultural desses povos. Para conhecer um pouco mais
sobre a história e a cultura desses povos, realize uma pesquisa sobre um desses povos na atualidade. Uma boa dica para
você iniciar sua pesquisa é consultar o site da Funai (Fundação Nacional do Índio), https://www.gov.br/funai/pt-br, órgão
do Governo Federal, responsável pelas políticas direcionadas aos povos indígenas.

10. As populações que viviam nas terras que hoje é o Brasil eram todas iguais? Explique.
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Procure descobrir, por exemplo: onde viviam e onde vivem atualmente; quais costumes, língua, valores, crenças, 
tradições e modo de vida; como se organizam no cotidiano; qual a relação deles com outros grupos sociais – originários ou 
não da América; os maiores problemas e dificuldades que enfrentam. 

Com as informações recolhidas, monte um cartaz – utilizando textos e imagens – e apresente aos seus colegas. Caso 
seja possível, procure, com seu professor, um local de bastante circulação na escola e exponha o trabalho para que mais 
pessoas possam ter acesso ao material. 
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O Renascimento é definido pelos historiadores como uma revolução artística, que ocorreu na Europa Ocidental, a partir 
do século XV. No entanto, precisamos reconhecer que o movimento foi muito mais amplo e atingiu outras áreas do 
conhecimento humano. 

No período, ocorreram muitos avanços científicos e mudanças no campo das ideias, incluindo a maneira de se pensar o 
homem e o mundo. Pensadores passaram a observar os astros e o planeta, e questionaram a ideia, defendida pela Igreja, 
de que a Terra era o centro do Universo. Outros começaram a defender a capacidade do homem pensar por conta própria e 
a liberdade de consciência, como valores importantes para o ser humano. 

RENASCIMENTO CULTURAL E CIENTÍFICO 

Principais características do Renascimento: 
 Valorização da antiguidade greco-romana – as obras de gregos e romanos

eram vistas como inspiração e modelo pelos cientistas e artistas renascentistas.
 Antropocentrismo – ao contrário do pensamento medieval, no qual predominava

o teocentrismo, isto é, onde Deus era o centro de tudo, o pensamento
renascentista colocou o ser humano em uma posição de centralidade, destacando-
o como um ser criativo e capaz produzir conhecimento e transformar a realidade.
Logo, as conquistas e fracassos do homem eram resultados de suas ações, e não
um desígnio divino.

 Individualismo – ao contrário do uso negativo que, em geral, atribui-se
atualmente à palavra, os renascentistas viam o individualismo como positivo, pois,
para eles, estava relacionado à capacidade de talento e criatividade individual.

A expressão Renascimento, que significa “nascer de novo”, foi criada pelo italiano Giorgio Vasari, no século 
XVI. Arquiteto, pintor e escritor, ficou conhecido por escrever biografias de artistas italianos. De acordo com
Vasari, a produção artística da antiguidade greco-romana havia renascido no século XV, após a Idade Média.

12. A palavra renascimento é formada pelo prefixo re- e pelo substantivo nascimento. O prefixo re- pode ter três
sentidos: repetição, reforço e retrocesso. Ele está presente, por exemplo, em palavras como recarregar, revirar e
reiniciar. Em seu caderno, responda:
A) Que outras palavras formadas pelo prefixo re- você conhece? Elabora uma pequena lista com, pelo menos, 10
palavras compostas com o prefixo re-.
B) Qual é o significado da palavra renascer? Elabora uma frase utilizando essa palavra.

O movimento Renascentista teve sua origem na Península Itálica, localizada no sul do continente europeu. Nessa 
região, onde hoje existe a Itália, havia, no século XV, cidades, estados e reinos que eram independentes entre si, ou seja, 
possuíam governos próprios e autônomos. 

Entre as grandes cidades da Península Itálica estavam Veneza, Gênova, Milão e Florença. Cidades que eram, até 
então, as mais urbanizadas da Europa, com uma intensa atividade econômica, baseada no comércio. 

As disputas entre essas cidades eram intensas e iam desde o enfretamento militar até manifestações de riqueza, com 
banqueiros e comerciantes atuando como mecenas, ou seja, apoiando financeiramente artistas e contratando-os para fazer 
esculturas, pintar quadros e outras obras que buscavam demonstrar o poder de quem as encomendava. 

 Nova visão de mundo – diferente do pensamento medieval, que entendia que o tempo pertencia a Deus, os
pensadores do Renascimento defendiam que o tempo pertence ao homem, que deve ter a liberdade de decidir usá-lo
para experimentar, conhecer e, até mesmo, enriquecer.

 Racionalismo – embora fossem cristãos, os renascentistas buscaram separar a fé da razão, procurando explicar
fenômenos da natureza e acontecimentos sociais por meio do racionalismo, valorizando, dessa forma, o raciocínio
humano.

https://pixabay.com
/pt 

O “Homem Vitruviano” é um desenho de 
Leonardo da Vinci, que apresenta o corpo 
humano com suas proporções ideais. O trabalho 
é considerado um dos símbolos do pensamento 
antropocentrista do Renascimento.
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Na Idade Média, o ensino universitário era voltado basicamente para o estudo de três áreas: Teologia, Direito e 
Medicina. Esses centros de estudo eram fortemente influenciados pela Igreja e o conhecimento era baseado no princípio da 
autoridade; isto é, bastava que um doutor da Igreja, ou alguém apoiado em suas ideias, formulasse uma afirmação para que 
ela fosse tomada como verdadeira. 

Opondo-se às verdades da Igreja, os humanistas, como ficaram conhecidos posteriormente esses estudiosos, deram 
início a uma reforma educacional, a partir do estudo de autores antigos – gregos e romanos – para a construção de um novo 
conhecimento do homem e do mundo. Para compreender melhor os textos antigos, os humanistas se dedicaram ao estudo 
das línguas clássicas como o grego e o latim. A partir disso, traduziram e divulgaram obras de literatura, filosofia, 
matemática, história etc. 

De acordo com os humanistas, os homens, recebendo a educação adequada, seriam capazes de criar, controlar e 
transformar a natureza.  Da mesma forma, seriam capazes de descobrir os mistérios da natureza, da humanidade e até do 
Universo, não permanecendo como meros espectadores dos acontecimentos que Deus “planejou”. Para isso, propunham a 
renovação dos padrões de ensino e dos currículos das universidades. 

Pouco a pouco, o termo humanista, utilizado inicialmente para se referir aos estudiosos que defendiam a reforma dos 
currículos universitários, passou a ser usado para falar de todos – escritores, professores, arquitetos, religiosos e cientistas, 
entre outros – que se opunham ao domínio cultural da Igreja e se esforçavam para criar uma nova cultura, na qual o uso da 
razão e da experiência eram os caminhos para se chegar à verdade. 

Portanto, os humanistas propunham uma nova educação, que tivesse como base a crítica 
dos textos, o estudo das línguas e das ciências, a observação da natureza, o uso da razão e 
da experiência. Nesse sentido, para eles, a formação intelectual deveria ser baseada no 
conhecimento adquirido através de experimentos científicos. 

Além de expandirem-se pelas mais diversas áreas, buscando descobrir o funcionamento 
e a razão de ser de todas as coisas, os humanistas procuraram, por meio de seus escritos, 
melhorar a sociedade em que viviam. 

O inglês Thomas Morus, por exemplo, descreveu, em sua obra Utopia (1516), uma ilha 
imaginária, localizada na recém-descoberta América, na qual se vivia tendo por base a 
tolerância e a igualdade: uma sociedade perfeita. Já o holandês Erasmo de Rotterdam 
criticou, em Elogio da Loucura (1511), os abusos da Igreja e os costumes da época. 

O HUMANISMO 

A palavra humanismo 
vem do latim humanus e 
significa cultivado ou 
culto. Assim, pretendia-se 
reforçar a ideia de que 
homens e mulheres não 
nascem humanos, mas 
são humanizados por 
meio da educação. 

13. A produção literária, como não poderia deixar de ser, também foi influenciada pelas ideias renascentistas. Nessa época,
o português, o espanhol e o inglês se consolidavam como línguas nacionais, passando a ser usadas nos textos oficias e
literários, em substituição ao latim. Na literatura espanhola, a obra mais conhecida do Renascimento é Dom Quixote de La
Mancha, de Miguel de Cervantes, no qual são narradas as aventuras fantásticas de um cavaleiro medieval. Em Portugal, o
grande nome da literatura do período foi Luis Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas, poema que narra a história de
Portugal de forma heroica. O poeta e dramaturgo William Shakespeare, autor de obras como Romeu e Julieta, é um dos
maiores representantes do Renascimento inglês. Suas obras – dramas, tragédias, comédias e poesias – são mundialmente
famosas, encenadas em teatros e adaptadas para a televisão e para o cinema.

Você conhece esses autores e suas obras? 
Em grupos, e com a ajuda do seu professor, visitem a Sala de Leitura ou Biblioteca de sua escola e procurem por obras 

desses autores. Depois, escolham uma obra e montem um cartaz informativo sobre ela – por exemplo, assunto, principais 
personagens e suas características, quais elementos do Renascimento podem ser observados – e apresentem para os 
colegas. 

O italiano Maquiavel, em O príncipe (1513), analisou como se conquista, se conserva e se perde o poder, 
considerando a política como um campo independente da moral e da religião. Por fim, o francês Rabelais defendeu que os 
homens deviam se guiar apenas pelas leis da natureza, em seus livros Pantagruel (1532) e Gargantua (1534). 
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O Renascimento é definido pelos historiadores como uma revolução artística, que ocorreu na Europa Ocidental, a partir 
do século XV. No entanto, precisamos reconhecer que o movimento foi muito mais amplo e atingiu outras áreas do 
conhecimento humano. 

No período, ocorreram muitos avanços científicos e mudanças no campo das ideias, incluindo a maneira de se pensar o 
homem e o mundo. Pensadores passaram a observar os astros e o planeta, e questionaram a ideia, defendida pela Igreja, 
de que a Terra era o centro do Universo. Outros começaram a defender a capacidade do homem pensar por conta própria e 
a liberdade de consciência, como valores importantes para o ser humano. 

RENASCIMENTO CULTURAL E CIENTÍFICO 

Principais características do Renascimento: 
 Valorização da antiguidade greco-romana – as obras de gregos e romanos

eram vistas como inspiração e modelo pelos cientistas e artistas renascentistas.
 Antropocentrismo – ao contrário do pensamento medieval, no qual predominava

o teocentrismo, isto é, onde Deus era o centro de tudo, o pensamento
renascentista colocou o ser humano em uma posição de centralidade, destacando-
o como um ser criativo e capaz produzir conhecimento e transformar a realidade.
Logo, as conquistas e fracassos do homem eram resultados de suas ações, e não
um desígnio divino.

 Individualismo – ao contrário do uso negativo que, em geral, atribui-se
atualmente à palavra, os renascentistas viam o individualismo como positivo, pois,
para eles, estava relacionado à capacidade de talento e criatividade individual.

A expressão Renascimento, que significa “nascer de novo”, foi criada pelo italiano Giorgio Vasari, no século 
XVI. Arquiteto, pintor e escritor, ficou conhecido por escrever biografias de artistas italianos. De acordo com
Vasari, a produção artística da antiguidade greco-romana havia renascido no século XV, após a Idade Média.

12. A palavra renascimento é formada pelo prefixo re- e pelo substantivo nascimento. O prefixo re- pode ter três
sentidos: repetição, reforço e retrocesso. Ele está presente, por exemplo, em palavras como recarregar, revirar e
reiniciar. Em seu caderno, responda:
A) Que outras palavras formadas pelo prefixo re- você conhece? Elabora uma pequena lista com, pelo menos, 10
palavras compostas com o prefixo re-.
B) Qual é o significado da palavra renascer? Elabora uma frase utilizando essa palavra.

O movimento Renascentista teve sua origem na Península Itálica, localizada no sul do continente europeu. Nessa 
região, onde hoje existe a Itália, havia, no século XV, cidades, estados e reinos que eram independentes entre si, ou seja, 
possuíam governos próprios e autônomos. 

Entre as grandes cidades da Península Itálica estavam Veneza, Gênova, Milão e Florença. Cidades que eram, até 
então, as mais urbanizadas da Europa, com uma intensa atividade econômica, baseada no comércio. 

As disputas entre essas cidades eram intensas e iam desde o enfretamento militar até manifestações de riqueza, com 
banqueiros e comerciantes atuando como mecenas, ou seja, apoiando financeiramente artistas e contratando-os para fazer 
esculturas, pintar quadros e outras obras que buscavam demonstrar o poder de quem as encomendava. 

 Nova visão de mundo – diferente do pensamento medieval, que entendia que o tempo pertencia a Deus, os
pensadores do Renascimento defendiam que o tempo pertence ao homem, que deve ter a liberdade de decidir usá-lo
para experimentar, conhecer e, até mesmo, enriquecer.

 Racionalismo – embora fossem cristãos, os renascentistas buscaram separar a fé da razão, procurando explicar
fenômenos da natureza e acontecimentos sociais por meio do racionalismo, valorizando, dessa forma, o raciocínio
humano.

https://pixabay.com
/pt 

O “Homem Vitruviano” é um desenho de 
Leonardo da Vinci, que apresenta o corpo 
humano com suas proporções ideais. O trabalho 
é considerado um dos símbolos do pensamento 
antropocentrista do Renascimento.
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Na Idade Média, o ensino universitário era voltado basicamente para o estudo de três áreas: Teologia, Direito e 
Medicina. Esses centros de estudo eram fortemente influenciados pela Igreja e o conhecimento era baseado no princípio da 
autoridade; isto é, bastava que um doutor da Igreja, ou alguém apoiado em suas ideias, formulasse uma afirmação para que 
ela fosse tomada como verdadeira. 

Opondo-se às verdades da Igreja, os humanistas, como ficaram conhecidos posteriormente esses estudiosos, deram 
início a uma reforma educacional, a partir do estudo de autores antigos – gregos e romanos – para a construção de um novo 
conhecimento do homem e do mundo. Para compreender melhor os textos antigos, os humanistas se dedicaram ao estudo 
das línguas clássicas como o grego e o latim. A partir disso, traduziram e divulgaram obras de literatura, filosofia, 
matemática, história etc. 

De acordo com os humanistas, os homens, recebendo a educação adequada, seriam capazes de criar, controlar e 
transformar a natureza.  Da mesma forma, seriam capazes de descobrir os mistérios da natureza, da humanidade e até do 
Universo, não permanecendo como meros espectadores dos acontecimentos que Deus “planejou”. Para isso, propunham a 
renovação dos padrões de ensino e dos currículos das universidades. 

Pouco a pouco, o termo humanista, utilizado inicialmente para se referir aos estudiosos que defendiam a reforma dos 
currículos universitários, passou a ser usado para falar de todos – escritores, professores, arquitetos, religiosos e cientistas, 
entre outros – que se opunham ao domínio cultural da Igreja e se esforçavam para criar uma nova cultura, na qual o uso da 
razão e da experiência eram os caminhos para se chegar à verdade. 

Portanto, os humanistas propunham uma nova educação, que tivesse como base a crítica 
dos textos, o estudo das línguas e das ciências, a observação da natureza, o uso da razão e 
da experiência. Nesse sentido, para eles, a formação intelectual deveria ser baseada no 
conhecimento adquirido através de experimentos científicos. 

Além de expandirem-se pelas mais diversas áreas, buscando descobrir o funcionamento 
e a razão de ser de todas as coisas, os humanistas procuraram, por meio de seus escritos, 
melhorar a sociedade em que viviam. 

O inglês Thomas Morus, por exemplo, descreveu, em sua obra Utopia (1516), uma ilha 
imaginária, localizada na recém-descoberta América, na qual se vivia tendo por base a 
tolerância e a igualdade: uma sociedade perfeita. Já o holandês Erasmo de Rotterdam 
criticou, em Elogio da Loucura (1511), os abusos da Igreja e os costumes da época. 

O HUMANISMO 

A palavra humanismo 
vem do latim humanus e 
significa cultivado ou 
culto. Assim, pretendia-se 
reforçar a ideia de que 
homens e mulheres não 
nascem humanos, mas 
são humanizados por 
meio da educação. 

13. A produção literária, como não poderia deixar de ser, também foi influenciada pelas ideias renascentistas. Nessa época,
o português, o espanhol e o inglês se consolidavam como línguas nacionais, passando a ser usadas nos textos oficias e
literários, em substituição ao latim. Na literatura espanhola, a obra mais conhecida do Renascimento é Dom Quixote de La
Mancha, de Miguel de Cervantes, no qual são narradas as aventuras fantásticas de um cavaleiro medieval. Em Portugal, o
grande nome da literatura do período foi Luis Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas, poema que narra a história de
Portugal de forma heroica. O poeta e dramaturgo William Shakespeare, autor de obras como Romeu e Julieta, é um dos
maiores representantes do Renascimento inglês. Suas obras – dramas, tragédias, comédias e poesias – são mundialmente
famosas, encenadas em teatros e adaptadas para a televisão e para o cinema.

Você conhece esses autores e suas obras? 
Em grupos, e com a ajuda do seu professor, visitem a Sala de Leitura ou Biblioteca de sua escola e procurem por obras 

desses autores. Depois, escolham uma obra e montem um cartaz informativo sobre ela – por exemplo, assunto, principais 
personagens e suas características, quais elementos do Renascimento podem ser observados – e apresentem para os 
colegas. 

O italiano Maquiavel, em O príncipe (1513), analisou como se conquista, se conserva e se perde o poder, 
considerando a política como um campo independente da moral e da religião. Por fim, o francês Rabelais defendeu que os 
homens deviam se guiar apenas pelas leis da natureza, em seus livros Pantagruel (1532) e Gargantua (1534). 
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 realismo na representação das figuras humanas e das paisagens: para representar pessoas e paisagens de forma
mais realista, os artistas precisavam estudar anatomia, geometria e matemática, usando noções de espaço e de
profundidade.

 perspectiva na pintura: baseada em cálculos matemáticos e geométricos, os pintores renascentistas desenvolveram a
técnica da perspectiva. Com ela, o observador tinha a ideia de que as pessoas e objetos retratados possuíam altura,
largura e profundidade diferentes, em uma superfície plana. Assim, obtinha-se um efeito tridimensional em suas
produções.

 culto ao indivíduo: os artistas do Renascimento trataram o homem como a mais bela de todas as criações. Por isso,
estudaram as proporções e os movimentos do corpo humano, a tensão dos músculos, os traços e gestos das mãos e da
fisionomia humana.

 produção de autorretratos (o artista pintar a si próprio): além de pintarem a si mesmos ou se representarem como
um dos personagens da obra, os artistas renascentistas passaram a assumir a autoria de suas produções para  registrar
sua marca, obter projeção social e, principalmente, enfatizar que a criação artística era uma obra individual.
Já no que se refere ao campo das ciências, os homens renascentistas não aceitavam a postura defendida pela Igreja,

que explicava as doenças, os movimentos dos astros, tudo, enfim, como fenômenos determinados por Deus. Recusavam-se 
a tomar como verdade o que não pudesse ser comprovado e propuseram explicar os fenômenos da natureza com o uso da 
razão, a partir de observações, de cálculos e de experimentos. 

UMA REVOLUÇÃO NAS ARTES E NAS CIÊNCIAS 
A arte renascentista precisa ser entendida em conjunto com os avanços científicos do período. As novas técnicas de 

arte, aplicadas por pintores, escultores e arquitetos, dependiam, por exemplo, do domínio de noções básicas de matemática 
e de anatomia. 

Desta forma, a arte renascentista teve um duplo aspecto, pois, ao mesmo tempo em que se inspirava no passado, 
introduziu inovações técnicas. Vejamos algumas das suas principais características: 
 estilo clássico greco-romano: recuperou os critérios de beleza da

cultura greco-romana, explorou temas da mitologia e da História
Antiga, e imitou as formas da arquitetura e da escultura grega e
romana. Por isso, havia uma especial atenção em retratar a anatomia
humana em seus quadros e esculturas.

 representação do cotidiano: embora os temas cristãos continuassem
a ser retratados pelos artistas renascentistas, eles passaram a retratar
aspectos da vida social e cenas do cotidiano das pessoas.
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Estudo de anatomia de 
André Vesálio. publicamente suas ideias. 

Já o belga André Vesálio (1514-1564) estudou o corpo humano por meio da dissecação de cadáveres. Apesar de hoje 
ser considerado o fundador dos estudos modernos de Anatomia, pois seus trabalhos ajudaram a entender melhor o 
funcionamento do corpo humano e contribuíram para desenvolver novas técnicas cirúrgicas, na época, as autoridades 
religiosas não aprovaram esses estudos. Vesálio foi perseguido pela Igreja e acabou condenado pela Inquisição espanhola. 

“O nascimento de Vênus”, quadro do pintor renascentista 
Sandro Botticelli. 

https://pixabay.com
/pt/photos/pintura-a-%

C
3%

B3leo-venus-67664/ 

O astrônomo e sacerdote Nicolau Copérnico (1473-1543), por exemplo, contrariou a 
interpretação aceita pela Igreja na época, segundo a qual a Terra era o centro do Universo, com o 
Sol se movendo em torno dela (teoria geocêntrica). Ele propôs que a Terra era apenas mais um 
planeta e que, assim como os outros planetas, movia-se em torno do Sol (teoria heliocêntrica). Por 
contrariar a doutrina da Igreja, sua teoria foi condenada. 

Posteriormente, o matemático e astrônomo Galileu Galilei (1564-1642) não só estudou a teoria 
heliocêntrica de Copérnico como também comprovou-a, a partir da observação dos corpos 
celestes feitas por meio de uma luneta que ele próprio aperfeiçoara. Por isso, Galileu foi acusado 
de heresia pela Igreja Católica e preso pela Inquisição. Para escapar da morte, ele precisou negar 
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No mesmo período, o médico suíço Paracelso (1493-1541) utilizava métodos novos, 
que deram origem à quimioterapia e à homeopatia, para curar doenças. Por volta de 
1550, o também médico Fracastoro (1478-1553) discorria sobre a teoria do contágio e 
sobre a causa das infecções.   

Considerado um dos maiores gênios do Renascimento, Leonardo da Vinci (1452-
1519) foi um dos mais importantes artistas do período, além de ser também um grande 
pesquisador e cientista. Ele projetou máquinas e equipamentos que, apenas muitos 
séculos depois, puderam ser construídos, como, por exemplo, o paraquedas, o 
ornitóptero (considerado o precursor do helicóptero), o submarino, o balão, a máquina a 
vapor etc. Da Vinci realizou também pesquisas com o som, as cores e as luzes. 

