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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 tem agora 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
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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 
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Um grande abraço e bons estudos!

Renan Ferreirinha
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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_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   3Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   3 27/07/2021   15:15:5827/07/2021   15:15:58



f

SUMÁRIO
LINGUA PORTUGUESA

PNEU FURADO 6
HOMEM NO MAR 7
ARMANDINHO
O RIO 10

GALERA DA PRAIA
PROJETO TAMAR 11

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: DIA MUNDIAL DA 
ÁGUA
DIA MUNDIAL DA ÁGUA

12

A CADEIRA DO DENTISTA 13

NO CINEMA: COMÉDIA
MIGUEL PAIVA 15

O BILHETE DE AMOR 16
O BILHETE 17
ELIAS JOSÉ 17
DOIS CORAÇÕES 18
COM CERTEZA TENHO AMOR 19
ARMANDINHO
CALVIN 20

O MATO 21
NOTÍCIA 22
CRISTO REDENTOR 23
CARTAZ FILME RIO
SINOPSE FILME RIO 25

URGENTE!

SAMBA DO AVIÃO

26

26
UMA MULHER SONHADORA 27
PLUFT, O FANTASMINHA 29
A CIGARRA E  A FORMIGA 31
REPORTAGEM 32
ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 34
OTTO E HEITOR
CARTUM 35

MATEMÁTICA

TERMO E EXPRESSÕES ALGÉBRICAS 36
VALOR NUMÉRICO 37
MONÔMIOS 39
GRAU DO MONÔMIO 39
MONÔMIOS OU TERMOS SEMELHANTES 40
ADIÇÃO ALGÉBRICA DE MONÔMIOS 41
MULTIPLICAÇÃO DE MONÔMIOS 42
DIVISÃO DE MONÔMIOS 43
POLINÔMIOS 44
GRAU DO POLINÔMIO 45
POLINÔMIOS ORDENADOS 46
ADIÇÃO DE POLINÔMIOS 47
SUBTRAÇÃO DE POLINÔMIOS 47
MULTIPLICAÇÃO DE POLINÔMIOS POR 
MONÔMIOS 49

MULTIPLICAÇÃO DE POLINÔMIO POR 
POLINÔMIO 50

DIVISÃO DE POLINÔMIO POR MONÔMIO 51
ÂNGULOS E SUAS MEDIDAS 52
BISSETRIZ DE UM ÂNGULO 53
ÂNGULOS COMPLEMENTARES 54
ÂNGULOS SUPLEMENTARES 55
ÂNGULOS OPOSTOS PELO VÉRTICE 56
EQUAÇÕES DE 1º GRAU 57
RAÍZES DE UMA EQUAÇÃO 58
RESOLUÇÃO DE EQUAÇÃO DE 1º GRAU 58
PROBLEMAS DE EQUAÇÃO DO 1º GRAU 
COM UMA INCÓGNITA 61

PORCENTAGEM 62
JUROS SIMPLES 64

f

SUMÁRIO
CIÊNCIAS

MOVIMENTO DE ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO 66
FASES DA LUA 69
ECLIPSES 71
ESTAÇÕES DO ANO 73
TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA 75
CAMINHOS DA ENERGIA ELÉTRICA 77
HORMÔNIOS 78
PRINCIPAIS GLÂNDULAS DO SISTEMA 
ENDÓCRINO 79

SISTEMA ENDÓCRINO E PUBERDADE 82
SISTEMAS GENITAIS MASCULINO E 
FEMININO 84

RESPONSABILIDADES DA GRAVIDEZ 86
MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS 87

AS INDEPENDÊNCIAS NA AMÉRICA 
ESPANHOLA 128

OS MOVIMENTOS REGIONALISTAS E 
ANTICOLONIAIS NO BRASIL 132

A CORTE PORTUGUESA CHEGA AO BRASIL

O IMPÉRIO NO BRASIL 1344

PERÍODO REGENCIAL (1831  – 1840) 135

133

HISTÓRIA

O ILUMINISMO: UMA NOVA VISÃO DE 
MUNDO 114

A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: O IMPACTO 
DAS INVENÇÕES NOS SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO

116

INDEPENDÊNCIA DOS EUA: NASCE UMA 
NAÇÃO NO CONTINENTE AMERICANO 119

122
A REVOLUÇÃO FRANCESA E A 
CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 
LIBERAL BURGUESA 

A ERA NAPOLEÔNICA 125
CONGRESSO DE VIENA E A SANTA ALIANÇA 126
O HAITI E SEU PROCESSO DE 
INDEPENDÊNCIA 127

INFECÇÕES SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS 88

GEOGRAFIA

AFINAL, O QUE A GEOGRAFIA ESTUDA? 90
TABELAS, GRÁFICOS E  MAPAS 91
DA  ORGANIZAÇÃO ATUAL DO MUNDO AOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS 92

"MOVIMENTOS SOCIAIS NAS REDES" 95
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E DIREITOS 
HUMANOS 96

DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS ÀS NOSSAS 
ORIGENS  98

NOSSOS TRAÇOS, NOSSA CULTURA, NOSSA 
HISTÓRIA: AMÉRICA E ÁFRICA EM 
CONEXÃO

101

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA E AMÉRICA 
LATINA: IDICADORES SOCIOECONÔMICOS 104

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA E 
AMÉRICA LATINA: CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS E QUESTÕES AMBIENTAIS

107

AMÉRICA E ÁFRICA: SERÁ QUE ESSES DOIS 
CONTINENTES TÊM ALGO EM COMUM? 109

GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA 140/143

MATEMÁTICA 144/149

CIÊNCIAS 150/151

GEOGRAFIA 152/153

HISTÓRIA 154/155

QUANTAS ETNIAS EXISTEM NO CONTINENTE 
AFRICANO? 110

ÁFRICA: RESISTÊNCIA E 
REPRESENTATIVIDADE 111

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DO 
CONTINENTE AFRICANO 112

REINADO DE D. PEDRO II E A CRISE 
IMPERIAL NO BRASIL (1840 – 1889) 136

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   4Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   4 27/07/2021   15:15:5827/07/2021   15:15:58



f

SUMÁRIO
LINGUA PORTUGUESA

PNEU FURADO 6
HOMEM NO MAR 7
ARMANDINHO
O RIO 10

GALERA DA PRAIA
PROJETO TAMAR 11

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: DIA MUNDIAL DA 
ÁGUA
DIA MUNDIAL DA ÁGUA

12

A CADEIRA DO DENTISTA 13

NO CINEMA: COMÉDIA
MIGUEL PAIVA 15

O BILHETE DE AMOR 16
O BILHETE 17
ELIAS JOSÉ 17
DOIS CORAÇÕES 18
COM CERTEZA TENHO AMOR 19
ARMANDINHO
CALVIN 20

O MATO 21
NOTÍCIA 22
CRISTO REDENTOR 23
CARTAZ FILME RIO
SINOPSE FILME RIO 25

URGENTE!

SAMBA DO AVIÃO

26

26
UMA MULHER SONHADORA 27
PLUFT, O FANTASMINHA 29
A CIGARRA E  A FORMIGA 31
REPORTAGEM 32
ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 34
OTTO E HEITOR
CARTUM 35

MATEMÁTICA

TERMO E EXPRESSÕES ALGÉBRICAS 36
VALOR NUMÉRICO 37
MONÔMIOS 39
GRAU DO MONÔMIO 39
MONÔMIOS OU TERMOS SEMELHANTES 40
ADIÇÃO ALGÉBRICA DE MONÔMIOS 41
MULTIPLICAÇÃO DE MONÔMIOS 42
DIVISÃO DE MONÔMIOS 43
POLINÔMIOS 44
GRAU DO POLINÔMIO 45
POLINÔMIOS ORDENADOS 46
ADIÇÃO DE POLINÔMIOS 47
SUBTRAÇÃO DE POLINÔMIOS 47
MULTIPLICAÇÃO DE POLINÔMIOS POR 
MONÔMIOS 49

MULTIPLICAÇÃO DE POLINÔMIO POR 
POLINÔMIO 50

DIVISÃO DE POLINÔMIO POR MONÔMIO 51
ÂNGULOS E SUAS MEDIDAS 52
BISSETRIZ DE UM ÂNGULO 53
ÂNGULOS COMPLEMENTARES 54
ÂNGULOS SUPLEMENTARES 55
ÂNGULOS OPOSTOS PELO VÉRTICE 56
EQUAÇÕES DE 1º GRAU 57
RAÍZES DE UMA EQUAÇÃO 58
RESOLUÇÃO DE EQUAÇÃO DE 1º GRAU 58
PROBLEMAS DE EQUAÇÃO DO 1º GRAU 
COM UMA INCÓGNITA 61

PORCENTAGEM 62
JUROS SIMPLES 64

f

SUMÁRIO
CIÊNCIAS

MOVIMENTO DE ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO 66
FASES DA LUA 69
ECLIPSES 71
ESTAÇÕES DO ANO 73
TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA 75
CAMINHOS DA ENERGIA ELÉTRICA 77
HORMÔNIOS 78
PRINCIPAIS GLÂNDULAS DO SISTEMA 
ENDÓCRINO 79

SISTEMA ENDÓCRINO E PUBERDADE 82
SISTEMAS GENITAIS MASCULINO E 
FEMININO 84

RESPONSABILIDADES DA GRAVIDEZ 86
MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS 87

AS INDEPENDÊNCIAS NA AMÉRICA 
ESPANHOLA 128

OS MOVIMENTOS REGIONALISTAS E 
ANTICOLONIAIS NO BRASIL 132

A CORTE PORTUGUESA CHEGA AO BRASIL

O IMPÉRIO NO BRASIL 1344

PERÍODO REGENCIAL (1831  – 1840) 135

133

HISTÓRIA

O ILUMINISMO: UMA NOVA VISÃO DE 
MUNDO 114

A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: O IMPACTO 
DAS INVENÇÕES NOS SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO

116

INDEPENDÊNCIA DOS EUA: NASCE UMA 
NAÇÃO NO CONTINENTE AMERICANO 119

122
A REVOLUÇÃO FRANCESA E A 
CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 
LIBERAL BURGUESA 

A ERA NAPOLEÔNICA 125
CONGRESSO DE VIENA E A SANTA ALIANÇA 126
O HAITI E SEU PROCESSO DE 
INDEPENDÊNCIA 127

INFECÇÕES SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS 88

GEOGRAFIA

AFINAL, O QUE A GEOGRAFIA ESTUDA? 90
TABELAS, GRÁFICOS E  MAPAS 91
DA  ORGANIZAÇÃO ATUAL DO MUNDO AOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS 92

"MOVIMENTOS SOCIAIS NAS REDES" 95
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E DIREITOS 
HUMANOS 96

DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS ÀS NOSSAS 
ORIGENS  98

NOSSOS TRAÇOS, NOSSA CULTURA, NOSSA 
HISTÓRIA: AMÉRICA E ÁFRICA EM 
CONEXÃO

101

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA E AMÉRICA 
LATINA: IDICADORES SOCIOECONÔMICOS 104

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA E 
AMÉRICA LATINA: CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS E QUESTÕES AMBIENTAIS

107

AMÉRICA E ÁFRICA: SERÁ QUE ESSES DOIS 
CONTINENTES TÊM ALGO EM COMUM? 109

GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA 140/143

MATEMÁTICA 144/149

CIÊNCIAS 150/151

GEOGRAFIA 152/153

HISTÓRIA 154/155

QUANTAS ETNIAS EXISTEM NO CONTINENTE 
AFRICANO? 110

ÁFRICA: RESISTÊNCIA E 
REPRESENTATIVIDADE 111

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DO 
CONTINENTE AFRICANO 112

REINADO DE D. PEDRO II E A CRISE 
IMPERIAL NO BRASIL (1840 – 1889) 136

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   5Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   5 27/07/2021   15:15:5827/07/2021   15:15:58



6

LÍ
NG

UA
 P

OR
TU

GU
ES

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO

Pneu furado
O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do

carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão
bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo "Pode
deixar". Ele trocaria o pneu.

ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar.
Dali a pouco chegou o dono do carro.

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Pai não entende nada. 
Porto Alegre, RS: L&PM, 1991.

− Você tem macaco? - perguntou o homem.
− Não - respondeu a moça
− Tudo bem, eu tenho - disse o homem - Você tem estepe?
− Não - disse a moça.
− Vamos usar o meu - disse o homem.
E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça.
Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele

− Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito obrigado.
− É. Eu... Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar.
Coisa estranha.
−É uma compulsão. Sei lá.

Olá, queridos alunos e queridas alunas!
Com muita alegria iniciamos o segundo semestre do ano letivo.
É muito bom estarmos CONECTADOS, viajando pelo mundo da leitura!
Ao longo do bimestre, vamos continuar nossa aventura, mergulhando em textos de gêneros variados:

crônica, conto, letra de canção, dentre outros.
Que tal começarmos com um gênero que você já conhece? Vamos ler uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo.

Antes, observe o título! Ele nos dá alguma pista sobre qual será o tema da crônica?

Veríssimo é um escritor famoso 
por suas crônicas e contos de 
humor.

É também jornalista, tradutor, 
roteirista de programas para 
televisão e músico. .

1. Crônica é um texto relativamente curto e costuma trazer poucos personagens. Quais são os personagens da crônica
que acabamos de ler?
_________________________________________________________________________________________________
2. Onde e quando se passa a história?
_________________________________________________________________________________________________
3. A complicação do texto começa quando o homem resolve trocar o pneu do carro. Por que ele fez isso?
_________________________________________________________________________________________________
4. Transcreva um fato expresso no texto.
_________________________________________________________________________________________________
5. As narrativas das crônicas utilizam, preferencialmente, verbos no tempo passado. Retire do texto dois termos que
indicam que os fatos narrados na crônica aconteceram no passado.
_________________________________________________________________________________________________
6. Qual é o sentido da palavra “estepe”?
_________________________________________________________________________________________________
7. Podemos considerar que o momento em que o homem se surpreende e fica suado de boca aberta após trocar o pneu
do carro e a moça entrar no ônibus é o clímax do conto? Por quê?
_________________________________________________________________________________________________
8. Como se caracteriza o narrador da crônica lida: personagem ou observador?
_________________________________________________________________________________________________
9. Leia este ditado popular: “Fazer o bem sem olhar a quem.”. Você acredita que o homem que trocou o pneu agiu de
acordo com o ditado popular ? Justifique, oralmente, sua resposta. Argumente na defesa de sua opinião.

Adaptado de https://www.ebiografia.com/
luis_f ernando_verissimo/
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Você lembra que, nos materiais do 1º e 2º bimestres, nós lemos crônicas do Rubem Braga?
Que tal lermos agora mais uma crônica desse importante escritor brasileiro?

Homem no mar

1. Que fato do cotidiano deu origem à crônica lida?
_________________________________________________________________________________________________
2. Observa-se na crônica a predominância de um tempo verbal. Que tempo verbal é este e que efeito de sentido a sua
escolha produz no texto?
_________________________________________________________________________________________________
3. Releia o trecho e responda: “Da minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Não há ninguém na praia, que
resplende ao sol.”.
A) A história é narrada em 1ª ou 3ª pessoa? _____________________________________________________________
B) O narrador é um personagem ou observador? ________________________________________________________

4. O que significa afirmar que o homem “(...) nada a favor das águas e do vento(...)”?
_________________________________________________________________________________________________
5. No trecho do texto “... sinto-me solidário com ele”, qual é o sentido da palavra destacada?
_________________________________________________________________________________________________
6. Que efeito de sentido tem a repetição, no trecho “(...) no mesmo rumo, no mesmo ritmo(…)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. 27 ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2007. P. 272-273
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Adaptado de https://www.ebiografia.com/
luis_f ernando_verissimo/
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Você lembra que, nos materiais do 1º e 2º bimestres, nós lemos crônicas do Rubem Braga?
Que tal lermos agora mais uma crônica desse importante escritor brasileiro?

Homem no mar

1. Que fato do cotidiano deu origem à crônica lida?
_________________________________________________________________________________________________
2. Observa-se na crônica a predominância de um tempo verbal. Que tempo verbal é este e que efeito de sentido a sua
escolha produz no texto?
_________________________________________________________________________________________________
3. Releia o trecho e responda: “Da minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Não há ninguém na praia, que
resplende ao sol.”.
A) A história é narrada em 1ª ou 3ª pessoa? _____________________________________________________________
B) O narrador é um personagem ou observador? ________________________________________________________

4. O que significa afirmar que o homem “(...) nada a favor das águas e do vento(...)”?
_________________________________________________________________________________________________
5. No trecho do texto “... sinto-me solidário com ele”, qual é o sentido da palavra destacada?
_________________________________________________________________________________________________
6. Que efeito de sentido tem a repetição, no trecho “(...) no mesmo rumo, no mesmo ritmo(…)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. 27 ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2007. P. 272-273

De minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Não há ninguém na praia, que resplende ao sol. O vento é 
nordeste, e vai tangendo, aqui e ali, no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem, 
como bichos alegres e humildes; perto da terra a onda é verde.

Mas percebo um movimento em um ponto do mar; é um homem nadando. Ele nada a uma certa distância da praia, em 
braçadas pausadas e fortes; nada a favor das águas e do vento, e as pequenas espumas que nascem e somem parecem 
ir mais depressa do que ele. Justo: espumas são leves, não são feitas de nada, toda sua substância é água e vento e luz, 
e o homem tem sua carne, seus ossos, seu coração, todo seu corpo a transportar na água.

Ele usa os músculos com uma calma energia; avança. Certamente não suspeita que um desconhecido o vê e o admira 
porque ele está nadando em uma praia deserta. Não sei de onde vem essa admiração, mas encontro nesse homem uma 
nobreza calma, sinto-me solidário com ele, acompanho o seu esforço solitário como se ele estivesse cumprindo uma 
bela missão. Já nadou em minha presença uns trezentos metros; antes, não sei, duas vezes o perdi de vista, quando ele 
passou atrás das árvores, mas esperei com toda confiança que reaparecesse sua cabeça, e o movimento alternado de 
seus braços. Mais uns cinquenta metros, e o perderei de vista, pois um telhado o esconderá. Que ele nade bem esses 
cinquenta ou sessenta metros, isto me parece importante, é preciso que conserve a mesma batida de sua braçada, que 
eu o veja desaparecer assim como o vi aparecer, no mesmo rumo, no mesmo ritmo, forte, lento, sereno. Será perfeito; a 
imagem desse homem me faz bem.

É apenas a imagem de um homem, e eu não poderia saber sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. Estou 
solidário com ele, e espero que ele esteja comigo. Que ele atinja o telhado vermelho, e então eu poderei sair da varanda 
tranquilo, pensando – “vi um homem sozinho, nadando no mar; quando o vi ele já estava nadando; acompanhei-o com 
atenção durante todo o tempo, e testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção; esperei que ele atingisse um 
telhado vermelho, e ele atingiu”.

Agora não sou mais responsável por ele; cumpri o meu dever, e ele cumpriu o seu. Admiro-o. Não consigo saber em 
que reside, para mim, a grandeza de sua tarefa; ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo 
algo útil; mas certamente fazia uma coisa bela, e a fazia de um modo puro e viril.

Não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar mão; mas dou meu silencioso apoio, minha atenção e minha estima 
a esse desconhecido, a esse nobre animal, a esse homem, a esse correto irmão.

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   7Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   7 27/07/2021   15:15:5927/07/2021   15:15:59



8

LÍ
NG

UA
 P

OR
TU

GU
ES

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO 7. Releia o 4º parágrafo. Por que foram usadas as aspas em parte do parágrafo?
__________________________________________________________________________________________________
8. No trecho “(...) no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos..." O elemento
sublinhado está substituindo qual expressão?
__________________________________________________________________________________________________
9. Substitua a palavra destacada a seguir: "Certamente não suspeita que um desconhecido o vê e o admira (…)” por uma
expressão sem alterar o sentido.
__________________________________________________________________________________________________
10. Observe o trecho do texto: “Agora não sou mais responsável por ele; cumpri o meu dever, e ele cumpriu o seu.”. Diga
qual foi o papel de cada personagem.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
11. Na seguinte passagem "Não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar mão (…)", a quem se referem os termos
destacados?
__________________________________________________________________________________________________
12. O narrador se identifica com o homem no mar, mesmo sem conhecê-lo, observando-o de sua varanda. Ele
acompanha a trajetória do nadador, torcendo e desejando-lhe sucesso. Que sentimento é despertado no narrador: empatia
ou vergonha? Explique.
__________________________________________________________________________________________________
13. Você já se deparou no seu dia a dia com uma situação em que tenha sentido empatia por alguém? Comente com seus
colegas, oralmente.

SITUAÇÃO INICIAL

CONFLITO GERADOR

CLÍMAX

DESFECHO

14. Releia a crônica "Homem no mar" e, em seguida, transcreva para o quadro a seguir trechos que marquem cada 
elemento estrutural.

Na COMPLICAÇÃO, o 
conflito  é 

desenvolvido.

O CLÍMAX é o 
momento de maior 
tensão, no qual o 
conflito atinge o 

seu ápice!

No DESFECHO ou 
FINAL, há a solução do 
conflito, que pode ser 

surpreendente, trágica, 
cômica...

Na INTRODUÇÃO, os 
fatos, os personagens 
e, às vezes, o tempo 

e o espaço são 
apresentados.
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Após a leitura das crônicas “Pneu furado”, de Veríssimo, e “Homem no mar”, de Rubem Braga, notamos que os
cronistas se inspiraram em situações do cotidiano para produzirem seus textos.

Agora é a sua vez. Pense em uma situação comum do dia a dia para escrever sua crônica!
Observe as imagens abaixo. Elas podem ajudar como fonte de inspiração para a sua escrita.

•

•
•
•

•
•

•
•

Estruture sua crônica. Ela deve ter início, meio e fim,
ou seja, uma situação inicial, uma complicação, que
se desenvolve até chegar ao clímax, que prepara o
final da história, ou seja, seu desfecho.
Dê nome aos personagens.
Organize seu texto em parágrafos.
Revise a ortografia, a pontuação e a acentuação
gráfica das palavras.
Use o caderno escolar para realizar a tarefa.

Para produzir um texto, é preciso atenção! Leia 
as dicas abaixo.

• •

Escolha um assunto do seu interesse. 
Escolha o foco narrativo (Narrador em 1ª ou 3ª 
pessoa).
Defina onde e quando o fato aconteceu. 
Avalie o objetivo do seu texto: entreter, divertir, 
sensibilizar ou fazer o leitor refletir sobre um fato. 
Pense em um título bem legal para a sua crônica.

Agora, inicie a produção. Após escrever o seu texto, faça uma avaliação.
Lembre-se de que você é o primeiro revisor e leitor do seu próprio texto. Utilize o check list para a revisão .

https://pixabay.com/pt/photos/futebol-bola-terra-esportes-meta-1486353/

https://pixabay.com/pt/photos/fasta-festa-junina-s%
C3%

A3o-jo%
C3%

A3o-1732297/

A função da escrita é COMUNICAR algo ao leitor, então capriche!

Check list SIM NÃO

 O objetivo do texto foi atingido?

 O foco narrativo foi o mesmo do início ao fim do texto?

 Onde e quando o fato ocorreu estão explícitos no texto? Apresenta
personagem(ns)?

 O texto respeitou a estrutura narrativa e apresenta: situação inicial,
conflito gerador, clímax e desfecho?

 O título da sua crônica é coerente com o texto?

 O texto apresenta recursos coesivos articuladores de sentido?

 Letras maiúsculas e travessões foram usados, quando necessário?