14. Explique quem eram os humanistas e o que eles defendiam.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
15. Quais são as principais características da pintura renascentista?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
16. Identifique algumas conquistas científicas do período renascentista.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
17. Qual foi a reação da Igreja diante das novas ideias e descobertas dos cientistas do Renascimento? Por qual motivo ela
reagiu assim?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
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Leonardo da Vinci 

A Florença dos Médicis 
 

Poucas cidades ocidentais atraíram tantos gênios das artes e das ciências 
como a Florença dos Médicis. Por aproximadamente 200 anos, entre 1450 e 
1650, arquitetos, pintores, escultores, cientistas, astrônomos, médicos e 
intelectuais, encontram na cidade morada. Durante esses dois séculos, muitas 
das obras-primas da história das artes foram produzidas, em Florença, quase 
sem cessar.  

Foi Lourenço, o Magnífico (1449-1492), que tornou Florença a capital europeia das artes e da cultura. Ele foi o maior 
estimulador dos artistas, apesar do ramo de sua família estar voltado para os negócios. Lourenço esteve profundamente 
envolvido com os círculos intelectuais da época e quase comprometeu os negócios de sua família, tamanhos eram os 
gastos feitos por ele com intervenções na arquitetura da cidade e com apoio financeiro aos escultores e aos pintores. 

Até os dias de hoje, Florença atrai visitantes do mundo inteiro, que vão até a cidade para apreciar as construções feitas 
no período e também para ver as obras de artes, que se encontram nos museus e galerias existentes na cidade. 

Adaptado de: SCHILLING, Voltaire. Médicis mecenas. Educação. História por Voltaire Schilling. Mundo. (s. d). Disponível 
em:<http://educaterra.terra.corn.br/voltaire/mundo/2004/01/09/000.htm>. Acesso em: 21 mar. 2015. 

Vista da cidade de Florença nos dias atuais. 

https://w
w

w
.pexels.com

/pt-br 

18. Onde se localiza a cidade de Florença?
19. Segundo o texto, qual é a relação de Lourenço Médici com a produção artística da época?
20. Como vimos, Florença é até hoje uma cidade muito visitada por conta de seus museus, que
guardam diversas obras renascentistas. Pesquise sobre uma obra renascentista que permaneça em
Florença, identificando seu autor e a época de sua produção.
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 realismo na representação das figuras humanas e das paisagens: para representar pessoas e paisagens de forma
mais realista, os artistas precisavam estudar anatomia, geometria e matemática, usando noções de espaço e de
profundidade.

 perspectiva na pintura: baseada em cálculos matemáticos e geométricos, os pintores renascentistas desenvolveram a
técnica da perspectiva. Com ela, o observador tinha a ideia de que as pessoas e objetos retratados possuíam altura,
largura e profundidade diferentes, em uma superfície plana. Assim, obtinha-se um efeito tridimensional em suas
produções.

 culto ao indivíduo: os artistas do Renascimento trataram o homem como a mais bela de todas as criações. Por isso,
estudaram as proporções e os movimentos do corpo humano, a tensão dos músculos, os traços e gestos das mãos e da
fisionomia humana.

 produção de autorretratos (o artista pintar a si próprio): além de pintarem a si mesmos ou se representarem como
um dos personagens da obra, os artistas renascentistas passaram a assumir a autoria de suas produções para  registrar
sua marca, obter projeção social e, principalmente, enfatizar que a criação artística era uma obra individual.
Já no que se refere ao campo das ciências, os homens renascentistas não aceitavam a postura defendida pela Igreja,

que explicava as doenças, os movimentos dos astros, tudo, enfim, como fenômenos determinados por Deus. Recusavam-se 
a tomar como verdade o que não pudesse ser comprovado e propuseram explicar os fenômenos da natureza com o uso da 
razão, a partir de observações, de cálculos e de experimentos. 

UMA REVOLUÇÃO NAS ARTES E NAS CIÊNCIAS 
A arte renascentista precisa ser entendida em conjunto com os avanços científicos do período. As novas técnicas de 

arte, aplicadas por pintores, escultores e arquitetos, dependiam, por exemplo, do domínio de noções básicas de matemática 
e de anatomia. 

Desta forma, a arte renascentista teve um duplo aspecto, pois, ao mesmo tempo em que se inspirava no passado, 
introduziu inovações técnicas. Vejamos algumas das suas principais características: 
 estilo clássico greco-romano: recuperou os critérios de beleza da

cultura greco-romana, explorou temas da mitologia e da História
Antiga, e imitou as formas da arquitetura e da escultura grega e
romana. Por isso, havia uma especial atenção em retratar a anatomia
humana em seus quadros e esculturas.

 representação do cotidiano: embora os temas cristãos continuassem
a ser retratados pelos artistas renascentistas, eles passaram a retratar
aspectos da vida social e cenas do cotidiano das pessoas.
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Estudo de anatomia de 
André Vesálio. publicamente suas ideias. 

Já o belga André Vesálio (1514-1564) estudou o corpo humano por meio da dissecação de cadáveres. Apesar de hoje 
ser considerado o fundador dos estudos modernos de Anatomia, pois seus trabalhos ajudaram a entender melhor o 
funcionamento do corpo humano e contribuíram para desenvolver novas técnicas cirúrgicas, na época, as autoridades 
religiosas não aprovaram esses estudos. Vesálio foi perseguido pela Igreja e acabou condenado pela Inquisição espanhola. 

“O nascimento de Vênus”, quadro do pintor renascentista 
Sandro Botticelli. 

https://pixabay.com
/pt/photos/pintura-a-%

C
3%

B3leo-venus-67664/ 

O astrônomo e sacerdote Nicolau Copérnico (1473-1543), por exemplo, contrariou a 
interpretação aceita pela Igreja na época, segundo a qual a Terra era o centro do Universo, com o 
Sol se movendo em torno dela (teoria geocêntrica). Ele propôs que a Terra era apenas mais um 
planeta e que, assim como os outros planetas, movia-se em torno do Sol (teoria heliocêntrica). Por 
contrariar a doutrina da Igreja, sua teoria foi condenada. 

Posteriormente, o matemático e astrônomo Galileu Galilei (1564-1642) não só estudou a teoria 
heliocêntrica de Copérnico como também comprovou-a, a partir da observação dos corpos 
celestes feitas por meio de uma luneta que ele próprio aperfeiçoara. Por isso, Galileu foi acusado 
de heresia pela Igreja Católica e preso pela Inquisição. Para escapar da morte, ele precisou negar 
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No mesmo período, o médico suíço Paracelso (1493-1541) utilizava métodos novos, 
que deram origem à quimioterapia e à homeopatia, para curar doenças. Por volta de 
1550, o também médico Fracastoro (1478-1553) discorria sobre a teoria do contágio e 
sobre a causa das infecções.   

Considerado um dos maiores gênios do Renascimento, Leonardo da Vinci (1452-
1519) foi um dos mais importantes artistas do período, além de ser também um grande 
pesquisador e cientista. Ele projetou máquinas e equipamentos que, apenas muitos 
séculos depois, puderam ser construídos, como, por exemplo, o paraquedas, o 
ornitóptero (considerado o precursor do helicóptero), o submarino, o balão, a máquina a 
vapor etc. Da Vinci realizou também pesquisas com o som, as cores e as luzes. 

14. Explique quem eram os humanistas e o que eles defendiam.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
15. Quais são as principais características da pintura renascentista?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
16. Identifique algumas conquistas científicas do período renascentista.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
17. Qual foi a reação da Igreja diante das novas ideias e descobertas dos cientistas do Renascimento? Por qual motivo ela
reagiu assim?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
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gastos feitos por ele com intervenções na arquitetura da cidade e com apoio financeiro aos escultores e aos pintores. 
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Adaptado de: SCHILLING, Voltaire. Médicis mecenas. Educação. História por Voltaire Schilling. Mundo. (s. d). Disponível 
em:<http://educaterra.terra.corn.br/voltaire/mundo/2004/01/09/000.htm>. Acesso em: 21 mar. 2015. 
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18. Onde se localiza a cidade de Florença?
19. Segundo o texto, qual é a relação de Lourenço Médici com a produção artística da época?
20. Como vimos, Florença é até hoje uma cidade muito visitada por conta de seus museus, que
guardam diversas obras renascentistas. Pesquise sobre uma obra renascentista que permaneça em
Florença, identificando seu autor e a época de sua produção.
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A FORMAÇÃO DAS MONARQUIAS ABSOLUTISTAS 
Na Europa, a partir do século XI, com o aumento da produção agrícola, houve um crescimento das cidades e das 

atividades comerciais, com produtos agrícolas e artesanais sendo comercializados entre os feudos e até com povos de 
outros continentes. 

Nesse cenário, surgiu um novo grupo social: a burguesia. Esse grupo era formado basicamente por comerciantes, 
banqueiros e artesãos, que, pouco a pouco, foram exercendo cada vez mais influência sobre a economia feudal. As cidades 
se tornavam importantes centros de comércio e os burgueses, com isso, adquiriam mais autonomia frente ao poder dos 
senhores feudais. Essas transformações sociais foram parte do que se costuma chamar de crise do sistema feudal. 

Nesse contexto de crise do feudalismo, nobres, burgueses e camponeses, por motivações diferentes, foram se 
aproximando e buscando o apoio e a proteção dos reis.  

Os burgueses, percebendo a importância da monarquia para o crescimento dos seus negócios, passaram a apoiar os 
reis com doações e empréstimos para estimulá-los a adotar medidas que favorecessem as relações comerciais.  O sistema 
feudal impunha muitas dificuldades ao comércio por conta, por exemplo, da falta de uma moeda única, e também por não 
existir um sistema unificado de pesos e medidas. 

Os monarcas, então, passaram a favorecer os burgueses por meio de medidas que beneficiavam os seus negócios e de 
leis que protegiam as atividades comerciais. O aumento do comércio gerou um crescimento na arrecadação de impostos, 
que acabava por favorecer o acúmulo de riquezas por parte dos reis.  

Os nobres, por sua vez, ao perderem poder no processo de crise do feudalismo, temendo a ocorrência de revoltas 
camponesas, também se aproximaram dos reis para assegurar a manutenção do domínio sobre suas terras, manter 
privilégios, receber pensões e conseguir altos postos na administração real. Por outro lado, os camponeses passaram, cada 
vez mais, a ver os monarcas como capazes de protegê-los dos abusos da nobreza. 

Dessa forma, através de empréstimos, doações, arrecadação de impostos e vendas de cargos, os reis conseguiram 
recursos para montar um exército permanente e manter um quadro de funcionários para administrar seus domínios.  

Esse processo de fortalecimento e concentração de poder nas mãos do rei, 
ocorrido entre os séculos XVI e XVIII, foi chamado de Absolutismo. No 
Absolutismo, o poder estava concentrado na figura da autoridade real. Os 
monarcas podiam fazer leis, criar tributos, convocar o exército e declarar guerra 
aos outros reinos.  

No entanto, isso não significa que o monarca governava sozinho ou que 
podia exercer sua vontade de forma ilimitada. Ele tinha seu poder limitado pelos 
costumes e direitos dos povos e pela tradição. Além disso, parte desse poder 
era partilhado e exercido pelas pessoas nomeadas pelo rei para cuidar das 
finanças, elaborar leis e comandar os exércitos. Porém, a última palavra em 
todos os assuntos sempre cabia ao monarca. 

França, Inglaterra, Espanha e Portugal vivenciaram o Absolutismo 
Monárquico de forma mais intensa. No entanto, em cada uma dessas regiões, a 
monarquia absolutista se desenvolveu de forma diferente, com um tempo e 
ritmo próprios.  

Luís XIV, rei da França, é considerado, pelos muitos 
estudiosos, como o modelo do monarca absolutista. 

https://pt.m
.w
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21. Quais condições favoreceram a concentração do poder político nas mãos dos reis?
22. Quais são as características das monarquias absolutistas?
23. Com base no que você aprendeu, apesar do nome, o poder dos monarcas era realmente absoluto? Explique.

Além disso, é importante observar que o Absolutismo Monárquico não ocorreu em toda Europa. Na Península Itálica e no 
território da atual Alemanha, por exemplo, continuaram a existir numerosos condados, ducados, principados e cidades com 
diferentes graus de autonomia. Já nos Países Baixos, constituiu-se uma república governada por comerciantes enriquecidos.  
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No século XIV, o comércio de especiarias e artigos de luxo vindos do Oriente era um negócio 
extremamente lucrativo, controlado pelos mercadores das cidades italianas de Gênova e Veneza e pelos 
árabes. Os comerciantes árabes levavam as mercadorias à cidades, como Cairo e Alexandria - no atual 
Egito (África) - e Tiro - no atual Líbano (Ásia) - e ali vendiam os produtos aos mercadores italianos, que 
usavam o mar Mediterrâneo para distribuí-las e revendê-las na Europa. 

Como controlavam as rotas do Mar Mediterrâneo, os comerciantes 
italianos detinham o monopólio do fornecimento de produtos orientais na 
Europa. Sem concorrentes, eles podiam cobrar preços altos pelas 
mercadorias e, assim, obter grandes lucros. 

Por isso, outros povos europeus, como os portugueses e os espanhóis, 
interessados em participar do rico comércio das especiarias,  passaram a 
investir na procura por um outro caminho que permitisse buscar as 
especiarias diretamente no Oriente: o Oceano Atlântico. 

AS GRANDES NAVEGAÇÕES 

Como as técnicas de conservação 
de alimentos da época eram precárias 
– não haviam, por exemplo, geladeiras
– as especiarias eram usadas para
tornar o sabor e o aroma dos alimentos
mais agradáveis.

Apesar de navegarem pelo Mediterrâneo desde a Antiguidade, os navegadores europeus tinham muitas dúvidas sobre 
navegar pelo Oceano Atlântico, conhecido, até então, como Mar Tenebroso. 

O conhecimento geográfico dos navegadores europeus no Período Medieval não se baseava apenas na observação da 
natureza, mas também em fábulas, relatos de viajantes e, principalmente, naquilo que era ensinado pela Igreja. Os mapas 
medievais, por exemplo, combinavam conhecimentos geográficos e religiosos. Além disso, por muito tempo, lendas e 
fábulas alimentaram o medo no imaginário dos navegadores; por exemplo, a crença de que o Oceano Atlântico fosse 
habitado por monstros marinhos gigantes que devoravam embarcações, ou de que a terra fosse achatada e que, ao chegar 
na borda, os navios poderiam cair em um abismo. 

Apesar disso, existiam perigos reais. Além do cotidiano nos navios não ser fácil, não sendo difícil encontrar casos de 
fome, de sede e de doenças no interior das embarcações, havia o risco de o navio encalhar ou ter que enfrentar uma 
tempestade com ondas e ventos fortes, que poderiam danificar ou até mesmo afundar a embarcação. 

Inovações técnicas na arte de navegar 
O desenvolvimento da navegação pelos europeus, nos séculos XV e XVI, só foi possível a partir de diversas 

inovações técnicas. Entre elas destacam-se: 

• a caravela portuguesa: navio movido pelo vento com dois ou três mastros e velas
latinas (triangulares). As velas latinas permitiam que a embarcação navegasse
contra o vento em ziguezague, podendo ser ajustadas em várias direções.

• o aperfeiçoamento da cartografia: a cartografia é a prática de elaborar e estudar
mapas. Ela foi bastante aprimorada durante as navegações. Os mapas passaram a
trazer informações mais precisas sobre, por exemplo, as costas marítimas e a
distância entre um local e outro.

https://pt.m
.w

ikipedia.org 

• a bússola: inventada pelos chineses e levada à Europa pelos árabes, ela é o
instrumento mais importante a bordo de um navio. Possui uma agulha
magnética, que é atraída pelo polo norte da Terra. Dessa forma, permite aos
navegadores localizar os outros pontos cardeais – leste, oeste e sul – e,
assim, se orientarem no oceano..
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Desde o século XI, produtos vindos do Oriente chegavam à Europa trazidos por aqueles que regressavam das 
Cruzadas. As especiarias, como cravo, canela, gengibre, pimenta, noz-moscada etc., serviam tanto para conservar e 
temperar alimentos, como também no preparo de remédios e perfumes. Além delas, os europeus consumiam artigos de 
luxo orientais, como tecidos de seda, objetos de porcelana, tapetes, entre outros. 
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leis que protegiam as atividades comerciais. O aumento do comércio gerou um crescimento na arrecadação de impostos, 
que acabava por favorecer o acúmulo de riquezas por parte dos reis.  

Os nobres, por sua vez, ao perderem poder no processo de crise do feudalismo, temendo a ocorrência de revoltas 
camponesas, também se aproximaram dos reis para assegurar a manutenção do domínio sobre suas terras, manter 
privilégios, receber pensões e conseguir altos postos na administração real. Por outro lado, os camponeses passaram, cada 
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podia exercer sua vontade de forma ilimitada. Ele tinha seu poder limitado pelos 
costumes e direitos dos povos e pela tradição. Além disso, parte desse poder 
era partilhado e exercido pelas pessoas nomeadas pelo rei para cuidar das 
finanças, elaborar leis e comandar os exércitos. Porém, a última palavra em 
todos os assuntos sempre cabia ao monarca. 
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Monárquico de forma mais intensa. No entanto, em cada uma dessas regiões, a 
monarquia absolutista se desenvolveu de forma diferente, com um tempo e 
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No século XIV, o comércio de especiarias e artigos de luxo vindos do Oriente era um negócio 
extremamente lucrativo, controlado pelos mercadores das cidades italianas de Gênova e Veneza e pelos 
árabes. Os comerciantes árabes levavam as mercadorias à cidades, como Cairo e Alexandria - no atual 
Egito (África) - e Tiro - no atual Líbano (Ásia) - e ali vendiam os produtos aos mercadores italianos, que 
usavam o mar Mediterrâneo para distribuí-las e revendê-las na Europa. 

Como controlavam as rotas do Mar Mediterrâneo, os comerciantes 
italianos detinham o monopólio do fornecimento de produtos orientais na 
Europa. Sem concorrentes, eles podiam cobrar preços altos pelas 
mercadorias e, assim, obter grandes lucros. 

Por isso, outros povos europeus, como os portugueses e os espanhóis, 
interessados em participar do rico comércio das especiarias,  passaram a 
investir na procura por um outro caminho que permitisse buscar as 
especiarias diretamente no Oriente: o Oceano Atlântico. 

AS GRANDES NAVEGAÇÕES 

Como as técnicas de conservação 
de alimentos da época eram precárias 
– não haviam, por exemplo, geladeiras
– as especiarias eram usadas para
tornar o sabor e o aroma dos alimentos
mais agradáveis.

Apesar de navegarem pelo Mediterrâneo desde a Antiguidade, os navegadores europeus tinham muitas dúvidas sobre 
navegar pelo Oceano Atlântico, conhecido, até então, como Mar Tenebroso. 

O conhecimento geográfico dos navegadores europeus no Período Medieval não se baseava apenas na observação da 
natureza, mas também em fábulas, relatos de viajantes e, principalmente, naquilo que era ensinado pela Igreja. Os mapas 
medievais, por exemplo, combinavam conhecimentos geográficos e religiosos. Além disso, por muito tempo, lendas e 
fábulas alimentaram o medo no imaginário dos navegadores; por exemplo, a crença de que o Oceano Atlântico fosse 
habitado por monstros marinhos gigantes que devoravam embarcações, ou de que a terra fosse achatada e que, ao chegar 
na borda, os navios poderiam cair em um abismo. 

Apesar disso, existiam perigos reais. Além do cotidiano nos navios não ser fácil, não sendo difícil encontrar casos de 
fome, de sede e de doenças no interior das embarcações, havia o risco de o navio encalhar ou ter que enfrentar uma 
tempestade com ondas e ventos fortes, que poderiam danificar ou até mesmo afundar a embarcação. 

Inovações técnicas na arte de navegar 
O desenvolvimento da navegação pelos europeus, nos séculos XV e XVI, só foi possível a partir de diversas 

inovações técnicas. Entre elas destacam-se: 

• a caravela portuguesa: navio movido pelo vento com dois ou três mastros e velas
latinas (triangulares). As velas latinas permitiam que a embarcação navegasse
contra o vento em ziguezague, podendo ser ajustadas em várias direções.

• o aperfeiçoamento da cartografia: a cartografia é a prática de elaborar e estudar
mapas. Ela foi bastante aprimorada durante as navegações. Os mapas passaram a
trazer informações mais precisas sobre, por exemplo, as costas marítimas e a
distância entre um local e outro.
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• a bússola: inventada pelos chineses e levada à Europa pelos árabes, ela é o
instrumento mais importante a bordo de um navio. Possui uma agulha
magnética, que é atraída pelo polo norte da Terra. Dessa forma, permite aos
navegadores localizar os outros pontos cardeais – leste, oeste e sul – e,
assim, se orientarem no oceano..

ht
tp

s:
//p

xh
er

e.
co

m
/p

t/p
ho

to
/1

41
88

73
 

Desde o século XI, produtos vindos do Oriente chegavam à Europa trazidos por aqueles que regressavam das 
Cruzadas. As especiarias, como cravo, canela, gengibre, pimenta, noz-moscada etc., serviam tanto para conservar e 
temperar alimentos, como também no preparo de remédios e perfumes. Além delas, os europeus consumiam artigos de 
luxo orientais, como tecidos de seda, objetos de porcelana, tapetes, entre outros. 
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• o astrolábio: inventado na Grécia Antiga, esse instrumento teve seu uso
divulgado na Europa pelos árabes. Esse instrumento serve para medir a
altura dos astros acima da linha do horizonte. Assim, permitia-se conhecer a
localização da embarcação pela posição dos astros.

https://pt.w
ikipedia.org/w
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O pioneirismo português 
No século XIV, os comerciantes portugueses já participavam do comércio de produtos do Oriente. Os mercadores 

italianos vendiam suas mercadorias aos portugueses que, por sua vez, as revendiam para os povos do norte do Continente 
Europeu. Interessados em aumentar seus lucros com o negócio, restava aos portugueses buscar uma alternativa para 
adquirir diretamente os produtos de luxo e as especiarias orientais, sem, portanto, precisar comprá-los de mercadores 
venezianos e genoveses. 

Apoiados pela Coroa e financiados pelos comerciantes, os navegadores portugueses foram, no século XV, os primeiros 
europeus a se lançarem à navegação no Oceano Atlântico.  

Para chegar ao Oriente, os portugueses escolheram contornar o Continente Africano. Foram quase cem anos até 
Bartolomeu Dias conseguir dobrar o Cabo das Tormentas, no extremo sul da África, em 1488, para chegar ao Oceano 
Índico. Nesse período de quase um século, muitos homens perderam suas vidas e várias foram as embarcações que, 
naufragadas, nunca chegaram ao seu destino. Esse período serviu também para que os portugueses aprimorassem seu 
conhecimento da geografia africana e das correntes marítimas. Além disso, os portugueses, ao entrarem em contato com 
as populações africanas, passaram a comercializar ouro, ferro, marfim, sal, tecidos, pessoas escravizadas etc.  Esse 
comércio rendeu muitos lucros para a Coroa e para a burguesia, e garantiu recursos para a continuidade das navegações. 