 A crônica está coerente e tem clareza?
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__________________________________________________________________________________________________
8. No trecho “(...) no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos..." O elemento
sublinhado está substituindo qual expressão?
__________________________________________________________________________________________________
9. Substitua a palavra destacada a seguir: "Certamente não suspeita que um desconhecido o vê e o admira (…)” por uma
expressão sem alterar o sentido.
__________________________________________________________________________________________________
10. Observe o trecho do texto: “Agora não sou mais responsável por ele; cumpri o meu dever, e ele cumpriu o seu.”. Diga
qual foi o papel de cada personagem.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
11. Na seguinte passagem "Não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar mão (…)", a quem se referem os termos
destacados?
__________________________________________________________________________________________________
12. O narrador se identifica com o homem no mar, mesmo sem conhecê-lo, observando-o de sua varanda. Ele
acompanha a trajetória do nadador, torcendo e desejando-lhe sucesso. Que sentimento é despertado no narrador: empatia
ou vergonha? Explique.
__________________________________________________________________________________________________
13. Você já se deparou no seu dia a dia com uma situação em que tenha sentido empatia por alguém? Comente com seus
colegas, oralmente.

SITUAÇÃO INICIAL
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14. Releia a crônica "Homem no mar" e, em seguida, transcreva para o quadro a seguir trechos que marquem cada 
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cômica...

Na INTRODUÇÃO, os 
fatos, os personagens 
e, às vezes, o tempo 

e o espaço são 
apresentados.

9

LÍ
NG

UA
 P

OR
TU

GU
ES

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO

Após a leitura das crônicas “Pneu furado”, de Veríssimo, e “Homem no mar”, de Rubem Braga, notamos que os
cronistas se inspiraram em situações do cotidiano para produzirem seus textos.

Agora é a sua vez. Pense em uma situação comum do dia a dia para escrever sua crônica!
Observe as imagens abaixo. Elas podem ajudar como fonte de inspiração para a sua escrita.
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Estruture sua crônica. Ela deve ter início, meio e fim,
ou seja, uma situação inicial, uma complicação, que
se desenvolve até chegar ao clímax, que prepara o
final da história, ou seja, seu desfecho.
Dê nome aos personagens.
Organize seu texto em parágrafos.
Revise a ortografia, a pontuação e a acentuação
gráfica das palavras.
Use o caderno escolar para realizar a tarefa.

Para produzir um texto, é preciso atenção! Leia 
as dicas abaixo.

• •

Escolha um assunto do seu interesse. 
Escolha o foco narrativo (Narrador em 1ª ou 3ª 
pessoa).
Defina onde e quando o fato aconteceu. 
Avalie o objetivo do seu texto: entreter, divertir, 
sensibilizar ou fazer o leitor refletir sobre um fato. 
Pense em um título bem legal para a sua crônica.

Agora, inicie a produção. Após escrever o seu texto, faça uma avaliação.
Lembre-se de que você é o primeiro revisor e leitor do seu próprio texto. Utilize o check list para a revisão .
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A função da escrita é COMUNICAR algo ao leitor, então capriche!

Check list SIM NÃO

 O objetivo do texto foi atingido?

 O foco narrativo foi o mesmo do início ao fim do texto?

 Onde e quando o fato ocorreu estão explícitos no texto? Apresenta
personagem(ns)?

 O texto respeitou a estrutura narrativa e apresenta: situação inicial,
conflito gerador, clímax e desfecho?

 O título da sua crônica é coerente com o texto?

 O texto apresenta recursos coesivos articuladores de sentido?

 Letras maiúsculas e travessões foram usados, quando necessário?

 A crônica está coerente e tem clareza?
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O rio
Ouve o barulho do rio, meu filho
Deixa esse som te embalar
As folhas que caem no rio, meu filho
Terminam nas águas do mar

Quando amanhã por acaso faltar
Uma alegria no seu coração
Lembra do som dessas águas de lá
Faz desse rio a sua oração

Lembra, meu filho, passou, passará
Essa certeza, a ciência nos dá
Que vai chover quando o sol se cansar
Para que flores não faltem
Para que flores não faltem jamais

Seu Jorge, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Marisa Monte

1. A tirinha é um texto que apresenta linguagem mista (verbal e não verbal) e sua
narrativa é breve. Na tirinha que você leu, o personagem Armandinho conversa com
seu pai sobre o rio. Para o pai, qual é o caminho percorrido pelo rio desde seu
nascimento?
____________________________________________________________________
2. Armandinho concorda com o final do percurso do rio apresentado pelo pai?
Comente oralmente sua resposta com os/as colegas de classe e/ou familiares.

3. Observe o trecho "...ele se transforma em mar! ". Para o pai, o rio termina na foz;
para Armandinho, o rio se "transforma" em mar. Podemos comparar o curso do rio à
nossa vida. A partir dessa comparação, que sentido ganha a palavra "transforma"?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Qual é o efeito de sentido das reticências na tirinha?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1. Compare a tirinha acima e a letra da canção ao lado, quanto ao
uso da linguagem verbal e não verbal.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Na letra da canção, com quem o eu poético dialoga?
_______________________________________________________
3- Que verso da letra da canção confirma a fala do personagem
Armandinho “…ele se transforma em mar!" ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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BECK, Alexandre. Armandinho Onze. Caxias do Sul - RS: Belas Artes, 2019. .
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A letra de canção é um texto escrito em versos. 
Cada linha é um verso. Cada grupo de versos é uma estrofe.

Alexandre Beck nasceu em
Florianópolis (SC), em 1972.

O artista combina em
Armandinho características de
uma criança pura, ingênua e
crítica.

Em seus quadrinhos, é
comum aparecer, ainda, as
pernas dos pais, da irmã Fê e
o sapo.

Vamos agora ler a letra de uma canção, cheia de conectividade com a vida.
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1. O que as tartarugas estão fazendo?
______________________________________________________________________________________________
2. Você concorda com a ação delas? Por quê?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Observe o cartaz do último quadrinho da tirinha.
Por que as tartarugas marinhas acham que são ignoradas como seres que fazem parte do planeta Terra?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Qual é o efeito de sentido produzido pela repetição da palavra “CONTRA” nos cartazes?
_______________________________________________________________________________________________

PROJETO TAMAR

MISSÃO: Promover a recuperação das tartarugas marinhas, desenvolvendo ações de pesquisa, conservação e 
inclusão social.

O Projeto Tamar foi criado em 1980 e hoje é reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas 
experiências de conservação marinha, sendo modelo para programas e projetos do Brasil e de outros países, 
sobretudo porque envolve as comunidades costeiras diretamente no seu trabalho socioambiental. O Tamar 
conta com a Fundação Pró-Tamar, desde 1988, para apoiar os trabalhos de conservação e pesquisa.

Adaptado de http://www.tamar.org.br/interna.php?cod=63

Você já ouviu falar no Projeto Tamar?
Sabe qual é o seu principal objetivo?

Vamos ler um pequeno texto sobre esse importante Projeto.

1. Quando foi criado o Projeto Tamar?
__________________________________________________________________________

2. Qual é a importância do Projeto Tamar para a conservação da vida marinha?
__________________________________________________________________________

3. O trecho “O Tamar conta com a Fundação Pró-Tamar, desde 1988, para apoiar os
trabalhos de conservação e pesquisa.” expressa um fato ou uma opinião?
__________________________________________________________________________

http://tamar.org.br/galera_da_praia.php

Que tal um 
debate com 
seus(suas) 

colegas sobre 
esse importante 

tema 
“Conversação da 

natureza”?

Leia uma tirinha da “Galera da Praia”, produzida pelo Projeto Tamar. Ela é bem legal!
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1. A tirinha é um texto que apresenta linguagem mista (verbal e não verbal) e sua
narrativa é breve. Na tirinha que você leu, o personagem Armandinho conversa com
seu pai sobre o rio. Para o pai, qual é o caminho percorrido pelo rio desde seu
nascimento?
____________________________________________________________________
2. Armandinho concorda com o final do percurso do rio apresentado pelo pai?
Comente oralmente sua resposta com os/as colegas de classe e/ou familiares.

3. Observe o trecho "...ele se transforma em mar! ". Para o pai, o rio termina na foz;
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nossa vida. A partir dessa comparação, que sentido ganha a palavra "transforma"?
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4. Qual é o efeito de sentido das reticências na tirinha?
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1. Compare a tirinha acima e a letra da canção ao lado, quanto ao
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1. O que as tartarugas estão fazendo?
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2. Você concorda com a ação delas? Por quê?
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MISSÃO: Promover a recuperação das tartarugas marinhas, desenvolvendo ações de pesquisa, conservação e 
inclusão social.

O Projeto Tamar foi criado em 1980 e hoje é reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas 
experiências de conservação marinha, sendo modelo para programas e projetos do Brasil e de outros países, 
sobretudo porque envolve as comunidades costeiras diretamente no seu trabalho socioambiental. O Tamar 
conta com a Fundação Pró-Tamar, desde 1988, para apoiar os trabalhos de conservação e pesquisa.
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Você já ouviu falar no Projeto Tamar?
Sabe qual é o seu principal objetivo?

Vamos ler um pequeno texto sobre esse importante Projeto.

1. Quando foi criado o Projeto Tamar?
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2. Qual é a importância do Projeto Tamar para a conservação da vida marinha?
__________________________________________________________________________

3. O trecho “O Tamar conta com a Fundação Pró-Tamar, desde 1988, para apoiar os
trabalhos de conservação e pesquisa.” expressa um fato ou uma opinião?
__________________________________________________________________________

http://tamar.org.br/galera_da_praia.php

Que tal um 
debate com 
seus(suas) 

colegas sobre 
esse importante 

tema 
“Conversação da 

natureza”?

Leia uma tirinha da “Galera da Praia”, produzida pelo Projeto Tamar. Ela é bem legal!

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   11Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   11 27/07/2021   15:16:0027/07/2021   15:16:00



12

LÍ
NG

UA
 P

OR
TU

GU
ES

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO
Adaptadode https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/no-dia-mundial-da-agua-marinha-participa-do-

webinar-mar-limpo-e-vida-qual-a-minha-parte/

1. Qual é a finalidade do anúncio publicitário?
_____________________________________________________________________________________________

2. Qual é o seu público-alvo?
_____________________________________________________________________________________________

3. Qual é o sentido do termo destacado em "A vida está no cuidado de nossas fontes"?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

O anúncio publicitário é um gênero textual
que “vende” uma ideia, a marca de um produto ou o
nome de uma empresa.

Agora, leia um anúncio publicitário ligado a
um assunto que muito nos interessa!

Dia mundial
da Água

22 de março

Dia Mundial da Água
 No di a 2 2 d e ma rço  de 1992,  a Organizaç ão da s Naçõe s Unida s instituiu

o Dia Mundial da Água, com o propósito de chamar a atenção de todas
as pessoas para refletirem e se conscientizarem sobre a importância da
água em nosso planeta e promoverem ações para evitar o desperdício,
a poluição, e a consequente escassez desse bem tão valioso.

1. Em que ano foi instituído o Dia Mundial da Água?
_______________________________________________________________________________________________

2. Qual foi o propósito das Organizações das Nações Unidas ao instituir o Dia Mundial da Água?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Crie um anúncio publicitário. Utilize uma imagem que desperte o público-alvo para refletir e agir. Escreva frases 
curtas para convencer o público a quem o anúncio se destinará.

A proposta é vender a ideia de que devemos preservar as riquezas naturais do planeta. Capriche! Fique atento à 
imagem, pois ela precisa confirmar o que está sendo expresso na parte escrita.
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Prepare-se! Vem aí uma divertida crônica de Carlos Eduardo Novaes. Vamos ler!
Qual deve ser o assunto de um texto que apresenta esse título?

A cadeira do dentista

Adaptado de NOVAES, Carlos Eduardo. A cadeira do dentista e outras crônicas. São Paulo: Ática, 2002.
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Prepare-se! Vem aí uma divertida crônica de Carlos Eduardo Novaes. Vamos ler!
Qual deve ser o assunto de um texto que apresenta esse título?

A cadeira do dentista

Adaptado de NOVAES, Carlos Eduardo. A cadeira do dentista e outras crônicas. São Paulo: Ática, 2002.

Fazia dois anos que não me sentava numa cadeira de dentista. Cheguei a marcar várias consultas, mas co-
meçava a suar frio folheando velhas revistas na antessala e me escafedia antes de ser atendido. Na única ocasião 
em que botei o pé no gabinete do odontólogo – tem uns seis meses – quando ele me informou o preço do serviço, 
a dor transferiu-se do dente para o bolso.

– Não quero uma dentadura em ouro com incrustações em rubis e esmeraldas – esclareci –, só preciso tratar 
o canal.

– É esse o preço de um tratamento de canal!
– Tem certeza? O senhor não estará confundindo o meu canal com o do Panamá? 
Adiei o tratamento. Tenho pavor de dentista.
Desta vez, porém, não tive como escapar. Os dentes do lado esquerdo já tinham se transformado em meros 

figurantes dentro da boca
A enfermeira convocou-me na sala de espera. Acompanhei-a e entramos os dois no gabinete do dentista.
– Sente-se – disse ela, apontando para a cadeira.
– Sente-se a senhora – respondi.
Minhas pernas tremiam. Ela tornou a apontar para a cadeira.
– O senhor é o paciente!
– Eu?? A senhora não quer aproveitar? Fazer uma obturaçãozinha, limpeza de tártaro? Fique à vontade.
Sou muito paciente. Posso esperar aqui no banquinho.
O dentista surgiu com aquele ar triunfal de quem jamais teve cárie. Ah! Como adoraria vê-lo sentado na 

própria cadeira extraindo um siso incluso! Mal me acomodei e ele já estava curvado sobre a cadeira, empunhando 
dois ferrinhos, louco para entrar em ação. Nem uma palavra de reconforto. Foi logo ordenando:

– Abra a boca.
Tentei, mas a boca não obedeceu aos meus comandos.
– Não vai doer nada!
– Abra a boca! Insistiu ele.
Abri a boca. Ele enfiou um monte de coisas na minha boca e tocou o dente com um gancho.
– Tá doendo?
– Urgh argh hogli hugli.
Os dentistas são tipos curiosos. Enchem a boca da gente de algodão, plástico e depois desandam a fazer 

perguntas.
– A anestesia vai impedir a dor – disse ele, armado com uma seringa.
– E eu vou impedir a anestesia – respondi segurando firme no seu pulso.
Ele fez pressão para alcançar minha pobre gengiva. Permaneci segurando seu pulso. Ele apoiou o joelho 

no meu baixo ventre. Continuei resistindo, em posição defensiva. Gemi quase sem forças. Ele afastou a mão que 
agarrava seu pulso e desceu com a seringa e num gesto rápido, desviei a cabeça. A agulha penetrou a poltrona.

– Não pense que o senhor vai me anestesiar como anestesia qualquer um.
A seringa voou longe e escorregou pelo assoalho. Corremos os dois pra alcançá-la, caímos no chão, embo-

lados, esticando os braços para ver quem pegava a seringa. Tapei-lhe o rosto com meu babador e cheguei antes. 
A situação se invertera: eu estava por cima.

– Agora sou eu quem dá as ordens – vociferei, rangendo os dentes. – Abra a boca!
– Mas... não há nada de errado com meus dentes.
– A mim você não engana. Todo mundo tem problemas dentários. Por que só você iria ficar de fora? Vamos, 

abra essa boca!
– Não, não, não. Por favor – implorou. – Morro de medo de anestesia.
– Era o que eu suspeitava. É fácil ser corajoso com a boca dos outros. Quero ver continuar dentista é na 

hora de abrir a própria boca.
Levantei-me, joguei a seringa para o lado e disse-lhe, cheio de desprezo:
– Você não passa de um paciente!
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Como escrever é muito legal, você será desafiado em uma grande brincadeira!
Assim como Carlos Eduardo Novaes, produza uma crônica de humor a partir de uma situação do cotidiano.

Crie um título com a onomatopeia “Atchim!”.

Antes de começar, planeje seu texto.
Vale lembrar que as crônicas costumam ter poucos personagens.
Use os recursos coesivos adequadamente (mas, no entanto, logo, quando, ali, dentre outros). 
Empregue recursos gráficos suplementares (margens, parágrafos e letras maiúsculas). 
Atenção à ortografia e à pontuação.
Releia e revise seu texto quantas vezes forem necessárias.
Reescreva seu texto, depois que chegar à forma ideal, em seu caderno escolar.

1. Que fato dá origem à sequência de ações da história?
____________________________________________________________________________________________

2. Quem é o protagonista da crônica?
____________________________________________________________________________________________

3. Quem é o narrador nessa crônica?
____________________________________________________________________________________________

4. Que sentido tem a expressão destacada em “(...) Fazia dois anos que não me sentava numa cadeira de dentista (...)"?
____________________________________________________________________________________________

5. O que revela o trecho “(...) a dor transferiu-se do dente para o bolso (...)"?
____________________________________________________________________________________________

6. A quem se refere o termo destacado em “(...) Acompanhei-a e entramos os dois no gabinete do dentista. (...)"?
____________________________________________________________________________________________

7. Em “(...)Tentei, mas a boca não obedeceu aos meus comandos. (...)", que sentido expressa o elemento coesivo 
destacado?
___________________________________________________________________________

8. Qual é o efeito de sentido da repetição em “(...) Não, não, não. Por favor – implorou (...)"?
____________________________________________________________________________________________

9. O que gera o efeito de humor no desfecho do texto?
____________________________________________________________________________________________

Onomatopeia – Palavra imita-
tiva, isto é, palavra que procura 
reproduzir, aproximadamente, 
certos sons ou certos ruídos.

Retire do texto o trecho 
que contém onomatopeia.

CUNHA, Celso. Nova gramática do 
português contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Lexilton, 2008.

__________________

Paciente – será adjetivo ao expressar uma 
qualidade ou característica daquele que tem 
paciência. Exemplo: João é muito paciente. 
Paciente – será substantivo ao nomear 
o ser que está sob cuidados de alguém.
Exemplo: A paciente será tratada.
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Em seu caderno escolar, crie uma tirinha utilizando onomatopeias. Faça como o quadrinista Miguel Paiva. Invente
um personagem bem legal que esteja na aula de Educação Física, praticando uma atividade física, e coloque-o em
uma situação engraçada.

1. Onde e quando se passa a história da tirinha?
_____________________________________________________________________________________________
2. Que elementos da linguagem não verbal confimam que o filme é uma comédia?
_____________________________________________________________________________________________
3. Qual foi a reação do personagem de boné durante a exibição do filme, ao ouvir as gargalhadas?
_____________________________________________________________________________________________
4. Retire do texto a onomatopeia que reproduz a gargalhada da menina. 
_____________________________________________________________________________________________

Vamos continuar nos conectando à vida, dando mais uma boa risada?
Leia a tirinha abaixo.

PAIVA, Miguel.Chiquinha Férias& Esportes Radicais.Rio de Janeiro: Rovelle, 2014

Miguel Paiva nasc eu n o  Rio d e Janeiro, e m 1950. Inic iou su a carrei ra no s ano s 1960. 
Publico u sua s obr as e m veícul os co mo Correi o  da Manh ã  e  O Cruzeiro. Mor ou n a Itáli a po r
s eis anos, colaboran do c om muita s revista s e m quadrinho s durant e  o período.
(... ) Atualment e, desenha , pint a  e trabalh a co mo roteirist a d e cinema  e TV.

https://www.portaldosjornalistas.com.br/miguel-paiva-lanca-em-bh-autobiografia-memoria-do-traco/

1. Qual é o sentido da palavra destacada no texto?
_________________________________________________________________________________

2. Por quanto tempo o biografado morou na Itália e com o que colaborou no período que esteve por lá?
_________________________________________________________________________________

3. O que Miguel Paiva faz atualmente?
_________________________________________________________________________________
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Agora, vamos ler outro gênero textual: o conto.
O conto é um gênero da ordem do narrar! Ele possuiu poucos personagens e um único conflito!

O bilhete de amor

1. O que acontece de tão inesperado logo no início do conto?
____________________________________________________________________________________________
2. Quem é o personagem principal na narrativa?
_____________________________________________________________________________________________
3. Qual é o tipo de narrador? Transcreva um trecho do texto que comprove sua resposta.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Em que lugar se passa a história?
____________________________________________________________________________________________
5. Por que Pitu duvidava das revelações feitas no bilhete?
____________________________________________________________________________________________
6. Por que não se encorajava a olhar para trás e procurar uma resposta?
____________________________________________________________________________________________
7. Quem escreveu o bilhete a Pitu?
____________________________________________________________________________________________
8. Qual é o efeito de sentido ressaltado pela expressão destacada, no trecho "O bilhete queimando no bolso."?
(3º parágrafo)
_____________________________________________________________________________________________

https://pixabay.com/pt/illustrations/search/dois%
20cora%

C3%
A7%

C3%
B5es/

Adaptado de JOSÉ, Elias. O bilhete do amor. In: Histórias de amor. Coord. José Paulo Paes.São Paulo: Ática, 1997.
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O bilhete
Elias José

Escrevi e reescrevi,
Mil vezes busquei palavras,
Acrescentei e cortei coisas,
Até o lixo encher-se de papel.

Na declaração de amor
Nada podia faltar
Ou sobrar.
As palavras seriam música
E passariam inteira a paixão.

Escrevi mil vezes o bilhete
De amor.
E ele virou poema,
[..]
Acho que ninguém escreveu ainda
Tão belo poema-bilhete de amor.
Só que não tive coragem de enviá-lo.

Leia um fragmento do poema do mesmo autor do conto “O bilhete de amor“.

1. Que tipo de bilhete o eu poético estava escrevendo?
___________________________________________________
2. Por que o eu poético escreveu e reescreveu várias vezes o
bilhete?
___________________________________________________
___________________________________________________
3. Para quem, provavelmente, o eu poético estava escrevendo o
bilhete?
___________________________________________________
4. Os dois textos de Elias José se assemelham quanto
ao assunto. Qual é o assunto tratado nos textos?
___________________________________________________
___________________________________________________
5. Os textos se diferenciam quanto à estrutura. Aponte uma
diferença estrutural entre eles.
___________________________________________________
___________________________________________________
6. Cada gênero tem um propósito. A partir da leitura do conto e
do poema, de Elias José, diga qual é o propósito de cada um.
___________________________________________________
___________________________________________________

Ad
ap

atd
od

e J
OS

É,
 E

lia
s. 

Am
or

 a
do

les
ce

nt
e.

 5ª
 e

d. 
Sã

o P
au

lo:
 A

tua
l, 2

00
9. 

P.
 13

htt
ps

://p
ixa

ba
y.c

om
/pt

/ve
cto

rs/
no

tep
ad

-m
em

or
an

do
-l%

C3
%

A1
pis

-e
sc

rito
-1

17
59

7/

Elias José nasceu em Santa Cruz da Prata, distrito do município de Guaranésia,
Minas Gerais, em 25 de agosto de 1936. Além de escritor, Elias José foi professor de
Literatura Brasileira. Tem contos e poemas traduzidos e publicados em revistas
literárias e antologias de autores brasileiros no México, Argentina, Estados Unidos,
Itália, Polônia, Nicarágua e Canadá https://eliasjose.com.br/home/

1. O texto a seguir é uma pequena biografia. Com que intenção o texto
abaixo foi escrito?
__________________________________________________________

2. A expressão destacada em “Além de escritor, Elias José foi professor
de Literatura Brasileira." indica uma ideia de adição ou de causa?
__________________________________________________________

9. Releia o trecho: "De vez em quando, mordia-lhe uma curiosidade grande." O verbo destacado no trecho foi usado
no sentido figurado. Explique com que sentido foi empregado, de acordo com o contexto.
_______________________________________________________________________________________________

10. Retire do texto um fato e uma opinião.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

11. Transcreva, do desfecho do texto, o trecho que informa o que a professora pediu a Pitu.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o bilhete. Leu, ficou vermelho, colocou no bolso, 
não mostrou pra ninguém. De vez em quando, mordia-lhe uma curiosidade grande, uma vontade de reler pra ter 
certeza.