Em 1498, seguindo a rota aberta por Bartolomeu Dias, Vasco da Gama chegou à Índia, finalizando, assim, a busca dos 
portugueses por uma rota para chegar ao Oriente. Ao retornar a Lisboa, Vasco da Gama levou, em especiarias e outros 
produtos orientais, um carregamento que, segundo especialistas, valia cerca de 60 vezes o que foi investido na expedição. 

Com o caminho para o Oriente aberto, os portugueses abriram várias feitorias em diferentes regiões do litoral africano e 
do Oceano Índico. Ao mesmo tempo, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, às terras que hoje conhecemos 
como Brasil, eles instalaram feitorias também no litoral leste da América do Sul. Dessa forma, Portugal controlava boa 
parte das atividades comercias desenvolvidas no Índico e no Atlântico Sul.  

As navegações espanholas 
Enquanto os portugueses buscavam alcançar o Oriente contornando o 

Continente Africano, os espanhóis, que eram, então, seus principais concorrentes, 
investiram no plano do navegador genovês Cristóvão Colombo e procuraram 
atingir o mesmo objetivo navegando à oeste. 

Tendo como base a ideia de que a Terra era redonda, em 1492, Colombo e 
sua tripulação partiram do porto espanhol de Palos rumo ao Oriente. Após dois 
meses de viagem, em 12 de outubro, chegaram à terras que acreditavam ser as 
Índias, motivo pelo qual chamaram seus habitantes de “índios”. Na verdade, 
Colombo não sabia, mas havia chegado a um continente que, até então, os Colombo perante os reis espanhóis Fernando e Isabel.

europeus não conheciam: a  América. 
Cristóvão Colombo esteve ainda outras três vezes na terra, sempre acreditando estar nas Índias. Somente após as 

viagens de outros navegadores, principalmente de Américo Vespúcio, é que o equívoco foi corrigido. O nome do “novo” 
continente é inclusive uma homenagem a esse navegador. 

24. O que eram as especiarias? Em quais atividades os europeus as utilizavam?
25. A quem são atribuídas a invenção do astrolábio e da bússola? Qual povo introduziu esses instrumentos no
Continente Europeu?
26. Antes da descoberta do caminho marítimo para o Oriente, que povos controlavam o comércio das especiarias?
27. Que diferença havia entre a rota de navegação usada por Vasco da Gama e a de Colombo?

https://pt.w
ikipedia.org/wiki 
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A chegada dos europeus à América provocou a morte de milhões de indígenas e a destruição do modo de vida dessas
populações. Como visto anteriormente, em 1492, a população ameríndia era de cerca de 50 milhões. Em 1560, restavam 
aproximadamente 10 milhões. Apesar dos números não serem precisos, eles mostram como os anos iniciais da conquista 
foram devastadores para as populações nativas da América. 

Apesar disso, é preciso reconhecer também que a conquista espanhola não foi nem tão rápida nem tão fácil e, muito 
menos, total, como pode parecer. A expansão dos espanhóis no Continente Americano ocorreu de forma gradual e precisou 
enfrentar a resistência dos ameríndios, o que pode ser comprovado pelos inúmeros relatos de revoltas dos povos 
originários contra os espanhóis nos anos seguintes à conquista. 

28. O texto que você vai ler agora foi escrito por um nativo americano, que aprendeu a língua
espanhola. Nele, é narrada a morte de muitos indígenas em decorrência de uma epidemia de
varíola, transmitida a eles pelos conquistadores espanhóis.

“Quando se foram os espanhóis do México e ainda não se preparavam os espanhóis contra nós, primeiro se difundiu 
entre nós uma grande peste, uma enfermidade geral. Começou em Tepeílhuitl (mês do calendário asteca). Sobre nós se 
estendeu: grande destruidora de gente. Alguns bem os cobriu, por todas partes (de seu corpo) se estendeu. Na cara, na 
cabeça, no peito etc. 

Era uma enfermidade destruidora. Muitas pessoas morreram dela. Ninguém podia andar, no máximo estavam 
deitadas, estendidas em sua cama. Ninguém podia mover-se, não podia virar o pescoço, não podia movimentar o corpo, 
não podia deitar de cabeça para baixo, nem deitar-se sobre as costas, nem mover-se de um lado a outro. E quando moviam 
algo, davam gritos. A muitos deu morte a pegajosa, atormentadora, dura enfermidade dos grãos.  

Muitos morreram dela, mas muitos somente de fome morreram: houve mortos pela fome: já ninguém cuidava de 
ninguém, ninguém com outros se preocupava.[...] Uns ficaram cegos, perderam a visão. O tempo que esta peste manteve-
se forte foi de sessenta dias, sessenta dias funestos [...].” 

LEÓN-PORTILLA, Miguel. A visão dos vencidos: a tragédia da conquista narrada pelos astecas. Porto Alegre: L&PM, 1985. p. 99-100.

Leia com atenção as perguntas e coloque as respostas em seu caderno. 
A) Quais eram, segundo o autor, os sintomas da doença?
B) No texto, o autor relata que nem só da doença morreram os indígenas. O que mais provocou mortes entre eles?
C) Por quanto tempo a doença durou?
D) Explique como o adoecimento dos indígenas contribuiu para a conquista da América pelos espanhóis.

Quando os espanhóis chegaram à América, em 1492, o Continente Americano contava com uma 
população estimada em, pelo menos, 50 milhões de habitantes. Já os grupos de conquistadores 
espanhóis não passavam de algumas centenas; algo entre 200 e 500 homens em cada grupo. 

A CONQUISTA DA AMÉRICA 

• Armas e cavalos – Os conquistadores espanhóis possuíam espadas, lanças, escudos, armaduras de ferro, além de
armas de fogo, como canhões, mosquetes e arcabuzes; todos com uma capacidade de letalidade e destruição superior
ao armamento dos povos originários americanos. Os espanhóis utilizavam-se ainda de cães, que participavam das
batalhas, e de cavalos, que, além de facilitarem os deslocamentos, constituíam-se como uma vantagem na hora do
confronto, pois permitiam ao cavaleiro, ou seja, a quem montava o cavalo, a vantagem de atacar o inimigo de cima.

• Doenças – As populações nativas da América não possuíam resistência às doenças, como sarampo, tifo, coqueluche,
gripe e varíola, trazidas pelos europeus . Para os ameríndios, essas doenças transformavam-se em epidemias, que
matavam tanto ou, até mesmo, mais do que as armas de fogo dos europeus.

• Alianças entre espanhóis e ameríndios – Os espanhóis rapidamente perceberam que dificilmente conseguiriam
vencer os indígenas unicamente com suas forças. Portanto, buscaram construir alianças com as populações nativas,
valendo-se das rivalidades e discórdias que existiam entre elas.

Segundo os historiadores, a conquista espanhola pode ser explicada pelos seguintes fatores: 

Assim, vem a pergunta: de que maneira algumas centenas de espanhóis conseguiram 
submeter milhões de indígenas? É o que você vai descobrir e entender a partir de agora!!! 
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• o astrolábio: inventado na Grécia Antiga, esse instrumento teve seu uso
divulgado na Europa pelos árabes. Esse instrumento serve para medir a
altura dos astros acima da linha do horizonte. Assim, permitia-se conhecer a
localização da embarcação pela posição dos astros.

https://pt.w
ikipedia.org/w

iki/ 

O pioneirismo português 
No século XIV, os comerciantes portugueses já participavam do comércio de produtos do Oriente. Os mercadores 

italianos vendiam suas mercadorias aos portugueses que, por sua vez, as revendiam para os povos do norte do Continente 
Europeu. Interessados em aumentar seus lucros com o negócio, restava aos portugueses buscar uma alternativa para 
adquirir diretamente os produtos de luxo e as especiarias orientais, sem, portanto, precisar comprá-los de mercadores 
venezianos e genoveses. 

Apoiados pela Coroa e financiados pelos comerciantes, os navegadores portugueses foram, no século XV, os primeiros 
europeus a se lançarem à navegação no Oceano Atlântico.  

Para chegar ao Oriente, os portugueses escolheram contornar o Continente Africano. Foram quase cem anos até 
Bartolomeu Dias conseguir dobrar o Cabo das Tormentas, no extremo sul da África, em 1488, para chegar ao Oceano 
Índico. Nesse período de quase um século, muitos homens perderam suas vidas e várias foram as embarcações que, 
naufragadas, nunca chegaram ao seu destino. Esse período serviu também para que os portugueses aprimorassem seu 
conhecimento da geografia africana e das correntes marítimas. Além disso, os portugueses, ao entrarem em contato com 
as populações africanas, passaram a comercializar ouro, ferro, marfim, sal, tecidos, pessoas escravizadas etc.  Esse 
comércio rendeu muitos lucros para a Coroa e para a burguesia, e garantiu recursos para a continuidade das navegações. 

Em 1498, seguindo a rota aberta por Bartolomeu Dias, Vasco da Gama chegou à Índia, finalizando, assim, a busca dos 
portugueses por uma rota para chegar ao Oriente. Ao retornar a Lisboa, Vasco da Gama levou, em especiarias e outros 
produtos orientais, um carregamento que, segundo especialistas, valia cerca de 60 vezes o que foi investido na expedição. 

Com o caminho para o Oriente aberto, os portugueses abriram várias feitorias em diferentes regiões do litoral africano e 
do Oceano Índico. Ao mesmo tempo, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, às terras que hoje conhecemos 
como Brasil, eles instalaram feitorias também no litoral leste da América do Sul. Dessa forma, Portugal controlava boa 
parte das atividades comercias desenvolvidas no Índico e no Atlântico Sul.  

As navegações espanholas 
Enquanto os portugueses buscavam alcançar o Oriente contornando o 

Continente Africano, os espanhóis, que eram, então, seus principais concorrentes, 
investiram no plano do navegador genovês Cristóvão Colombo e procuraram 
atingir o mesmo objetivo navegando à oeste. 

Tendo como base a ideia de que a Terra era redonda, em 1492, Colombo e 
sua tripulação partiram do porto espanhol de Palos rumo ao Oriente. Após dois 
meses de viagem, em 12 de outubro, chegaram à terras que acreditavam ser as 
Índias, motivo pelo qual chamaram seus habitantes de “índios”. Na verdade, 
Colombo não sabia, mas havia chegado a um continente que, até então, os Colombo perante os reis espanhóis Fernando e Isabel.

europeus não conheciam: a  América. 
Cristóvão Colombo esteve ainda outras três vezes na terra, sempre acreditando estar nas Índias. Somente após as 

viagens de outros navegadores, principalmente de Américo Vespúcio, é que o equívoco foi corrigido. O nome do “novo” 
continente é inclusive uma homenagem a esse navegador. 

24. O que eram as especiarias? Em quais atividades os europeus as utilizavam?
25. A quem são atribuídas a invenção do astrolábio e da bússola? Qual povo introduziu esses instrumentos no
Continente Europeu?
26. Antes da descoberta do caminho marítimo para o Oriente, que povos controlavam o comércio das especiarias?
27. Que diferença havia entre a rota de navegação usada por Vasco da Gama e a de Colombo?
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A chegada dos europeus à América provocou a morte de milhões de indígenas e a destruição do modo de vida dessas
populações. Como visto anteriormente, em 1492, a população ameríndia era de cerca de 50 milhões. Em 1560, restavam 
aproximadamente 10 milhões. Apesar dos números não serem precisos, eles mostram como os anos iniciais da conquista 
foram devastadores para as populações nativas da América. 

Apesar disso, é preciso reconhecer também que a conquista espanhola não foi nem tão rápida nem tão fácil e, muito 
menos, total, como pode parecer. A expansão dos espanhóis no Continente Americano ocorreu de forma gradual e precisou 
enfrentar a resistência dos ameríndios, o que pode ser comprovado pelos inúmeros relatos de revoltas dos povos 
originários contra os espanhóis nos anos seguintes à conquista. 

28. O texto que você vai ler agora foi escrito por um nativo americano, que aprendeu a língua
espanhola. Nele, é narrada a morte de muitos indígenas em decorrência de uma epidemia de
varíola, transmitida a eles pelos conquistadores espanhóis.

“Quando se foram os espanhóis do México e ainda não se preparavam os espanhóis contra nós, primeiro se difundiu 
entre nós uma grande peste, uma enfermidade geral. Começou em Tepeílhuitl (mês do calendário asteca). Sobre nós se 
estendeu: grande destruidora de gente. Alguns bem os cobriu, por todas partes (de seu corpo) se estendeu. Na cara, na 
cabeça, no peito etc. 

Era uma enfermidade destruidora. Muitas pessoas morreram dela. Ninguém podia andar, no máximo estavam 
deitadas, estendidas em sua cama. Ninguém podia mover-se, não podia virar o pescoço, não podia movimentar o corpo, 
não podia deitar de cabeça para baixo, nem deitar-se sobre as costas, nem mover-se de um lado a outro. E quando moviam 
algo, davam gritos. A muitos deu morte a pegajosa, atormentadora, dura enfermidade dos grãos.  

Muitos morreram dela, mas muitos somente de fome morreram: houve mortos pela fome: já ninguém cuidava de 
ninguém, ninguém com outros se preocupava.[...] Uns ficaram cegos, perderam a visão. O tempo que esta peste manteve-
se forte foi de sessenta dias, sessenta dias funestos [...].” 

LEÓN-PORTILLA, Miguel. A visão dos vencidos: a tragédia da conquista narrada pelos astecas. Porto Alegre: L&PM, 1985. p. 99-100.

Leia com atenção as perguntas e coloque as respostas em seu caderno. 
A) Quais eram, segundo o autor, os sintomas da doença?
B) No texto, o autor relata que nem só da doença morreram os indígenas. O que mais provocou mortes entre eles?
C) Por quanto tempo a doença durou?
D) Explique como o adoecimento dos indígenas contribuiu para a conquista da América pelos espanhóis.

Quando os espanhóis chegaram à América, em 1492, o Continente Americano contava com uma 
população estimada em, pelo menos, 50 milhões de habitantes. Já os grupos de conquistadores 
espanhóis não passavam de algumas centenas; algo entre 200 e 500 homens em cada grupo. 

A CONQUISTA DA AMÉRICA 

• Armas e cavalos – Os conquistadores espanhóis possuíam espadas, lanças, escudos, armaduras de ferro, além de
armas de fogo, como canhões, mosquetes e arcabuzes; todos com uma capacidade de letalidade e destruição superior
ao armamento dos povos originários americanos. Os espanhóis utilizavam-se ainda de cães, que participavam das
batalhas, e de cavalos, que, além de facilitarem os deslocamentos, constituíam-se como uma vantagem na hora do
confronto, pois permitiam ao cavaleiro, ou seja, a quem montava o cavalo, a vantagem de atacar o inimigo de cima.

• Doenças – As populações nativas da América não possuíam resistência às doenças, como sarampo, tifo, coqueluche,
gripe e varíola, trazidas pelos europeus . Para os ameríndios, essas doenças transformavam-se em epidemias, que
matavam tanto ou, até mesmo, mais do que as armas de fogo dos europeus.

• Alianças entre espanhóis e ameríndios – Os espanhóis rapidamente perceberam que dificilmente conseguiriam
vencer os indígenas unicamente com suas forças. Portanto, buscaram construir alianças com as populações nativas,
valendo-se das rivalidades e discórdias que existiam entre elas.

Segundo os historiadores, a conquista espanhola pode ser explicada pelos seguintes fatores: 

Assim, vem a pergunta: de que maneira algumas centenas de espanhóis conseguiram 
submeter milhões de indígenas? É o que você vai descobrir e entender a partir de agora!!! 
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No dia 22 de abril de 1500, a esquadra portuguesa, destinada às Índias, comandada por Pedro Álvares 
Cabral, chegou ao território do atual município de Porto Seguro, na Bahia. Inicialmente, esses territórios 
não foram objeto de grande atenção para os portugueses, que, à época, obtinham altos lucros com o 
comércio das especiarias orientais. Além disso, não haviam sido encontrados sinais da existência de 
metais preciosos, como ouro e prata, que pudessem ser explorados. 

Apesar do mútuo estranhamento inicial – os indígenas, por exemplo, estranhavam o fato dos 
portugueses estarem vestidos, os quais, por sua vez, não entendiam como os indígenas andavam nus sem 
se envergonharem disso – os contatos iniciais foram pacíficos. 

Os povos originários com os quais os portugueses tiveram contato eram os tupiniquins. Falavam a 
língua tupi e habitavam o litoral do território que hoje chamamos de Brasil. Além dos tupiniquins, outras 
populações indígenas, como, por exemplo, os tupinambás, os potiguares, os aimorés, os tamoios, entre 
outros, habitavam o litoral. Cada um desses povos possuía sua própria cultura e modo de vida. 

Nos anos posteriores a 1500, o único recurso, com valor comercial, encontrado pelos 
portugueses foi o Pau-brasil - árvore típica da Mata Atlântica, cuja madeira era utilizada para a 
construção de objetos e até mesmo casas. Do seu tronco cor de brasa – daí, inclusive, o nome 
Pau-brasil -, extraía-se também uma tinta vermelha, que era usada para tingir tecidos. 

Diante das notícias sobre o Pau-brasil, o rei de Portugal autorizou a criação, em diferentes 
pontos da costa, de feitorias - instalações que serviam para marcar a posse portuguesa e 
defender a terra da cobiça de estrangeiros, mas que, principalmente, eram utilizadas como 
depósitos onde os troncos de Pau-brasil ficavam estocados, esperando as embarcações que 
os levariam para a Europa. 

Além da instalação das feitorias, o período de 1500 a 1530 foi também marcado por 
algumas expedições, enviadas pela Coroa portuguesa, que tinham como principais objetivos 
explorar e reconhecer a terra e identificar possíveis recursos a serem explorados. 

A COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA PORTUGUESA 
ht

tp
s:

//w
w

w
.fl

ic
kr

.c
om

/p
ho

to
s/

m
au

ro
gu

an
an

di
/3

89
38

16
83

45
 

Pau-brasil 

As riquezas naturais da terra chamaram também a 
atenção de súditos de outras coroas europeias. Os 
franceses, por exemplo, passaram a frequentar essa parte da 
Costa Americana para também explorar o Pau-brasil com o 
apoio dos tupinambás, que eram inimigos dos tupiniquins.  

Essa ameaça levou a Coroa portuguesa a adotar 
medidas que assegurassem a manutenção da posse da terra. 
Nesse sentido, o rei de Portugal decidiu dar início a efetiva 
colonização das terras. Para tanto, enviou uma expedição, 
liderada pelo português Martim Afonso de Souza, que 
combateu os franceses, explorou o litoral e fundou, em 1532, 
São Vicente, a primeira vila portuguesa na América.  

A partir daí, a monarquia portuguesa, para dar 
continuidade à colonização, decidiu dividir suas possessões 
americanas em 15 grandes lotes de terra: as capitanias 
hereditárias, que foram doadas a doze homens 
portugueses, os donatários. Era tarefa de cada donatário 
promover a colonização das terras que havia recebido, 
organizar a defesa militar e torná-las produtivas. 

Representação cartográfica das capitanias, a partir dos estudos do professor 
Jorge Cintra, com base nas cartas de doação entregues aos donatários. 
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As capitanias enfrentaram muitas dificuldades. A grande extensão das terras recebidas, a insuficiência de recursos dos 
donatários, a resistência dos indígenas e os ataques dos súditos de outras coroas foram obstáculos ao desenvolvimento 
das capitanias.  

Se conseguiram garantir, em bases mínimas, a posse portuguesa da terra e dar início à colonização, do ponto de vista 
econômico os resultados eram muito pouco positivos. Somente Pernambuco e São Vicente conseguiram alcançar alguma 
prosperidade por conta da produção do açúcar, mercadoria que possuía um alto valor no mercado europeu. 

Diante desse cenário, em 1548, o rei de Portugal decidiu aumentar a presença do governo português na América e 
centralizar a administração em uma instituição, que tivesse comunicação direta com o rei, recebendo dele ordens e a ele 
prestando contas de suas atividades. Para isso, foi criado o Governo-Geral. 

Parte do poder dos donatários passava ao governador-geral, a quem cabia: 

A capitania da Bahia foi escolhida para ser a sede do Governo-Geral. Nela foi construída e fundada a cidade de São 
Salvador, a primeira capital do Brasil. Em 1549, o primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, chegou à Bahia; com ele vieram 
trabalhadores, como artesãos, carpinteiros e pedreiros, soldados, jesuítas e funcionários da Coroa. Entre os funcionários 
reais, os principais eram: o capitão-mor, responsável pelas questões de defesa, o ouvidor-geral, encarregado da justiça, e 

Com o avanço da colonização, foram criadas as Câmaras municipais, que eram responsáveis por administrar as vilas 
e as cidades. Os cargos das Câmaras eram ocupados pelos chamados “homens bons”, pessoas que possuíam riqueza, 
prestígio social e “pureza de sangue” e não eram descendente de negros, muçulmanos ou judeus. Assim, grande parte da 
população não tinha acesso a esses cargos que eram ocupados, em geral, pelos grandes proprietários de terra e pelos 
comerciantes da região. 

o provedor-mor, que controlava as finanças. Além deles, havia ainda o alcaide-mor, cuja atribuição era cuidar da administra-
ção da capital do “Estado do Brasil” nome que, a partir de então, passou a ser utilizado pela Cora portuguesa para se referir
as suas possessões na América.

• prestar auxílio aos donatários na tarefa de defender o território;
• controlar os indígenas;
• impedir que estrangeiros se estabelecessem no território;
• acompanhar e coordenar os esforços dos donatários; e
• estimular a produção colonial.

Documento 1 – Um pedido de socorro 
"Se Vossa Majestade não vem mais depressa possível em socorro das capitanias da costa não somente 
perderemos nossas vidas e bens, mas Vossa Majestade perderá também todo o país."

Carta de Luís de Góis a d. João III, em 1548. In: TAPAJÓS, Vicente Costa Santos. História 
Administrativa do Brasil: A política administrativa de d. João III. Brasília: Funcep. Ed. UNB, 1983.

Documento 2 – A ordem do rei 
"Eu, El-Rei, faço saber a vós, Tomé de Sousa, fidalgo de minha casa, que (...) ordenei hora demandar nas ditas terras 
fazer uma fortaleza e povoação grande e forte em um lugar conveniente, para daí se dar favor e ajuda às outras 
povoações da costa do Brasil e se ministrar a justiça (...). A Bahia de Todos os Santos é o lugar mais conveniente da 
costa do Brasil para se poder fazer a dita povoação e assento, assim pela disposição do porto e rios que nela entram, 
como pela bondade, abastança e saúde da terra." 

Regimento de Tomé de Sousa, 17 de dezembro de 1548.  In: TAPAJÓS, Vicente Costa Santos. História 
Administrativa do Brasil: A política administrativa de d. João III. Brasília: Funcep. Ed. UNB, 1983.

A) Que perigos ameaçavam as capitanias?
B) O que o rei de Portugal fez para evitar perder “todo o país”?
C) O Documento 2 trata da criação de uma povoação. Que povoação é essa? Para que ela estava sendo criada?

29. Leia, com atenção, os trechos dos documentos abaixo e responda as questões.
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No dia 22 de abril de 1500, a esquadra portuguesa, destinada às Índias, comandada por Pedro Álvares 
Cabral, chegou ao território do atual município de Porto Seguro, na Bahia. Inicialmente, esses territórios 
não foram objeto de grande atenção para os portugueses, que, à época, obtinham altos lucros com o 
comércio das especiarias orientais. Além disso, não haviam sido encontrados sinais da existência de 
metais preciosos, como ouro e prata, que pudessem ser explorados. 

Apesar do mútuo estranhamento inicial – os indígenas, por exemplo, estranhavam o fato dos 
portugueses estarem vestidos, os quais, por sua vez, não entendiam como os indígenas andavam nus sem 
se envergonharem disso – os contatos iniciais foram pacíficos. 

Os povos originários com os quais os portugueses tiveram contato eram os tupiniquins. Falavam a 
língua tupi e habitavam o litoral do território que hoje chamamos de Brasil. Além dos tupiniquins, outras 
populações indígenas, como, por exemplo, os tupinambás, os potiguares, os aimorés, os tamoios, entre 
outros, habitavam o litoral. Cada um desses povos possuía sua própria cultura e modo de vida. 

Nos anos posteriores a 1500, o único recurso, com valor comercial, encontrado pelos 
portugueses foi o Pau-brasil - árvore típica da Mata Atlântica, cuja madeira era utilizada para a 
construção de objetos e até mesmo casas. Do seu tronco cor de brasa – daí, inclusive, o nome 
Pau-brasil -, extraía-se também uma tinta vermelha, que era usada para tingir tecidos. 

Diante das notícias sobre o Pau-brasil, o rei de Portugal autorizou a criação, em diferentes 
pontos da costa, de feitorias - instalações que serviam para marcar a posse portuguesa e 
defender a terra da cobiça de estrangeiros, mas que, principalmente, eram utilizadas como 
depósitos onde os troncos de Pau-brasil ficavam estocados, esperando as embarcações que 
os levariam para a Europa. 

Além da instalação das feitorias, o período de 1500 a 1530 foi também marcado por 
algumas expedições, enviadas pela Coroa portuguesa, que tinham como principais objetivos 
explorar e reconhecer a terra e identificar possíveis recursos a serem explorados. 
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Pau-brasil 

As riquezas naturais da terra chamaram também a 
atenção de súditos de outras coroas europeias. Os 
franceses, por exemplo, passaram a frequentar essa parte da 
Costa Americana para também explorar o Pau-brasil com o 
apoio dos tupinambás, que eram inimigos dos tupiniquins.  

Essa ameaça levou a Coroa portuguesa a adotar 
medidas que assegurassem a manutenção da posse da terra. 
Nesse sentido, o rei de Portugal decidiu dar início a efetiva 
colonização das terras. Para tanto, enviou uma expedição, 
liderada pelo português Martim Afonso de Souza, que 
combateu os franceses, explorou o litoral e fundou, em 1532, 
São Vicente, a primeira vila portuguesa na América.  

A partir daí, a monarquia portuguesa, para dar 
continuidade à colonização, decidiu dividir suas possessões 
americanas em 15 grandes lotes de terra: as capitanias 
hereditárias, que foram doadas a doze homens 
portugueses, os donatários. Era tarefa de cada donatário 
promover a colonização das terras que havia recebido, 
organizar a defesa militar e torná-las produtivas. 

Representação cartográfica das capitanias, a partir dos estudos do professor 
Jorge Cintra, com base nas cartas de doação entregues aos donatários. 
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As capitanias enfrentaram muitas dificuldades. A grande extensão das terras recebidas, a insuficiência de recursos dos 
donatários, a resistência dos indígenas e os ataques dos súditos de outras coroas foram obstáculos ao desenvolvimento 
das capitanias.  

Se conseguiram garantir, em bases mínimas, a posse portuguesa da terra e dar início à colonização, do ponto de vista 
econômico os resultados eram muito pouco positivos. Somente Pernambuco e São Vicente conseguiram alcançar alguma 
prosperidade por conta da produção do açúcar, mercadoria que possuía um alto valor no mercado europeu. 

Diante desse cenário, em 1548, o rei de Portugal decidiu aumentar a presença do governo português na América e 
centralizar a administração em uma instituição, que tivesse comunicação direta com o rei, recebendo dele ordens e a ele 
prestando contas de suas atividades. Para isso, foi criado o Governo-Geral. 

Parte do poder dos donatários passava ao governador-geral, a quem cabia: 

A capitania da Bahia foi escolhida para ser a sede do Governo-Geral. Nela foi construída e fundada a cidade de São 
Salvador, a primeira capital do Brasil. Em 1549, o primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, chegou à Bahia; com ele vieram 
trabalhadores, como artesãos, carpinteiros e pedreiros, soldados, jesuítas e funcionários da Coroa. Entre os funcionários 
reais, os principais eram: o capitão-mor, responsável pelas questões de defesa, o ouvidor-geral, encarregado da justiça, e 

Com o avanço da colonização, foram criadas as Câmaras municipais, que eram responsáveis por administrar as vilas 
e as cidades. Os cargos das Câmaras eram ocupados pelos chamados “homens bons”, pessoas que possuíam riqueza, 
prestígio social e “pureza de sangue” e não eram descendente de negros, muçulmanos ou judeus. Assim, grande parte da 
população não tinha acesso a esses cargos que eram ocupados, em geral, pelos grandes proprietários de terra e pelos 
comerciantes da região. 

o provedor-mor, que controlava as finanças. Além deles, havia ainda o alcaide-mor, cuja atribuição era cuidar da administra-
ção da capital do “Estado do Brasil” nome que, a partir de então, passou a ser utilizado pela Cora portuguesa para se referir
as suas possessões na América.

• prestar auxílio aos donatários na tarefa de defender o território;
• controlar os indígenas;
• impedir que estrangeiros se estabelecessem no território;
• acompanhar e coordenar os esforços dos donatários; e
• estimular a produção colonial.

Documento 1 – Um pedido de socorro 
"Se Vossa Majestade não vem mais depressa possível em socorro das capitanias da costa não somente 
perderemos nossas vidas e bens, mas Vossa Majestade perderá também todo o país."

Carta de Luís de Góis a d. João III, em 1548. In: TAPAJÓS, Vicente Costa Santos. História 
Administrativa do Brasil: A política administrativa de d. João III. Brasília: Funcep. Ed. UNB, 1983.

Documento 2 – A ordem do rei 
"Eu, El-Rei, faço saber a vós, Tomé de Sousa, fidalgo de minha casa, que (...) ordenei hora demandar nas ditas terras 
fazer uma fortaleza e povoação grande e forte em um lugar conveniente, para daí se dar favor e ajuda às outras 
povoações da costa do Brasil e se ministrar a justiça (...). A Bahia de Todos os Santos é o lugar mais conveniente da 
costa do Brasil para se poder fazer a dita povoação e assento, assim pela disposição do porto e rios que nela entram, 
como pela bondade, abastança e saúde da terra." 

Regimento de Tomé de Sousa, 17 de dezembro de 1548.  In: TAPAJÓS, Vicente Costa Santos. História 
Administrativa do Brasil: A política administrativa de d. João III. Brasília: Funcep. Ed. UNB, 1983.

A) Que perigos ameaçavam as capitanias?
B) O que o rei de Portugal fez para evitar perder “todo o país”?
C) O Documento 2 trata da criação de uma povoação. Que povoação é essa? Para que ela estava sendo criada?

29. Leia, com atenção, os trechos dos documentos abaixo e responda as questões.
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A ECONOMIA DA AMÉRICA PORTUGUESA 
O açúcar foi o produto escolhido pelos portugueses para estimular o aproveitamento econômico da terra e, dessa forma, 

viabilizar e efetivar a colonização dos seus territórios americanos. A escolha estava relacionada à experiência acumulada, 
desde o século XV, pelos portugueses, a  partir da introdução da lavoura de cana-de-açúcar nas ilhas atlânticas da Madeira 
e dos Açores, e, principalmente, aos altos preços que o produto alcançava nos mercados europeus. 

Dessa forma, ao longo dos séculos XVI e XVII, muitos engenhos foram construídos, principalmente em áreas da atual 
Região Nordeste, com destaque para os atuais estados da Bahia e de Pernambuco. Entre os motivos que explicam os 
êxitos obtidos com a lavoura canavieira na Região Nordeste estão: a qualidade do solo (do tipo massapê); o clima do litoral 
nordestino (quente, mas com chuvas na quantidade adequada); e a existência de florestas para obtenção de lenha, que era 
necessária para o beneficiamento do açúcar. 

O engenho era uma grande propriedade rural, composta por terras e 
equipamentos, onde se realizavam todas as fases de produção do 
açúcar; desde o plantio da cana-de-açúcar, passando pelo 
beneficiamento (transformação da cana em açúcar), até a embalagem 
do produto. Além dos canaviais, os engenhos possuíam também terras 
para o plantio de alimentos e para a criação de animais. 

Apesar de existirem trabalhadores livres, o trabalho estava baseado 
na mão-de-obra escravizada. Inicialmente, os indígenas escravizados 
foram a principal força de trabalho nos engenhos. 

https://pt.w
ikipedia.org/w

iki 

Engenho de açúcar 

Posteriormente, na passagem do século XVI para o XVII, os africanos escravizados se tornaram maioria. A opção pelos 
africanos ocorreu por conta da diminuição da população indígena nas áreas próximas a região canavieira, resultante das 
fugas, mas, principalmente, pelo alto número de mortes, em decorrência de doenças, maus-tratos e pelas guerras 
promovidas pelos portugueses. Além disso, existiam também os interesses econômicos em torno do tráfico de africanos que 
rendiam altos lucros aos envolvidos, incluindo a própria Coroa portuguesa, que cobrava tributos sobre a atividade. 

Os rendimentos obtidos com a produção açucareira fizeram com que os domínios portugueses na América adquirissem 
importância fundamental para a Coroa portuguesa, uma vez que, já no final do século XVI, as rendas obtidas com o açúcar 
superavam aquelas do comércio de produtos e especiarias orientais. Isso, no entanto, não significa que a América fosse 
apenas um “grande canavial”. Apesar do açúcar ser o principal produto, a economia colonial contava com uma agricultura 
diversificada, com a produção de, por exemplo, tabaco, algodão, além de gêneros alimentícios e atividades como a 
pecuária. Essas atividades destinavam-se à produção tanto para o mercado externo como também para o consumo interno. 

“Que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno, que qualquer desses vossos engenhos? Por 
isso foi tão bem recebida aquela bela e discreta definição de quem chamou a um engenho de açúcar doce inferno. E 
verdadeiramente quem vir na escuridão da noite aquelas fornalhas tremendas perpetuamente ardentes; as labaredas que 
estão saindo a borbotões de cada uma delas duas bocas ou ventas, por onde respiram, o incêndio; os africanos banhados 
em suor, tão negros como robustos que administram a grossa e dura matéria ao fogo, e os forcados com que o revolvem 
e atiçam; as caldeiras ou lagos ferventes vomitando espumas, exalando nuvens de vapores; o ruído das rodas, das 
cadeias, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente, e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem 
momentos de trégua, nem de descanso; quem vir enfim toda a máquina, não poderá duvidar que é uma semelhança do 
inferno [...].” 

30. De acordo com o autor, como eram as condições de trabalho dos negros escravizados nos engenhos do século XVII?

O documento histórico abaixo foi escrito no século XVII pelo padre português Antônio Vieira. Ele 
viveu no Brasil e conheceu de perto o árduo cotidiano dos africanos escravizados nos engenhos. 
Leia o documento com atenção e depois responda a questão.

AVANCINI, Elsa Gonçalves. Doce inferno. 4. ed. São Paulo: Atual, 1991. p. 25.
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As Monarquias Absolutistas, a partir do século XVI, adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas que ficaram 
posteriormente conhecidas como mercantilismo. Apesar das variações conforme o país, tais práticas e ideias, que visavam 
fortalecer as atividades mercantis, tinham como principais características a forte intervenção e controle do governo sobre a 
economia. 

Entre as principais características do mercantilismo, podem ser destacadas: 
• Metalismo: ideia de que quanto mais metais preciosos, como a prata e o ouro, um reino possuísse mais rico ele seria.

Por isso, acumular metais preciosos era um objetivo das Monarquias Absolutistas.
• Balança comercial favorável: o governo, para manter uma balança comercial favorável, incentivava as exportações e

desestimulava as importações. Para isso, as monarquias usavam medidas protecionistas, cobrando altas taxas dos
produtos estrangeiros, buscando, dessa forma, proteger as produções de seus territórios. O princípio da balança
comercial favorável pode ser visto também como um desdobramento da ideia do metalismo, pois, como o dinheiro era
feito de ouro e prata, exportar o máximo e importar o mínimo era um mecanismo para reter metais preciosos no reino.

• Colonialismo: exploração de colônias localizadas, principalmente, na Ásia e na América. As colônias eram fontes de
metais preciosos, de especiarias e de outros produtos de alto valor no mercado europeu. Além disso, o exclusivo
colonial obrigava os colonos a comercializar somente com suas metrópoles.

• Intervenção do Estado: as autoridades de cada reino atuavam em vários setores da economia, estimulando a produção
de determinados produtos e controlando os preços e a quantidade de mercadorias que eram comercializadas. Definiam
também as taxas que produtores e comerciantes deveriam pagar sempre que comprassem ou vendessem artigos de
outros reinos.
O mercantismo variou no tempo e no espaço. No caso da monarquia espanhola, por exemplo, predominou a adoção de

práticas metalistas, com a busca do acúmulo de metais preciosos extraídos das minas americanas e com o trabalho forçado 
das populações indígenas. Já na França, as medidas tiveram caráter fortemente intervencionista e protecionista, com o 
governo intervindo na economia e adotando iniciativas para proteger as manufaturas francesas. 

Por fim, a monarquia inglesa adotou uma série de medidas protecionistas. No reinado da rainha Elizabeth I (1588-1603), 
a Coroa incentivou o comércio exterior e a marinha mercante, protegendo a produção manufatureira inglesa por meio do 
aumento dos impostos sobre as mercadorias estrangeiras. Além disso, tomou medidas para proteger a indústria naval, 
fundamental para que a Inglaterra, que é uma ilha, pudesse comercializar com outros países. 

De acordo com os estudiosos, essas medidas serviram para fortalecer o poder das Monarquias Absolutistas, além de 
favorecerem o aumento da importância social do grupo que lucrava com as atividades comerciais, os burgueses. Ainda 
segundo os historiadores, esse acúmulo de capitais, possibilitado pelo comércio, pode ser compreendido como uma das 
causas que favoreceram a ocorrência da Revolução Industrial, no século XVIII, e o surgimento do Capitalismo. 

O MERCANTILISMO 

Glossário: 
-Manufaturas: produtos que resultam do trabalho manual.
-Capitalismo: sistema econômico e social em que o capital está
nas mãos de empresas privadas ou indivíduos que contratam
mão de obra em troca de salário.

“Para o andamento dos navios e estímulo à navegação desta nação, fica estipulado que, a partir do primeiro dia de 
Dezembro de 1660, nenhum artigo ou mercadoria de qualquer espécie será importado ou exportado das nossas terras, ilhas, 
plantações ou territórios de propriedade ou posse de Sua Majestade [...] na Ásia, África ou América, em qualquer outro navio 
ou navios de qualquer tipo, mas nos navios que realmente e sem fraude pertencerem apenas ao povo da Inglaterra ou 
Irlanda ou Domínio de Gales [...] ou construídos e pertencentes a qualquer das ditas terras, ilhas, plantações ou territórios, 
como verdadeiros proprietários, e dos quais o mestre e três quartos dos marinheiros, pelo menos, sejam ingleses.” 

31. Como visto anteriormente, as Monarquias Absolutistas adotaram uma série de práticas, posteriormente
chamadas de Mercantilismo. Com qual característica do mercantilismo esse documento pode ser identificado?

FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de História. Lisboa: Plátano, 1976, v. 2. p. 224. 

O texto abaixo faz parte de uma lei inglesa de 1660. 
Leia-o e responda as questões.
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A ECONOMIA DA AMÉRICA PORTUGUESA 
O açúcar foi o produto escolhido pelos portugueses para estimular o aproveitamento econômico da terra e, dessa forma, 

viabilizar e efetivar a colonização dos seus territórios americanos. A escolha estava relacionada à experiência acumulada, 
desde o século XV, pelos portugueses, a  partir da introdução da lavoura de cana-de-açúcar nas ilhas atlânticas da Madeira 
e dos Açores, e, principalmente, aos altos preços que o produto alcançava nos mercados europeus. 

Dessa forma, ao longo dos séculos XVI e XVII, muitos engenhos foram construídos, principalmente em áreas da atual 
Região Nordeste, com destaque para os atuais estados da Bahia e de Pernambuco. Entre os motivos que explicam os 
êxitos obtidos com a lavoura canavieira na Região Nordeste estão: a qualidade do solo (do tipo massapê); o clima do litoral 
nordestino (quente, mas com chuvas na quantidade adequada); e a existência de florestas para obtenção de lenha, que era 
necessária para o beneficiamento do açúcar. 

O engenho era uma grande propriedade rural, composta por terras e 
equipamentos, onde se realizavam todas as fases de produção do 
açúcar; desde o plantio da cana-de-açúcar, passando pelo 
beneficiamento (transformação da cana em açúcar), até a embalagem 
do produto. Além dos canaviais, os engenhos possuíam também terras 
para o plantio de alimentos e para a criação de animais. 

Apesar de existirem trabalhadores livres, o trabalho estava baseado 
na mão-de-obra escravizada. Inicialmente, os indígenas escravizados 
foram a principal força de trabalho nos engenhos. 

https://pt.w
ikipedia.org/w

iki 

Engenho de açúcar 

Posteriormente, na passagem do século XVI para o XVII, os africanos escravizados se tornaram maioria. A opção pelos 
africanos ocorreu por conta da diminuição da população indígena nas áreas próximas a região canavieira, resultante das 
fugas, mas, principalmente, pelo alto número de mortes, em decorrência de doenças, maus-tratos e pelas guerras 
promovidas pelos portugueses. Além disso, existiam também os interesses econômicos em torno do tráfico de africanos que 
rendiam altos lucros aos envolvidos, incluindo a própria Coroa portuguesa, que cobrava tributos sobre a atividade. 

Os rendimentos obtidos com a produção açucareira fizeram com que os domínios portugueses na América adquirissem 
importância fundamental para a Coroa portuguesa, uma vez que, já no final do século XVI, as rendas obtidas com o açúcar 
superavam aquelas do comércio de produtos e especiarias orientais. Isso, no entanto, não significa que a América fosse 
apenas um “grande canavial”. Apesar do açúcar ser o principal produto, a economia colonial contava com uma agricultura 
diversificada, com a produção de, por exemplo, tabaco, algodão, além de gêneros alimentícios e atividades como a 
pecuária. Essas atividades destinavam-se à produção tanto para o mercado externo como também para o consumo interno. 

“Que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno, que qualquer desses vossos engenhos? Por 
isso foi tão bem recebida aquela bela e discreta definição de quem chamou a um engenho de açúcar doce inferno. E 
verdadeiramente quem vir na escuridão da noite aquelas fornalhas tremendas perpetuamente ardentes; as labaredas que 
estão saindo a borbotões de cada uma delas duas bocas ou ventas, por onde respiram, o incêndio; os africanos banhados 
em suor, tão negros como robustos que administram a grossa e dura matéria ao fogo, e os forcados com que o revolvem 
e atiçam; as caldeiras ou lagos ferventes vomitando espumas, exalando nuvens de vapores; o ruído das rodas, das 
cadeias, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente, e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem 
momentos de trégua, nem de descanso; quem vir enfim toda a máquina, não poderá duvidar que é uma semelhança do 
inferno [...].” 

30. De acordo com o autor, como eram as condições de trabalho dos negros escravizados nos engenhos do século XVII?

O documento histórico abaixo foi escrito no século XVII pelo padre português Antônio Vieira. Ele 
viveu no Brasil e conheceu de perto o árduo cotidiano dos africanos escravizados nos engenhos. 
Leia o documento com atenção e depois responda a questão.

AVANCINI, Elsa Gonçalves. Doce inferno. 4. ed. São Paulo: Atual, 1991. p. 25.
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As Monarquias Absolutistas, a partir do século XVI, adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas que ficaram 
posteriormente conhecidas como mercantilismo. Apesar das variações conforme o país, tais práticas e ideias, que visavam 
fortalecer as atividades mercantis, tinham como principais características a forte intervenção e controle do governo sobre a 
economia. 

Entre as principais características do mercantilismo, podem ser destacadas: 
• Metalismo: ideia de que quanto mais metais preciosos, como a prata e o ouro, um reino possuísse mais rico ele seria.

Por isso, acumular metais preciosos era um objetivo das Monarquias Absolutistas.
• Balança comercial favorável: o governo, para manter uma balança comercial favorável, incentivava as exportações e

desestimulava as importações. Para isso, as monarquias usavam medidas protecionistas, cobrando altas taxas dos
produtos estrangeiros, buscando, dessa forma, proteger as produções de seus territórios. O princípio da balança
comercial favorável pode ser visto também como um desdobramento da ideia do metalismo, pois, como o dinheiro era
feito de ouro e prata, exportar o máximo e importar o mínimo era um mecanismo para reter metais preciosos no reino.

• Colonialismo: exploração de colônias localizadas, principalmente, na Ásia e na América. As colônias eram fontes de
metais preciosos, de especiarias e de outros produtos de alto valor no mercado europeu. Além disso, o exclusivo
colonial obrigava os colonos a comercializar somente com suas metrópoles.

• Intervenção do Estado: as autoridades de cada reino atuavam em vários setores da economia, estimulando a produção
de determinados produtos e controlando os preços e a quantidade de mercadorias que eram comercializadas. Definiam
também as taxas que produtores e comerciantes deveriam pagar sempre que comprassem ou vendessem artigos de
outros reinos.
O mercantismo variou no tempo e no espaço. No caso da monarquia espanhola, por exemplo, predominou a adoção de

práticas metalistas, com a busca do acúmulo de metais preciosos extraídos das minas americanas e com o trabalho forçado 
das populações indígenas. Já na França, as medidas tiveram caráter fortemente intervencionista e protecionista, com o 
governo intervindo na economia e adotando iniciativas para proteger as manufaturas francesas. 