Era uma revelação que ele não estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim, pelo contrário... 
Ele estava com vontade de olhar para trás, para as últimas carteiras e procurar por uma resposta com o olhar. Era um 
tímido e não se encorajava. A professora explicava num mapa as regiões do Brasil e ele viajava num rumo diferente.

Ainda bem que ela não estava olhando pra ele, nem fazendo perguntas, só estava expondo a matéria. Na hora 
da verificação, acabaria saindo-se mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas. Só não se saía muito bem 
quando se tratava de fazer contas de números fracionários. A professora mesma dizia-lhe que em Português e matéria 
de leitura e entendimento ele se saía bem; mas nos cálculos tinha dificuldades. Agora estava distante, pensava em 
poesias românticas, em música sentimental. Estava meio perdido nos pensamentos confusos. O bilhete queimando 
no bolso. Uma vontade de relê-lo, palavra por palavra. Interessante, não era um bilhete bem escrito, tinha até erro 
de Português – por que a curiosidade? Só ele sabia dele, não foi como no dia do correio elegante, pai, mãe e seu 
Francisco do armazém querendo saber, dando palpites. Agora, tinha um bilhete e era diferente. Tinha um bilhete que 
trazia uma declaração de amor e uma assinatura. Trazia mais: trazia um convite para um bate-papo na praça, às duas 
horas, se ele quisesse namorar de verdade.

Marina era bonitinha, ele queria. Falta-lhe jeito de dizer, tinha que escrever um bilhete respondendo, era mais fácil. 
No intervalo, escreveu o bilhete.

Quando ela chegou, a resposta a esperava na carteira. Quase no fim da aula, ele criou força e olhou para trás. 
Marina sorria, confirmando. Ele sorria também. Diversas vezes, ele olhou pra trás e a encontrou olhando. Trocaram 
sorrisos e olhares. Os dois estavam vivendo uma ternura primeira e não sabiam escondê-la mais. Tanto assim que 
a professora pediu que ele virasse pra frente, observasse o que ela estava pedindo pra pesquisa do fim de semana.

Naquele fim de semana, ele iria pesquisar alguma coisa nova como alguns outros de sua idade e turma.
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Agora, vamos ler outro gênero textual: o conto.
O conto é um gênero da ordem do narrar! Ele possuiu poucos personagens e um único conflito!

O bilhete de amor

1. O que acontece de tão inesperado logo no início do conto?
____________________________________________________________________________________________
2. Quem é o personagem principal na narrativa?
_____________________________________________________________________________________________
3. Qual é o tipo de narrador? Transcreva um trecho do texto que comprove sua resposta.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Em que lugar se passa a história?
____________________________________________________________________________________________
5. Por que Pitu duvidava das revelações feitas no bilhete?
____________________________________________________________________________________________
6. Por que não se encorajava a olhar para trás e procurar uma resposta?
____________________________________________________________________________________________
7. Quem escreveu o bilhete a Pitu?
____________________________________________________________________________________________
8. Qual é o efeito de sentido ressaltado pela expressão destacada, no trecho "O bilhete queimando no bolso."?
(3º parágrafo)
_____________________________________________________________________________________________

https://pixabay.com/pt/illustrations/search/dois%
20cora%

C3%
A7%

C3%
B5es/

Adaptado de JOSÉ, Elias. O bilhete do amor. In: Histórias de amor. Coord. José Paulo Paes.São Paulo: Ática, 1997.
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O bilhete
Elias José

Escrevi e reescrevi,
Mil vezes busquei palavras,
Acrescentei e cortei coisas,
Até o lixo encher-se de papel.

Na declaração de amor
Nada podia faltar
Ou sobrar.
As palavras seriam música
E passariam inteira a paixão.

Escrevi mil vezes o bilhete
De amor.
E ele virou poema,
[..]
Acho que ninguém escreveu ainda
Tão belo poema-bilhete de amor.
Só que não tive coragem de enviá-lo.

Leia um fragmento do poema do mesmo autor do conto “O bilhete de amor“.

1. Que tipo de bilhete o eu poético estava escrevendo?
___________________________________________________
2. Por que o eu poético escreveu e reescreveu várias vezes o
bilhete?
___________________________________________________
___________________________________________________
3. Para quem, provavelmente, o eu poético estava escrevendo o
bilhete?
___________________________________________________
4. Os dois textos de Elias José se assemelham quanto
ao assunto. Qual é o assunto tratado nos textos?
___________________________________________________
___________________________________________________
5. Os textos se diferenciam quanto à estrutura. Aponte uma
diferença estrutural entre eles.
___________________________________________________
___________________________________________________
6. Cada gênero tem um propósito. A partir da leitura do conto e
do poema, de Elias José, diga qual é o propósito de cada um.
___________________________________________________
___________________________________________________
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Elias José nasceu em Santa Cruz da Prata, distrito do município de Guaranésia,
Minas Gerais, em 25 de agosto de 1936. Além de escritor, Elias José foi professor de
Literatura Brasileira. Tem contos e poemas traduzidos e publicados em revistas
literárias e antologias de autores brasileiros no México, Argentina, Estados Unidos,
Itália, Polônia, Nicarágua e Canadá https://eliasjose.com.br/home/

1. O texto a seguir é uma pequena biografia. Com que intenção o texto
abaixo foi escrito?
__________________________________________________________

2. A expressão destacada em “Além de escritor, Elias José foi professor
de Literatura Brasileira." indica uma ideia de adição ou de causa?
__________________________________________________________

9. Releia o trecho: "De vez em quando, mordia-lhe uma curiosidade grande." O verbo destacado no trecho foi usado
no sentido figurado. Explique com que sentido foi empregado, de acordo com o contexto.
_______________________________________________________________________________________________

10. Retire do texto um fato e uma opinião.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

11. Transcreva, do desfecho do texto, o trecho que informa o que a professora pediu a Pitu.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Dois corações

Eu era apenas eu Somos verso e poesia
Nada demais Outono e ventania
Chorava enquanto meu coração escondido Praia e carioca 
Ia seguindo os teus sinais

Somos pão e padaria
Você era você Piano e melodia
Tão especial Filme e pipoca
Me olhava igual sorriso de criança
Esperando o presente de Natal De dois corações um só se fez

Um que vale mais que dois ou três
Vi que era amor
Quando te achei em mim
E me perdi em você

Imagine o encontro de Pitu com Marina, no fim de semana, e escreva um conto 
narrando como tudo aconteceu.

Como o conto é uma narrativa curta, é importante focalizar apenas um 
acontecimento (o encontro).

Lembre-se de que, no conto, as sequências narrativas desenrolam-se até atingir 
um clímax que prepara o desfecho.

Antes de escrever, planeje seu texto e determine o tipo de narrador (observador ou 
personagem), onde e quando a história ocorreu.

Não se esqueça de dar um título criativo ao seu conto.

Atenção à ortografia e à pontuação.

Releia seu texto quantas vezes forem necessárias. 

Reescreva a versão final em seu caderno escolar.

1. Metáfora é uma comparação implícita. É uma figura de linguagem em que se associam ideias, estabelecendo
relações de semelhança. Na letra de canção, destaque versos que contenham metáforas.
______________________________________________________________________________________________
2. Por que a pessoa amada era tão importante para o eu poético?
_____________________________________________________________________________________________
3. Quais são as ideias expressas nas associações estabelecidas na 4ª e na 5ª estrofe?
_____________________________________________________________________________________________
4. Qual é a circunstância expressa pela palavra "quando" no 10º verso?
_____________________________________________________________________________________________
5. O eu poético compara a pessoa amada a uma criança esperando o presente de Natal. Explique essa comparação.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Releia a última estrofe: "De dois corações um só se fez / Um que vale mais que dois ou três". Explique o sentido
desses versos.
______________________________________________________________________________________________
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https://pixabay.com/pt/illustrations/clave-de-sol-m%
C3%

BAsicas-m%
C3%

BAsica-musical-5834784/

Rodrigo Melim / Gabriela Melim / Diogo Melim

Aponte a câmera do seu
celular para o QRcode ao
lado e ouça a música "Dois
Corações", de Melim.

Agora, leia a letra de canção “Dois corações”, do grupo Melim.
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Com certeza tenho amor

1. Qual é o assunto do texto?
_______________________________________________________________________________________________
2. Qual é o conflito gerador dessa história?
________________________________________________________________________________________________
3. É comum nas histórias de amor, os apaixonados vencerem algum obstáculo para ficarem juntos. Que obstáculo a
moça e o saltimbanco tiveram de enfrentar?
________________________________________________________________________________________________
4. Por que o pai da moça era contra o namoro da filha com o saltimbanco?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

GLOSSÁRIO
Ama: Babá
Ondejar: Ondular
Saltimbanco: Artista itinerante que se 
exibe em circos, feiras etc.
Silhueta: Sombra que projeta os 
contornos de uma pessoa ou objeto.

COLASSANTI, Marina. 23 histórias de um viajante. São Paulo: Global, 2005. P. 51-55.

Vamos ler um outro conto! Ele foi escrito por Marina Colassanti
Antes, observe o título! Ele nos dá alguma pista sobre qual será o tema do conto?
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Com certeza tenho amor

1. Qual é o assunto do texto?
_______________________________________________________________________________________________
2. Qual é o conflito gerador dessa história?
________________________________________________________________________________________________
3. É comum nas histórias de amor, os apaixonados vencerem algum obstáculo para ficarem juntos. Que obstáculo a
moça e o saltimbanco tiveram de enfrentar?
________________________________________________________________________________________________
4. Por que o pai da moça era contra o namoro da filha com o saltimbanco?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

GLOSSÁRIO
Ama: Babá
Ondejar: Ondular
Saltimbanco: Artista itinerante que se 
exibe em circos, feiras etc.
Silhueta: Sombra que projeta os 
contornos de uma pessoa ou objeto.

COLASSANTI, Marina. 23 histórias de um viajante. São Paulo: Global, 2005. P. 51-55.

Vamos ler um outro conto! Ele foi escrito por Marina Colassanti
Antes, observe o título! Ele nos dá alguma pista sobre qual será o tema do conto?

Moça tão resguardada por seus pais não deveria ter ido à feira. Nem foi, embora muito o desejasse. Mas por que o 
desejava, convenceu a ama que a acompanhava a tomar uma rua em vez de outra para ir à igreja, e a rua que tomaram 
passava tão perto da feira que seus sons a percorriam como água e as cores todas da feira pareciam espelhar-se nas 
paredes claras.

Foi dessa rua, olhando através do véu que lhe cobria metade do rosto, que a moça viu os saltimbancos em suas 
acrobacias. E foi nessa rua, recortada como uma silhueta em suas roupas escuras, o rosto meio coberto por véu, que 
o mais jovem dos saltimbancos, atrasado a caminho da feira, a viu.

Era o mais jovem, era o mais forte, era o mais valente entre os onze irmãos. A partir daquele encontro, porém, uma 
fraqueza que não conhecia deslizou para dentro do seu peito. À noite suspirava como se doente.

— Que tens? — perguntaram-lhe os irmãos.
— Não sei — respondeu. E era verdade. Sabia apenas que a moça velada aparecia nos seus sonhos, e que parecia 

sonhar mesmo acordado porque mesmo acordado a tinha diante dos olhos.
Na sua casa, a moça também sorria e cantava, largava de repente a comida no prato e se punha a chorar.
— Tenho... sim... com certeza tenho amor — respondeu à ama que lhe perguntou o que tinha.
Mas nem a ama se alegrou, nem se alegraram os dez irmãos. Pois como alegrar-se com um amor que não  

podia ser?
De fato, tanto riso tanto choro acabaram chamando a atenção do pai da moça que, vigilante e sem precisar per-

guntar, trancou-a no quarto mais alto da sua casa. Não era com um saltimbanco que havia de casar a filha criada com 
tanto esmero.

Mas era com o saltimbanco que ela queria se casar.
E o saltimbanco, ajudado por seus dez irmãos, começou a se preparar para chegar até ela.
Ao final de uma noite, lua nenhuma que os denunciasse, encaminharam-se os onze para a casa da moça. Seus pés 

calçados de feltro calavam-se sobre as pedras.
O mais jovem era o mais forte, teria ele que sustentar os demais. Pernas abertas e firmes, cravou-se no chão bem 

debaixo da janela dela. O segundo irmão subiu para os seus ombros, estendeu a mão e o terceiro subiu. O quarto 
escalou os outros até subir nos ombros do terceiro. E, um por cima dos outros, foram se construindo como uma torre. 
Até que o último chegou ao topo.

O último chegou ao topo, e o topo não chegou à altura da janela da moça. De cima a baixo os irmãos passaram- se 
a palavra. Os onze pareceram ondejar por um instante. Então o mais jovem e mais forte saiu de debaixo dos pés do 
seu irmão deixando-o suspenso no ar, e tomando a mão que este lhe estendeu subiu rapidamente por ele, galgando 
seus irmãos um a um.

No alto, a janela se abriu.
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Leia a tirinha do Armandinho que traz uma mensagem linda sobre a vida!

5. Qual é o tipo de narrador desse conto?
__________________________________________________________________________________________
6. Substitua a palavra destacada no trecho “Mas era com o saltimbanco que ela queria se casar.” , por uma outra,
sem alterar o significado do texto.
__________________________________________________________________________________________
7. Amor é motivo de felicidade. Por que os personagens do conto, que se amam, não estavam felizes?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. Qual foi o plano elaborado pelo saltimbanco para tentar encontrar a moça?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Comente oralmente com seus colegas: Você acha que as diferenças podem atrapalhar o amor entre duas
pessoas? Por quê?

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

1. Observe a expressão facial dos personagens. O que ela nos transmite?
________________________________________________________________________________________
2. Eles estão falando da mesma coisa? Justifique sua resposta apresentando um elemento não verbal que a
comprove.
________________________________________________________________________________________
3. Retire da tirinha uma opinião.
________________________________________________________________________________________
4. Qual é o sentido dado pelo menino ao verbo pintar?
________________________________________________________________________________________

Vamos terminar o 3º bimestre, lendo uma tirinha bem humorada!!

1. O que constrói o humor na tirinha?
____________________________________________________________________________________________

Livro Box Calvin e Haroldo – 7 volumes. Editora Conrad.

BECK, Alexandre. Armandinho Oito. Caxias do Sul - RS: Belas Artes, 2016.
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Bem-vindos ao 4º bimestre!
Para começar que tal lermos a crônica "O mato", de Rubem Braga?
Você se lembra de que em todos os bimestres lemos uma crônica desse importante autor?

1. Que fato do cotidiano provocou a escrita da história acima?
______________________________________________________________________________________________
2. Onde se passa a história?
______________________________________________________________________________________________
3. Em que momento do dia se passa a história? Comprove sua resposta com trecho do texto. 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
4. Por que ele "recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água"  ? (2º parágrafo) 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
5. De acordo com o narrador, o que faz o Rio ser uma cidade única?
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
6. No final da crônica, é possível perceber que o homem se sente em paz. Por que se sentiu assim?
______________________________________________________________________________________________

Rube m Brag a nasce u e m Cachoeir o d o Itapemirim,  no Espírit o
Santo , n o di a  12  de janeiro  de 1913. F oi  um escrito r  e jornalist a
brasileiro  e tornou -se muit o famoso co mo cronist a d e jornai s  e
revista s d e grand e circulaçã o n o país.

Adaptado de https://www.ebiografia.com/rubem_braga

O MATO

Adaptado de BRAGA, Rubem. O lavrador de Ipanema. Rio de Janeiro: Record, 2003.
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________________________________________________________________________________________

Vamos terminar o 3º bimestre, lendo uma tirinha bem humorada!!

1. O que constrói o humor na tirinha?
____________________________________________________________________________________________

Livro Box Calvin e Haroldo – 7 volumes. Editora Conrad.

BECK, Alexandre. Armandinho Oito. Caxias do Sul - RS: Belas Artes, 2016.
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Bem-vindos ao 4º bimestre!
Para começar que tal lermos a crônica "O mato", de Rubem Braga?
Você se lembra de que em todos os bimestres lemos uma crônica desse importante autor?

1. Que fato do cotidiano provocou a escrita da história acima?
______________________________________________________________________________________________
2. Onde se passa a história?
______________________________________________________________________________________________
3. Em que momento do dia se passa a história? Comprove sua resposta com trecho do texto. 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
4. Por que ele "recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água"  ? (2º parágrafo) 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
5. De acordo com o narrador, o que faz o Rio ser uma cidade única?
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
6. No final da crônica, é possível perceber que o homem se sente em paz. Por que se sentiu assim?
______________________________________________________________________________________________

Rube m Brag a nasce u e m Cachoeir o d o Itapemirim,  no Espírit o
Santo , n o di a  12  de janeiro  de 1913. F oi  um escrito r  e jornalist a
brasileiro  e tornou -se muit o famoso co mo cronist a d e jornai s  e
revista s d e grand e circulaçã o n o país.

Adaptado de https://www.ebiografia.com/rubem_braga

O MATO

Adaptado de BRAGA, Rubem. O lavrador de Ipanema. Rio de Janeiro: Record, 2003.

Veio o frio, e depois o temporal noturno, e depois da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e ainda voltou 
algumas vezes durante o dia, a cidade entardeceu em brumas. Então o homem esqueceu o trabalho e as promissórias, 
esqueceu a condução e o telefone e o asfalto, e saiu andando lentamente por aquele morro coberto de mato viçoso, 
perto de sua casa. O capim cheio de água molhava seu sapato e as pernas da calça; o mato escurecia sem vaga-lumes  
nem grilos.

Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco, e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água 
como se fosse benção. Ali perto mesmo a cidade murmurava, estava com ruídos vespertinos, ranger dos bondes, buzinar 
impacientes de carros, vozes indistintas; mas ele via apenas algumas árvores, um telefone batia, silenciava, batia outra 
vez, interminável, paciente, melancólico. Alguém, com certeza sem esperança, insistia em querer falar com alguém.

Por um instante, o homem voltou seu pensamento para a cidade e sua vida. Aquele telefone tocando em vão era um 
dos milhões de atos falhos da vida urbana. Pensou no desgaste nervoso dessa vida, nos desencontros, nas incertezas, 
no jogo de ambições e vaidades, na procura de amor e de importância, na caça ao dinheiro. Ainda bem que de todas as 
cidades do mundo, o Rio é a única a permitir a evasão para o mar e a floresta. Ele estava ali num desses limites entre a 
cidade dos homens e a natureza pura; ainda pensava em seus problemas urbanos – mas um camaleão correu de súbito, 
um passarinho piou e o homem ficou atento àquela humilde vida animal e também à vida silenciosa e úmida das árvores, 
e à pedra escura, com uma pele de musgo e seu misterioso coração mineral.

E pouco a pouco ele foi sentindo paz naquele começo de escuridão, sentiu vontade de deitar e dormir entre a erva 
úmida, de se tornar um confuso ser vegetal, num grande sossego, farto de terra e de água; ficaria verde, emitiria raízes 
e folhas, seu tronco seria um tronco escuro, grosso, seus ramos formariam copa densa, e ele seria, sem angústia nem 
tristeza, forte, quieto, imóvel, feliz.
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Menina que não consegue estudar on--line pede ajuda
à PM e ganha surpresa linda

20 de maio de 2021 – Por Só Notícia Boa

Uma menina de 11 anos foi à Polícia Militar para fazer uma queixa. Ela disse que não consegue estudar online por 
falta de internet e celular. Os policiais ficaram tão sensibilizados que fizeram uma vaquinha entre eles, compraram um 
celular novo e fizeram uma surpresa para a pequena Maria Eduarda. A menina mora na zona rural de Guarantã do 
Norte – 404 km ao norte de Lucas do Rio Verde – no Mato Grosso.
   Depois que arrecadaram o dinheiro e compraram o celular, os PMs chamaram Maria Eduarda. No começo da 
semana, a menina voltou às instalações da Polícia Militar e chegando lá recebeu o presente. A máscara impede que a 
gente veja o sorriso dela, mas a alegria está estampada na foto que ela tirou com os benfeitores.
     Maria Eduarda adorou o presente e disse que de agora em diante as notas dela na escola vão melhorar. A menina 
agradeceu. Ela disse que sempre se lembrará do gesto de solidariedade dos policiais.

Adaptado de https://www.sonoticiaboa.com.br/2021/05/20/menina-nao-consegue-estudar-online-ajuda-pm-surpresa-linda/

Neste bimestre, leremos alguns textos do universo jornalístico.
Iniciaremos com uma notícia! Que tal?
A notícia é um gênero textual cujo objetivo é INFORMAR fatos reais, relevantes para a sociedade.

1. Qual é o objetivo principal da notícia?
_______________________________________________________________________________________________

2. Qual é o tempo dos verbos apresentados no título da notícia? Qual é o efeito da escolha desse tempo verbal?
_______________________________________________________________________________________________

3. Onde e quando ocorreu o fato relatado?
_______________________________________________________________________________________________

4. Quem são as pessoas envolvidas no fato noticiado?
_______________________________________________________________________________________________

5. Qual foi a queixa feita pela menina à Polícia Militar?
_______________________________________________________________________________________________

6. Como os policiais conseguiram atender à necessidade da menina?
_______________________________________________________________________________________________

7. Depois da ajuda dos policiais, o que Maria Eduarda espera?
_______________________________________________________________________________________________

8. O que o título da notícia está anunciando?
_______________________________________________________________________________________________

9. A quem o pronome destacado no trecho "Ela disse que sempre se lembrará do gesto de solidariedade dos policiais."
se refere?
_______________________________________________________________________________________________

10. Por que se pode dizer que os policiais praticaram um “gesto de solidariedade” ?
_______________________________________________________________________________________________

A linguagem empregada na notícia deve ser impessoal, clara, objetiva, direta e
acessível a qualquer leitor.

O título do texto já 
dá a você uma 
boa pista de 

leitura.
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NOA notícia que leremos a seguir relata os preparativos para a comemoração dos 90 anos de um
dos pontos turísticos mais visitados do mundo: CRISTO REDENTOR.

Aproveite a leitura!

Manchete ou tílulo
principal

Subtítulo ou
título auxiliar

Lide
É o primeiro 

parágrafo do texto 
jornalístico e deve 

responder às 
seguintes perguntas: 

Quem? O quê? 
Quando? Onde?

Corpo da notícia
É a parte onde estão 
contidas as demais 

informações.

https://vejario.abril.com.br/cidade/eventos-rio-90-anos-cristo-redentor/

https://pixabay.com/pt/vectors/festa-de-anivers%
C3%

A1rio-bal%
C3%

B5es-blue-295401/

1. Qual é a finalidade ou objetivo da imagem que acompanha a notícia?
____________________________________________________________________________________________

Série de eventos no Rio vai marcar os 90 anos
do Cristo Redentor

A celebração principal ocorrerá entre os dias 9 e 17 de outubro de 2021, na Marquês 
de Sapucaí, com foco no desenvolvimento sustentável.