Por fim, a monarquia inglesa adotou uma série de medidas protecionistas. No reinado da rainha Elizabeth I (1588-1603), 
a Coroa incentivou o comércio exterior e a marinha mercante, protegendo a produção manufatureira inglesa por meio do 
aumento dos impostos sobre as mercadorias estrangeiras. Além disso, tomou medidas para proteger a indústria naval, 
fundamental para que a Inglaterra, que é uma ilha, pudesse comercializar com outros países. 

De acordo com os estudiosos, essas medidas serviram para fortalecer o poder das Monarquias Absolutistas, além de 
favorecerem o aumento da importância social do grupo que lucrava com as atividades comerciais, os burgueses. Ainda 
segundo os historiadores, esse acúmulo de capitais, possibilitado pelo comércio, pode ser compreendido como uma das 
causas que favoreceram a ocorrência da Revolução Industrial, no século XVIII, e o surgimento do Capitalismo. 

O MERCANTILISMO 

Glossário: 
-Manufaturas: produtos que resultam do trabalho manual.
-Capitalismo: sistema econômico e social em que o capital está
nas mãos de empresas privadas ou indivíduos que contratam
mão de obra em troca de salário.

“Para o andamento dos navios e estímulo à navegação desta nação, fica estipulado que, a partir do primeiro dia de 
Dezembro de 1660, nenhum artigo ou mercadoria de qualquer espécie será importado ou exportado das nossas terras, ilhas, 
plantações ou territórios de propriedade ou posse de Sua Majestade [...] na Ásia, África ou América, em qualquer outro navio 
ou navios de qualquer tipo, mas nos navios que realmente e sem fraude pertencerem apenas ao povo da Inglaterra ou 
Irlanda ou Domínio de Gales [...] ou construídos e pertencentes a qualquer das ditas terras, ilhas, plantações ou territórios, 
como verdadeiros proprietários, e dos quais o mestre e três quartos dos marinheiros, pelo menos, sejam ingleses.” 

31. Como visto anteriormente, as Monarquias Absolutistas adotaram uma série de práticas, posteriormente
chamadas de Mercantilismo. Com qual característica do mercantilismo esse documento pode ser identificado?

FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de História. Lisboa: Plátano, 1976, v. 2. p. 224. 

O texto abaixo faz parte de uma lei inglesa de 1660. 
Leia-o e responda as questões.
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A escravidão é uma instituição muito antiga na história da humanidade, tendo sido praticada de diferentes formas por 
diversos povos em várias partes do mundo. A característica básica da escravidão reside no fato de que uma pessoa, o 
senhor, exerce o domínio sobre outra, a pessoa escravizada. Além disso, em geral, a escravidão também pode ser 
caracterizada pela:  ausência de liberdade; ou seja, a pessoa escravizada não podia decidir sobre sua vida;

 obediência que devia ao seu senhor, ficando sujeito à punição, inclusive física, caso o
desobedecesse; e

 condição de ser considerado um bem que, portanto, podia ser comprado ou vendido.

Na Roma Antiga, os escravizados eram pessoas de origens diversas - europeus, africanos e asiáticos - que, em geral, 
haviam sido aprisionadas em guerras, tinham praticado um crime grave ou ainda não haviam pago suas dívidas. Os 
escravizados, que, no Século II, representavam quase 40% da população do Império Romano, exerciam os mais diferentes 
trabalhos, que iam desde os mais pesados – nas minas ou pedreiras – até os considerados leves – por exemplo, serviços 
domésticos ou intelectuais, como cozinheiros, médicos e professores. 

Na Sociedade Romana, os filhos dos escravizados herdavam a condição dos seus pais. Além disso, os escravizados 
estavam sujeitos à toda sorte de castigos, podendo ser surrados, queimados e até crucificados. Apesar disso, a escravidão 
romana não se baseava apenas na violência física. O escravizado podia recuperar sua liberdade através do desejo de seu 
senhor, de serviços prestados ou do pagamento de sua dívida – quando fosse escravizado em razão do não pagamento 
dela; e, ao ser liberto, recuperava sua condição de cidadão. 

Na Europa, durante a Idade Média, a escravidão continuou existindo, mas os escravizados eram uma minoria e não se 
constituíam como principal forma de exploração do trabalho. A maior parte dos trabalhadores era de servos. Na servidão, o 
servo recebia um lote de terra do senhor feudal e deveria cultivá-lo para o seu próprio sustento e para o de seu senhor, a 
quem tinha que entregar parte do que produzia. Em geral, os servos encontravam-se presos à terra, pois não podiam 
deixar o feudo no qual viviam e trabalhavam. No entanto, podiam possuir algumas ferramentas de produção e não podiam 
ser vendidos como os escravizados. 

A partir do século XV, época da expansão marítima e comercial europeia, liderada por Portugal e Espanha, que teve 
como um dos seus desdobramentos a colonização da América, iniciou-se a escravidão moderna. Nesse período, o 
Continente Africano foi incorporado aos circuitos comerciais da Europa, fornecendo diversas mercadorias, entre elas 
pessoas reduzidas à escravidão. A partir do século XVII, com o crescimento da lavoura canavieira na América portuguesa, 
o comércio de africanos escravizados se tornou um negócio muito lucrativo. Nesse processo, milhões de homens e
mulheres foram violentamente retirados de sua terra, separados do seu povo e de sua cultura e embarcados para a
América. 

A ESCRAVIDÃO MODERNA 

O africano escravizado era tratado como “peça”, como mercadoria, podendo ser comprado, vendido ou 
alugado, de acordo com o interesse de seu senhor. Apesar de existir a possibilidade de obter a alforria, ou 
seja, a liberdade, o africano livre permanecia à margem da sociedade em vários aspectos, não tendo, por 
exemplo, direito à participação política. Além disso, os africanos livres tinham de conviver com o medo da 
reescravização. 

32. Copie os quadros abaixo em seu caderno e depois preencha-os com as informações corretas.

Semelhanças 

Escravidão 
antiga 

Escravidão 
moderna 

Condição do 
escravizado 

Direito 

Trabalho 

Diferenças 

Escravidão 
antiga 

Escravidão 
moderna 

Origem 

Ocupações 

A situação 
dos libertos 
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No século XVI, diante do aumento da procura de trabalhadores para os 
engenhos de açúcar da América portuguesa, iniciou-se o comércio de 
escravizados para o Continente Americano, através do Oceano Atlântico.  

Esse negócio, que envolvia pessoas e produtos de várias parte do 
mundo, é chamado pelo historiadores de tráfico negreiro. O tráfico envolvia 
a captura de africanos, seu embarque e viagem nos navios negreiros, e sua 
venda nos portos e mercados da América.  

A ESCRAVIDÃO NA ÁFRICA E O TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS 
A escravidão não era uma instituição desconhecida dos africanos. No entanto, na África, a escravidão possuía 

características próprias, não tendo, por exemplo, nenhuma relação com a cor da pele. Nas sociedades africanas, 
os escravizados eram minoria. Em geral, as pessoas eram escravizadas por serem feitas prisioneiras nos conflitos – em 
geral, por terras ou poder – entre os povos africanos ou como punição por algum crime ou dívida não paga. 

Os escravizados eram empregados nas mais diversas atividades, como artesanato, mineração, agricultura ou comércio, 
sendo, em certas situações, submetidos à jornadas exaustivas de trabalho. Havia também a possibilidade de serem 
empregados em importantes cargos políticos e militares como pode ser observado, por exemplo, nos reinos de Oyo, Daomé 
e Songai. 

Além disso, a comercialização de pessoas escravizadas podia acontecer, mas não era uma atividade usual, e, entre 
alguns povos, havia ainda a possibilidade dos escravizados serem incorporados ao grupo de seu senhor como pessoas 
livres. 

A partir do século XV, com a chegada dos portugueses ao Continente Africano, os números da escravidão começaram 
a crescer. Alguns líderes africanos estabeleceram relações comerciais com os portugueses. As lideranças africanas 
aceitavam fornecer pessoas escravizadas e recebiam dos portugueses armas de fogo, tecidos, tabaco, entre outros 
produtos. 

A introdução das armas de fogo na África fez crescer os conflitos entre os povos africanos e aumentou a violência e a 
destruição desses embates. Os líderes africanos, desejosos de obter armas de fogo para manter ou ampliar o seu poder, 
passaram a promover guerras que tinham como objetivo obter prisioneiros, escravizá-los e negociá-los com os 
portugueses. A escravidão adquiria, dessa forma, um caráter comercial. 

Modelo de navio escravo exibido  
no Museu Nacional de História Americana (EUA). 
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O tráfico de africanos escravizados, que durou mais de 300 anos, envolveu comerciantes europeus - no início, 
portugueses e, posteriormente, também ingleses, holandeses, franceses, entre outros -, com o apoio de seus governos, 
e africanos (chefes e soberanos locais e negociantes). Os lucros obtidos com o comércio de escravizados eram tão altos 
que, no século XVII, os rendimentos que a Coroa portuguesa obtinha com o negócio eram equivalentes aos do comércio 
do açúcar. Da mesma forma, os negociantes envolvidos no tráfico, como os do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador, 
por exemplo, conseguiram acumular fortunas com a atividade. 

Qual a origem dos africanos escravizados? 
De acordo com especialistas, cerca de 11 milhões de africanos 

foram trazidos e escravizados na América enquanto o tráfico 
negreiro  durou. Desse total, quase 40%, ou aproximadamente 
4,5 milhões de pessoas, tiveram como destino o Brasil. Do total 
de africanos que chegaram ao Brasil, 25% eram iorubás, hauçás, 
jejes, entre outros, oriundos da África Ocidental, da região da 
Costa da Mina (atuais Nigéria, Gana e Benin). 

Os outros 75% eram da Região Congo-Angolana e da 
costa leste africana (Moçambique). Os povos da área Congo-
Angolana possuíam uma origem comum, falavam variações 
linguísticas do banto e possuíam certa unidade cultural. 

Atlas histórico escolar [por] M
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A escravidão é uma instituição muito antiga na história da humanidade, tendo sido praticada de diferentes formas por 
diversos povos em várias partes do mundo. A característica básica da escravidão reside no fato de que uma pessoa, o 
senhor, exerce o domínio sobre outra, a pessoa escravizada. Além disso, em geral, a escravidão também pode ser 
caracterizada pela:  ausência de liberdade; ou seja, a pessoa escravizada não podia decidir sobre sua vida;

 obediência que devia ao seu senhor, ficando sujeito à punição, inclusive física, caso o
desobedecesse; e

 condição de ser considerado um bem que, portanto, podia ser comprado ou vendido.

Na Roma Antiga, os escravizados eram pessoas de origens diversas - europeus, africanos e asiáticos - que, em geral, 
haviam sido aprisionadas em guerras, tinham praticado um crime grave ou ainda não haviam pago suas dívidas. Os 
escravizados, que, no Século II, representavam quase 40% da população do Império Romano, exerciam os mais diferentes 
trabalhos, que iam desde os mais pesados – nas minas ou pedreiras – até os considerados leves – por exemplo, serviços 
domésticos ou intelectuais, como cozinheiros, médicos e professores. 

Na Sociedade Romana, os filhos dos escravizados herdavam a condição dos seus pais. Além disso, os escravizados 
estavam sujeitos à toda sorte de castigos, podendo ser surrados, queimados e até crucificados. Apesar disso, a escravidão 
romana não se baseava apenas na violência física. O escravizado podia recuperar sua liberdade através do desejo de seu 
senhor, de serviços prestados ou do pagamento de sua dívida – quando fosse escravizado em razão do não pagamento 
dela; e, ao ser liberto, recuperava sua condição de cidadão. 

Na Europa, durante a Idade Média, a escravidão continuou existindo, mas os escravizados eram uma minoria e não se 
constituíam como principal forma de exploração do trabalho. A maior parte dos trabalhadores era de servos. Na servidão, o 
servo recebia um lote de terra do senhor feudal e deveria cultivá-lo para o seu próprio sustento e para o de seu senhor, a 
quem tinha que entregar parte do que produzia. Em geral, os servos encontravam-se presos à terra, pois não podiam 
deixar o feudo no qual viviam e trabalhavam. No entanto, podiam possuir algumas ferramentas de produção e não podiam 
ser vendidos como os escravizados. 

A partir do século XV, época da expansão marítima e comercial europeia, liderada por Portugal e Espanha, que teve 
como um dos seus desdobramentos a colonização da América, iniciou-se a escravidão moderna. Nesse período, o 
Continente Africano foi incorporado aos circuitos comerciais da Europa, fornecendo diversas mercadorias, entre elas 
pessoas reduzidas à escravidão. A partir do século XVII, com o crescimento da lavoura canavieira na América portuguesa, 
o comércio de africanos escravizados se tornou um negócio muito lucrativo. Nesse processo, milhões de homens e
mulheres foram violentamente retirados de sua terra, separados do seu povo e de sua cultura e embarcados para a
América. 

A ESCRAVIDÃO MODERNA 

O africano escravizado era tratado como “peça”, como mercadoria, podendo ser comprado, vendido ou 
alugado, de acordo com o interesse de seu senhor. Apesar de existir a possibilidade de obter a alforria, ou 
seja, a liberdade, o africano livre permanecia à margem da sociedade em vários aspectos, não tendo, por 
exemplo, direito à participação política. Além disso, os africanos livres tinham de conviver com o medo da 
reescravização. 

32. Copie os quadros abaixo em seu caderno e depois preencha-os com as informações corretas.

Semelhanças 

Escravidão 
antiga 

Escravidão 
moderna 

Condição do 
escravizado 

Direito 

Trabalho 

Diferenças 

Escravidão 
antiga 

Escravidão 
moderna 

Origem 

Ocupações 

A situação 
dos libertos 
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No século XVI, diante do aumento da procura de trabalhadores para os 
engenhos de açúcar da América portuguesa, iniciou-se o comércio de 
escravizados para o Continente Americano, através do Oceano Atlântico.  

Esse negócio, que envolvia pessoas e produtos de várias parte do 
mundo, é chamado pelo historiadores de tráfico negreiro. O tráfico envolvia 
a captura de africanos, seu embarque e viagem nos navios negreiros, e sua 
venda nos portos e mercados da América.  

A ESCRAVIDÃO NA ÁFRICA E O TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS 
A escravidão não era uma instituição desconhecida dos africanos. No entanto, na África, a escravidão possuía 

características próprias, não tendo, por exemplo, nenhuma relação com a cor da pele. Nas sociedades africanas, 
os escravizados eram minoria. Em geral, as pessoas eram escravizadas por serem feitas prisioneiras nos conflitos – em 
geral, por terras ou poder – entre os povos africanos ou como punição por algum crime ou dívida não paga. 

Os escravizados eram empregados nas mais diversas atividades, como artesanato, mineração, agricultura ou comércio, 
sendo, em certas situações, submetidos à jornadas exaustivas de trabalho. Havia também a possibilidade de serem 
empregados em importantes cargos políticos e militares como pode ser observado, por exemplo, nos reinos de Oyo, Daomé 
e Songai. 

Além disso, a comercialização de pessoas escravizadas podia acontecer, mas não era uma atividade usual, e, entre 
alguns povos, havia ainda a possibilidade dos escravizados serem incorporados ao grupo de seu senhor como pessoas 
livres. 

A partir do século XV, com a chegada dos portugueses ao Continente Africano, os números da escravidão começaram 
a crescer. Alguns líderes africanos estabeleceram relações comerciais com os portugueses. As lideranças africanas 
aceitavam fornecer pessoas escravizadas e recebiam dos portugueses armas de fogo, tecidos, tabaco, entre outros 
produtos. 

A introdução das armas de fogo na África fez crescer os conflitos entre os povos africanos e aumentou a violência e a 
destruição desses embates. Os líderes africanos, desejosos de obter armas de fogo para manter ou ampliar o seu poder, 
passaram a promover guerras que tinham como objetivo obter prisioneiros, escravizá-los e negociá-los com os 
portugueses. A escravidão adquiria, dessa forma, um caráter comercial. 

Modelo de navio escravo exibido  
no Museu Nacional de História Americana (EUA). 
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O tráfico de africanos escravizados, que durou mais de 300 anos, envolveu comerciantes europeus - no início, 
portugueses e, posteriormente, também ingleses, holandeses, franceses, entre outros -, com o apoio de seus governos, 
e africanos (chefes e soberanos locais e negociantes). Os lucros obtidos com o comércio de escravizados eram tão altos 
que, no século XVII, os rendimentos que a Coroa portuguesa obtinha com o negócio eram equivalentes aos do comércio 
do açúcar. Da mesma forma, os negociantes envolvidos no tráfico, como os do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador, 
por exemplo, conseguiram acumular fortunas com a atividade. 

Qual a origem dos africanos escravizados? 
De acordo com especialistas, cerca de 11 milhões de africanos 

foram trazidos e escravizados na América enquanto o tráfico 
negreiro  durou. Desse total, quase 40%, ou aproximadamente 
4,5 milhões de pessoas, tiveram como destino o Brasil. Do total 
de africanos que chegaram ao Brasil, 25% eram iorubás, hauçás, 
jejes, entre outros, oriundos da África Ocidental, da região da 
Costa da Mina (atuais Nigéria, Gana e Benin). 

Os outros 75% eram da Região Congo-Angolana e da 
costa leste africana (Moçambique). Os povos da área Congo-
Angolana possuíam uma origem comum, falavam variações 
linguísticas do banto e possuíam certa unidade cultural. 
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Impactos da escravidão no Continente Africano – Como visto, milhões de africanos foram escravizados e 
obrigados a deixar a África. Os efeitos desse processo foram bastante negativos para o Continente Africano. As guerras 
para obtenção de cativos desestruturavam as comunidades, impactando, por exemplo, na produção de alimentos, o que 
ocasionava fome, doenças e mortes. Esse cenário, associado a problemas de natureza climática (secas), fez com que, 
entre os séculos XVI e XIX, a população africana praticamente não crescesse. Além disso, como os europeus forneciam 
produtos para obter os cativos, não existia estímulo às atividades produtivas como, por exemplo, a agricultura, o que 
contribuiu para o pequeno desenvolvimento de vários setores da economia africana. Na visão dos europeus, a função 
do Continente Africano era apenas a de fornecer mão de obra para a América. 

“Fomos arremessados, nus, porão adentro, os homens apinhados de um lado, e as mulheres de outro. O porão 
era tão baixo que não podíamos ficar de pé, éramos obrigados a nos agachar ou nos sentar no chão. Noite e dia eram 
iguais para nós, o sono nos sendo negado devido ao confinamento de nossos corpos. [..] 

[Havia dias em que os escravizados ficavam sem água e sem comida.]Houve um pobre companheiro que ficou tão 
desesperado pela sede que tentou apanhar a faca do homem que nos trazia água. Foi levado ao convés, e eu nunca 
mais soube o que lhe aconteceu. Suponho que tenha sido jogado ao mar.” 

34. O texto abaixo foi escrito por Mahommah Gardo Baquaqua, africano nascido na região do atual
Benin e trazido para Pernambuco como escravo em 1845. Após conseguir a liberdade, ele
escreveu um livro do qual se retirou o seguinte trecho:

Como o autor do texto descreve o tratamento dispensado aos africanos escravizados no navio negreiro? 

“(...) Por que será que os portugueses lançaram mão da 
escravidão do negro africano no lugar da escravidão indígena ou 
mesmo da mão de obra livre europeia?  

Durante muito tempo essa questão foi explicada como 
consequência de fatores socioculturais. Portugal tinha uma 
população pequena, não existia gente suficiente para colonizar 
todo o império que os portugueses haviam conquistado. Além 
disso, a escravidão indígena não teria tido êxito em virtude das 
características culturais dos “índios indolentes”. Assim, a única 
solução encontrada para a falta de portugueses e para a inaptidão 
indígena teria sido a utilização do negro africano.  

33. O texto abaixo apresenta uma explicação para que o tráfico de africanos escravizados fosse
largamente incentivado pela Coroa portuguesa na exploração dos seus territórios na América.
Leia-o com atenção.

No entanto, ao longo do tempo historiadores estudaram mais a fundo essa questão e puderam perceber que a 
escravidão negra se justifica muito mais por fatores econômicos. O tráfico, o comércio intercontinental de escravos, foi uma 
atividade extremamente lucrativa para as coroas europeias durante a época moderna, e é pela ótica das práticas 
mercantilistas que ele deve ser entendido. O escravo era uma das mais valiosas mercadorias que a metrópole vendia para 
a colônia, enriquecendo os comerciantes portugueses e facilitando a exploração do império português. A captura do índio 
nativo não proporcionava lucro algum para a metrópole [...]. A relação entre escravidão e comércio fica mais evidente 
quando se percebe que, embora iniciado pelos portugueses, o tráfico de escravos foi praticado por todas as potências 
mercantilistas da época moderna, como Holanda, França e Inglaterra.” 

BERTONI, Mauro; MALERBA, Jurandir. Nossa gente brasileira: textos e atividades para o ensino fundamental. Campinas: Papirus, 2001. p. 50. 
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Comerciante de Minas Gerais barganhando  
no mercado de escravos no Rio de Janeiro. 

De acordo com o texto, por qual motivo os portugueses deram preferência à escravização dos africanos? 

O GLOBO. 27 nov. 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/historiadores-traduzem-unica-autobiografia-escrita-por-ex-
escravo-que-viveu-no-brasil-14671795>, Acesso em: 11 de julho de 2020. 
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Um único planeta para se viver – página 6
1. Nativos.
2. Porque todos vivemos no planeta Terra e, se continuarmos poluindo, todos sofreremos consequências por isso.
3. O planeta Terra.
4. Mostrar que é preciso cuidar do planeta Terra.
5. Uma hipótese, uma condição.

Bichinhos de jardim - página 6 
1. A história se passa em um jardim durante o dia.
2. Às vezes.

O vento - página 7 
1. O eu poético tinha o desejo de transformar o vento em algo que pudesse ser fotografado.
2. Indicar que as demais partes do corpo poderiam ser incluídas.
3. Resposta pessoal.
Manoel de Barros – página 7
1. Minúcias, particularidades.
Fotografia  - página 7
1. Os sorrisos.
2. O primeiro texto utiliza apenas a linguagem verbal e a fotografia apenas a não verbal.

Brasil ganha centro para proteger espécies nativas em extinção – página 9 
1. Desaparecimento para sempre.
2. Informar sobre a criação de  um centro de proteção de espécies nativas em extinção, no Brasil.
3. Foz do Iguaçu
4. Estados Unidos, Reino Unido e Portugal.
5. Fato.
6. Hoje em dia.

Amazônia – Página 10 
1. Dar uma informação ao leitor.
2. Formal.
3. Cinco milhões e meio .
4. Amazônia tem sido constantemente ameaçada por inúmeras atividades predatórias, entre elas: a extração
de madeira, a mineração, as obras de infraestrutura e a conversão da floresta em áreas para pasto e agricultura.