Por Agência Brasil Atualizado em 1 mar 2021, 11h59min - Publicado em 1 mar 2021, 
11h53min
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Menina que não consegue estudar on--line pede ajuda
à PM e ganha surpresa linda

20 de maio de 2021 – Por Só Notícia Boa

Uma menina de 11 anos foi à Polícia Militar para fazer uma queixa. Ela disse que não consegue estudar online por 
falta de internet e celular. Os policiais ficaram tão sensibilizados que fizeram uma vaquinha entre eles, compraram um 
celular novo e fizeram uma surpresa para a pequena Maria Eduarda. A menina mora na zona rural de Guarantã do 
Norte – 404 km ao norte de Lucas do Rio Verde – no Mato Grosso.
   Depois que arrecadaram o dinheiro e compraram o celular, os PMs chamaram Maria Eduarda. No começo da 
semana, a menina voltou às instalações da Polícia Militar e chegando lá recebeu o presente. A máscara impede que a 
gente veja o sorriso dela, mas a alegria está estampada na foto que ela tirou com os benfeitores.
     Maria Eduarda adorou o presente e disse que de agora em diante as notas dela na escola vão melhorar. A menina 
agradeceu. Ela disse que sempre se lembrará do gesto de solidariedade dos policiais.

Adaptado de https://www.sonoticiaboa.com.br/2021/05/20/menina-nao-consegue-estudar-online-ajuda-pm-surpresa-linda/

Neste bimestre, leremos alguns textos do universo jornalístico.
Iniciaremos com uma notícia! Que tal?
A notícia é um gênero textual cujo objetivo é INFORMAR fatos reais, relevantes para a sociedade.

1. Qual é o objetivo principal da notícia?
_______________________________________________________________________________________________

2. Qual é o tempo dos verbos apresentados no título da notícia? Qual é o efeito da escolha desse tempo verbal?
_______________________________________________________________________________________________

3. Onde e quando ocorreu o fato relatado?
_______________________________________________________________________________________________

4. Quem são as pessoas envolvidas no fato noticiado?
_______________________________________________________________________________________________

5. Qual foi a queixa feita pela menina à Polícia Militar?
_______________________________________________________________________________________________

6. Como os policiais conseguiram atender à necessidade da menina?
_______________________________________________________________________________________________

7. Depois da ajuda dos policiais, o que Maria Eduarda espera?
_______________________________________________________________________________________________

8. O que o título da notícia está anunciando?
_______________________________________________________________________________________________

9. A quem o pronome destacado no trecho "Ela disse que sempre se lembrará do gesto de solidariedade dos policiais."
se refere?
_______________________________________________________________________________________________

10. Por que se pode dizer que os policiais praticaram um “gesto de solidariedade” ?
_______________________________________________________________________________________________

A linguagem empregada na notícia deve ser impessoal, clara, objetiva, direta e
acessível a qualquer leitor.

O título do texto já 
dá a você uma 
boa pista de 

leitura.
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NOA notícia que leremos a seguir relata os preparativos para a comemoração dos 90 anos de um
dos pontos turísticos mais visitados do mundo: CRISTO REDENTOR.

Aproveite a leitura!

Manchete ou tílulo
principal

Subtítulo ou
título auxiliar

Lide
É o primeiro 

parágrafo do texto 
jornalístico e deve 

responder às 
seguintes perguntas: 

Quem? O quê? 
Quando? Onde?

Corpo da notícia
É a parte onde estão 
contidas as demais 

informações.

https://vejario.abril.com.br/cidade/eventos-rio-90-anos-cristo-redentor/

https://pixabay.com/pt/vectors/festa-de-anivers%
C3%

A1rio-bal%
C3%

B5es-blue-295401/

1. Qual é a finalidade ou objetivo da imagem que acompanha a notícia?
____________________________________________________________________________________________

Série de eventos no Rio vai marcar os 90 anos
do Cristo Redentor

A celebração principal ocorrerá entre os dias 9 e 17 de outubro de 2021, na Marquês 
de Sapucaí, com foco no desenvolvimento sustentável.

Por Agência Brasil Atualizado em 1 mar 2021, 11h59min - Publicado em 1 mar 2021, 
11h53min

Foi apresentado na manhã desta segunda, o calendário de eventos que marcarão 
os 90 anos do Cristo Redentor. O lançamento oficial da festa coincide com a data do 
aniversário da cidade do Rio de Janeiro, que completa 456 anos de fundação.

A festa dos 90 anos do Cristo Redentor ocorrerá entre os dias 9 e 17 de outubro de 
2021, na Marquês de Sapucaí, e terá o desenvolvimento sustentável como eixo norteador, 
desde a concepção dos festejos, sua organização, até as atividades no Sambódromo.

O Setor Cristo Sustentável estará presente com a Vila Sustentável e o Ação de Amor 
do Cristo Redentor, incluindo várias parcerias e projetos sociais. No período comemora-
tivo do aniversário do monumento, atrações nacionais e internacionais se apresentarão 
no Palco da Paz, na Praça da Apoteose.

Segundo informou o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar Raposo, as 
ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização das 
Nações Unidas (ONU), e têm como objetivo deixar um legado socioambiental e educati-
vo como referência para o povo do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.

As festividades terão também atividades preparatórias. Uma delas é o Dia da Geral, 
previsto para acontecer no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho. Com a proposta 
de cuidar do ambiente comum a todos os cidadãos, os cariocas sairão às ruas para limpar 
o Rio de Janeiro, contribuindo cada um com sua parte para o bem-estar da sociedade.

Na avaliação do padre Omar Raposo, será um grande mutirão de limpeza da cidade 
que envolverá toda a sociedade civil, contando com apoio das paróquias da arquidiocese 
do Rio de Janeiro e várias instituições. O aniversário do Cristo Redentor terá ainda outras 
atividades, como quermesse e os Dia de Portugal e da Itália, que mostrarão elementos 

emblemáticos da cultura desses países.
De acordo com a assessoria de imprensa do 

Santuário Cristo Redentor, todas as atividades 
da Festa dos 90 anos do Cristo Redentor se-
guirão as normas sanitárias internacionais con-
tra o novo coronavírus e as regras de ouro da 
Vigilância Sanitária.

Cristo Redentor: ação faz parte das comemorações 
dos 90 anos do monumento.
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Seu desafio agora é escrever uma notícia, em seu caderno escolar, sobre um fato ocorrido no seu bairro e/ou 
na sua escola. Referente ao seu bairro pode ser: uma festa comemorativa, um passeio ciclístico, um 
acontecimento cultural, inauguração de um espaço esportivo ou cultural, uma campanha de arrecadação de 
alimentos e/ou agasalhos, entre outros. Um fato referente à sua escola pode ser: aula remota, empréstimo de 
livros, retorno das aulas presenciais, campanha beneficente, entre outros.

Para produzir sua notícia é preciso atenção. Observe as dicas abaixo.
• Planeje bem seu texto, levando em conta a finalidade e o fato.
• Busque o maior número de informações possíveis sobre o fato com colegas, Professores(as) e/ou familiares.

IMPORTANTE

 Lembre-se de que a notícia é um gênero jornalístico predominantemente informativo.
 Lembre-se de que um título principal encontra-se no início, destacado com letras maiores e/ou de cor diferente.
 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?” “Onde?”.
 Lembre-se de que o corpo da notícia é a parte onde estão contidas as demais informações.

Antes de redigir a versão final da sua notícia, avalie seu texto, seguindo as dicas abaixo:
• Não se preocupe em usar palavras rebuscadas, mas tenha cuidado com a linguagem, que deve ser formal.
• Empregue adequadamente os sinais de pontuação das frases.
• Organize as frases em parágrafos e empregue os recursos gráficos suplementares, atentando principalmente

para as margens e as letras maiúsculas.
• Utilize recursos coesivos articuladores de sentido (e - mas – talvez - no entanto - além disso).
• 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.

1. Qual é o fato que deu origem à notícia?
___________________________________________________________________________________________
2. Transcreva do corpo da notícia quando e onde ocorrerá a festa em comemoração aos 90 anos do Cristo
Redentor.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Que eixo vai nortear os preparativos da comemoração dos 90 anos do Cristo Redentor?
__________________________________________________________________________________________
4. Releia este trecho do 5º parágrafo: "As festividades terão também atividades preparatórias. Uma delas é
o Dia da Geral, previsto para acontecer no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho." Qual é o principal
objetivo dessa atividade? Que mudança de comportamento se espera da sociedade?
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. No trecho “(...) as ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização
das Nações Unidas (ONU), e têm como objetivo deixar um legado socioambiental.” Qual é o sentido do elemento
coesivo destacado?
__________________________________________________________________________________________
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O primeiro texto é um CARTAZ que se utiliza da linguagem verbal e não verbal 

e cuja finalidade é divulgar uma informação ou uma mensagem.
O segundo texto é uma SINOPSE, cuja finalidade é apresentar um resumo de uma 

produção cultural (livro, filme, peça teatral ou musical...). O resumo precisa ser escrito de 
forma que o leitor fique curioso a ponto de querer ler ou assistir ao filme, por exemplo.

RIO
Blu (Jesse Eisenberg) é uma arara azul que nasceu no Rio

de Janeiro mas, capturada na floresta, foi parar na fria
Minnesota, nos Estados Unidos. Lá é criada por Linda (Leslie
Mann), com quem tem um forte laço afetivo. Um dia, Túlio
(Rodrigo Santoro) entra na vida de ambos. Ornitólogo, ele diz
que Blu é o último macho da espécie e deseja que ele
acasale com a única fêmea viva, que está no Rio de Janeiro.
Linda e Blu partem para a cidade maravilhosa, onde
conhecem Jade (Anne Hathaway). Só que ela é um espírito
livre e detesta ficar engaiolada, batendo de frente com Blu
logo que o conhece. Quando o casal é capturado por uma
quadrilha de venda de aves raras, eles ficam presos por uma
corrente na pata. É quando precisam unir forças para escapar
do cativeiro.

htt
ps

://w
ww

.ad
or

oc
ine

ma
.co

m/
film

es
/fil

me
-1

46
55

0/

Texto 1 Texto 2

1. Compare os textos 1 e 2 em relação ao uso das linguagens verbal e não verbal. 
_______________________________________________________________ ___________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Releia o texto 2. Você conseguiu perceber um tema polêmico? Que tema seria esse, abordado no filme “Rio”?
__________________________________________________________________________________________
3. Por que Blu voltou ao Brasil?
__________________________________________________________________________________________
4. Releia o trecho "Lá é criada por Linda". A que se refere a palavra destacada? Que circunstância ela exprime?
__________________________________________________________________________________________
5. Leia esta frase retirada do texto 1: "UMA AVENTURA MAIS QUE MARAVILHOSA!". A palavra  maravilhosa
pode ser entendida em dois sentidos neste contexto. Explique. 
_______________________________________________________________ ___________________________
__________________________________________________________________________________________
6. Que sentido tem a expressão destacada em “É quando precisam unir forças para escapar do cativeiro.”?
__________________________________________________________________________________________

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-146550/

Descreva, oralmente, o que você vê na imagem do cartaz. Qual é a predominância de cores? Qual é a relação
entre os elementos não verbais e a história do filme? Fique atento ao ponto de vista de seus(suas) colegas e depois
sintetize as ideias expressas por eles(elas).

Que bom! Você está seguindo com muita determinação seus estudos. Continue assim!

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   24Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   24 27/07/2021   15:16:0327/07/2021   15:16:03



LÍ
NG

UA
 P

OR
TU

GU
ES

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO

24

Seu desafio agora é escrever uma notícia, em seu caderno escolar, sobre um fato ocorrido no seu bairro e/ou 
na sua escola. Referente ao seu bairro pode ser: uma festa comemorativa, um passeio ciclístico, um 
acontecimento cultural, inauguração de um espaço esportivo ou cultural, uma campanha de arrecadação de 
alimentos e/ou agasalhos, entre outros. Um fato referente à sua escola pode ser: aula remota, empréstimo de 
livros, retorno das aulas presenciais, campanha beneficente, entre outros.

Para produzir sua notícia é preciso atenção. Observe as dicas abaixo.
• Planeje bem seu texto, levando em conta a finalidade e o fato.
• Busque o maior número de informações possíveis sobre o fato com colegas, Professores(as) e/ou familiares.

IMPORTANTE

 Lembre-se de que a notícia é um gênero jornalístico predominantemente informativo.
 Lembre-se de que um título principal encontra-se no início, destacado com letras maiores e/ou de cor diferente.
 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?” “Onde?”.
 Lembre-se de que o corpo da notícia é a parte onde estão contidas as demais informações.

Antes de redigir a versão final da sua notícia, avalie seu texto, seguindo as dicas abaixo:
• Não se preocupe em usar palavras rebuscadas, mas tenha cuidado com a linguagem, que deve ser formal.
• Empregue adequadamente os sinais de pontuação das frases.
• Organize as frases em parágrafos e empregue os recursos gráficos suplementares, atentando principalmente

para as margens e as letras maiúsculas.
• Utilize recursos coesivos articuladores de sentido (e - mas – talvez - no entanto - além disso).
• 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.

1. Qual é o fato que deu origem à notícia?
___________________________________________________________________________________________
2. Transcreva do corpo da notícia quando e onde ocorrerá a festa em comemoração aos 90 anos do Cristo
Redentor.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Que eixo vai nortear os preparativos da comemoração dos 90 anos do Cristo Redentor?
__________________________________________________________________________________________
4. Releia este trecho do 5º parágrafo: "As festividades terão também atividades preparatórias. Uma delas é
o Dia da Geral, previsto para acontecer no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho." Qual é o principal
objetivo dessa atividade? Que mudança de comportamento se espera da sociedade?
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. No trecho “(...) as ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização
das Nações Unidas (ONU), e têm como objetivo deixar um legado socioambiental.” Qual é o sentido do elemento
coesivo destacado?
__________________________________________________________________________________________
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NOAgora, leia dois textos bem legais!
O primeiro texto é um CARTAZ que se utiliza da linguagem verbal e não verbal 

e cuja finalidade é divulgar uma informação ou uma mensagem.
O segundo texto é uma SINOPSE, cuja finalidade é apresentar um resumo de uma 

produção cultural (livro, filme, peça teatral ou musical...). O resumo precisa ser escrito de 
forma que o leitor fique curioso a ponto de querer ler ou assistir ao filme, por exemplo.

RIO
Blu (Jesse Eisenberg) é uma arara azul que nasceu no Rio

de Janeiro mas, capturada na floresta, foi parar na fria
Minnesota, nos Estados Unidos. Lá é criada por Linda (Leslie
Mann), com quem tem um forte laço afetivo. Um dia, Túlio
(Rodrigo Santoro) entra na vida de ambos. Ornitólogo, ele diz
que Blu é o último macho da espécie e deseja que ele
acasale com a única fêmea viva, que está no Rio de Janeiro.
Linda e Blu partem para a cidade maravilhosa, onde
conhecem Jade (Anne Hathaway). Só que ela é um espírito
livre e detesta ficar engaiolada, batendo de frente com Blu
logo que o conhece. Quando o casal é capturado por uma
quadrilha de venda de aves raras, eles ficam presos por uma
corrente na pata. É quando precisam unir forças para escapar
do cativeiro.
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Texto 1 Texto 2

1. Compare os textos 1 e 2 em relação ao uso das linguagens verbal e não verbal. 
_______________________________________________________________ ___________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Releia o texto 2. Você conseguiu perceber um tema polêmico? Que tema seria esse, abordado no filme “Rio”?
__________________________________________________________________________________________
3. Por que Blu voltou ao Brasil?
__________________________________________________________________________________________
4. Releia o trecho "Lá é criada por Linda". A que se refere a palavra destacada? Que circunstância ela exprime?
__________________________________________________________________________________________
5. Leia esta frase retirada do texto 1: "UMA AVENTURA MAIS QUE MARAVILHOSA!". A palavra  maravilhosa
pode ser entendida em dois sentidos neste contexto. Explique. 
_______________________________________________________________ ___________________________
__________________________________________________________________________________________
6. Que sentido tem a expressão destacada em “É quando precisam unir forças para escapar do cativeiro.”?
__________________________________________________________________________________________

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-146550/

Descreva, oralmente, o que você vê na imagem do cartaz. Qual é a predominância de cores? Qual é a relação
entre os elementos não verbais e a história do filme? Fique atento ao ponto de vista de seus(suas) colegas e depois
sintetize as ideias expressas por eles(elas).

Que bom! Você está seguindo com muita determinação seus estudos. Continue assim!
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NO Leia um poema de Sérgio Caparelli e uma letra de canção do famoso compositor carioca Tom Jobim!

URGENTE!

Uma
gota
de

orvalho
caiu hoje, às 8h, do dedo anular 
direito, do Cristo Redentor, no

Rio de Janeiro
Seus restos
não foram

encontrados
A Polícia

não acredita
em

acidente
Suspei-

to: o
vento

Os meteorolo-
gistas, os poetas e

os passarinhos choram in-
consoláveis. Testemunha

presenciou a queda: "Horrível!
Ela se evaporou na metade do caminho!"

CAPARELLI, Sérgio. Tigres no quintal. Porto Alegre: Kuarup: 1995.

SAMBA DO AVIÃO
Minha alma canta
Vejo o Rio de Janeiro
Estou morrendo de saudade
Rio, teu mar, praias sem fim
Rio, você foi feito pra mim
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara 
Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você
A morena vai sambar, seu corpo todo balançar
Rio de sol, de céu, de mar
Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão 
Este samba é só porque
Rio, eu gosto de você
A morena vai sambar
Seu corpo todo balançar
Aperte o cinto, vamos chegar
Água brilhando, olha a pista chegando
E vamos nós
Pousar

Composição: Tom Jobim

1. A que imagem a disposição das palavras do poema
nos remete?
_____________________________________________
2. O que caiu do dedo do Cristo Redentor?
_____________________________________________
3. Quem é o suspeito de ter provocado a queda do
orvalho?
_____________________________________________
4. Desde o título "URGENTE!!", o poema assemelha-se
a uma notícia ao relatar um fato. O que o poema noticia?
_____________________________________________
5. Quando e onde o fato ocorreu?
_____________________________________________
6. Nos versos: "Horrível! / Ela se evaporou na metade do
caminho!", explique o efeito de sentido do uso das aspas
e dos pontos de exclamação?
_____________________________________________
_____________________________________________
7. Comparar é buscar semelhanças e diferenças.
Compare a notícia “Série de eventos no Rio vai marcar os
90 anos do Cristo Redentor” ao poema "URGENTE!" que
você leu agora, quanto à estrutura.
_____________________________________________
_____________________________________________

1. Transcreva da letra de canção o verso que mostra
o motivo pelo qual ela foi criada.
____________________________________________
2. Retire um elemento natural de nossa cidade,  retratado
na letra de canção. 
____________________________________________
3.De onde o eu poético observa as belezas da  cidade
do Rio de Janeiro? Transcreva do texto um verso  que
comprove sua resposta. 
____________________________________________
____________________________________________
4.A quem se refere o termo destacado no trecho  “A
morena vai sambar, seu corpo todo balançar .”
____________________________________________
5.Que efeito de sentido tem o elemento  coesivo
destacado em “Rio de sol, de céu, de mar,
Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão”?
____________________________________________
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NOVamo s conhecer, agora , u m gênero textua l d e caráte r jornalístico qu e  se dedica  a dialoga r par a traz er mai s
informaçõe s a o leitor:  a entrevista.

Uma entrevista objetiva fazer com que conheçamos as ideias e as opiniões dos entrevistados. 
Leia o texto a seguir que traz uma entrevista sincera e inspiradora com a senhora Thaiane Braga.

Manchete ou título
Chama a atenção do 

leitor

Apresentação
Dá destaque aos 

tópicos mais 
importantes da 

entrevista.

Perguntas e 
respostas

É a entrevista 
propriamente dita.

UMA MULHER SONHADORA

Thaiane Braga é uma trabalhadora doméstica 
que deseja tornar-se enfermeira e vem estudan-
do muito para realizar seu sonho.

Entrevistador – Por que a senhora tem esse sonho?
TB – Ser enfermeira já era o meu desejo desde criança.
Entrevistador – Por que não exerceu essa profissão antes?
TB – Casei-me muito cedo e não tive oportunidade de completar meus estudos. 
Entrevistador – O que tem feito para concretizar esse sonho?
TB – Tenho estudado num curso, aos sábados, na cidade onde resido. 
Entrevistador – Quem a está apoiando para que consiga realizar seu sonho?
TB − Minha família, minha patroa e principalmente minha força de vontade.

1. Releia a apresentação da entrevista e transcreva os seguintes dados:

A) Nome da entrevistada: _________________________________________________________________________

B) Qual é o maior sonho da entrevistada?_____________________________________________________________

Entrevistador – Atualmente, a senhora exerce outra profissão. Como tem conseguido tempo para estudar?
TB − Aos domingos, à noite e nos intervalos do trabalho.
Entrevistador – A senhora tem filhos? Eles a incentivam?
TB − Sim, tenho dois maravilhosos filhos: Keilla e Kayke. Eles me dão muito incentivo e ainda muita força 
para continuar.
Entrevistador –  Qual é o maior obstáculo que vem enfrentando? O que tem feito para superar este obstáculo?
TB − O cansaço. Tenho focado na vitória, pois se deixar o cansaço me vencer, não realizarei meu sonho e isto 
não pode acontecer.
Entrevistador – A senhora se considera uma pessoa determinada?
TB − Sim!
Entrevistador – Que recado gostaria de deixar para a humanidade?
TB – Nunca desista dos seus sonhos!

2. Qual é o maior obstáculo enfrentado por ela? O que tem feito para superá-lo?
______________________________________________________________________________________________

3. A quem se refere o termo em destaque no trecho “Eles me dão muito incentivo e ainda muita força para  continuar. ”
_____________________________________________________________________________________________

Nunca desista dos seus sonhos!

Acervo pessoal de Thaiane
Braga
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presenciou a queda: "Horrível!
Ela se evaporou na metade do caminho!"

CAPARELLI, Sérgio. Tigres no quintal. Porto Alegre: Kuarup: 1995.

SAMBA DO AVIÃO
Minha alma canta
Vejo o Rio de Janeiro
Estou morrendo de saudade
Rio, teu mar, praias sem fim
Rio, você foi feito pra mim
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara 
Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você
A morena vai sambar, seu corpo todo balançar
Rio de sol, de céu, de mar
Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão 
Este samba é só porque
Rio, eu gosto de você
A morena vai sambar
Seu corpo todo balançar
Aperte o cinto, vamos chegar
Água brilhando, olha a pista chegando
E vamos nós
Pousar

Composição: Tom Jobim

1. A que imagem a disposição das palavras do poema
nos remete?
_____________________________________________
2. O que caiu do dedo do Cristo Redentor?
_____________________________________________
3. Quem é o suspeito de ter provocado a queda do
orvalho?
_____________________________________________
4. Desde o título "URGENTE!!", o poema assemelha-se
a uma notícia ao relatar um fato. O que o poema noticia?
_____________________________________________
5. Quando e onde o fato ocorreu?
_____________________________________________
6. Nos versos: "Horrível! / Ela se evaporou na metade do
caminho!", explique o efeito de sentido do uso das aspas
e dos pontos de exclamação?
_____________________________________________
_____________________________________________
7. Comparar é buscar semelhanças e diferenças.
Compare a notícia “Série de eventos no Rio vai marcar os
90 anos do Cristo Redentor” ao poema "URGENTE!" que
você leu agora, quanto à estrutura.
_____________________________________________
_____________________________________________

1. Transcreva da letra de canção o verso que mostra
o motivo pelo qual ela foi criada.
____________________________________________
2. Retire um elemento natural de nossa cidade,  retratado
na letra de canção. 
____________________________________________
3.De onde o eu poético observa as belezas da  cidade
do Rio de Janeiro? Transcreva do texto um verso  que
comprove sua resposta. 
____________________________________________
____________________________________________
4.A quem se refere o termo destacado no trecho  “A
morena vai sambar, seu corpo todo balançar .”
____________________________________________
5.Que efeito de sentido tem o elemento  coesivo
destacado em “Rio de sol, de céu, de mar,
Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão”?
____________________________________________
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NOVamo s conhecer, agora , u m gênero textua l d e caráte r jornalístico qu e  se dedica  a dialoga r par a traz er mai s
informaçõe s a o leitor:  a entrevista.