Carta – página 11 
1. Aos(às) alunos(as).
2. A linguagem deve ser clara. A linguagem da carta é formal.
3. Um exagero de planos.
Calvin – página 11
1. Feliz.
2. O humor está nas respostas dadas pelo personagem Calvin.

Herdeiros do futuro – página 12 
1. Ambos estão escritos em versos e estrofes.
2. O futuro.
3. Reforçar a ideia de insegurança em relação ao futuro.
4. A reflexão sobre o cuidado que precisamos ter com a natureza.

Bolinha – página 13 
1. Contar uma história.
2. Dentro de casa.
3. Porque fazia uma pipa.
4. Agora.
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Impactos da escravidão no Continente Africano – Como visto, milhões de africanos foram escravizados e 
obrigados a deixar a África. Os efeitos desse processo foram bastante negativos para o Continente Africano. As guerras 
para obtenção de cativos desestruturavam as comunidades, impactando, por exemplo, na produção de alimentos, o que 
ocasionava fome, doenças e mortes. Esse cenário, associado a problemas de natureza climática (secas), fez com que, 
entre os séculos XVI e XIX, a população africana praticamente não crescesse. Além disso, como os europeus forneciam 
produtos para obter os cativos, não existia estímulo às atividades produtivas como, por exemplo, a agricultura, o que 
contribuiu para o pequeno desenvolvimento de vários setores da economia africana. Na visão dos europeus, a função 
do Continente Africano era apenas a de fornecer mão de obra para a América. 

“Fomos arremessados, nus, porão adentro, os homens apinhados de um lado, e as mulheres de outro. O porão 
era tão baixo que não podíamos ficar de pé, éramos obrigados a nos agachar ou nos sentar no chão. Noite e dia eram 
iguais para nós, o sono nos sendo negado devido ao confinamento de nossos corpos. [..] 

[Havia dias em que os escravizados ficavam sem água e sem comida.]Houve um pobre companheiro que ficou tão 
desesperado pela sede que tentou apanhar a faca do homem que nos trazia água. Foi levado ao convés, e eu nunca 
mais soube o que lhe aconteceu. Suponho que tenha sido jogado ao mar.” 

34. O texto abaixo foi escrito por Mahommah Gardo Baquaqua, africano nascido na região do atual
Benin e trazido para Pernambuco como escravo em 1845. Após conseguir a liberdade, ele
escreveu um livro do qual se retirou o seguinte trecho:

Como o autor do texto descreve o tratamento dispensado aos africanos escravizados no navio negreiro? 

“(...) Por que será que os portugueses lançaram mão da 
escravidão do negro africano no lugar da escravidão indígena ou 
mesmo da mão de obra livre europeia?  

Durante muito tempo essa questão foi explicada como 
consequência de fatores socioculturais. Portugal tinha uma 
população pequena, não existia gente suficiente para colonizar 
todo o império que os portugueses haviam conquistado. Além 
disso, a escravidão indígena não teria tido êxito em virtude das 
características culturais dos “índios indolentes”. Assim, a única 
solução encontrada para a falta de portugueses e para a inaptidão 
indígena teria sido a utilização do negro africano.  

33. O texto abaixo apresenta uma explicação para que o tráfico de africanos escravizados fosse
largamente incentivado pela Coroa portuguesa na exploração dos seus territórios na América.
Leia-o com atenção.

No entanto, ao longo do tempo historiadores estudaram mais a fundo essa questão e puderam perceber que a 
escravidão negra se justifica muito mais por fatores econômicos. O tráfico, o comércio intercontinental de escravos, foi uma 
atividade extremamente lucrativa para as coroas europeias durante a época moderna, e é pela ótica das práticas 
mercantilistas que ele deve ser entendido. O escravo era uma das mais valiosas mercadorias que a metrópole vendia para 
a colônia, enriquecendo os comerciantes portugueses e facilitando a exploração do império português. A captura do índio 
nativo não proporcionava lucro algum para a metrópole [...]. A relação entre escravidão e comércio fica mais evidente 
quando se percebe que, embora iniciado pelos portugueses, o tráfico de escravos foi praticado por todas as potências 
mercantilistas da época moderna, como Holanda, França e Inglaterra.” 

BERTONI, Mauro; MALERBA, Jurandir. Nossa gente brasileira: textos e atividades para o ensino fundamental. Campinas: Papirus, 2001. p. 50. 
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Comerciante de Minas Gerais barganhando  
no mercado de escravos no Rio de Janeiro. 

De acordo com o texto, por qual motivo os portugueses deram preferência à escravização dos africanos? 

O GLOBO. 27 nov. 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/historiadores-traduzem-unica-autobiografia-escrita-por-ex-
escravo-que-viveu-no-brasil-14671795>, Acesso em: 11 de julho de 2020. 
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Um único planeta para se viver – página 6
1. Nativos.
2. Porque todos vivemos no planeta Terra e, se continuarmos poluindo, todos sofreremos consequências por isso.
3. O planeta Terra.
4. Mostrar que é preciso cuidar do planeta Terra.
5. Uma hipótese, uma condição.

Bichinhos de jardim - página 6 
1. A história se passa em um jardim durante o dia.
2. Às vezes.

O vento - página 7 
1. O eu poético tinha o desejo de transformar o vento em algo que pudesse ser fotografado.
2. Indicar que as demais partes do corpo poderiam ser incluídas.
3. Resposta pessoal.
Manoel de Barros – página 7
1. Minúcias, particularidades.
Fotografia  - página 7
1. Os sorrisos.
2. O primeiro texto utiliza apenas a linguagem verbal e a fotografia apenas a não verbal.

Brasil ganha centro para proteger espécies nativas em extinção – página 9 
1. Desaparecimento para sempre.
2. Informar sobre a criação de  um centro de proteção de espécies nativas em extinção, no Brasil.
3. Foz do Iguaçu
4. Estados Unidos, Reino Unido e Portugal.
5. Fato.
6. Hoje em dia.

Amazônia – Página 10 
1. Dar uma informação ao leitor.
2. Formal.
3. Cinco milhões e meio .
4. Amazônia tem sido constantemente ameaçada por inúmeras atividades predatórias, entre elas: a extração
de madeira, a mineração, as obras de infraestrutura e a conversão da floresta em áreas para pasto e agricultura.

Carta – página 11 
1. Aos(às) alunos(as).
2. A linguagem deve ser clara. A linguagem da carta é formal.
3. Um exagero de planos.
Calvin – página 11
1. Feliz.
2. O humor está nas respostas dadas pelo personagem Calvin.

Herdeiros do futuro – página 12 
1. Ambos estão escritos em versos e estrofes.
2. O futuro.
3. Reforçar a ideia de insegurança em relação ao futuro.
4. A reflexão sobre o cuidado que precisamos ter com a natureza.

Bolinha – página 13 
1. Contar uma história.
2. Dentro de casa.
3. Porque fazia uma pipa.
4. Agora.

Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   141Material_Rioeduca_2Semestre_7Ano_completo_22_07_2021_TERCEIRA PROVA - CORREÇÕES.indd   141 23/07/2021   18:04:5323/07/2021   18:04:53



GA
BA

RI
TO

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 7º
 A

NO
 

142 

Armandinho – página 14 
1. Apenas com imagens.
2. Ao ar livre.
3. Estão brincando.
4. Alegria. Pela expressão e comportamento do animalzinho.
Armandinho – página 15
Refletindo...
A mensagem positiva é que devemos ter força, resistência e determinação.

Mafalda – página 15 
1. Mafalda. A sua experiência é o foco da história contada.
2. De dia, na praia.
3. Demonstra frustração.
4. Fazendo um julgamento.
5. Não. O pai não esperava ouvir uma crítica ao mar.

Otto e Heitor – página 14 
1. Opinião.
Bichinhos de jardim – página 14
1. Para representar o som que o teclado do celular faz ao ser tocado.

Bela e a Fera – página16 
1. O texto 1 ilustra um filme e se utiliza de linguagem verbal e não verbal. O texto 2  apresenta, de forma resumida, o
seu enredo.
2. “Bela vive num vilarejo com o pai (...)”
3. Porque estava desesperada.
4. Refere-se à personagem Fera.
5. A ideia de oposição, de contraposição de ideias
6. Escondido.

A princesa e o grão de ervilha – página 17 
1. Em um castelo.
2. Brilhavam, rugiam e despejava-se
3. Porque caía um forte temporal. É estranha.
4. A rainha.
5. Quando a rainha coloca um grão de  ervilha debaixo dos cobertores e colchões.
6. O grão de ervilha.
7. Foi reconhecida como uma verdadeira princesa e casou-se com o príncipe.

Namoro & Futebol – página 19 
1. Foi contada em 3ª pessoa. Eles se conheceram na escola.
2. Resposta pessoal. O(a) aluno(a) pode afirmar ser um texto que apresenta um
tema cotidiano com poucos personagens.
3. Os personagens se conhecem na escola e começam a namorar.
4. Mas.
5. Amor, namoro.
6. O futebol.
7. Sugere que o namorado gostava muito de futebol.
8. Quando a menina passa a se interessar pelo futebol e um dia diz ao namorado
que quer  começar a jogar também.
9. O momento do pênalti.
10. Placar de uma competição.
11. Eles fizeram as pazes.

Refletindo... 
Ao machismo. 
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Anúncio publicitário -  página 20 
1. Anunciar um produto.
2. Sim. O desenho e as cores.
1. Uma ideia
2. Orientar as pessoas a checarem as informações lidas na internet e nas
redes sociais. Contra as fake News.
3. Significa um apelo, expressando um pedido.

Havia um pé de romã - página 21 
1. Expressa condição.
2. O mapa.
3. 1ª pessoa.
4. “Ele teria menos casas e mais árvores e bichos.”
5. Uma opinião.
6. (...) algo assim confusamente como um título de barão.”
7. Uma adição de ideias.
Havia um pé de romã - página 22
Resposta pessoal.  O(a) aluno(a) pode ressaltar que a crônica tem um tema comum, leve.
2. Expressa tempo.
3. Mais - com maior intensidade. Mas – denota uma oposição de ideias.
4. “Penso em muitas coisas aqui, neste chuvoso domingo, olhando um pé de romã no quintal de uma cidade
estranha.

Atividade oral – página 22 
Quanto à estrutura: ambos os textos são escritos em prosa.  
A diferença é que  “Havia um pé de romã” é um texto 
narrativo e “Pé de romã” é informativo. 

Homenagem ao grande cronista - página 22 
1. Rubem Braga nasceu em Cachoeiro de
Itapemirim (ES).
2. O significa é apenas.

Palavras de griot - página 24 
1. Oralmente.
2. Poeta, músico e contador de história.
3. Uma árvore quase mágica.

Por que os pescadores gostam do vento? - página 25 
1. No começo dos tempos.
2. Porque o céu ficava pertinho da Terra.
3.(...) elas se armavam de longas varas e pescavam estrelas para suas crianças brincarem.
4. Em harmonia.
5. Alguns filhos da Lua quiseram brincar com os filhos do Sol, apesar da proibição da mãe.
6. Em brasa.
7. (...) A Lua, aborrecida, quis se vingar.
8. Quando a Lua quis se vingar.
9. Os filhos do Sol.
10. Porque eles sabem que o vento nasce da boca dos peixes do mar, antigos filhos do Sol.

A bola  -  página 26 
1. Uma bola.
2. A bola do pai era de couro e a do filho de plástico.
3. Não, porque  pais e filhos não se tratam pelos seus respectivos
nomes, normalmente.

A bola  -  página 26 
1. Desembrulhou e disse “legal”. Porque
parece que não queria magoar o pai.
2. Porque procurava alguma coisa.

Baobá - página 24 
1. Particular.
2. As folhas.
3. Um fato.
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Armandinho – página 14 
1. Apenas com imagens.
2. Ao ar livre.
3. Estão brincando.
4. Alegria. Pela expressão e comportamento do animalzinho.
Armandinho – página 15
Refletindo...
A mensagem positiva é que devemos ter força, resistência e determinação.

Mafalda – página 15 
1. Mafalda. A sua experiência é o foco da história contada.
2. De dia, na praia.
3. Demonstra frustração.
4. Fazendo um julgamento.
5. Não. O pai não esperava ouvir uma crítica ao mar.

Otto e Heitor – página 14 
1. Opinião.
Bichinhos de jardim – página 14
1. Para representar o som que o teclado do celular faz ao ser tocado.

Bela e a Fera – página16 
1. O texto 1 ilustra um filme e se utiliza de linguagem verbal e não verbal. O texto 2  apresenta, de forma resumida, o
seu enredo.
2. “Bela vive num vilarejo com o pai (...)”
3. Porque estava desesperada.
4. Refere-se à personagem Fera.
5. A ideia de oposição, de contraposição de ideias
6. Escondido.

A princesa e o grão de ervilha – página 17 
1. Em um castelo.
2. Brilhavam, rugiam e despejava-se
3. Porque caía um forte temporal. É estranha.
4. A rainha.
5. Quando a rainha coloca um grão de  ervilha debaixo dos cobertores e colchões.
6. O grão de ervilha.
7. Foi reconhecida como uma verdadeira princesa e casou-se com o príncipe.

Namoro & Futebol – página 19 
1. Foi contada em 3ª pessoa. Eles se conheceram na escola.
2. Resposta pessoal. O(a) aluno(a) pode afirmar ser um texto que apresenta um
tema cotidiano com poucos personagens.
3. Os personagens se conhecem na escola e começam a namorar.
4. Mas.
5. Amor, namoro.
6. O futebol.
7. Sugere que o namorado gostava muito de futebol.
8. Quando a menina passa a se interessar pelo futebol e um dia diz ao namorado
que quer  começar a jogar também.
9. O momento do pênalti.
10. Placar de uma competição.
11. Eles fizeram as pazes.

Refletindo... 
Ao machismo. 
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1. Uma ideia
2. Orientar as pessoas a checarem as informações lidas na internet e nas
redes sociais. Contra as fake News.
3. Significa um apelo, expressando um pedido.

Havia um pé de romã - página 21 
1. Expressa condição.
2. O mapa.
3. 1ª pessoa.
4. “Ele teria menos casas e mais árvores e bichos.”
5. Uma opinião.
6. (...) algo assim confusamente como um título de barão.”
7. Uma adição de ideias.
Havia um pé de romã - página 22
Resposta pessoal.  O(a) aluno(a) pode ressaltar que a crônica tem um tema comum, leve.
2. Expressa tempo.
3. Mais - com maior intensidade. Mas – denota uma oposição de ideias.
4. “Penso em muitas coisas aqui, neste chuvoso domingo, olhando um pé de romã no quintal de uma cidade
estranha.

Atividade oral – página 22 
Quanto à estrutura: ambos os textos são escritos em prosa.  
A diferença é que  “Havia um pé de romã” é um texto 
narrativo e “Pé de romã” é informativo. 

Homenagem ao grande cronista - página 22 
1. Rubem Braga nasceu em Cachoeiro de
Itapemirim (ES).
2. O significa é apenas.

Palavras de griot - página 24 
1. Oralmente.
2. Poeta, músico e contador de história.
3. Uma árvore quase mágica.

Por que os pescadores gostam do vento? - página 25 
1. No começo dos tempos.
2. Porque o céu ficava pertinho da Terra.
3.(...) elas se armavam de longas varas e pescavam estrelas para suas crianças brincarem.
4. Em harmonia.
5. Alguns filhos da Lua quiseram brincar com os filhos do Sol, apesar da proibição da mãe.
6. Em brasa.
7. (...) A Lua, aborrecida, quis se vingar.
8. Quando a Lua quis se vingar.
9. Os filhos do Sol.
10. Porque eles sabem que o vento nasce da boca dos peixes do mar, antigos filhos do Sol.

A bola  -  página 26 
1. Uma bola.
2. A bola do pai era de couro e a do filho de plástico.
3. Não, porque  pais e filhos não se tratam pelos seus respectivos
nomes, normalmente.

A bola  -  página 26 
1. Desembrulhou e disse “legal”. Porque
parece que não queria magoar o pai.
2. Porque procurava alguma coisa.

Baobá - página 24 
1. Particular.
2. As folhas.
3. Um fato.
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A bola  -  página 27 
1. O uso dos travessões
2. Resposta pessoal. O(a) aluno(a) pode afirmar ser um texto que apresenta um tema cotidiano com poucos
personagens.
3. O presente que o pai deu ao menino.
4. As diferentes expectativas dos personagens.
5. Monster Baú.
6. O fato de o garoto manejar bem os controles, ter coordenação motora e raciocínio rápido.
Reflexão - O pai está fazendo uma sugestão irônica.

Futebol - página 29 
1. O efeito é enfatizar o tema do poema.
2. Em qualquer lugar desde que se jogue com a alma.
3. A todos, sendo craques ou não.
4. Revela o encantamento pelo movimento dos jogadores.
5. Instantes de muita alegria, mágicos e criatividade.
6. A crônica foi escrita em prosa e o poema em versos. Ambos os textos
apresentam uma linguagem cuidada e poética.

É uma partida de futebol - página 29 
1. Sim. O futebol.
2. Fazer gol.
3. Gol e time.
4. Uma opinião do eu poético.
A resposta pode variar.

Cartum – página 30 
1. Um jogador correndo, chutando uma bola, e um goleiro enorme do
tamanho da baliza.
2. O futebol.
3. Demonstra que está tenso.
Resposta pessoal.

Cartum – página 30 
1. Misto.
2. Perto da praia e de uma fábrica
3. A conscientização sobre o meio
ambiente.
4. Para conferir uma certa ironia.

Declaração Universal dos Direitos Humanos – página 31 
1.Todos os seres humanos, sem exceção. 2. 73 anos.

Azul e lindo: Planeta Terra, Nossa casa – página 32 
1. De longe.
2. O homem está usando telescópios cada vez mais poderosos; foguetes capazes de ir cada vez mais longe;
antenas cada vez mais aperfeiçoadas.
3. “(...)temos que cuidar dela como cuidamos de nossa própria casa, e melhor ainda, pois da nossa casa nós
podemos nos mudar, da Terra não.”
4. ”Nós sabemos que não estamos tratando da Terra como deveríamos(...)”
5. Todos os homens.
6. Todos os homens.

A moedinha de prata – página 34 
1. Uma manifestação positiva!
2. Por mais de uma semana.
3. Durante mais de um ano.
4. Quando as outras moedas disseram que ela era falsa.
5. Sugestão de respostas
3ª pessoa:
“Certa manhã, ela notou que a bolsa  não ficara bem fechada, e
resolveu dar uma olhadinha para fora.”
1ª pessoa:
“Eu tinha sido feita na Casa da Moeda, e era inteiramente de prata.”

A moedinha de prata -  página 34 
6. Ser aceita de noite, amaldiçoada de
manhã.
7. “Oh, foi um tempo muito difícil!”
8. Quando deram-no a um estrangeiro.
Porque ele reconheceu o seu valor.
9. Refere--se à moeda de xelim.
10. (...) a justiça sempre triunfará.
11. Amigo.
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Pág. 39 
8. 
A) – 8° C B) – 3 gols C) – R$ 40,00
D) + 650 m E) + R$ 120,00        F)  – 10 m

9. 
A) 0 B) 19 C) 40 D) 19 E) 1 F) 31

Pág. 36 
1. 
A) 42 º C positivos ou 42 º acima de zero; ou ainda, mais 42 ºC.
B) – 2º C negativos ou 2º abaixo de zero; ou ainda, menos 2 ºC.
2.
A) – 1° C    B) Itatiaia     C) Rio das Ostras    D) Itatiaia e Nova Friburgo

Pág. 37 
3. 
A) 0 m   ( zero metro – nível do mar )
B) +15 m   ( quinze metros acima do nível do mar )
C) – 30 m  ( trinta metros de profundidade )
D) – 42 m  ( quarenta e dois metros de profundidade )

4. 

5. 
A) R$ 650,00 e R$ 200,00
B) – R$ 450,00,  – R$ 25,00 , – R$ 500,00  e – R$ 125,00
C) Saldo de – R$ 125,00 / significa uma dívida de 125,00 reais com o banco.

Pág. 38 
6.
A) A = – 4  B =  – 2  C  = + 1  D = + 5 
B) 9 unidades

7. 
1.600 m 
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A bola  -  página 27 
1. O uso dos travessões
2. Resposta pessoal. O(a) aluno(a) pode afirmar ser um texto que apresenta um tema cotidiano com poucos
personagens.
3. O presente que o pai deu ao menino.
4. As diferentes expectativas dos personagens.
5. Monster Baú.
6. O fato de o garoto manejar bem os controles, ter coordenação motora e raciocínio rápido.
Reflexão - O pai está fazendo uma sugestão irônica.

Futebol - página 29 
1. O efeito é enfatizar o tema do poema.
2. Em qualquer lugar desde que se jogue com a alma.
3. A todos, sendo craques ou não.
4. Revela o encantamento pelo movimento dos jogadores.
5. Instantes de muita alegria, mágicos e criatividade.
6. A crônica foi escrita em prosa e o poema em versos. Ambos os textos
apresentam uma linguagem cuidada e poética.

É uma partida de futebol - página 29 
1. Sim. O futebol.
2. Fazer gol.
3. Gol e time.
4. Uma opinião do eu poético.
A resposta pode variar.

Cartum – página 30 
1. Um jogador correndo, chutando uma bola, e um goleiro enorme do
tamanho da baliza.
2. O futebol.
3. Demonstra que está tenso.
Resposta pessoal.

Cartum – página 30 
1. Misto.
2. Perto da praia e de uma fábrica
3. A conscientização sobre o meio
ambiente.
4. Para conferir uma certa ironia.

Declaração Universal dos Direitos Humanos – página 31 
1.Todos os seres humanos, sem exceção. 2. 73 anos.

Azul e lindo: Planeta Terra, Nossa casa – página 32 
1. De longe.
2. O homem está usando telescópios cada vez mais poderosos; foguetes capazes de ir cada vez mais longe;
antenas cada vez mais aperfeiçoadas.
3. “(...)temos que cuidar dela como cuidamos de nossa própria casa, e melhor ainda, pois da nossa casa nós
podemos nos mudar, da Terra não.”
4. ”Nós sabemos que não estamos tratando da Terra como deveríamos(...)”
5. Todos os homens.
6. Todos os homens.

A moedinha de prata – página 34 
1. Uma manifestação positiva!
2. Por mais de uma semana.
3. Durante mais de um ano.
4. Quando as outras moedas disseram que ela era falsa.
5. Sugestão de respostas
3ª pessoa:
“Certa manhã, ela notou que a bolsa  não ficara bem fechada, e
resolveu dar uma olhadinha para fora.”
1ª pessoa:
“Eu tinha sido feita na Casa da Moeda, e era inteiramente de prata.”

A moedinha de prata -  página 34 
6. Ser aceita de noite, amaldiçoada de
manhã.
7. “Oh, foi um tempo muito difícil!”
8. Quando deram-no a um estrangeiro.
Porque ele reconheceu o seu valor.
9. Refere--se à moeda de xelim.
10. (...) a justiça sempre triunfará.
11. Amigo.
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Pág. 39 
8. 
A) – 8° C B) – 3 gols C) – R$ 40,00
D) + 650 m E) + R$ 120,00        F)  – 10 m

9. 
A) 0 B) 19 C) 40 D) 19 E) 1 F) 31

Pág. 36 
1. 
A) 42 º C positivos ou 42 º acima de zero; ou ainda, mais 42 ºC.
B) – 2º C negativos ou 2º abaixo de zero; ou ainda, menos 2 ºC.
2.
A) – 1° C    B) Itatiaia     C) Rio das Ostras    D) Itatiaia e Nova Friburgo

Pág. 37 
3. 
A) 0 m   ( zero metro – nível do mar )
B) +15 m   ( quinze metros acima do nível do mar )
C) – 30 m  ( trinta metros de profundidade )
D) – 42 m  ( quarenta e dois metros de profundidade )

4. 

5. 
A) R$ 650,00 e R$ 200,00
B) – R$ 450,00,  – R$ 25,00 , – R$ 500,00  e – R$ 125,00
C) Saldo de – R$ 125,00 / significa uma dívida de 125,00 reais com o banco.

Pág. 38 
6.
A) A = – 4  B =  – 2  C  = + 1  D = + 5 
B) 9 unidades

7. 
1.600 m 
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Pág. 46 
30. 625 envelopes
31. A)  – 8 B) + 8        C) – 16        D) 243
32.
A) 7 B) 8 C) Não existe D) 9 E) –  8
F) – 5 G) Não existe        H)  Não existe
33. 4 m

Pág. 40 
10. 
A) Não possui B) + 28 C) – 45 D) + 98

11. 
A) – 3 B) +2        C) – 6 D) – 2

12. – 9° C

Pág. 41 
13. Ela está com saldo devedor  de –  R$ 4,00.
14. 842 m de altitude.
15. A diferença de profundidade é de 7 m.
16. Mirella depositou R$ 55,00.

Pág. 42 
17. 99 m
18. + 15° C
19. A) – 3 B) – 27       C) – 11 D) + 23        E) + 3

Pág. 43 
20. R$ 91,00
21. Letra A ( 3 dias )
22. – R$ 90,00
23. 15 pontos

Pág. 44 
24. – 25 m de altitude
25. A)  0 B) – 36        C) + 192       D) + 20

Pág. 45 
26. – 7° C
27. – 150 m
28. – 14 m
29. – 9 m
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Pág. 53 
45. 
A) – 2,25 B) 0,6 C) – 0,666...        D)  2,4
46.

A) quarenta e cinco centésimos
45
100

= 
9
20

B) oito milésimos
8

1 000
= 1

125

C) quatro mil duzentos e oitenta e três centésimos
4283
100

D) trinta e sete décimos
37
10

Pág. 47 
34. 
A) reto B) raso C) obtuso D) reto E) obtuso

Pág. 48 
35. 
A) 480’ B) 144.000’’ C) 3° D) 17.950’’ E) 21.600’’ F) 32.315’’
G) 286.020’’     H)  22° 30’

Pág. 49 
36. 
A) 13° 35’ B) 20° 13’ 10’’      C) 64° 30’ D) 62° 30’’ E) 44° 38’ 8’’       F) 24° 30’
G) 20° 7’ 9’’      H) 18° 40’ 1’’ I) 40° 17’ 32’’     J) 125° 56’ 40’’
37. 22° 40’
38. 101°
39. 44° 30’

Pág. 50 
40. 
A) 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 45° B) 𝓍𝓍𝓍𝓍 =  80° C) 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 18° 50’ D ) = 20°

41. 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀� = 15°

Pág. 51 
42. 
A) 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 95° B) 𝓍𝓍𝓍𝓍 =  100° C) 25° D) 45°

Pág. 52 
43. 
A) Março B) 20 automóveis C) 530 automóveis

44. 
A) 3.950 produtos       B) 800 latinhas
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Pág. 46 
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31. A)  – 8 B) + 8        C) – 16        D) 243
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A) 7 B) 8 C) Não existe D) 9 E) –  8
F) – 5 G) Não existe        H)  Não existe
33. 4 m

Pág. 40 
10. 
A) Não possui B) + 28 C) – 45 D) + 98

11. 
A) – 3 B) +2        C) – 6 D) – 2

12. – 9° C

Pág. 41 
13. Ela está com saldo devedor  de –  R$ 4,00.
14. 842 m de altitude.
15. A diferença de profundidade é de 7 m.
16. Mirella depositou R$ 55,00.

Pág. 42 
17. 99 m
18. + 15° C
19. A) – 3 B) – 27       C) – 11 D) + 23        E) + 3

Pág. 43 
20. R$ 91,00
21. Letra A ( 3 dias )
22. – R$ 90,00
23. 15 pontos

Pág. 44 
24. – 25 m de altitude
25. A)  0 B) – 36        C) + 192       D) + 20
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27. – 150 m
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29. – 9 m
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A) – 2,25 B) 0,6 C) – 0,666...        D)  2,4
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A) quarenta e cinco centésimos
45
100
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9
20

B) oito milésimos
8

1 000
= 1
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C) quatro mil duzentos e oitenta e três centésimos
4283
100

D) trinta e sete décimos
37
10

Pág. 47 
34. 
A) reto B) raso C) obtuso D) reto E) obtuso

Pág. 48 
35. 
A) 480’ B) 144.000’’ C) 3° D) 17.950’’ E) 21.600’’ F) 32.315’’
G) 286.020’’     H)  22° 30’

Pág. 49 
36. 
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G) 20° 7’ 9’’      H) 18° 40’ 1’’ I) 40° 17’ 32’’     J) 125° 56’ 40’’
37. 22° 40’
38. 101°
39. 44° 30’

Pág. 50 
40. 
A) 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 45° B) 𝓍𝓍𝓍𝓍 =  80° C) 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 18° 50’ D ) = 20°

41. 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀� = 15°

Pág. 51 
42. 
A) 𝓍𝓍𝓍𝓍 = 95° B) 𝓍𝓍𝓍𝓍 =  100° C) 25° D) 45°

Pág. 52 
43. 
A) Março B) 20 automóveis C) 530 automóveis

44. 
A) 3.950 produtos       B) 800 latinhas
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Pág. 60 
65. 
A) R$ 25,00 . p  +  R$ 80,00 B) R$ 2.480,00
66.
A) 2. R$ 10,00  +  2 . R$ 1,00 . b B) R$ 56,00

Pág. 54 
47. 0,08 m    ou    8 cm
48. – 8,5° C (ou baixou 8,5°C)
49. 2,5 m  de diferença.
50. R$ 1.324,20

Pág. 55 
51. R$ 204,00
52. 1,84 m
53. 3 kg
54. 2,04 m²

Pág. 56 
55. R$ 70,50
56. 0,3 cm
57. R$ 67,50

Pág. 57 
58. 2,25 m²
59.

A) 5
8

B) 1,1 C) 0,1       D)  7
9

60. 4,5 m

Pág. 59 
62. R$ 120,00 + R$ 0,50. d
63. R$ 14,00 + R$ 3,50. c  + R$ 2,50 . s
64.
A) m = 5 B) 𝓍𝓍𝓍𝓍 =  4 C) 𝓍𝓍𝓍𝓍 =  28 D) p =  10 E) m = 140

Pág. 58 
61.
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Pág. 62 
67. 36 cm
68. 10 caminhões
69. 5 eletricistas
70.
A) 50     B) 27       C)  17,5      D) 280      E) 79,75      F) 450       G) 8       H) 11,2

Pág. 63 
71. 20%
72. R$   106,00
73. R$   600,00
74. R$ 1.062,50

Pág. 64 
75. 50%
76. ≅ 17%
77. 30%
78. ≅ 15%
79. 20%

Pág. 65 
80.  81. 

82. 

Pág. 66 
83.  84. 
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Página 77 
22) A luz.
23) Formigas e cupins.
24) (x) Chuva

Página 67 
1. Agentes estranhos ao corpo humano como um
microrganismo causador de doença. 
2. Proteínas especiais de defesa do nosso organismo. 

Página 68 
3. A vacina previne a doença e é mais fácil prevenir a doença do que
tratá-la; ajudam a comunidade como um todo, protegendo os
vacinados ou não; ajudam a erradicar doenças como a varíola.
4. As vacinas são produzidas com técnicas modernas em laboratórios
a partir de organismos enfraquecidos, mortos ou alguns de seus
derivados.
5. Varíola.
6. Hepatite B, Meningocócica C, Febre amarela, Tríplice viral
(sarampo, caxumba e rubéola), HPV e Dupla adulto (difteria e tétano).
7) Resposta pessoal.

Página 69 
8.São acelulares; são parasitas
intracelulares obrigatórios; apresentam
material genético DNA ou RNA;
apresentam cápsula de proteína como
proteção ao material genético. 
9. A célula procariota não apresenta
organelas membranosas e nem núcleo
organizado, estando o DNA disperso
no citoplasma. A célula eucariota apresenta
organelas membranosas e núcleo
delimitado por membrana nuclear.

Página 70 
10. Membrana plasmática, citoplasma e material genético (DNA), além dos ribossomos.
11. O material genético (DNA) pode ser observado na imagem, mas se encontra disperso no citoplasma. Não
existe membrana nuclear delimitando o material genético. Classificação quanto ao número de células:
unicelular.  Classificação quanto à organização do núcleo: procarionte.

Página 71 
12. Bactéria: unicelular 
Pulga: pluricelular
Homem: pluricelular
Roedor: pluricelular
Marmota: pluricelular
13. A- Unicelular; B- Unicelular; C- Unicelular; D- Unicelular;
E- Pluricelular

Página 75 
14. Macacos: coatás, cuxiús, barrigudos. Mamíferos terrestres,
como onças, tamanduás,  e mamíferos aquáticos, como peixes-
boi e botos.  Répteis, como  lagartos, jacarés, tartarugas e
serpentes. Anfíbios, como rãs, sapos e pererecas e cerca de 85%
das espécies de peixes de toda a América do Sul.
15. É o fenômeno de migração de peixes para as águas
amazônicas tentando encontrar locais adequados para
a reprodução e desova.
16) A Amazônia é uma grande fonte de vapor d`água para várias
regiões do mundo, contribuindo para a regularidade das chuvas,
por espalhar frescor e umidade para essas regiões, deixando o
clima mais ameno.

Página 76 
17. É um solo bastante arenoso com uma fina
camada de nutrientes, considerado pobre para
a agricultura. O húmus se forma a partir da
decomposição de folhas, frutos e animais
mortos da própria floresta.
18. Ocorre quando as fortes chuvas lavam o
solo carregando a camada de nutrientes dele.
É comum em áreas desmatadas.
19. É o processo de transformação do bioma
da Floresta Amazônica que vai perdendo as
características de densa floresta e adquirindo
características de savana, cerrado, com
aumento de vegetais que resistem à seca, às
altas temperaturas e ao fogo.
20. Esse processo faz desaparecer, aos
poucos, o bioma Floresta Amazônica para dar
lugar ao aumento do cerrado, diminuindo assim
a biodiversidade.
21. Cerrado. 
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Página 78 
EXPERIMENTANDO 1 

1) Resposta pessoal.
2) No terrário sem luz as plantas não fazem fotossíntese e morrem. Com o passar do tempo, os animais morrerão.
3) A luz é fundamental para a sobrevivência do terrário.
4) Resposta pessoal.
5) As sementes que foram regadas germinaram. As sementes que não foram regadas não germinaram.
6) Resposta pessoal.
7) As sementes não germinaram ou não se desenvolvem sem o solo.

Página 88 
48. São aqueles que levaram milhões de anos para
se formarem, originando-se através da
decomposição de plantas e de outros seres vivos.
49.O petróleo e seus derivados, como a gasolina, o
diesel e o gás natural, e o carvão mineral.
50. Energia eólica, solar, hidráulica, biomassa, entre
outras.
51. Etanol, biodiesel e biogás.

Página 79 
25. O milho, a soja, a cana-de-açúcar e o algodão. 
26. Caatinga significa “mata branca”. O nome está
relacionado à característica da vegetação ressecada
no período da seca.

Página 80 
27. Floresta Amazônica, Cerrado e Mata Atlântica. 
28. Rio Grande do Sul.

Página 82 
29.Amazônia. 
30. Pampa. 
31. Mata Atlântica. 
32. Cerrado.
33. O Pantanal apresentou um aumento de 492,8% de
focos de incêndio, seguido por Pampa (91,3%);
Mata Atlântica e Cerrado (61,9%); Caatinga (31,8%);
Amazônia (30,4%).

Página 83 
34. 2019. 
35. Em 2020, devido ao confinamento, houve redução da
circulação de veículos nas ruas, o que fez diminuir
a poluição atmosférica com a diminuição da emissão de
gases poluentes dos automóveis. 

Página 84 
36. Nitrogênio e oxigênio. 
37. Gás carbônico, argônio, neônio, hélio e metano. 

Página 85 
38 Fenômeno natural responsável pelo aquecimento da 
superfície da Terra que permite a vida.  
39) Superaquecimento da Terra provocado pelo aumento
da emissão de gases do efeito estufa. 

Página 86 
40. CO2. 
41. CH4.
42. CO2. – 82% e CH4 – 12%. 
43.. CO2. – 70% e CH4– 19%. 
44. Sim. O CO2 diminuiu um pouco e o
CH4 aumentou, em 2015. 

Página 87 
45. As algas marinhas, nos oceanos,
consomem CO2 durante o processo de
fotossíntese, assim como as árvores das florestas. 
46. Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e
Recusar. 
47. 5 toneladas de CO2..

Página 90 
52. Sim. Liquidificador, ventilador, batedeira,
secador, furadeira e barbeador. 
53. Elétrica. 
54. Todos. 
55. Todos.
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das espécies de peixes de toda a América do Sul.
15. É o fenômeno de migração de peixes para as águas
amazônicas tentando encontrar locais adequados para
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por espalhar frescor e umidade para essas regiões, deixando o
clima mais ameno.
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17. É um solo bastante arenoso com uma fina
camada de nutrientes, considerado pobre para
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decomposição de folhas, frutos e animais
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EXPERIMENTANDO 1 

1) Resposta pessoal.
2) No terrário sem luz as plantas não fazem fotossíntese e morrem. Com o passar do tempo, os animais morrerão.
3) A luz é fundamental para a sobrevivência do terrário.
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5) As sementes que foram regadas germinaram. As sementes que não foram regadas não germinaram.
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25. O milho, a soja, a cana-de-açúcar e o algodão. 
26. Caatinga significa “mata branca”. O nome está
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27. Floresta Amazônica, Cerrado e Mata Atlântica. 
28. Rio Grande do Sul.
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29.Amazônia. 
30. Pampa. 
31. Mata Atlântica. 
32. Cerrado.
33. O Pantanal apresentou um aumento de 492,8% de
focos de incêndio, seguido por Pampa (91,3%);
Mata Atlântica e Cerrado (61,9%); Caatinga (31,8%);
Amazônia (30,4%).
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34. 2019. 
35. Em 2020, devido ao confinamento, houve redução da
circulação de veículos nas ruas, o que fez diminuir
a poluição atmosférica com a diminuição da emissão de
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36. Nitrogênio e oxigênio. 
37. Gás carbônico, argônio, neônio, hélio e metano. 

Página 85 
38 Fenômeno natural responsável pelo aquecimento da 
superfície da Terra que permite a vida.  
39) Superaquecimento da Terra provocado pelo aumento
da emissão de gases do efeito estufa. 

Página 86 
40. CO2. 
41. CH4.
42. CO2. – 82% e CH4 – 12%. 
43.. CO2. – 70% e CH4– 19%. 
44. Sim. O CO2 diminuiu um pouco e o
CH4 aumentou, em 2015. 

Página 87 
45. As algas marinhas, nos oceanos,
consomem CO2 durante o processo de
fotossíntese, assim como as árvores das florestas. 
46. Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e
Recusar. 
47. 5 toneladas de CO2..

Página 90 
52. Sim. Liquidificador, ventilador, batedeira,
secador, furadeira e barbeador. 
53. Elétrica. 
54. Todos. 
55. Todos.
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Página 91 – Atividades 

1) Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.
2) Equador e Chile.
3) Oceano Atlântico

.Página 103 – Lendo Mapas 

1) A rede de transportes brasileira está concentrada no litoral, principalmente nos estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
2) Apenas as metrópoles, sobretudo as capitais dos estados, possuem aeroportos. Estão concentrados, predominantemente, nos
estados da Região Sudeste, como no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo.
3) (B), (A) e (C).

Página 92 – Atividades 

1) Sistema de Posicionamento Global (GPS, sigla em inglês).
2) Resposta pessoal. Espera-se que os(as) estudantes relatem características territoriais, destacando as dimensões do
Brasil, comparáveis a um continente.

Página 95 – Atividades 

1) Não. O Brasil é formado por diferentes etnias: indígenas e africanas, além das nacionalidades europeias que iniciaram um
processo de colonização ainda no século XV.
2) Etnia. Esse termo é mais adequado, porque representa as características culturais de um povo, muitas vezes marcantes para sua
existência.

Página 96 – Atividades 

1) Portugueses, italianos, guaranis, Tupis, nagôs, yorubá etc..
2) Não. Respostas pessoais. Espera-se que os(as) estudantes respondam que as etnias e nacionalidades que formaram o povo
brasileiro estavam por aqui ou chegaram em diferentes condições (colonizados e colonizadores, pessoas livres e pessoas
escravizadas).

Página 97– Atividades 

1) Muitos povos, como os Krenak, entendem a natureza como parte de suas comunidades, pertencentes diretamente às suas
famílias, às suas vidas. Resposta pessoal.
2) A natureza passa a ser mais intensamente afetada quando os colonizadores iniciaram um processo de exploração no litoral, o que
viria a ser o território brasileiro. As principais causas iniciais foram os interesses comerciais dos europeus nas Américas.

Página 98 – Atividades 

1) Mata Atlântica.
2) Amazônia.

Página 100 – Atividades 

1) Resposta pessoal. Espera-se que os(as) estudantes citem o campo, as áreas rurais ou as
fábricas, tendo em vista que podem pensar em produtos industrializados.
2) Espera-se que os(as) estudantes citem as mudanças de uma economia agroexportadora para
uma produção diversificada e industrializada ao longo do século XX.
3) Barão de Mauá. O nobre investiu na construção de uma linha férrea na cidade, a partir de uma
indústria siderúrgica, dando início ao trabalho industrial no Rio de Janeiro.

Página 102 – Atividades 

1) A atividade industrial pode causar a contaminação dos solos, das águas e do ar atmosférico.
2) Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo se destacam pelo número de estabelecimentos industriais. Porém, estados da Região
Sul também apresentam destaque na produção industrial brasileira.
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Página 114 – Lendo Mapas 

1) Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
2) Cuiabá, Goiânia e Campo Grande
114– Lendo Mapas
1) A Região Centro-Oeste abriga a capital política do país, Brasília.
2) Relevo dominado por planaltos, clima tropical e a presença de um bioma único, o Pantanal.

Página 105– Atividades 

1) Alguns dos fatores que podem ser citados pelos(as) estudantes são: diferentes ofertas de serviços, concentração populacional,
oferta de empregos e de renda.
2) Metrópoles.
3) Esse termo é usado para expressar as relações de dependência entre algumas cidades, de acordo com o seu tamanho e a escala
de influência: local, regional, nacional ou até global.

Página 107 – Lendo Mapas 

1) Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.
2) Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Belo Horizonte.
3) Minas Gerais.

Página 108 – Atividades 

1) A Região é marcada pela concentração populacional, de investimentos, de emprego e de renda.
2) Uma das causas que podem ser citadas pelos(as) estudantes são: presença dos centros de poder político; investimentos estatais;
histórico de atividades econômicas em escala nacional.
3) A Região Sudeste é marcada por um relevo formado por serras e planícies costeiras. Possui clima tropical e uma vegetação de
Mata Atlântica.

Página 109 – Lendo Mapas 

1) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
2) Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
3) Mato Grasso do Sul e São Paulo.

Página 110 – Atividades 

1) Uma diferença físico-natural que poderá ser citada pelos(as) estudantes é o clima; no Sudeste é Tropical, enquanto no Sul  ocorre
também o clima Subtropical.
2) As atividades econômicas, historicamente concentradas no litoral brasileiro, estiveram mais presentes nos estados dessas regiões,
devido à presença de centros históricos de poder e de produção como os primeiros conglomerados industriais do início do século XX.
3) A regionalização do IBGE respeita as divisas dos estados, já a regionalização em Complexos Regionais não. Outra diferença são
os critérios usados. Enquanto a regionalização do IBGE observa características físico-naturais, os Complexos Regionais foram
definidos segundo critérios exclusivamente socioeconômicos.

Página 111 – Lendo Mapas 

1) Região Norte: Amazonas (AM), Pará (PA), Acre (AC), Roraima (RR), Rondônia (RO), Amapá (AP) e Tocantins (TO). Região
Nordeste: Maranhão (MA), Piauí (PI), Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Sergipe
(SE) e Bahia (BA).
2) Região Norte: Rio Branco, Manaus, Porto Velho, Boa Vista, Macapá, Belém e Palmas. Região Nordeste: São Luís, Teresina,
Fortaleza, Natal, João Pessoa, Maceió, Acaraju e Salvador.

Página 112 – Atividades 

1) Podem ser destacadas as seguintes características: presença da Floresta Amazônica, de Povos Tradicionais e o Clima Equatorial.
2) População ribeirinha, povos indígenas e quilombolas.
3) Preservação da biodiversidade, garantia do equilíbrio climático regional e controle de doenças infectocontagiosas.
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Página 91 – Atividades 

1) Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.
2) Equador e Chile.
3) Oceano Atlântico

.Página 103 – Lendo Mapas 

1) A rede de transportes brasileira está concentrada no litoral, principalmente nos estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
2) Apenas as metrópoles, sobretudo as capitais dos estados, possuem aeroportos. Estão concentrados, predominantemente, nos
estados da Região Sudeste, como no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo.
3) (B), (A) e (C).

Página 92 – Atividades 

1) Sistema de Posicionamento Global (GPS, sigla em inglês).
2) Resposta pessoal. Espera-se que os(as) estudantes relatem características territoriais, destacando as dimensões do
Brasil, comparáveis a um continente.

Página 95 – Atividades 

1) Não. O Brasil é formado por diferentes etnias: indígenas e africanas, além das nacionalidades europeias que iniciaram um
processo de colonização ainda no século XV.
2) Etnia. Esse termo é mais adequado, porque representa as características culturais de um povo, muitas vezes marcantes para sua
existência.