Uma entrevista objetiva fazer com que conheçamos as ideias e as opiniões dos entrevistados. 
Leia o texto a seguir que traz uma entrevista sincera e inspiradora com a senhora Thaiane Braga.

Manchete ou título
Chama a atenção do 

leitor

Apresentação
Dá destaque aos 

tópicos mais 
importantes da 

entrevista.

Perguntas e 
respostas

É a entrevista 
propriamente dita.

UMA MULHER SONHADORA

Thaiane Braga é uma trabalhadora doméstica 
que deseja tornar-se enfermeira e vem estudan-
do muito para realizar seu sonho.

Entrevistador – Por que a senhora tem esse sonho?
TB – Ser enfermeira já era o meu desejo desde criança.
Entrevistador – Por que não exerceu essa profissão antes?
TB – Casei-me muito cedo e não tive oportunidade de completar meus estudos. 
Entrevistador – O que tem feito para concretizar esse sonho?
TB – Tenho estudado num curso, aos sábados, na cidade onde resido. 
Entrevistador – Quem a está apoiando para que consiga realizar seu sonho?
TB − Minha família, minha patroa e principalmente minha força de vontade.

1. Releia a apresentação da entrevista e transcreva os seguintes dados:

A) Nome da entrevistada: _________________________________________________________________________

B) Qual é o maior sonho da entrevistada?_____________________________________________________________

Entrevistador – Atualmente, a senhora exerce outra profissão. Como tem conseguido tempo para estudar?
TB − Aos domingos, à noite e nos intervalos do trabalho.
Entrevistador – A senhora tem filhos? Eles a incentivam?
TB − Sim, tenho dois maravilhosos filhos: Keilla e Kayke. Eles me dão muito incentivo e ainda muita força 
para continuar.
Entrevistador –  Qual é o maior obstáculo que vem enfrentando? O que tem feito para superar este obstáculo?
TB − O cansaço. Tenho focado na vitória, pois se deixar o cansaço me vencer, não realizarei meu sonho e isto 
não pode acontecer.
Entrevistador – A senhora se considera uma pessoa determinada?
TB − Sim!
Entrevistador – Que recado gostaria de deixar para a humanidade?
TB – Nunca desista dos seus sonhos!

2. Qual é o maior obstáculo enfrentado por ela? O que tem feito para superá-lo?
______________________________________________________________________________________________

3. A quem se refere o termo em destaque no trecho “Eles me dão muito incentivo e ainda muita força para  continuar. ”
_____________________________________________________________________________________________

Nunca desista dos seus sonhos!

Acervo pessoal de Thaiane
Braga

file:///C
:/U

sers/02604593/D
ocum

ents
/flow

ers-34592_960_720.w
ebp

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   27Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   27 27/07/2021   15:16:0527/07/2021   15:16:05



28

·2
º

/
·

LÍ
NG

UA
 P

OR
TU

GU
ES

A 
 

 S
EM

ES
TR

E 
 20

21
  

8º
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NO

Escolha uma pessoa de mais idade para ser entrevistada.
Antes de iniciar a entrevista, procure conhecer um pouco sobre o(a) entrevistado(a).
Prepare um texto introdutório, dando destaque aos tópicos mais importantes da entrevista.
Faça um roteiro de perguntas. Procure fazer perguntas curtas e objetivas. Ao entrevistar, não confie na memória, 
grave ou anote as respostas do(a) entrevistado(a).
Ao finalizar a entrevista, faça o rascunho do seu texto.
Antes de redigir a versão final da sua entrevista, avalie seu texto, seguindo as dicas abaixo:
• Tenha cuidado com a linguagem, que deve ser formal.
• Empregue adequadamente os sinais de pontuação.
• Em seguida, introduza as perguntas e as respostas com os nomes do(a) entrevistador(a) e entrevistado(a).
• Empregue os recursos gráficos suplementares, atentando principalmente para as margens e as letras

maiúsculas.
• Utilize recursos coesivos articuladores de sentido (por exemplo, talvez - no entanto - além disso).
• 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.

Após revisar o texto, organize-o em uma folha de papel ofício, seguindo a estrutura abaixo:

TEXTO DE 
APRESENTAÇÃO

TEXTO FORMADO PELAS 
PERGUNTAS 

DO(A) ENTREVISTADOR(A)
E PELAS RESPOSTAS 

DO(A) ENTREVISTADO(A)

NOME DA REVISTA OU DO JORNAL

MANCHETE - TÍTULO

https://pixabay.com/pt/illustrations/entrevista-emprego-%
C3%

ADcone-1018333/
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PLUFT, O FANTASMINHA
Um ato
PERSONAGENS
Três marinheiros amigos: Sebastião, Julião e João.
Mãe Fantasma
Pluft, o fantasminha
Gerúndio, tio do Pluft
Perna de Pau, marinheiro pirata
Maribel, menina

PRÓLOGO
    O prólogo se passa à frente da cortina. Pela esquerda surgem os três amigos, cantando. O da frente é 
Sebastião, o mais corajoso. Leva um toco de vela aceso ou um lampião. Segue-se Julião, segurando um garrafa. 
Por fim, João, segurando um mapa. Deve-se ouvir a canção antes de avistá-los.

[…]
Quando aparecerem no palco, devem estar acabando o canto.

[…]
ATO ÚNICO
CENÁRIO
     Um sótão. À direita, uma janela dando para fora, de onde se avista o céu. No meio, encostado  à parede do
fundo, um baú. Uma cadeira de balanço. Cabides, onde se veem, penduradas, velhas roupas e chapéus. Coisas
de marinha. Cordas, redes. O retrato velado do capitão Bonança. À esquerda, a entrada do sótão.

Ao abrir o pano, a Senhora Fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira, que range compassadamente. Pluft,
o fantasminha, brinca com um barco. Depois, larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa-a por
algum tempo.
PLUFT: – Mamãe!
MÃE: – O que é, Pluft?
PLUFT: (Sempre com a boneca de pano) – Mamãe, gente existe?
MÃE: – Claro, Pluft, claro que gente existe.
PLUFT: – Mamãe, eu tenho tanto medo de gente! (Larga a boneca.)
MÃE: – Bobagem, Pluft.
PLUFT: – Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi.
MÃE: – Viu o quê, Pluft?
PLUFT: – Vi gente, mãe. Só pode ser. Três.
MÃE: – E você teve medo?
PLUFT: – Muito, mamãe.
MÃE: – Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente.
PLUFT: - Mas eu tenho.
MÃE: – Qualquer dia desses eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto.
PLUFT: – Ao mundo, mamãe?!!
MÃE: – É, ao mundo. Lá embaixo, na cidade...
PLUFT: (Muito agitado, vai até a janela. Pausa) – Não, não, não. Eu não acredito em gente, pronto...
MÃE: – Vai sim, e acabará com essas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta pra você. (Pluft
corre até um canto e apanha um chapéu de almirante.)
PLUFT: – Olha, mamãe, olha o que eu descobri! O que é isto?!
MÃE: – Isso tio Gerúndio trouxe do mar. (Pluft fora de cena continua a descobrir coisas, que vai jogando em cena:
panos, roupas, chapéus etc.)
PLUFT: – Por que tio Gerúndio não trabalha mais no mar, hein, mamãe?
MÃE: – Porque o mar perdeu a graça para ele...
[...]

Agora, vamos ler um texto teatral escrito por Maria Clara Machado.
O texto teatral é um texto de base narrativa e produzido para ser encenado.https://pixabay.com

/pt/vectors/em
-destaque-luz-searchlam

p-297727/

https://pixabay.com
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“Pluft, o fantasminha” foi 
apresentado pela primeira 
vez pelo Tablado, no Rio 
de Janeiro, em setembro 
de 1955.

http://www.pilha.vrc.puc-
rio.br/pilha6/pdf/pluft.pdf
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Escolha uma pessoa de mais idade para ser entrevistada.
Antes de iniciar a entrevista, procure conhecer um pouco sobre o(a) entrevistado(a).
Prepare um texto introdutório, dando destaque aos tópicos mais importantes da entrevista.
Faça um roteiro de perguntas. Procure fazer perguntas curtas e objetivas. Ao entrevistar, não confie na memória, 
grave ou anote as respostas do(a) entrevistado(a).
Ao finalizar a entrevista, faça o rascunho do seu texto.
Antes de redigir a versão final da sua entrevista, avalie seu texto, seguindo as dicas abaixo:
• Tenha cuidado com a linguagem, que deve ser formal.
• Empregue adequadamente os sinais de pontuação.
• Em seguida, introduza as perguntas e as respostas com os nomes do(a) entrevistador(a) e entrevistado(a).
• Empregue os recursos gráficos suplementares, atentando principalmente para as margens e as letras

maiúsculas.
• Utilize recursos coesivos articuladores de sentido (por exemplo, talvez - no entanto - além disso).
• 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.

Após revisar o texto, organize-o em uma folha de papel ofício, seguindo a estrutura abaixo:

TEXTO DE 
APRESENTAÇÃO

TEXTO FORMADO PELAS 
PERGUNTAS 

DO(A) ENTREVISTADOR(A)
E PELAS RESPOSTAS 

DO(A) ENTREVISTADO(A)

NOME DA REVISTA OU DO JORNAL

MANCHETE - TÍTULO

https://pixabay.com/pt/illustrations/entrevista-emprego-%
C3%

ADcone-1018333/
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PLUFT, O FANTASMINHA
Um ato
PERSONAGENS
Três marinheiros amigos: Sebastião, Julião e João.
Mãe Fantasma
Pluft, o fantasminha
Gerúndio, tio do Pluft
Perna de Pau, marinheiro pirata
Maribel, menina

PRÓLOGO
    O prólogo se passa à frente da cortina. Pela esquerda surgem os três amigos, cantando. O da frente é 
Sebastião, o mais corajoso. Leva um toco de vela aceso ou um lampião. Segue-se Julião, segurando um garrafa. 
Por fim, João, segurando um mapa. Deve-se ouvir a canção antes de avistá-los.

[…]
Quando aparecerem no palco, devem estar acabando o canto.

[…]
ATO ÚNICO
CENÁRIO
     Um sótão. À direita, uma janela dando para fora, de onde se avista o céu. No meio, encostado  à parede do
fundo, um baú. Uma cadeira de balanço. Cabides, onde se veem, penduradas, velhas roupas e chapéus. Coisas
de marinha. Cordas, redes. O retrato velado do capitão Bonança. À esquerda, a entrada do sótão.

Ao abrir o pano, a Senhora Fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira, que range compassadamente. Pluft,
o fantasminha, brinca com um barco. Depois, larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa-a por
algum tempo.
PLUFT: – Mamãe!
MÃE: – O que é, Pluft?
PLUFT: (Sempre com a boneca de pano) – Mamãe, gente existe?
MÃE: – Claro, Pluft, claro que gente existe.
PLUFT: – Mamãe, eu tenho tanto medo de gente! (Larga a boneca.)
MÃE: – Bobagem, Pluft.
PLUFT: – Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi.
MÃE: – Viu o quê, Pluft?
PLUFT: – Vi gente, mãe. Só pode ser. Três.
MÃE: – E você teve medo?
PLUFT: – Muito, mamãe.
MÃE: – Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente.
PLUFT: - Mas eu tenho.
MÃE: – Qualquer dia desses eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto.
PLUFT: – Ao mundo, mamãe?!!
MÃE: – É, ao mundo. Lá embaixo, na cidade...
PLUFT: (Muito agitado, vai até a janela. Pausa) – Não, não, não. Eu não acredito em gente, pronto...
MÃE: – Vai sim, e acabará com essas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta pra você. (Pluft
corre até um canto e apanha um chapéu de almirante.)
PLUFT: – Olha, mamãe, olha o que eu descobri! O que é isto?!
MÃE: – Isso tio Gerúndio trouxe do mar. (Pluft fora de cena continua a descobrir coisas, que vai jogando em cena:
panos, roupas, chapéus etc.)
PLUFT: – Por que tio Gerúndio não trabalha mais no mar, hein, mamãe?
MÃE: – Porque o mar perdeu a graça para ele...
[...]

Agora, vamos ler um texto teatral escrito por Maria Clara Machado.
O texto teatral é um texto de base narrativa e produzido para ser encenado.https://pixabay.com

/pt/vectors/em
-destaque-luz-searchlam

p-297727/

https://pixabay.com
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“Pluft, o fantasminha” foi 
apresentado pela primeira 
vez pelo Tablado, no Rio 
de Janeiro, em setembro 
de 1955.

http://www.pilha.vrc.puc-
rio.br/pilha6/pdf/pluft.pdf
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NO ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA ESTRUTURA E DA LINGUAGEM DO TEXTO TEATRAL ESCRITO
Título – Nome da obra.
Ato – Subdivisão de uma peça teatral.
Prólogo – Antecede o início da obra. Ele enuncia a temática central da cena e situa o leitor.
Narrador – O texto teatral quase sempre dispensa o narrador.
Diálogo – Elemento muito importante da ação dramática.
Elementos cênicos – Elementos que compõem o cenário, luz, figurino, maquiagem, gestos, movimento e tons dos 
diálogos entre os personagens. Esses elementos são indicados pelas rubricas.
Indicadores de cena ou rubricas – Geralmente aparecem em itálico e às vezes entre parênteses, indicando como 
os personagens devem se movimentar e falar em cena e elementos cênicos.
Personagens – São os responsáveis pelo desenrolar das ações, sendo indicados logo no início do texto teatral. 
Local e Época – Indicam onde e quando transcorre a história.
Linguagem – Deve ser coerente, considerando as variantes históricas, regionais e sociais da língua falada.

Maria Clara Jacob Machado nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 3 de abril de 
1921. Com 15 anos, descobriu sua vocação para o teatro. Foi uma escritora, dramaturga e atriz 
brasileira, autora de famosas peças infantis e fundadora do “Tablado”, uma escola de teatro que fica 
no Rio de Janeiro. Formou atores como Paulo Gustavo, Fabio Porchat, Drica Moraes, entre outros.

https://www.ebiografia.com/maria_claro_machado/

1. Ao ler o título, é possível levantar hipótese sobre a história que será narrada? Justifique sua resposta.
________________________________________________________________________________________________
2. Observe o prólogo: aparecem três amigos cantando. Quem são esses amigos? O que o João está segurando?
_______________________________________________________________ _________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. No texto teatral, a rubrica é o elemento que indica aspectos do cenário e como os personagens devem se
movimentar e falar em cena.  Transcreva do texto uma rubrica.
________________________________________________________________________________________________
4. Pluft, no diálogo com sua mãe, demonstra um sentimento em relação aos seres humanos. Que sentimento é esse?
________________________________________________________________________________________________
5. "Você é bobo, Pluft.". Nesse trecho de sua fala, a Mamãe Fantasma exprime um fato ou uma opinião?
________________________________________________________________________________________________
6. Transcreva do texto uma fala da Mamãe Fantasma que mostra o motivo pelo qual Pluft tem medo de gente.
_______________________________________________________________ _________________________________
________________________________________________________________________________________________
7. "Qualquer dia desses eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto.” A quem faz referência a palavra destacada?
________________________________________________________________________________________________
8. Na fala de Pluft: "Ao mundo, mamãe?!!”, explique o efeito de sentido do uso das exclamações junto com  a
interrogação.
________________________________________________________________________________________________
9. “Não, não, não. Eu não acredito em gente, pronto...”. Que efeito de sentido tem a repetição da palavra NÃO?
________________________________________________________________________________________________
10. “MÃE – Vai sim, e acabará com essas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta pra você.
(Pluft corre até um canto e apanha um chapéu de almirante.)
PLUFT – Olha, mamãe, olha o que eu descobri! O que é isto?!
MÃE – Isso tio Gerúndio trouxe do mar..”
A que se referem as palavras destacadas nas falas de Pluft e de sua mãe?
________________________________________________________________________________________________
11. Releia o trecho “Porque o mar perdeu a graça para ele...”. Qual é o efeito de sentido da expressão?
________________________________________________________________________________________________
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Fábula é uma narrativa curta, com uma moral, protagonizada, geralmente, por animais. Você 
se lembra?
Leia atentamente a fábula ”A cigarra e a formiga”.

A CIGARRA E A FORMIGA

A cigarra passou todo o verão cantando. A formiga juntando seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio 
à casa da formiga pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela:

− E o que é que você fez durante todo o verão?
− Durante o verão eu cantei − disse a cigarra.
E a formiga respondeu:
− Muito bem, pois agora dance!

MORAL: Quem guarda tem!

Com base na leitura da fábula "A cigarra e a formiga", escreva um texto teatral. Capriche!
Utilize os elementos característicos do gênero teatral.
Atenção à ortografia e à pontuação.
Releia seu texto quantas vezes forem necessárias. Depois reescreva a versão final.

RUTH ROCHA

https://www.quatrocincoum.com.br/br/entrevistas/literatura-infantojuvenil/a-incansavel-ruth-rocha

1. Mediador es d a leitura s ão aquela s pessoa s qu e incentiv am  a leitura d e divers as
formas. Q uais fora m o s principai s mediadore s n a v ida d a escrito ra Rut h Roch a  e  de
qu e fo rma fizer am a s histór ias chegar em at é ela?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Q ual  é  a obra mai s famosa d e Rut h Rocha?
___________________________________________________________________

Adaptado de https//www.ruthrocha.com.br/biografia 

ROCHA, Ruth. Fábulas de Esopo. São Paulo: FTD, 1993. P. 23.

Biografia é um gênero que narra a história de uma pessoa. Leia, a seguir, um trecho da biografia de Ruth Rocha.
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NO ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA ESTRUTURA E DA LINGUAGEM DO TEXTO TEATRAL ESCRITO
Título – Nome da obra.
Ato – Subdivisão de uma peça teatral.
Prólogo – Antecede o início da obra. Ele enuncia a temática central da cena e situa o leitor.
Narrador – O texto teatral quase sempre dispensa o narrador.
Diálogo – Elemento muito importante da ação dramática.
Elementos cênicos – Elementos que compõem o cenário, luz, figurino, maquiagem, gestos, movimento e tons dos 
diálogos entre os personagens. Esses elementos são indicados pelas rubricas.
Indicadores de cena ou rubricas – Geralmente aparecem em itálico e às vezes entre parênteses, indicando como 
os personagens devem se movimentar e falar em cena e elementos cênicos.
Personagens – São os responsáveis pelo desenrolar das ações, sendo indicados logo no início do texto teatral. 
Local e Época – Indicam onde e quando transcorre a história.
Linguagem – Deve ser coerente, considerando as variantes históricas, regionais e sociais da língua falada.

Maria Clara Jacob Machado nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 3 de abril de 
1921. Com 15 anos, descobriu sua vocação para o teatro. Foi uma escritora, dramaturga e atriz 
brasileira, autora de famosas peças infantis e fundadora do “Tablado”, uma escola de teatro que fica 
no Rio de Janeiro. Formou atores como Paulo Gustavo, Fabio Porchat, Drica Moraes, entre outros.

https://www.ebiografia.com/maria_claro_machado/

1. Ao ler o título, é possível levantar hipótese sobre a história que será narrada? Justifique sua resposta.
________________________________________________________________________________________________
2. Observe o prólogo: aparecem três amigos cantando. Quem são esses amigos? O que o João está segurando?
_______________________________________________________________ _________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. No texto teatral, a rubrica é o elemento que indica aspectos do cenário e como os personagens devem se
movimentar e falar em cena.  Transcreva do texto uma rubrica.
________________________________________________________________________________________________
4. Pluft, no diálogo com sua mãe, demonstra um sentimento em relação aos seres humanos. Que sentimento é esse?
________________________________________________________________________________________________
5. "Você é bobo, Pluft.". Nesse trecho de sua fala, a Mamãe Fantasma exprime um fato ou uma opinião?
________________________________________________________________________________________________
6. Transcreva do texto uma fala da Mamãe Fantasma que mostra o motivo pelo qual Pluft tem medo de gente.
_______________________________________________________________ _________________________________
________________________________________________________________________________________________
7. "Qualquer dia desses eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto.” A quem faz referência a palavra destacada?
________________________________________________________________________________________________
8. Na fala de Pluft: "Ao mundo, mamãe?!!”, explique o efeito de sentido do uso das exclamações junto com  a
interrogação.
________________________________________________________________________________________________
9. “Não, não, não. Eu não acredito em gente, pronto...”. Que efeito de sentido tem a repetição da palavra NÃO?
________________________________________________________________________________________________
10. “MÃE – Vai sim, e acabará com essas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta pra você.
(Pluft corre até um canto e apanha um chapéu de almirante.)
PLUFT – Olha, mamãe, olha o que eu descobri! O que é isto?!
MÃE – Isso tio Gerúndio trouxe do mar..”
A que se referem as palavras destacadas nas falas de Pluft e de sua mãe?
________________________________________________________________________________________________
11. Releia o trecho “Porque o mar perdeu a graça para ele...”. Qual é o efeito de sentido da expressão?
________________________________________________________________________________________________
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Fábula é uma narrativa curta, com uma moral, protagonizada, geralmente, por animais. Você 
se lembra?
Leia atentamente a fábula ”A cigarra e a formiga”.

A CIGARRA E A FORMIGA

A cigarra passou todo o verão cantando. A formiga juntando seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio 
à casa da formiga pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela:

− E o que é que você fez durante todo o verão?
− Durante o verão eu cantei − disse a cigarra.
E a formiga respondeu:
− Muito bem, pois agora dance!

MORAL: Quem guarda tem!

Com base na leitura da fábula "A cigarra e a formiga", escreva um texto teatral. Capriche!
Utilize os elementos característicos do gênero teatral.
Atenção à ortografia e à pontuação.
Releia seu texto quantas vezes forem necessárias. Depois reescreva a versão final.

RUTH ROCHA

https://www.quatrocincoum.com.br/br/entrevistas/literatura-infantojuvenil/a-incansavel-ruth-rocha

1. Mediador es d a leitura s ão aquela s pessoa s qu e incentiv am  a leitura d e divers as
formas. Q uais fora m o s principai s mediadore s n a v ida d a escrito ra Rut h Roch a  e  de
qu e fo rma fizer am a s histór ias chegar em at é ela?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Q ual  é  a obra mai s famosa d e Rut h Rocha?
___________________________________________________________________

Adaptado de https//www.ruthrocha.com.br/biografia 

ROCHA, Ruth. Fábulas de Esopo. São Paulo: FTD, 1993. P. 23.

Biografia é um gênero que narra a história de uma pessoa. Leia, a seguir, um trecho da biografia de Ruth Rocha.

Ruth Rocha nasceu em 2 de março de 1931, em São Paulo. Segunda filha do doutor Álvaro e da dona Esther, ouviu 
da mãe as primeiras histórias, em geral anedotas de família. Depois foi a vez de Vovó Ioiô incendiar a cabeça da neta 
com os contos clássicos dos irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen, de Charles Perraullt, adaptados oralmente 
pela avó baiana ao universo popular brasileiro. Mas foi a leitura de As reinações de Narizinho e Memórias de Emília, 
de Monteiro Lobato, que escancarou de vez as portas da literatura para a futura autora de Marcelo, marmelo, martelo.

Adolescente, Ruth descobriu a Biblioteca Circulante, no centro da cidade. Foi um deslumbramento. Seus autores 
preferidos eram Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, Machado de Assis e Guimarães Rosa. Lembra que, aos 13 anos, 
escreveu um trabalho sobre A cidade e as serras, de Eça de Queirós, que ajudou a acentuar, e muito, sua paixão pelo 
universo ficcional.

(…)
Palavras, muitas palavras, seu primeiro livro, saiu em 1976. Seu estilo direto, gracioso e coloquial, altamente 

expressivo e muito libertador, ajudou a mudar para sempre a cara da literatura escrita para crianças no Brasil. (…)
Depois vieram Marcelo, marmelo, martelo – seu “best-seller” e um dos maiores sucessos editoriais do país, com 

mais de setenta edições e vinte milhões de exemplares vendidos – O reizinho mandão – incluído na “Lista de Honra” 
do prêmio internacional Hans Christian Andersen.
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NO  Leia, agora , uma reportagem!
 A reportage m  é mai s extensa qu e  a notícia , o u s eja, tr az informaçõe s mai s detalhada s sobre u m assunto. 
El a procura aborda r diferente s aspect os d o acontecimento , sua s causa s  e consequências. 
Estruturalmente, apresenta muitas   semelhanças   com a  notícia,  pois   apresenta  título (ou   manchete),  

subtítulo, lide e corpo.
A função da reportagem além de informar, é fazer o leitor refletir sobre um assunto.

Meio ambiente: Amazônia Azul é um verdadeiro tesouro na costa brasileira

Trabalho da Marinha e pesquisas científicas sinalizam a importância de conhecer e preservar a Amazônia Azul, faixa
oceânica que reúne biodiversidade e grande potencial econômico. Desastre ambiental de 2019 mostrou necessidade de
se manter monitoramento ostensivo.

Uma imensidão de azul, equivalente a aproximadamente metade da massa continental brasileira: assim é a Amazônia Azul, 
faixa oceânica sobre a qual o Brasil possui o direito de exploração. Assim como a floresta mundialmente conhecida, a versão 
marítima da Amazônia constitui uma excepcional fonte de riqueza econômica, além de ter importância estratégica e científica. E, 
assim como a irmã terrestre, a Amazônia Azul demanda preservação, pesquisa e investimento.
     Com a missão constitucional de zelar pela integridade das águas brasileiras, a Marinha mantém uma ação permanente em 
relação à Amazônia Azul. Um dos programas mais importantes dessa estratégia é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia 
Azul (SisGAAz). Integra esse programa um conjunto de equipamentos e sistemas para reunir informações sobre a área 
oceânica e compartilhar com outros órgãos e empresas do governo, como Polícia Federal, Ibama e Petrobras. “O SisGAAz é 
um programa estratégico da Marinha do Brasil (MB). (...) Por isso, é de suma necessidade que a sociedade perceba a 
importância da garantia da nossa soberania no entorno estratégico do Brasil, que inclui o Oceano Atlântico Sul, onde há 
ameaças, efetivas e potenciais, presentes e futuras, como poluição hídrica, pesca ilegal, pirataria e outros”, informou a Marinha, 
em nota encaminhada ao Correio.

Pesquisadores ouvidos pela reportagem descrevem as maiores dificuldades da região e a necessidade de se conhecer com 
profundidade, a fim de que se aponte as melhores formas de explorar a área ao mesmo tempo em que se garanta a 
preservação ambiental.
     Um projeto realizado ao longo de 2020 pretende mapear as potencialidades das atividades econômicas da zona costeira, 
com o desenvolvimento de uma metodologia a ser aplicada em toda a costa. O projeto é encabeçado pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e usará como piloto a 
costa do RN. Professor da UFRN e ex-coordenador do programa, Aldo Dantas, comenta a importância da iniciativa. “A ideia é 
que esse projeto contribua para disciplinar as atividades que possam efetivamente ser realizadas nessa franja (do mar somado 
à parte terrestre)”, diz. O bom uso não degrada, e uma forma de preservar é fazer bom uso”, afirma.
    Um dos integrantes do projeto, o professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador externo da UFRN 
Sérgio Barros, afirma que o estudo fará uma análise política, econômica, social, tecnológica, ecológica e legal da região, com 
estabelecimento das atividades mais propícias a cada localidade. “A gente tem uma cultura de praia, mas não tem a dimensão 
do recurso e da potencialidade da Amazônia Azul, com possível desenvolvimento de atividades compatíveis com aquela 
realidade, da preservação”, relata. De acordo com ele, estabelecer as potencialidades evita a exploração em áreas que não 
podem ser exploradas.

Reserva de oxigênio
    Professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) e responsável pela Cátedra Unesco para a 
Sustentabilidade dos Oceanos, Alexander Turra ressalta que os desafios na Amazônia Azul consistem em conhecer a área, 
identificar potencialidades e desenvolver tecnologias para exploração sustentável. “Em um total de 10 respiradas, de cinco a 
sete provêm do ambiente marinho. É um saldo de oxigênio importante. Além disso, é importante para produção de alimento e 
uma fronteira com grande potencialidade de geração de energia limpa”, como das ondas do mar ou eólica.
     O professor frisa que a Amazônia Azul é uma “preciosidade brasileira que vem sendo agredida” por mudanças climáticas, 
pesca excessiva ou espécies invasoras, além da poluição. “O oceano representa 19% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. 
Boa parte são serviços associados a turismo e lazer”.

Sarah Teófilo, postado em 27/12/2020 06:00

Uma característica das reportagens é a presença de várias vozes do discurso, o que 
confere credibilidade ao texto. Tais vozes são de pessoas na situação central do texto.
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NO     Professor de Engenharia Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Segen Estefen afirma que o 
grande desafio é integrar as ações científicas voltadas ao mar, mantendo um desenvolvimento econômico, social e a 
preservação do oceano. “A ciência tem que prevalecer nas decisões sobre a utilização do mar para atividades econômicas. 
Isso é fundamental. É com esse olhar científico que nós vamos poder nos beneficiar das atividades econômicas nos 
oceanos, e, ao mesmo tempo, vamos preservá-lo”, diz.

Em 2019, a Amazônia Azul sangrou. Um derramamento de óleo atingiu a costa do Nordeste e Sudeste brasileiro. O 
crime é considerado, pela Marinha, como “sem precedentes na história”. O óleo percorreu 700 quilômetros até chegar à 
costa do Brasil. A Marinha e a Polícia Federal investigaram o caso, mas os responsáveis pelo desastre não foram 
identificados até o momento.
     A Marinha, em nota enviada ao Correio, comentou a gravidade do episódio. “O derramamento de óleo ocorrido ano 
passado traz ensinamentos para evitar que tal crime ambiental volte a acontecer. Por exemplo, há necessidade premente de 
investir no aprimoramento do monitoramento dos navios que transitam nas águas jurisdicionais brasileiras e nas suas 
proximidades, especificamente o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), com a melhoria de sistemas de 
apoio à decisão e à aquisição/instalação de radares de médio/longo alcance”, ressalta.

4.. Qual é o sentido da palavra aproximadamen-
te destacada no 1º parágrafo?
_______________________________________
5.. Em "[...] E assim como  a irmã terrestre, a
 Amazônia Azul demanda preservação, pesquisa
 e investimento. [...]" que sentido a expressão
destacada transmite?
_______________________________________
_____________________________________
6. Destaque ,  d  o segu nd  o parágraf o,  qual  é    a
missã o   d a Marinha.  
_______________________________________ 
_______________________________________
7. Q u  e funç ão  tem    o us o  da  s aspas,  a  o lon go  d  o
texto?
_______________________________________ 
_______________________________________
8. Quais serão as consequências para  o s
oceanos, se os cuidados não forem tomados?
_______________________________________ 
_______________________________________
9. O que podemos inferir do trecho “(...) O bom
uso não degrada (...)"?
_______________________________________ 
_______________________________________
10.  A   qu e públic o  se  dirige    a reportagem?
_______________________________________

Adaptado de https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/12/4897118-meio-ambiente-amazonia-azul-e-um-verdadeiro-tesouro-na-costa-brasileira.html

1. Qual é o título (ou manchete) da reportagem?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. De acordo com o texto, o que é Amazônia Azul?
Retire essa informação do subtítulo da reportagem.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Qual é o assunto abordado na reportagem?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Que atitudes concretas a
sociedade deve ter para
manter viva a Amazônia Azul?

O que é Amazônia Azul

A Amazônia Azul é uma área de 5,7
milhões de Km2, que compreende
uma faixa oceânica e porção
hidrográfica no Brasil. Monitorada
pela Marinha, detém grande
biodiversidade e potencial econômico.
Mas está vulnerável a ameaças como
poluição e pirataria.
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 A reportage m  é mai s extensa qu e  a notícia , o u s eja, tr az informaçõe s mai s detalhada s sobre u m assunto. 
El a procura aborda r diferente s aspect os d o acontecimento , sua s causa s  e consequências. 
Estruturalmente, apresenta muitas   semelhanças   com a  notícia,  pois   apresenta  título (ou   manchete),  

subtítulo, lide e corpo.
A função da reportagem além de informar, é fazer o leitor refletir sobre um assunto.

Meio ambiente: Amazônia Azul é um verdadeiro tesouro na costa brasileira

Trabalho da Marinha e pesquisas científicas sinalizam a importância de conhecer e preservar a Amazônia Azul, faixa
oceânica que reúne biodiversidade e grande potencial econômico. Desastre ambiental de 2019 mostrou necessidade de
se manter monitoramento ostensivo.

Uma imensidão de azul, equivalente a aproximadamente metade da massa continental brasileira: assim é a Amazônia Azul, 
faixa oceânica sobre a qual o Brasil possui o direito de exploração. Assim como a floresta mundialmente conhecida, a versão 
marítima da Amazônia constitui uma excepcional fonte de riqueza econômica, além de ter importância estratégica e científica. E, 
assim como a irmã terrestre, a Amazônia Azul demanda preservação, pesquisa e investimento.
     Com a missão constitucional de zelar pela integridade das águas brasileiras, a Marinha mantém uma ação permanente em 
relação à Amazônia Azul. Um dos programas mais importantes dessa estratégia é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia 
Azul (SisGAAz). Integra esse programa um conjunto de equipamentos e sistemas para reunir informações sobre a área 
oceânica e compartilhar com outros órgãos e empresas do governo, como Polícia Federal, Ibama e Petrobras. “O SisGAAz é 
um programa estratégico da Marinha do Brasil (MB). (...) Por isso, é de suma necessidade que a sociedade perceba a 
importância da garantia da nossa soberania no entorno estratégico do Brasil, que inclui o Oceano Atlântico Sul, onde há 
ameaças, efetivas e potenciais, presentes e futuras, como poluição hídrica, pesca ilegal, pirataria e outros”, informou a Marinha, 
em nota encaminhada ao Correio.

Pesquisadores ouvidos pela reportagem descrevem as maiores dificuldades da região e a necessidade de se conhecer com 
profundidade, a fim de que se aponte as melhores formas de explorar a área ao mesmo tempo em que se garanta a 
preservação ambiental.
     Um projeto realizado ao longo de 2020 pretende mapear as potencialidades das atividades econômicas da zona costeira, 
com o desenvolvimento de uma metodologia a ser aplicada em toda a costa. O projeto é encabeçado pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e usará como piloto a 
costa do RN. Professor da UFRN e ex-coordenador do programa, Aldo Dantas, comenta a importância da iniciativa. “A ideia é 
que esse projeto contribua para disciplinar as atividades que possam efetivamente ser realizadas nessa franja (do mar somado 
à parte terrestre)”, diz. O bom uso não degrada, e uma forma de preservar é fazer bom uso”, afirma.
    Um dos integrantes do projeto, o professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador externo da UFRN 
Sérgio Barros, afirma que o estudo fará uma análise política, econômica, social, tecnológica, ecológica e legal da região, com 
estabelecimento das atividades mais propícias a cada localidade. “A gente tem uma cultura de praia, mas não tem a dimensão 
do recurso e da potencialidade da Amazônia Azul, com possível desenvolvimento de atividades compatíveis com aquela 
realidade, da preservação”, relata. De acordo com ele, estabelecer as potencialidades evita a exploração em áreas que não 
podem ser exploradas.

Reserva de oxigênio
    Professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) e responsável pela Cátedra Unesco para a 
Sustentabilidade dos Oceanos, Alexander Turra ressalta que os desafios na Amazônia Azul consistem em conhecer a área, 
identificar potencialidades e desenvolver tecnologias para exploração sustentável. “Em um total de 10 respiradas, de cinco a 
sete provêm do ambiente marinho. É um saldo de oxigênio importante. Além disso, é importante para produção de alimento e 
uma fronteira com grande potencialidade de geração de energia limpa”, como das ondas do mar ou eólica.
     O professor frisa que a Amazônia Azul é uma “preciosidade brasileira que vem sendo agredida” por mudanças climáticas, 
pesca excessiva ou espécies invasoras, além da poluição. “O oceano representa 19% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. 
Boa parte são serviços associados a turismo e lazer”.

Sarah Teófilo, postado em 27/12/2020 06:00

Uma característica das reportagens é a presença de várias vozes do discurso, o que 
confere credibilidade ao texto. Tais vozes são de pessoas na situação central do texto.
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NO     Professor de Engenharia Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Segen Estefen afirma que o 
grande desafio é integrar as ações científicas voltadas ao mar, mantendo um desenvolvimento econômico, social e a 
preservação do oceano. “A ciência tem que prevalecer nas decisões sobre a utilização do mar para atividades econômicas. 
Isso é fundamental. É com esse olhar científico que nós vamos poder nos beneficiar das atividades econômicas nos 
oceanos, e, ao mesmo tempo, vamos preservá-lo”, diz.

Em 2019, a Amazônia Azul sangrou. Um derramamento de óleo atingiu a costa do Nordeste e Sudeste brasileiro. O 
crime é considerado, pela Marinha, como “sem precedentes na história”. O óleo percorreu 700 quilômetros até chegar à 
costa do Brasil. A Marinha e a Polícia Federal investigaram o caso, mas os responsáveis pelo desastre não foram 
identificados até o momento.
     A Marinha, em nota enviada ao Correio, comentou a gravidade do episódio. “O derramamento de óleo ocorrido ano 
passado traz ensinamentos para evitar que tal crime ambiental volte a acontecer. Por exemplo, há necessidade premente de 
investir no aprimoramento do monitoramento dos navios que transitam nas águas jurisdicionais brasileiras e nas suas 
proximidades, especificamente o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), com a melhoria de sistemas de 
apoio à decisão e à aquisição/instalação de radares de médio/longo alcance”, ressalta.

4.. Qual é o sentido da palavra aproximadamen-
te destacada no 1º parágrafo?
_______________________________________
5.. Em "[...] E assim como  a irmã terrestre, a
 Amazônia Azul demanda preservação, pesquisa
 e investimento. [...]" que sentido a expressão
destacada transmite?
_______________________________________
_____________________________________
6. Destaque ,  d  o segu nd  o parágraf o,  qual  é    a
missã o   d a Marinha.  
_______________________________________ 
_______________________________________
7. Q u  e funç ão  tem    o us o  da  s aspas,  a  o lon go  d  o
texto?
_______________________________________ 
_______________________________________
8. Quais serão as consequências para  o s
oceanos, se os cuidados não forem tomados?
_______________________________________ 
_______________________________________
9. O que podemos inferir do trecho “(...) O bom
uso não degrada (...)"?
_______________________________________ 
_______________________________________
10.  A   qu e públic o  se  dirige    a reportagem?
_______________________________________

Adaptado de https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/12/4897118-meio-ambiente-amazonia-azul-e-um-verdadeiro-tesouro-na-costa-brasileira.html

1. Qual é o título (ou manchete) da reportagem?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. De acordo com o texto, o que é Amazônia Azul?
Retire essa informação do subtítulo da reportagem.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Qual é o assunto abordado na reportagem?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Que atitudes concretas a
sociedade deve ter para
manter viva a Amazônia Azul?

O que é Amazônia Azul

A Amazônia Azul é uma área de 5,7
milhões de Km2, que compreende
uma faixa oceânica e porção
hidrográfica no Brasil. Monitorada
pela Marinha, detém grande
biodiversidade e potencial econômico.
Mas está vulnerável a ameaças como
poluição e pirataria.
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Escreva uma reportagem, em seu caderno escolar, sobre uma ação comunitária de proteção à natureza (coleta de lixo
reciclado, coleta de latinhas e tampinhas, coletar lixo das ruas e/ou praias, dentre outros) que tenha ocorrido no seu
bairro, no seu prédio e/ou na sua escola. Ouça as pessoas envolvidas na campanha. Pergunte quais foram suas
motivações para participarem da iniciativa.

Para produzir sua reportagem é preciso atenção. Observe as dicas abaixo.

• Planeje bem seu texto, levando em conta a finalidade e o fato.
• Busque o maior número de informações possíveis sobre o fato com pessoas que possam dar depoimentos

importantes para sua reportagem.
IMPORTANTE

 Lembre-se de que a reportagem é um gênero jornalístico e apresenta um texto expositivo detalhado sobre um
determinado assunto.

 Lembre-se de que um título principal encontra-se no início, destacado com letras maiores e/ou de cor diferente. Deve
chamar a atenção do leitor para o que será publicado.

 Lembre-se de que subtítulo surge depois do título e que auxilia no entendimento do título.
 Lembre-se de que o primeiro parágrafo de uma reportagem deve ter um caráter introdutório, contribuindo para que

o leitor reconheça logo o assunto principal ou o tema a ser desenvolvido nos demais parágrafos.
 Lembre-se de que, nos outros parágrafos da reportagem, é importante detalhar a informação e levar o público

à reflexão.
Antes de redigir a versão final da sua reportagem, avalie seu texto.

Agora, vamos ler um anúncio publicitário dos anos 80.

1. O anúncio publicitário tem a finalidade de promover uma
ideia, o nome de um empresa ou vender um produto. Qual
é a finalidade do anúncio ao lado?
________________________________________________
2. Qual é o produto anunciado?
________________________________________________
3. Por que o anunciante utilizou o logotipo do produto no
anúncio?
________________________________________________
________________________________________________

BECHARA, Evanildo. Minidicionário da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2009
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Logotipo é a representação
gráfica de uma marca, de um
produto ou de uma empresa.
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Aponte a câmera do seu
celular para o QRcode ao lado e
ouça a música "A vida de viajante",
de Luiz Gonzaga.

A frase "Minha vida é andar por este país." faz 
referência a uma letra de canção brasileira muito 
famosa do compositor Luiz Gonzaga. Este diálogo que 
existe entre os textos chamamos de intertextualidade.
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https://www.sonoticiaboa.com.br/2020/04/15/previsao-de-solidariedade/

Querido(a) aluno(a) persevere acreditando que a solidariedade e o amor podem mudar o mundo.
Encerraremos como começamos... Confiando na vida e na força que ela nos traz.

1.Como  o text o nã o verbal aux ilia  a leitura  do text o verbal?
____________________________________________________
2. Q ual  é  o sentid o d a expressã o "mas também"?
____________________________________________________
3. Q ue mensagen s positiv as você perc  ebe n o cartum?
____________________________________________________

Estamos chegando ao final de mais um ano letivo.
Vamos finalizar, lendo uma tirinha e um cartum!

Cartum é um texto atemporal que tem como característica o desenho e um tom crítico.
Leia o cartum abaixo.

http://www.ottoeheitor.com/t221.html

ht
tp

://
bi

ch
in

ho
sd

ej
ar

di
m

.c
om

/p
ag

e/
11

/

Até o próximo ano!

1. Observe e descreva a situação inicial da tirinha?
_______________________________________________________________________________________________
2. A história apresentada na tirinha se passa em algum momento do horário das refeições. Quais são os elementos
não verbais que comprovam essa afirmativa?
_______________________________________________________________________________________________
3. Um dos personagens apenas olha para comida e faz uma pergunta. A pessoa que responde não está na cena. Quem
poderia ser essa pessoa fora da cena?
_______________________________________________________________________________________________
4.  Releia o trecho “E se eu mastigar ele.". Que relação de sentido a palavra destacada estabelece?
_______________________________________________________________________________________________
5. O que provoca o humor na tirinha acima?
_______________________________________________________________________________________________
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Escreva uma reportagem, em seu caderno escolar, sobre uma ação comunitária de proteção à natureza (coleta de lixo
reciclado, coleta de latinhas e tampinhas, coletar lixo das ruas e/ou praias, dentre outros) que tenha ocorrido no seu
bairro, no seu prédio e/ou na sua escola. Ouça as pessoas envolvidas na campanha. Pergunte quais foram suas
motivações para participarem da iniciativa.

Para produzir sua reportagem é preciso atenção. Observe as dicas abaixo.

• Planeje bem seu texto, levando em conta a finalidade e o fato.
• Busque o maior número de informações possíveis sobre o fato com pessoas que possam dar depoimentos

importantes para sua reportagem.
IMPORTANTE

 Lembre-se de que a reportagem é um gênero jornalístico e apresenta um texto expositivo detalhado sobre um
determinado assunto.

 Lembre-se de que um título principal encontra-se no início, destacado com letras maiores e/ou de cor diferente. Deve
chamar a atenção do leitor para o que será publicado.

 Lembre-se de que subtítulo surge depois do título e que auxilia no entendimento do título.
 Lembre-se de que o primeiro parágrafo de uma reportagem deve ter um caráter introdutório, contribuindo para que

o leitor reconheça logo o assunto principal ou o tema a ser desenvolvido nos demais parágrafos.
 Lembre-se de que, nos outros parágrafos da reportagem, é importante detalhar a informação e levar o público

à reflexão.
Antes de redigir a versão final da sua reportagem, avalie seu texto.

Agora, vamos ler um anúncio publicitário dos anos 80.

1. O anúncio publicitário tem a finalidade de promover uma
ideia, o nome de um empresa ou vender um produto. Qual
é a finalidade do anúncio ao lado?
________________________________________________
2. Qual é o produto anunciado?
________________________________________________
3. Por que o anunciante utilizou o logotipo do produto no
anúncio?
________________________________________________
________________________________________________

BECHARA, Evanildo. Minidicionário da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2009
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Aponte a câmera do seu
celular para o QRcode ao lado e
ouça a música "A vida de viajante",
de Luiz Gonzaga.

A frase "Minha vida é andar por este país." faz 
referência a uma letra de canção brasileira muito 
famosa do compositor Luiz Gonzaga. Este diálogo que 
existe entre os textos chamamos de intertextualidade.
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https://www.sonoticiaboa.com.br/2020/04/15/previsao-de-solidariedade/

Querido(a) aluno(a) persevere acreditando que a solidariedade e o amor podem mudar o mundo.
Encerraremos como começamos... Confiando na vida e na força que ela nos traz.

1.Como  o text o nã o verbal aux ilia  a leitura  do text o verbal?
____________________________________________________
2. Q ual  é  o sentid o d a expressã o "mas também"?
____________________________________________________
3. Q ue mensagen s positiv as você perc  ebe n o cartum?
____________________________________________________

Estamos chegando ao final de mais um ano letivo.
Vamos finalizar, lendo uma tirinha e um cartum!