Página 96 – Atividades 

1) Portugueses, italianos, guaranis, Tupis, nagôs, yorubá etc..
2) Não. Respostas pessoais. Espera-se que os(as) estudantes respondam que as etnias e nacionalidades que formaram o povo
brasileiro estavam por aqui ou chegaram em diferentes condições (colonizados e colonizadores, pessoas livres e pessoas
escravizadas).

Página 97– Atividades 

1) Muitos povos, como os Krenak, entendem a natureza como parte de suas comunidades, pertencentes diretamente às suas
famílias, às suas vidas. Resposta pessoal.
2) A natureza passa a ser mais intensamente afetada quando os colonizadores iniciaram um processo de exploração no litoral, o que
viria a ser o território brasileiro. As principais causas iniciais foram os interesses comerciais dos europeus nas Américas.

Página 98 – Atividades 

1) Mata Atlântica.
2) Amazônia.

Página 100 – Atividades 

1) Resposta pessoal. Espera-se que os(as) estudantes citem o campo, as áreas rurais ou as
fábricas, tendo em vista que podem pensar em produtos industrializados.
2) Espera-se que os(as) estudantes citem as mudanças de uma economia agroexportadora para
uma produção diversificada e industrializada ao longo do século XX.
3) Barão de Mauá. O nobre investiu na construção de uma linha férrea na cidade, a partir de uma
indústria siderúrgica, dando início ao trabalho industrial no Rio de Janeiro.

Página 102 – Atividades 

1) A atividade industrial pode causar a contaminação dos solos, das águas e do ar atmosférico.
2) Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo se destacam pelo número de estabelecimentos industriais. Porém, estados da Região
Sul também apresentam destaque na produção industrial brasileira.
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Página 114 – Lendo Mapas 

1) Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
2) Cuiabá, Goiânia e Campo Grande
114– Lendo Mapas
1) A Região Centro-Oeste abriga a capital política do país, Brasília.
2) Relevo dominado por planaltos, clima tropical e a presença de um bioma único, o Pantanal.

Página 105– Atividades 

1) Alguns dos fatores que podem ser citados pelos(as) estudantes são: diferentes ofertas de serviços, concentração populacional,
oferta de empregos e de renda.
2) Metrópoles.
3) Esse termo é usado para expressar as relações de dependência entre algumas cidades, de acordo com o seu tamanho e a escala
de influência: local, regional, nacional ou até global.

Página 107 – Lendo Mapas 

1) Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.
2) Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Belo Horizonte.
3) Minas Gerais.

Página 108 – Atividades 

1) A Região é marcada pela concentração populacional, de investimentos, de emprego e de renda.
2) Uma das causas que podem ser citadas pelos(as) estudantes são: presença dos centros de poder político; investimentos estatais;
histórico de atividades econômicas em escala nacional.
3) A Região Sudeste é marcada por um relevo formado por serras e planícies costeiras. Possui clima tropical e uma vegetação de
Mata Atlântica.

Página 109 – Lendo Mapas 

1) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
2) Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
3) Mato Grasso do Sul e São Paulo.

Página 110 – Atividades 

1) Uma diferença físico-natural que poderá ser citada pelos(as) estudantes é o clima; no Sudeste é Tropical, enquanto no Sul  ocorre
também o clima Subtropical.
2) As atividades econômicas, historicamente concentradas no litoral brasileiro, estiveram mais presentes nos estados dessas regiões,
devido à presença de centros históricos de poder e de produção como os primeiros conglomerados industriais do início do século XX.
3) A regionalização do IBGE respeita as divisas dos estados, já a regionalização em Complexos Regionais não. Outra diferença são
os critérios usados. Enquanto a regionalização do IBGE observa características físico-naturais, os Complexos Regionais foram
definidos segundo critérios exclusivamente socioeconômicos.

Página 111 – Lendo Mapas 

1) Região Norte: Amazonas (AM), Pará (PA), Acre (AC), Roraima (RR), Rondônia (RO), Amapá (AP) e Tocantins (TO). Região
Nordeste: Maranhão (MA), Piauí (PI), Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Sergipe
(SE) e Bahia (BA).
2) Região Norte: Rio Branco, Manaus, Porto Velho, Boa Vista, Macapá, Belém e Palmas. Região Nordeste: São Luís, Teresina,
Fortaleza, Natal, João Pessoa, Maceió, Acaraju e Salvador.

Página 112 – Atividades 

1) Podem ser destacadas as seguintes características: presença da Floresta Amazônica, de Povos Tradicionais e o Clima Equatorial.
2) População ribeirinha, povos indígenas e quilombolas.
3) Preservação da biodiversidade, garantia do equilíbrio climático regional e controle de doenças infectocontagiosas.
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Pagina 116  -  1. Resposta pessoal. 

 X Z E C H K C A P I T A L I S M O 
A B S O L U T I S M O K L S E V A 
S J T N R Ç S D A O C K N E M I C 
L Ç D Q O V Ç M K N T O S O J N I 
A W K U O M G E X A O R T Ç R D R 
M E X I W A T I K R S I S A K K E 
R D N S R O O K I Q A J I G O S M 
O O F T F R I C B U R G U E S I A 
F H W A T P U Y I I R T A V Ç Y T 
E Y A N W F K R M A Y Ã Y A L I T 
R E N A S C I M E N T O A N E J A 
 

Página 117 
2. 

Página 118 
3. A) Moleque: garoto de pouca idade / Quitanda: pequeno
estabelecimento comercial / Cuíca: tipo de tambor que
contém em seu interior uma varinha ou tira de couro em
contato com a membrana e que, ao ser friccionada, produz
um som rouco / Quitute: comida refinada; petisco / Canjica:
papa cremosa de milho verde ralado e cozido com leite e
açúcar; corá, jimbelê, curau / Berimbau: instrumento de
origem banta que consiste num arco de madeira retesado
por um fio de arame e com uma meia cabaça / Zoeira:
clamor de muitas vozes juntas; algazarra, barulheira, gritaria
/ Banguela: que ou quem se ressente da falta de um ou mais
dentes na parte frontal de uma ou de ambas as arcadas
dentárias.
B) Resposta pessoal.

Página 120 
4. A) F; B) V; C) F; D) V; E) V

`Página 120 - 5. Resposta pessoal. 

Página 121 -  6. Resposta pessoal. 

Página 124 
7. 
A) Nas cidades-estado maias existia um núcleo chamado de

centro cerimonial no qual estavam as principais construções e
viviam os governantes, sacerdotes, comerciantes e artesãos.

B) Os maias desenvolveram calendários extremamente precisos,
por conta do desenvolvimento da astronomia.

C) Por meio de guerras e alianças políticas, os astecas dominaram
outros povos que viviam na região.

D) A religião era extremamente importante para os astecas. Da
mesma forma que outros povos originários da América, eles
eram politeístas.

E) Para construir Tenochtitlán, os astecas precisaram utilizar
apuradas técnicas de cálculo e de construção.

F) Enquanto procuravam por terras férteis, os incas chegaram ao
interior das Cordilheiras dos Andes, em meados do século XIII,
onde se estabeleceram e fundaram a cidade de Cuzco.

G) As construções incas eram feitas com grandes blocos de rocha,
cortados com ferramentas de cobre, que se encaixavam, não
sendo necessário nenhuma substância para uni-los.

Página 124 
8. A) No caso dos incas, maias e astecas, os pesquisadores
acreditam que suas culturas foram construídas a partir das
crenças, tradições, conhecimentos, costumes e
comportamentos transmitidos por outros povos que viveram
antes ou ao mesmo tempo que eles.
B) A construção de grandes cidades, templos majestosos,
técnicas de irrigar o solo, calendários, escritas, estilos 
artísticos, deuses e rituais religiosos. 

Página 124 
9. A) A águia pousada em cima do cacto.
B) Resposta pessoal. É desejável que o aluno consiga identificar
que, através da referência a um símbolo cultural dos astecas, os
mexicanos se colocam como descendentes diretos desse povo.

Página 125 
10. Não. Essas populações podem ser agrupadas em quatro
famílias linguísticas principais: tupi-guarani, jê, karib e aruak. No
entanto, apesar das diferenças que existiam entre eles, podem
ser observadas algumas características comuns a esses povos,
como viverem em aldeias independentes umas das outras e
possuírem um grande conhecimento da flora e da fauna.

Página 125 - 11. Resposta pessoal. 

Página 126 
12. A) Resposta pessoal.
B) Nascer de novo. Resposta pessoal.

Página 127 - 13. Resposta pessoal. 

Página 129 
14. Os humanistas eram estudiosos, que defendiam
uma reforma educacional, a partir do estudo de autores
antigos – gregos e romanos – para a construção de um
novo conhecimento do homem e do mundo. Para eles,
os homens, recebendo a educação adequada, seriam
capazes de criar, controlar e transformar a natureza,
não sendo meros espectadores dos acontecimentos que
Deus “planejou”.
15. Era marcada pela recuperação dos critérios de
beleza da cultura greco-romana, pela adoção da técnica
da perspectiva, baseada em cálculos matemáticos, e
pelo cuidado com as representações realistas das
formas humanas e de paisagens. Além disso, passou a
retratar aspectos da vida social e cenas do cotidiano
das pessoas.
16. A noção de que a Terra gira em torno do Sol e
grandes progressos em Anatomia, Medicina,
Astronomia e Matemática. Além disso, projetaram-se
máquinas e equipamentos que só puderam ser
construídas muitos séculos depois.
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Página 138 
32. 

Página 129 
17. As autoridades religiosas não aprovaram esses estudos.
Quem ousava por em dúvida as verdades estabelecidas pela
Igreja podia sofrer represálias. Ser obrigado a se retratar,
ocorrendo a queima de seus livros em praça pública, além de
poder ser perseguido, torturado e até condenado à morte.

Página 129 
18. A cidade de Florença se localiza na Itália (Península
Itálica).
19. Ele participava dos círculos intelectuais da época e
patrocinava artistas, cientistas e intelectuais.
20. Resposta pessoal.

Página 130 
21. O apoio dos burgueses, que perceberam a importância da
monarquia para o crescimento dos seus negócios. Os nobres,
por sua vez, ao perderem poder no processo de crise do
feudalismo, também se aproximaram dos reis, buscando
assegurar seus domínios e privilégios. Por outro lado, os
camponeses passaram a ver os monarcas como capazes de
protegê-los dos abusos da nobreza.
22. O poder estava concentrado na figura do rei. Os monarcas
podiam fazer leis, criar tributos, convocar o exército e declarar
guerra aos outros reinos.
23. Não, pois o poder do rei era limitado pelos costumes e
direitos dos povos e pela tradição. Além disso, parte desse
poder era partilhado e exercido pelas pessoas nomeadas pelo
monarca para cuidar das finanças, elaborar leis e comandar os
exércitos.

Página 132 
24. As especiarias eram produtos, como cravo, canela, pimenta
e noz-moscada. Eram utilizadas pelos europeus na culinária e
também para fazer perfumes e remédios.
25. O astrolábio foi criado na Grécia Antiga. Já a bússola tem
sua invenção atribuída aos chineses. Ambas as invenções
foram introduzidas na Europa pelos árabes.
26. Pelos mercadores das cidades italianas de Gênova e
Veneza e pelos árabes.
27. Vasco da Gama, valendo-se da experiência dos
navegadores que o antecederam, contornou o litoral africano
para chegar ao Oriente. Já Cristóvão Colombo, por acreditar
que a Terra era redonda, decidiu, para atingir o mesmo objetivo,
navegar para o oeste.

Página 133 
28. A) Dores no corpo, na cabeça e no peito. As pessoas  não
conseguiam andar, precisavam permanecer deitas e nem se
movimentar podiam.
B) A fome.
C) Sessenta dias.
D) Pelo elevado número de mortes que elas causavam nas
populações indígenas. 

Página 135 
29. A) A resistência dos indígenas e os ataques dos súditos
de outras Coroas.
Criou o Governo-Geral.
A cidade de São Salvador. Para ser sede do Governo-Geral,
“para daí se dar favor e ajuda às outras povoações da costa
do Brasil e se ministrar a justiça”.

Página 136 
30. Para o autor, as condições de trabalho dos africanos
escravizados eram muito duras e precárias, motivo pelo
qual ele as compara com o inferno.

Página 137 - 31. As medidas de caráter protecionista. 

Página 139 
33. Pelos altos lucros que eram obtidos pela Coroa
portuguesa e pelos comerciantes com o tráfico de africanos
escravizados.
34. Os africanos escravizados eram apinhados no porão do
navio negreiro. Em virtude da altura do porão, não era
possível permanecer de pé. A comida e a água eram
insuficiente, e os indisciplinados eram lançados ao mar.
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Pagina 116  -  1. Resposta pessoal. 

 X Z E C H K C A P I T A L I S M O 
A B S O L U T I S M O K L S E V A 
S J T N R Ç S D A O C K N E M I C 
L Ç D Q O V Ç M K N T O S O J N I 
A W K U O M G E X A O R T Ç R D R 
M E X I W A T I K R S I S A K K E 
R D N S R O O K I Q A J I G O S M 
O O F T F R I C B U R G U E S I A 
F H W A T P U Y I I R T A V Ç Y T 
E Y A N W F K R M A Y Ã Y A L I T 
R E N A S C I M E N T O A N E J A 
 

Página 117 
2. 

Página 118 
3. A) Moleque: garoto de pouca idade / Quitanda: pequeno
estabelecimento comercial / Cuíca: tipo de tambor que
contém em seu interior uma varinha ou tira de couro em
contato com a membrana e que, ao ser friccionada, produz
um som rouco / Quitute: comida refinada; petisco / Canjica:
papa cremosa de milho verde ralado e cozido com leite e
açúcar; corá, jimbelê, curau / Berimbau: instrumento de
origem banta que consiste num arco de madeira retesado
por um fio de arame e com uma meia cabaça / Zoeira:
clamor de muitas vozes juntas; algazarra, barulheira, gritaria
/ Banguela: que ou quem se ressente da falta de um ou mais
dentes na parte frontal de uma ou de ambas as arcadas
dentárias.
B) Resposta pessoal.

Página 120 
4. A) F; B) V; C) F; D) V; E) V

`Página 120 - 5. Resposta pessoal. 

Página 121 -  6. Resposta pessoal. 

Página 124 
7. 
A) Nas cidades-estado maias existia um núcleo chamado de

centro cerimonial no qual estavam as principais construções e
viviam os governantes, sacerdotes, comerciantes e artesãos.

B) Os maias desenvolveram calendários extremamente precisos,
por conta do desenvolvimento da astronomia.

C) Por meio de guerras e alianças políticas, os astecas dominaram
outros povos que viviam na região.

D) A religião era extremamente importante para os astecas. Da
mesma forma que outros povos originários da América, eles
eram politeístas.

E) Para construir Tenochtitlán, os astecas precisaram utilizar
apuradas técnicas de cálculo e de construção.

F) Enquanto procuravam por terras férteis, os incas chegaram ao
interior das Cordilheiras dos Andes, em meados do século XIII,
onde se estabeleceram e fundaram a cidade de Cuzco.

G) As construções incas eram feitas com grandes blocos de rocha,
cortados com ferramentas de cobre, que se encaixavam, não
sendo necessário nenhuma substância para uni-los.

Página 124 
8. A) No caso dos incas, maias e astecas, os pesquisadores
acreditam que suas culturas foram construídas a partir das
crenças, tradições, conhecimentos, costumes e
comportamentos transmitidos por outros povos que viveram
antes ou ao mesmo tempo que eles.
B) A construção de grandes cidades, templos majestosos,
técnicas de irrigar o solo, calendários, escritas, estilos 
artísticos, deuses e rituais religiosos. 

Página 124 
9. A) A águia pousada em cima do cacto.
B) Resposta pessoal. É desejável que o aluno consiga identificar
que, através da referência a um símbolo cultural dos astecas, os
mexicanos se colocam como descendentes diretos desse povo.

Página 125 
10. Não. Essas populações podem ser agrupadas em quatro
famílias linguísticas principais: tupi-guarani, jê, karib e aruak. No
entanto, apesar das diferenças que existiam entre eles, podem
ser observadas algumas características comuns a esses povos,
como viverem em aldeias independentes umas das outras e
possuírem um grande conhecimento da flora e da fauna.

Página 125 - 11. Resposta pessoal. 

Página 126 
12. A) Resposta pessoal.
B) Nascer de novo. Resposta pessoal.

Página 127 - 13. Resposta pessoal. 

Página 129 
14. Os humanistas eram estudiosos, que defendiam
uma reforma educacional, a partir do estudo de autores
antigos – gregos e romanos – para a construção de um
novo conhecimento do homem e do mundo. Para eles,
os homens, recebendo a educação adequada, seriam
capazes de criar, controlar e transformar a natureza,
não sendo meros espectadores dos acontecimentos que
Deus “planejou”.
15. Era marcada pela recuperação dos critérios de
beleza da cultura greco-romana, pela adoção da técnica
da perspectiva, baseada em cálculos matemáticos, e
pelo cuidado com as representações realistas das
formas humanas e de paisagens. Além disso, passou a
retratar aspectos da vida social e cenas do cotidiano
das pessoas.
16. A noção de que a Terra gira em torno do Sol e
grandes progressos em Anatomia, Medicina,
Astronomia e Matemática. Além disso, projetaram-se
máquinas e equipamentos que só puderam ser
construídas muitos séculos depois.
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Página 138 
32. 

Página 129 
17. As autoridades religiosas não aprovaram esses estudos.
Quem ousava por em dúvida as verdades estabelecidas pela
Igreja podia sofrer represálias. Ser obrigado a se retratar,
ocorrendo a queima de seus livros em praça pública, além de
poder ser perseguido, torturado e até condenado à morte.

Página 129 
18. A cidade de Florença se localiza na Itália (Península
Itálica).
19. Ele participava dos círculos intelectuais da época e
patrocinava artistas, cientistas e intelectuais.
20. Resposta pessoal.

Página 130 
21. O apoio dos burgueses, que perceberam a importância da
monarquia para o crescimento dos seus negócios. Os nobres,
por sua vez, ao perderem poder no processo de crise do
feudalismo, também se aproximaram dos reis, buscando
assegurar seus domínios e privilégios. Por outro lado, os
camponeses passaram a ver os monarcas como capazes de
protegê-los dos abusos da nobreza.
22. O poder estava concentrado na figura do rei. Os monarcas
podiam fazer leis, criar tributos, convocar o exército e declarar
guerra aos outros reinos.
23. Não, pois o poder do rei era limitado pelos costumes e
direitos dos povos e pela tradição. Além disso, parte desse
poder era partilhado e exercido pelas pessoas nomeadas pelo
monarca para cuidar das finanças, elaborar leis e comandar os
exércitos.

Página 132 
24. As especiarias eram produtos, como cravo, canela, pimenta
e noz-moscada. Eram utilizadas pelos europeus na culinária e
também para fazer perfumes e remédios.
25. O astrolábio foi criado na Grécia Antiga. Já a bússola tem
sua invenção atribuída aos chineses. Ambas as invenções
foram introduzidas na Europa pelos árabes.
26. Pelos mercadores das cidades italianas de Gênova e
Veneza e pelos árabes.
27. Vasco da Gama, valendo-se da experiência dos
navegadores que o antecederam, contornou o litoral africano
para chegar ao Oriente. Já Cristóvão Colombo, por acreditar
que a Terra era redonda, decidiu, para atingir o mesmo objetivo,
navegar para o oeste.

Página 133 
28. A) Dores no corpo, na cabeça e no peito. As pessoas  não
conseguiam andar, precisavam permanecer deitas e nem se
movimentar podiam.
B) A fome.
C) Sessenta dias.
D) Pelo elevado número de mortes que elas causavam nas
populações indígenas. 

Página 135 
29. A) A resistência dos indígenas e os ataques dos súditos
de outras Coroas.
Criou o Governo-Geral.
A cidade de São Salvador. Para ser sede do Governo-Geral,
“para daí se dar favor e ajuda às outras povoações da costa
do Brasil e se ministrar a justiça”.

Página 136 
30. Para o autor, as condições de trabalho dos africanos
escravizados eram muito duras e precárias, motivo pelo
qual ele as compara com o inferno.

Página 137 - 31. As medidas de caráter protecionista. 

Página 139 
33. Pelos altos lucros que eram obtidos pela Coroa
portuguesa e pelos comerciantes com o tráfico de africanos
escravizados.
34. Os africanos escravizados eram apinhados no porão do
navio negreiro. Em virtude da altura do porão, não era
possível permanecer de pé. A comida e a água eram
insuficiente, e os indisciplinados eram lançados ao mar.
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Você já se autoavaliou? Sabe o que é ? 
Neste espaço você poderá refletir sobre a forma como se relaciona 

com  atividades e compromissos na sua aprendizagem.  
O(A) seu (sua) professor(a) vai combinar com você o momento de 

reflexão e análise.  

3ºB 4ºB 3ºB 4ºB 3ºB 4ºB 
1 Realizei  as atividades propostas pelos(as) professores(as)? 
2 Realizei atividades todos os dias? 
3 Me dediquei para fazer as atividades do melhor modo possível? 

4 Cumpri os prazos de entrega das atividades? 
5 Entendo as explicações dos(as) professores(as)? 

6 Procurei resolver minhas dúvidas, fazendo perguntas para 
o(s) professor(es) e/ou colegas?  

7 Utilizei outros materiais além do Material Rioeduca? 

8 Acessei o aplicativo Rioeduca em Casa? 

9 Assisti às videoaulas do Rioeduca na TV? 

10 Pedi ajuda a outra pessoa? 

Registre aqui como você pretende melhorar os pontos que identificou como fragilidades. 

Autoavaliação 
 A autoavaliação é proposta para ajudar você a ser, cada vez mais, o protagonista da sua aprendizagem. 

   A cada pergunta, se questione, pare para pensar sobre o seu comportamento e o seu caminhar nos estudos. Isso, 

com certeza, representa um passo importante para você construir mais autonomia e autoconhecimento.   

   O autoconhecimento é necessário para delimitarmos nossos objetivos. Quem pensa sobre si mesmo é capaz de se 

planejar e agir para conquistar o que deseja. 

"Para que serve o autoconhecimento? 

Para que eu ganhe potência, vitalidade, energia, competência no exercício da minha existência.” 

CORTELLA, Mario Sérgio. A sorte segue a coragem. São Paulo: Planeta, 2018. 

DICAS PARA 
NÃO ESQUECER

DE OLHO NO TEMPO

PONTOS IMPORTANTES
PARA PESQUISAREste é um espaço de 

anotações criado para 
você, estudante! A

cada bimestre,
registre. Essa é uma 
importante função da 
escrita. Ao registrar, 
nos organizamos.

Bom estudo!

QR CODE
De acesso a página 
caso deseje realizar

novos registros.

Data Atividade Entregue

PÁGINAS DESTE MATERIAL
RIOEDUCA PARA REVER

MATERIAL EXTRA 
PARA CONSULTA

DÚVIDAS
(PARA BUSCAR AJUDA)
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