Cartum é um texto atemporal que tem como característica o desenho e um tom crítico.
Leia o cartum abaixo.

http://www.ottoeheitor.com/t221.html
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Até o próximo ano!

1. Observe e descreva a situação inicial da tirinha?
_______________________________________________________________________________________________
2. A história apresentada na tirinha se passa em algum momento do horário das refeições. Quais são os elementos
não verbais que comprovam essa afirmativa?
_______________________________________________________________________________________________
3. Um dos personagens apenas olha para comida e faz uma pergunta. A pessoa que responde não está na cena. Quem
poderia ser essa pessoa fora da cena?
_______________________________________________________________________________________________
4.  Releia o trecho “E se eu mastigar ele.". Que relação de sentido a palavra destacada estabelece?
_______________________________________________________________________________________________
5. O que provoca o humor na tirinha acima?
_______________________________________________________________________________________________
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NO Oi amigo(a)! Meu nome é Joana. Vou acompanhar 

você nas atividades nesse 2º Semestre.
Vamos nos divertir bastante!

Você lembra o que é Termo Algébrico?

Termo algébrico é todo o produto de números ou de números e letras.
Exemplo: 5x = 5 . x, onde  5 é a parte numérica ou o coeficiente do termo e x é a parte literal. 

7 a y ²

Parte numérica

Parte literal

TERMO ALGÉBRICO

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS

Um pacote de arroz custa R$ 20,00.
Para calcular quanto se pagará por alguns sacos de arroz, utilizamos a 

expressão numérica: 20 . x

o nde x é a quantidade de pacotes comprados.

Veja algumas expressões algébricas:

3x – y →→ 2 termos ( 3x , y ) →→ 2 variáveis ( x , y )

6am + 3b – c →→ 3 termos ( 6am , 3b , c ) →→ 4 variáveis ( a , b , c, m )

2w + z + 5y – t →→ 4 termos   ( 2w , z , 5y , t ) →→ 4 variáveis  ( w , z , y , t )

1. Pedro faz pipas para vender. Ele cobra 5 reais por cada pipa.
A) Qual a expressão algébrica que utilizamos para calcular o preço a pagar por algumas pipas? __________________

B) Qual o preço a pagar por 2 pipas? ________________

C) Qual o preço a pagar por 5 pipas? ________________

D) Qual o preço a pagar por 14 pipas? _______________

MONÔMIOS

Freepick.com

Para determinar o valor a ser pago substituímos o valor de x pelo número de pipas.
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2. Seja a um número natural. Determine a expressão algébrica que representa

A) o triplo desse número ___________

B) o sucessor desse número ________

C) o antecessor desse número _______

D) o dobro desse número acrescido de 3 unidades ________

E) a metade desse número _________

3. Mariana possui x livros. Dê o significado das seguintes expressões numéricas.

A) 2x ____________________________________________________________________________________

B) x – 5 __________________________________________________________________________________

C) 2 ( x + 7) _______________________________________________________________________________

D) 
𝑥𝑥𝑥𝑥
5

_________________________________________________________________

4. Sendo c o preço de uma caneta e p o preço de uma pasta, sabe-se que o preço pago por Júlia em uma compra

numa papelaria pode ser representado por 5c + 7p.

A) O que Júlia comprou? _____________________________________________________________________

B) Quanto Júlia gastou se o preço da caneta é R$ 3,50 e o preço da pasta é R$ 5,40? ____________________

5. Letícia distribuiu seu salário de férias pelos seus três sobrinhos. Paulo recebeu x reais. Gustavo recebeu o dobro de

Paulo menos 25 reais e Jorge recebeu 50 reais a mais que Gustavo.

A) Que expressão representa o que Gustavo recebeu? _______________

B) E a expressão que representa o que Jorge recebeu? ___________________

C) Se Paulo recebeu R$ 145 reais, quanto recebeu Gustavo? _______________     E Jorge? ______________

Sempre que substituímos as variáveis por números encontramos um valor numérico.

Em uma expressão algébrica, ao substituirmos as variáveis por números, devemos proceder do seguinte modo para 

obter um valor numérico:
Efetuar as operações indicadas, seguindo essa ordem

1º - Potenciação e radiciação

2º - Divisão e multiplicação

3º - Adição e subtração
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Vamos ver alguns exemplos para encontrar o valor numérico de expressões algébricas

1º Calcular o valor numérico de 3x² + 5y – 4xy para x = 2 e y = 3.
Solução

Substituímos x por 2 e y por 3.

3x² + 5y – 4xy = 3 . 2² + 5 . 3 – 4 . 2 . 3

= 3 . 4 + 5 . 3 – 4 . 2 . 3

= 12 + 15 – 24

= 27 – 24

= 3

O valor numérico é 3.

2º Calcular o valor numérico de 5m² + m – 1 para m = – 3

Solução

Substituímos m por  (–3 )

5m² + m – 1 = 5 . (–3)² +(– 3) – 1

= 5 . 9 – 3 – 1 

= 45 – 3 – 1 

= 42 - 1

= 41

O valor numérico  é 41.

6. Existe o valor numérico da expressão
2𝑥𝑥𝑥𝑥 −5
2𝑥𝑥𝑥𝑥 −𝑦𝑦𝑦𝑦

para x = 3 e y = 6? _____ Por quê? ______________________

7. Um supermercado vende dois tipos de azeite. O azeite tipo A custa R$ 25,00 a unidade e o azeite tipo B custa R$

30,00. Considerando x a quantidade de garrafas de azeite tipo A vendidas e y a quantidade de garrafas do tipo B, qual

a expressão que representa a venda dessas garrafas de azeite? ___________________________________________

Qual o valor total da venda, sabendo que foram vendidas 200 garrafas do tipo A e 300 do tipo B?  _______________

8. Calcule em seu caderno o valor numérico das expressões

A) 2a + 3bc para a = 3, b = – 2 e c = –1 C) –xy + 5x para x = –2 e y = 3

B) 2a²b + 3c para a = –3, b = 2 e c = –4 D) x² – ( y² – z² ) para x = 4, y = 5 e z = – 3

Lembrete:
Sabemos que 3x² = 3 . x²,

que 5y = 5 . y
e que 4xy = 4 . x . y

Lembrete:
Como o valor de m é 

negativo, devemos coloca-
lo entre parênteses
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9. (Colégio Técnico-Unicamp-SP) Determine os valores numéricos das expressões.

A) 2ab – 3ab² para a = 0,3 e b = 0,4 B) xy² - x²y para x =  – 1
2

e y = 
2
3

MONÔMIOS E POLINÔMIOS

Joana, você 
sabe o que é um 

monômio?

Sei sim, Carlos! É uma expressão 
numérica de um só termo.

Um monômio é um número ou um produto de números em que alguns deles são representados por letras.

Exemplos:      5        2a        – x²yz  7ab³c² 
𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟑𝟑𝟑𝟑
𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙

Repare que nessas expressões não aparecem adições nem subtrações

GRAU DO MONÔMIO
O grau  do monômio não nulo é determinado pela soma 

dos expoentes das variáveis 

Observe os exemplos a seguir.

5 x² 2º grau (como o monômio só possui uma variável o seu grau é o da parte literal).

6 x³ y² 5º grau (resultado da soma dos expoentes da parte literal).

Podemos também classificar em relação a uma letra de sua parte literal:

6 x³ y ² é um monômio do 3º grau em relação a x
6 x³ y² 

6 x³ y² é um monômio do 2º grau em relação a y

7 x y³ É um monômio do 4º grau ( sabendo que o expoente de x é 1 )
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10. Quais das seguintes expressões são monômios?

A) – 3x B) 2 5 a C) 5y – 3 D) 9x²y³z² E) 7x² + y³z  F) 
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
5

G) 
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
5

11. Representando por y a quantidade de balas em uma caixa, traduza algebricamente.

C) A quantidade de duas caixas com o mesmo número de balas ________________________________________

D) A quantidade de balas que faltam para completar uma centena. ______________________________________

E) Entre essas expressões, qual delas pode ser chamada de monômio? __________________________________

A) A quantidade de balas acrescida de 15 unidades. _________________________________

B) A quantidade de balas depois que um menino chupou uma bala _____________________

12. Se o monômio 7xm y zn é do 7º grau, podemos afirmar que m + n = ______________

MONÔMIOS OU TERMOS SEMELHANTES

Monômios ou Termos semelhantes são aqueles que possuem a 
mesma parte literal ou que não possuem parte literal 

Termos semelhantes

8x e 3x

7 e –5

3a² e a²

9ab³ e 12ab³

Termos não semelhantes

8x e 3y

7a e –5

3b² e b³

9a²b e 12ab²

13. Assinale os pares de termos semelhantes.
A) 2y e 7y F) 12 e –7

B) 75x e 3x² G) 7yz² e 5y²z

C) 9m e 9n H) xyz e – 6zxy

D) 5xy e –xy I) 4m²x7 e 10x7

E) –8x³ e 8x² J) – 23pb² e 12pb²
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Para somar ou subtrair monômios é necessário que os 
termos sejam semelhantes!

Os termos dessa soma são semelhantes? __________
Por quê?___________________________________________________

Será que podemos somar os monômios 7xy +6x?

Escrevemos a soma ou a subtração de dois monômios semelhantes 
como um único monômio. Assim:
1º - Somamos ou subtraímos os coeficientes (parte numérica);

2º - Mantemos a parte literal.

Observe os exemplos a seguir.

a) 7x² –12 x² = ( 7 – 12 ) x² = –5x² b) 9m²n + 10 m²n = ( 9 + 10 )m²n = 19m²n

A expressão 5b + 2c não pode ser simplificada pois os termos não são semelhantes. 

Deixamos ela indicada.      → 5b + 2c = 5b + 2c.

14. Calcule:

A) 4x + x = B) – 8m – m = C) 9a4 – 6a4 =

G) 3xy – 7xy =

K) 4xyz – 2xyz + 9xyz =

D) yz – 10yz =

H) – 7cd² - 3cd² =

L) – 6m + 2p – 4m =

E) a + a = F) 3b – 3b =

I) 7x – 5x + 2x = J) 5t² - 3t² - 2t² =

15. Determine o monômio que representa o perímetro da figura abaixo, sabendo que ABCD é um quadrado.

A B

C D
x

5x 3x

10x

4x

21x
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Para calcular a multiplicação entre dois monômios podemos 
desmembrá-los formando uma grande multiplicação. Veja

( 3x² ) . ( 2x³) = ( 3 .x. x ) . ( 2 . x . x . x ) = 3 . 2 .x. x . x . x . x = 6x5

Para determinar o monômio resultante da multiplicação o que fazemos com a parte numérica? _________________

E a parte literal?________________________________________________________________________________

Observe os exemplos a seguir para investigar um pouco mais.

A) ( 5x ) . (– 3x² ) = ( 5 ) . ( – 3 ) . x . x² = –15x³ B) ( – 6b4 ) . ( – 5 b³ ) = 30b7

C) ( – 7am ) . ( 2 m ) = – 14am² D) ( 5n³x ) . ( nx ) . (n² y ) = 5n6x²y

Para encontrar o monômio que resulta da multiplicação de 2 ou mais 
termos, devemos:
1º - multiplicar os coeficientes (parte numérica);

2º - multiplicar as partes literais. Lembrete:
Para multiplicar as letras, 

repetimos a variável e 
somamos os expoentes.

16. Calcule o produto dos monômios em cada item.

A) 7m . 3m =

D) ( 2c ) . ( – 6ac ) =

G) 0,1 . 10x =

B) 6x . 4y =

E) ( 4p² ) . ( – 6q³ ) =

H) ( – 7x ) . ( – 2x ) . (– 4x ) =

C) 3p7 . 5p² =

F) ( –2xyz ) . ( – 5xyz ) =

I) ( 7x²y4 ) . ( – 2xy² ) . ( – xy ) =

17. Determine o monômio que representa a área da figura abaixo
2y

x

x

5y
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Para  dividirmos dois monômios, seguimos 

regras similares as da multiplicação.

Veja o exemplo a seguir

( 30 x7 ) : (5 x³ ) = 30𝑥𝑥𝑥𝑥
7

5𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
= 30 .𝑥𝑥𝑥𝑥 .𝑥𝑥𝑥𝑥 .𝑥𝑥𝑥𝑥 .𝑥𝑥𝑥𝑥 .𝑥𝑥𝑥𝑥 .𝑥𝑥𝑥𝑥 .𝑥𝑥𝑥𝑥

5 .𝑥𝑥𝑥𝑥 .𝑥𝑥𝑥𝑥 .𝑥𝑥𝑥𝑥
= 6 x4

Para dividirmos dois monômios, o que fazemos com as partes numéricas? ________________________________ 
E o que fazemos com as partes literais? ____________________________________________________________

Observe os exemplos a seguir para investigar um pouco mais.

A) (21x9 ) : ( 3x6 ) =
21𝑥𝑥𝑥𝑥9

3𝑥𝑥𝑥𝑥6
= 7x³ B) ( 35a5x³ ) : (– 5a³x² ) = –7a²x

C) ( – 10m² ) : ( 5m² ) = – 2 D) ( – 7a4b ) : ( – 3am ) =  
7𝑎𝑎𝑎𝑎3𝑏𝑏𝑏𝑏
3𝑚𝑚𝑚𝑚

Para encontrar o monômio que resulta da divisão de 2 ou mais termos, devemos:
1º dividir os coeficientes (parte numérica) 

2º dividir as partes literais.

Lembrete:
Para dividir as letras, 
repetimos a variável e 

subtraímos os expoentes.

A) x7 : x³ =

E) 25y² : 5 =

I) (32a³b²) : (8a²b) =

C) – 5x³ : x = D) – 15b5 : 3b5 =

H) 14m³d² : 2md =

K) ( 21 4y ) : (14xy³) =

F ) 24x³ : 3x³ =

 J) ( +27x²y³ ) : ( – 3xy² ) =

G) 6t5 : ( –2t³ )

18. Calcule a divisão dos monômios nos itens a seguir:

B) 18m² : 6m =

19. Na tabela abaixo, determine os monômios que estão faltando:

÷÷ 28xy 21x ? 35x²

7x 4y ? 6 ?
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Para calcular a multiplicação entre dois monômios podemos 
desmembrá-los formando uma grande multiplicação. Veja

( 3x² ) . ( 2x³) = ( 3 .x. x ) . ( 2 . x . x . x ) = 3 . 2 .x. x . x . x . x = 6x5

Para determinar o monômio resultante da multiplicação o que fazemos com a parte numérica? _________________

E a parte literal?________________________________________________________________________________

Observe os exemplos a seguir para investigar um pouco mais.

A) ( 5x ) . (– 3x² ) = ( 5 ) . ( – 3 ) . x . x² = –15x³ B) ( – 6b4 ) . ( – 5 b³ ) = 30b7

C) ( – 7am ) . ( 2 m ) = – 14am² D) ( 5n³x ) . ( nx ) . (n² y ) = 5n6x²y

Para encontrar o monômio que resulta da multiplicação de 2 ou mais 
termos, devemos:
1º - multiplicar os coeficientes (parte numérica);

2º - multiplicar as partes literais. Lembrete:
Para multiplicar as letras, 

repetimos a variável e 
somamos os expoentes.

16. Calcule o produto dos monômios em cada item.

A) 7m . 3m =

D) ( 2c ) . ( – 6ac ) =

G) 0,1 . 10x =

B) 6x . 4y =

E) ( 4p² ) . ( – 6q³ ) =

H) ( – 7x ) . ( – 2x ) . (– 4x ) =

C) 3p7 . 5p² =

F) ( –2xyz ) . ( – 5xyz ) =

I) ( 7x²y4 ) . ( – 2xy² ) . ( – xy ) =

17. Determine o monômio que representa a área da figura abaixo
2y

x

x

5y
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5 .𝑥𝑥𝑥𝑥 .𝑥𝑥𝑥𝑥 .𝑥𝑥𝑥𝑥
= 6 x4

Para dividirmos dois monômios, o que fazemos com as partes numéricas? ________________________________ 
E o que fazemos com as partes literais? ____________________________________________________________

Observe os exemplos a seguir para investigar um pouco mais.

A) (21x9 ) : ( 3x6 ) =
21𝑥𝑥𝑥𝑥9

3𝑥𝑥𝑥𝑥6
= 7x³ B) ( 35a5x³ ) : (– 5a³x² ) = –7a²x

C) ( – 10m² ) : ( 5m² ) = – 2 D) ( – 7a4b ) : ( – 3am ) =  
7𝑎𝑎𝑎𝑎3𝑏𝑏𝑏𝑏
3𝑚𝑚𝑚𝑚

Para encontrar o monômio que resulta da divisão de 2 ou mais termos, devemos:
1º dividir os coeficientes (parte numérica) 

2º dividir as partes literais.

Lembrete:
Para dividir as letras, 
repetimos a variável e 

subtraímos os expoentes.

A) x7 : x³ =

E) 25y² : 5 =

I) (32a³b²) : (8a²b) =

C) – 5x³ : x = D) – 15b5 : 3b5 =

H) 14m³d² : 2md =

K) ( 21 4y ) : (14xy³) =

F ) 24x³ : 3x³ =

 J) ( +27x²y³ ) : ( – 3xy² ) =

G) 6t5 : ( –2t³ )

18. Calcule a divisão dos monômios nos itens a seguir:

B) 18m² : 6m =

19. Na tabela abaixo, determine os monômios que estão faltando:

÷÷ 28xy 21x ? 35x²

7x 4y ? 6 ?
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monômios fica fácil 
estudar os polinômios!

O menor polinômio
é um monômio!

Vamos encontrar as áreas das figuras abaixo e soma-las para determinar a área da figura total.

x

x x y

y

A
B C

→ Área da parte A = x²

→ Área da parte B = xy

→ Área da parte C = y²

A área da figura completa é a expressão x² + xy + y². Essa expressão é chamada de polinômio

Polinômio é uma expressão algébrica que pode ser um monômio ou a soma de monômios não semelhantes

Exemplos de polinômios:

∗3x – 21  ∗ a² + 2ab + b²  ∗ 4 – 3y² + 7y – 15  ∗ 15y – 9x + xy

A expressão 3x²y + 7x²y – 5x²y é um polinômio com mais de um termo? __________

Observe que a expressão é formada por termos semelhantes.

Simplifique a expressão 3x²y + 7x²y  – 5x²y = _______________

O processo de simplificação de uma expressão algébrica é a
redução de termos semelhantes.

Podemos classificar alguns polinômios pelo número de termos.
Um polinômio sem termos semelhantes pode ser chamado de:

● monômio →→ se tiver 1 termo     ∴∴ 5x²y
● binômio →→ se tiver 2 termos   ∴∴ 4ab + 5bc²

● trinômio →→ se tiver 3 termos   ∴∴ 5xy² + 3x²y – 6
Quando a expressão algébrica tiver mais de 3 termos não semelhantes é chamada simplesmente de polinômio.
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20. Em um sítio há x galinhas e y porcos somente.
A) Qual o polinômio que representa o número de animais do sítio? _____________

B) Qual o polinômio que representa o número de patas total desses animais? ________________

21. Reduza os termos semelhantes:

A) 3a - 2x + a = F) 12b + 9  – 2b =

G) p + 1 + p  – 5 =

H)  – 15x²  – 7x  – 3x² =

I) pq² + pq² + p²q =

J) 7x² + 3y²  – x² + 6xy =

B) A área da figura abaixo 

x x

B) 6y + 5x – y + 2x =

C) 7y² – 3z – 7x² + 4z =

D) 6m + 8n – 3n + 5m =

E) –9x + 5m + 7x – 2m =

22. Determine o polinômio que representa:

A) O perímetro do retângulo

3x - 2

x + 4
x x

x
x

x
y

GRAU DO POLINÔMIO

O  grau de um polinômio reduzido e não nulo é 
dado pelo termo de grau maior. Veja!

a) 3a³b + 5a4b² – ab → Esse polinômio é do 6º grau       b ) 9x² + 5x²y   → Esse polinômio é do 3º grau
4º grau 6º grau 2º grau 2º grau 3º grau

O grau de um polinômio também pode ser dado em relação a uma determinada variável. 

O maior grau da variável considerada indica o grau do polinômio

Veja:  5x³ y² + 3x²y4 – 8xy6
- Polinômio do 3º grau em relação a x

- Polinômio do 6º grau em relação a y

maior grau 
de x

maior grau 
de y
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estudar os polinômios!

O menor polinômio
é um monômio!

Vamos encontrar as áreas das figuras abaixo e soma-las para determinar a área da figura total.

x

x x y

y

A
B C

→ Área da parte A = x²

→ Área da parte B = xy

→ Área da parte C = y²

A área da figura completa é a expressão x² + xy + y². Essa expressão é chamada de polinômio

Polinômio é uma expressão algébrica que pode ser um monômio ou a soma de monômios não semelhantes

Exemplos de polinômios:

∗3x – 21  ∗ a² + 2ab + b²  ∗ 4 – 3y² + 7y – 15  ∗ 15y – 9x + xy

A expressão 3x²y + 7x²y – 5x²y é um polinômio com mais de um termo? __________

Observe que a expressão é formada por termos semelhantes.

Simplifique a expressão 3x²y + 7x²y  – 5x²y = _______________

O processo de simplificação de uma expressão algébrica é a
redução de termos semelhantes.

Podemos classificar alguns polinômios pelo número de termos.
Um polinômio sem termos semelhantes pode ser chamado de:

● monômio →→ se tiver 1 termo     ∴∴ 5x²y
● binômio →→ se tiver 2 termos   ∴∴ 4ab + 5bc²

● trinômio →→ se tiver 3 termos   ∴∴ 5xy² + 3x²y – 6
Quando a expressão algébrica tiver mais de 3 termos não semelhantes é chamada simplesmente de polinômio.
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20. Em um sítio há x galinhas e y porcos somente.
A) Qual o polinômio que representa o número de animais do sítio? _____________

B) Qual o polinômio que representa o número de patas total desses animais? ________________

21. Reduza os termos semelhantes:

A) 3a - 2x + a = F) 12b + 9  – 2b =

G) p + 1 + p  – 5 =

H)  – 15x²  – 7x  – 3x² =

I) pq² + pq² + p²q =

J) 7x² + 3y²  – x² + 6xy =

B) A área da figura abaixo 

x x

B) 6y + 5x – y + 2x =

C) 7y² – 3z – 7x² + 4z =

D) 6m + 8n – 3n + 5m =

E) –9x + 5m + 7x – 2m =

22. Determine o polinômio que representa:

A) O perímetro do retângulo

3x - 2

x + 4
x x

x
x

x
y

GRAU DO POLINÔMIO

O  grau de um polinômio reduzido e não nulo é 
dado pelo termo de grau maior. Veja!

a) 3a³b + 5a4b² – ab → Esse polinômio é do 6º grau       b ) 9x² + 5x²y   → Esse polinômio é do 3º grau
4º grau 6º grau 2º grau 2º grau 3º grau

O grau de um polinômio também pode ser dado em relação a uma determinada variável. 

O maior grau da variável considerada indica o grau do polinômio

Veja:  5x³ y² + 3x²y4 – 8xy6
- Polinômio do 3º grau em relação a x

- Polinômio do 6º grau em relação a y

maior grau 
de x

maior grau 
de y
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Vocês sabem que há polinômios que apresentam uma 
única variável? Observe os polinômios a seguir!

Exemplos: 4x4 – x + 7 x² – 2x + 1 5x – 7x² + x³ +2
São polinômios na variável x

Em geral, os polinômios com uma variável são apresentados segundo as potências com os 

expoentes em ordem  decrescente da variável. Chamamos de Polinômios Ordenados.

Quando os polinômios estão ordenados, fica mais 
fácil trabalhar com eles. Veja os exemplos

5a + a² – 10 + 2a³  →→ polinômio não ordenado

x³ + 7x² – 5x + 3    →→ polinômio ordenado

Por vezes há polinômios incompletos, isto é, faltam termos com um determinado 

expoente que não encontramos. Quando isso acontece é porque o coeficiente é zero.

Assim:  x³ + 2x – 5 = x³ + 0x² + 2x – 5  

23. Determine o grau dos polinômios a seguir

A) 5y² + 7 _________     B) 8 – 2x _________     C) m³ + 4m – 6 ____________     D) 4x² + x5 – 3 ___________

24. Sendo a expressão 5x² – 3x + 4x³ + 7 responda:

A) Como podemos chamar essa expressão? _______________________________

B) Quantas variáveis há nesse polinômio? _________________________________

C) Qual é o grau desse polinômio? _______________________________________

D) Qual é a forma ordenada desse polinômio? _______________________________________________________
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Somar polinômios é o mesmo que somar os monômios semelhantes. Veja!

( 7x² – 5x + 2 ) + ( 3x² + 8x – 7 ) =

= 7x² – 5x +2 + 3x² + 8x – 7 =

= 7x² + 3x² – 5x + 8x + 2 – 7 =

= 10x² + 3x – 5  

Ao retirar os parênteses 
precedidos do sinal + não 

trocamos os sinais dos 
termos neles contidos

Resolvendo pelo algoritmo. 

7x² –5x 2

3x² 8x –7

10x² 3x –5

+  
O resultado da adição é 
o polinômio 10x² + 3x – 5

SUBTRAÇÃO DE POLINÔMIOS

Para subtrair um polinômio de outro, retiramos os parênteses e 
depois reduzimos os termos semelhantes!

( x² – 7x + 9 ) – ( 2x² + 9x – 5 ) =

= x² – 7x + 9 – 2x² – 9x + 5 =

= x² – 2x² – 7x – 9x + 9 + 5 =

= – x² – 16x + 14  

Ao retirar os parênteses 
precedidos do sinal –

trocamos os sinais dos termos 
contidos nesse polinômio

x² –7x 9

–2x² –9x 5

–x² –16x 14

O resultado da 
subtração é o polinômio 
–x² – 16x + 14
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Vocês sabem que há polinômios que apresentam uma 
única variável? Observe os polinômios a seguir!

Exemplos: 4x4 – x + 7 x² – 2x + 1 5x – 7x² + x³ +2
São polinômios na variável x

Em geral, os polinômios com uma variável são apresentados segundo as potências com os 

expoentes em ordem  decrescente da variável. Chamamos de Polinômios Ordenados.

Quando os polinômios estão ordenados, fica mais 
fácil trabalhar com eles. Veja os exemplos

5a + a² – 10 + 2a³  →→ polinômio não ordenado

x³ + 7x² – 5x + 3    →→ polinômio ordenado

Por vezes há polinômios incompletos, isto é, faltam termos com um determinado 

expoente que não encontramos. Quando isso acontece é porque o coeficiente é zero.

Assim:  x³ + 2x – 5 = x³ + 0x² + 2x – 5  

23. Determine o grau dos polinômios a seguir

A) 5y² + 7 _________     B) 8 – 2x _________     C) m³ + 4m – 6 ____________     D) 4x² + x5 – 3 ___________

24. Sendo a expressão 5x² – 3x + 4x³ + 7 responda:

A) Como podemos chamar essa expressão? _______________________________

B) Quantas variáveis há nesse polinômio? _________________________________

C) Qual é o grau desse polinômio? _______________________________________

D) Qual é a forma ordenada desse polinômio? _______________________________________________________
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Somar polinômios é o mesmo que somar os monômios semelhantes. Veja!

( 7x² – 5x + 2 ) + ( 3x² + 8x – 7 ) =

= 7x² – 5x +2 + 3x² + 8x – 7 =

= 7x² + 3x² – 5x + 8x + 2 – 7 =

= 10x² + 3x – 5  

Ao retirar os parênteses 
precedidos do sinal + não 

trocamos os sinais dos 
termos neles contidos

Resolvendo pelo algoritmo. 

7x² –5x 2

3x² 8x –7

10x² 3x –5

+  
O resultado da adição é 
o polinômio 10x² + 3x – 5

SUBTRAÇÃO DE POLINÔMIOS

Para subtrair um polinômio de outro, retiramos os parênteses e 
depois reduzimos os termos semelhantes!

( x² – 7x + 9 ) – ( 2x² + 9x – 5 ) =

= x² – 7x + 9 – 2x² – 9x + 5 =

= x² – 2x² – 7x – 9x + 9 + 5 =

= – x² – 16x + 14  

Ao retirar os parênteses 
precedidos do sinal –

trocamos os sinais dos termos 
contidos nesse polinômio

x² –7x 9

–2x² –9x 5

–x² –16x 14

O resultado da 
subtração é o polinômio 
–x² – 16x + 14
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25. Calcule as adições de polinômios.

A) (– x + 5y ) + ( 7x – 9y ) = B) ( 8x² + 5x  – 2 ) + (  – 2x²  – 5x  – 1 )  =

D ) ( x²  – 3x + 5 ) + (  – x² + 3x  – 9 )  =

F ) ( m² + m  – 9 ) + (  – m²  – m + 9 ) =

H) ( 5x³ + 4x² - 2x + 1 ) + ( – 5x³ – 4x² + 7x – 3 ) =

C) ( – 9x + 3y – 5 ) + ( – 4x – 4y – 5 ) =

E) ( 7x³ + 3x – 1 ) + ( 4x³ – 6x² – 3 ) =

G) ( 3p – 5 ) + ( 7p + 2 ) + ( – 8m + 2 ) =

26. Determine o polinômio simplificado que representa o perímetro de cada retângulo a seguir

A)                                                                                             B)

5a

3a + 5

10 + 5x

12 – 3x 

27. Efetue as seguintes subtrações de polinômios

A) ( 5x² – 7x + 5 ) – ( 2x² + 7x – 3 ) = B) ( 8x³ – 5x² – 3 ) – ( 9 – 6x³ ) =

D) ( t² – t – 3 )  – ( – t² + t + 3 ) =

F) ( 9x³ – 3x² – 6 + 2x ) – ( – 5x² + 3x – 5 + 4x³ ) =

C) ( 6m – 3n + 2p ) – (3m – 3n + 5p ) =

E) ( 7ab + 2c – 3a ) – ( 5ab – 4a + c) =

28. Com os polinômios no quadro ao lado determine:

A) A + B =

B) A + C =

C) B + C =

D) A + B + C =

E) A  – B =

F) A  – C =

G) B  – C =

H) A + B  – C =

I) A  – B  – C =

29. Nesses quadros obtemos cada polinômio, somando-se os polinômios dos retângulos inferiores. Determine o

polinômio no retângulo azul.

A = 3x² + 4x + 5

B = x² - 2x + 1

C = – 2x² – x + 4

5 y 3y

5 + y
– 3x – 5 – x

– 5 – x
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NOMULTIPLICAÇÃO DE POLINÔMIOS POR MONÔMIOS
Para multiplicar um polinômio por um 

monômio, multiplicamos o monômio por 
cada termo do polinômio. Veja!

2x . ( 5x²–4x + 7 ) = 10x³ – 8x² + 14x   →→ propriedade distributiva

Resolvendo pelo algoritmo 5x²  – 4x  +  7

2x

10x³  – 8x² +14x
O produto é 10x³ – 8x² + 14x

30. Calcule os produtos

A) 7 . ( 4m + 5n ) =

B) 9 . ( – 3x² – x – 8 ) =

C) 3x . ( x – 7 ) =

D) 5x . ( 7x² + y ) =

E) 2m² . ( – x + xy ) =

F) 2t . ( t² – 3tp + p² ) =

G) m³ . ( 5m – 7 ) =

H) 5xy . ( 2y² – 3xy + x² ) =

I) – 2m² ( 5mn – 3n + n² ) =

J) – p² . ( – p² – 4p + 1) =

31. A figura abaixo representa o pátio de uma escola e sua horta ( em verde)

A) Determine o polinômio que representa o perímetro da hort a.

_____________________________________________

B) Determine o polinômio que representa o perímetro do pát io.

______________________________________________

C) Determine o polinômio que representa o perímetro total .

_________________________________________________

D) Determine o monômio que representa a área da horta. _________________________________________

E) Determine o polinômio que representa a área total dessa superfície. _________________________________

32. Calcule as expressões

A) ( x² – 6x ) . 5x = C) (2x³y² ) . ( 7x + 5y ) =

B) ( m – 1 ) . (– 6m³ ) = D) – 5xy . (– x – y ) =

pátio

x y

10
horta
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25. Calcule as adições de polinômios.
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E) ( 7x³ + 3x – 1 ) + ( 4x³ – 6x² – 3 ) =
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cada termo do polinômio. Veja!
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Resolvendo pelo algoritmo 5x²  – 4x  +  7
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O produto é 10x³ – 8x² + 14x
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E) 2m² . ( – x + xy ) =

F) 2t . ( t² – 3tp + p² ) =

G) m³ . ( 5m – 7 ) =

H) 5xy . ( 2y² – 3xy + x² ) =
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horta
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Será que é difícil multiplicar 
polinômio por polinômio?

Não, Carlos! É como multiplicar por 2 
algarismos. É só usar a propriedade 

distributiva. Veja!

( 2x + 3 ) . ( 5x – 2 ) = 10x² – 4x +15x – 6 = 10x² + 11x – 6 
Termos semelhantes

Resolvendo pelo algoritmo

2x + 3

5x – 2

10x² + 15x 

2x + 3

5x – 2

10x² + 15x 

– 4x – 6

10x² + 11x – 6 

Colocamos os 
termos semelhantes 
na mesma coluna

Devemos colocar os termos do polinômio ordenadamente ( em potência decrescente)

Podemos ilustrar algumas multiplicações de polinômios pelas áreas de retângulos

x

x

3

7Área = ( x + 3 ) . ( x + 7 ) =

= x² + 7x + 3x + 21 =

= x² + 10x + 21

x² 7x

3x 21

33. Calcule os produtos.

A) ( x + 3 ) . ( x + 4 ) = F) (  – z + 3 ) . ( z + 5 ) =

G) ( x² + 5x ) . ( x  – 4 ) =

H) ( x 5 + 7 ) . ( x 5  – 7 ) =

I) ( c² + 3c  – 7 ) . ( c  – 1 ) =

J) ( y³ + 3y² + y ) . ( y  – 2 ) =

B) ( p – 5 ) . ( p – 3 ) =

C) ( m – 4 ) . ( m + 4 ) =

D) ( 2y – 6 ) . ( y – 2 ) =

E) ( 4 + 3a ) . ( 1 – 2a ) =
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NO34. Observe o retângulo a seguir:

A) Determine o polinômio simplificado que representa seu perímetro.

________________________________________________________

B) Determine o polinômio reduzido que representa a área desse

retângulo.

________________________________________________________

35. De acordo com a figura determine o polinômio que representa

A) O perímetro da figura toda. _____________________

__B) O perímetro do retângulo branco. __________________

C) O perímetro da figura azul. ___________________________ _

D) A área da figura toda. _______________________________ _

E) A área do retângulo branco _________________________________

F) A área da figura azul. _____________________________________

36. Multiplique e reduza os termos semelhantes das expressões a seguir.

A) x . ( x + y ) – y . ( x – y ) =

B) 3x . ( x – 1 ) + ( x + 3 ) . (x + 5 ) =

x + 9

x – 3

}x 3x - 4 2x – 3 

5x

DIVISÃO DE POLINÔMIO POR MONÔMIO

Dividir polinômio 
por monômio é 
muito simples

É só dividir cada termo pelo monômio 
como fizemos na divisão de monômio por 

monômio. Veja!

Vamos calcular essa divisão.

( 9x4 – 6x³ ) : 3x = 3x³ - 2x²

Para facilitar podemos indicar cada divisão por frações

( 9x4 – 6x³ ) : 3x = 
9
3

. 𝑥𝑥𝑥𝑥
4

𝑥𝑥𝑥𝑥
− 6

3
. 𝑥𝑥𝑥𝑥

3

𝑥𝑥𝑥𝑥
= 3x³ - 2x²

37. Calcule:

A) ( 6x² - 24x + 12 ) : 3 =

B) ( – 8𝑚𝑚𝑚𝑚 4 + 10m³ – 6m ) : (– 2m )

C) ( 32pq – 16 p²q + 8p²q² ) : ( 4pq ) =
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Vamos recordar as 
noções de ângulo e 

seus elementos.

Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. 

Os seus lados são as semirretas e a origem é o ponto de encontro delas, chamado de vértice do ângulo.

● Vértice: O

● Lados:

● Indicação: �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 �𝐴𝐴𝐴𝐴

● medida do ângulo: a

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂e

A
•

O
B
•

https://www.artgessodecor.com.br/

O ângulo �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 , na figura acima mede 40°.. 

Os submúltiplos do grau ( ° ) são o minuto ( ' ) e o segundo ( " ).
1° = 60’ e 1’ = 60’’

Exemplo: um ângulo de 43 graus, vinte minutos e trinta segundos é indicado por 43° 20’ 30”.

Vamos relembrar alguns 
ângulos notáveis!

Ângulo reto → 90°

•

Ângulo raso → 180°

Medimos um ângulo em graus 
com o uso de um transferidor.

A
•

•
B

O

Vértice

a
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Vamos rever ângulos adjacentes, congruentes e 
bissetriz de um ângulo!

Ângulos adjacentes são aqueles que possuem um lado em comum e não têm pontos internos comuns.

A   • B   •

C 
•

�𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑒𝑒𝑒𝑒�𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵 são ângulos adjacentes, com 
um lado em comum.

Adjacente é o mesmo que estar junto

Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida.

O

A   •

O •
B

45°

C

D

�𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨𝑨𝑨𝑪𝑪𝑪𝑪 são ângulos congruentes e 

podemos indicar assim: �𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 ≡�𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨𝑨𝑨𝑪𝑪𝑪𝑪

Bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo 

e que o divide em dois outros ângulos congruentes e adjacentes

A   •

O •
B

•
M

A medida de �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 é igual a medida de �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,então 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 é 

bissetriz de �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.

38. Calcule o valor de x nos ângulos abaixo, sabendo que OM é a bissetriz desses ângulos.

A)

O

M
•x

30°

B)

M  •

O
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Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida.

O

A   •

O •
B

45°

C

D

�𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨𝑨𝑨𝑪𝑪𝑪𝑪 são ângulos congruentes e 

podemos indicar assim: �𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 ≡�𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨𝑨𝑨𝑪𝑪𝑪𝑪

Bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo 

e que o divide em dois outros ângulos congruentes e adjacentes

A   •

O •
B

•
M

A medida de �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 é igual a medida de �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,então 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 é 

bissetriz de �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.

38. Calcule o valor de x nos ângulos abaixo, sabendo que OM é a bissetriz desses ângulos.

A)

O

M
•x

30°

B)

M  •

O
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Podemos classificar alguns ângulos em 
relação ao ângulo reto ( 90° )

•

Ângulo reto 
Mede 90°

Ângulo agudo
Mede menos de 90°

Ângulo obtuso
Mede mais de 90°

ÂNGULOS COMPLEMENTARES
Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90°.

60° 30°

Dizemos que esses ângulos são complementares porque 60° + 30° = 90°

39. Complete com ( V ) verdadeiro ou ( F ) falso.

(   ) Um ângulo de 65° e um de 25° são complementares.

(   ) Um ângulo de 15° e um de 85° são complementares.

( ) Um ângulo de 48° e um de 42° são complementares.

40. Calcule o complemento dos seguintes ângulos:

A) 34° B) 62° C) 83° 20’ D) 60° 30’

41. Calcule o valor de x, sabendo que os ângulos são complementares.

A) B) 

x – 15°
2xx

5x

C) 

x + 18°

x
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Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas for 180°.

40°
140°

Esses ângulos são suplementares pois 40° + 140° = 180°

42. Complete com falso ( F ) ou com verdadeiro ( V ).

(   )   Um ângulo de 60° e um de 130° são suplementares.

(   )   Um ângulo de 86° e um de 94° são suplementares.

(   )   Um ângulo de 145° e um de 35° são suplementares.

43. Observe os ângulos em destaque no retângulo abaixo e determine a medida representada por a.

148°

a

44. Calcule o suplemento dos seguintes ângulos:

A) 28° B) 130° C) 86° 20’ D) 66° 30’

45. Calcule x , sabendo que os ângulos são suplementares

A) 

4x6x

B) 

5x+30° 2x + 10°

C) 

x  x + 30°

D) 

x – 20°
3x – 40°
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Podemos classificar alguns ângulos em 
relação ao ângulo reto ( 90° )

•

Ângulo reto 
Mede 90°

Ângulo agudo
Mede menos de 90°

Ângulo obtuso
Mede mais de 90°

ÂNGULOS COMPLEMENTARES
Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90°.

60° 30°

Dizemos que esses ângulos são complementares porque 60° + 30° = 90°

39. Complete com ( V ) verdadeiro ou ( F ) falso.

(   ) Um ângulo de 65° e um de 25° são complementares.

(   ) Um ângulo de 15° e um de 85° são complementares.

( ) Um ângulo de 48° e um de 42° são complementares.

40. Calcule o complemento dos seguintes ângulos:

A) 34° B) 62° C) 83° 20’ D) 60° 30’

41. Calcule o valor de x, sabendo que os ângulos são complementares.

A) B) 

x – 15°
2xx

5x

C) 

x + 18°

x

55

MA
TE

MÁ
TI

CA
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NOÂNGULOS SUPLEMENTARES
Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas for 180°.

40°
140°

Esses ângulos são suplementares pois 40° + 140° = 180°

42. Complete com falso ( F ) ou com verdadeiro ( V ).

(   )   Um ângulo de 60° e um de 130° são suplementares.

(   )   Um ângulo de 86° e um de 94° são suplementares.

(   )   Um ângulo de 145° e um de 35° são suplementares.

43. Observe os ângulos em destaque no retângulo abaixo e determine a medida representada por a.

148°

a

44. Calcule o suplemento dos seguintes ângulos:

A) 28° B) 130° C) 86° 20’ D) 66° 30’

45. Calcule x , sabendo que os ângulos são suplementares

A) 

4x6x

B) 

5x+30° 2x + 10°

C) 

x  x + 30°

D) 

x – 20°
3x – 40°
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Quando os lados de um ângulo são semirretas opostas aos lados de 
outro, dizemos que são ângulos opostos pelo vértice. Veja um 

exemplo de aplicação nas hastes de sustentação da cadeira

a
b

c

d ∗ �𝑎𝑎𝑎𝑎 e �̂�𝑐𝑐𝑐 são opostos pelo vértice.

∗ �𝑏𝑏𝑏𝑏 e�𝑑𝑑𝑑𝑑 são opostos pelo vértice.

Observando os ângulos na figura acima, podemos afirmar que:

a + b = 180°

c + b = 180°
Então a + b = c + b   ∴ a = c + b – b, logo a = c

Agora vamos verificar a relação entre b e d:

a + b = 180°

a + d = 180°
Então a + b = a + d   ∴ b = a + d – a, logo b = d

Podemos concluir que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes.

46. Determine os três pares de ângulos opostos pelo vértice.
m

n
p

q
r

s

47. Calcule as medidas dos ângulos indicados pelas letras:

A) 
58°

a
b

c

B) 
y

67°
z

w
x

15°

48. Calcule o valor de x na figura a seguir.

7x – 10° x + 50°
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Vamos recordar 
equações, amiga?

Elas são muito úteis para 
uma série de situações

Equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade.

Um estacionamento cobra 10 reais pela primeira hora e 6 reais por cada hora extra.

Vamos escrever a sentença algébrica que calcula o preço a pagar pelo cliente

O valor que varia nesse cálculo é o número de horas que o veículo 
fica estacionado.

Temos então: ∗ o valor da primeira hora → 10 reais
∗ usando x o número de horas restantes, o monômio que representa esse cálculo → 6x

∗ a expressão que calcula todo gasto → 10 + 6x

Se um cliente pagou 28 reais, quantas horas o carro ficou estacionado?

Vamos montar a igualdade que representa essa situação.

10 + 6x = 28
Temos aí uma 

equação

1º membro   2º membro

Para determinar o valor de x, precisamos isolá-lo.

Vamos retirar o 10 do primeiro membro.

Para não alterar a igualdade, retiramos 10 do 2º membro também.

10 + 6x - 10 = 28 – 10 

6x = 18
Como 6 está multiplicando, para retirá-lo devemos dividir ambos os membros por 6. 

𝟔𝟔𝟔𝟔𝒙𝒙𝒙𝒙
𝟔𝟔𝟔𝟔

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟔𝟔𝟔𝟔

→ x = 3
Como a 1ª hora foi cobrada diferente, podemos afirmar que o carro ficou estacionado 3 + 1 = 4 horas
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Quando os lados de um ângulo são semirretas opostas aos lados de 
outro, dizemos que são ângulos opostos pelo vértice. Veja um 

exemplo de aplicação nas hastes de sustentação da cadeira

a
b

c

d ∗ �𝑎𝑎𝑎𝑎 e �̂�𝑐𝑐𝑐 são opostos pelo vértice.

∗ �𝑏𝑏𝑏𝑏 e�𝑑𝑑𝑑𝑑 são opostos pelo vértice.

Observando os ângulos na figura acima, podemos afirmar que:

a + b = 180°

c + b = 180°
Então a + b = c + b   ∴ a = c + b – b, logo a = c

Agora vamos verificar a relação entre b e d:

a + b = 180°

a + d = 180°
Então a + b = a + d   ∴ b = a + d – a, logo b = d

Podemos concluir que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes.

46. Determine os três pares de ângulos opostos pelo vértice.
m

n
p

q
r

s

47. Calcule as medidas dos ângulos indicados pelas letras:

A) 
58°

a
b

c

B) 
y

67°
z

w
x

15°

48. Calcule o valor de x na figura a seguir.

7x – 10° x + 50°
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Vamos recordar 
equações, amiga?

Elas são muito úteis para 
uma série de situações

Equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade.

Um estacionamento cobra 10 reais pela primeira hora e 6 reais por cada hora extra.

Vamos escrever a sentença algébrica que calcula o preço a pagar pelo cliente

O valor que varia nesse cálculo é o número de horas que o veículo 
fica estacionado.

Temos então: ∗ o valor da primeira hora → 10 reais
∗ usando x o número de horas restantes, o monômio que representa esse cálculo → 6x

∗ a expressão que calcula todo gasto → 10 + 6x

Se um cliente pagou 28 reais, quantas horas o carro ficou estacionado?

Vamos montar a igualdade que representa essa situação.

10 + 6x = 28
Temos aí uma 

equação

1º membro   2º membro

Para determinar o valor de x, precisamos isolá-lo.

Vamos retirar o 10 do primeiro membro.

Para não alterar a igualdade, retiramos 10 do 2º membro também.

10 + 6x - 10 = 28 – 10 

6x = 18
Como 6 está multiplicando, para retirá-lo devemos dividir ambos os membros por 6. 

𝟔𝟔𝟔𝟔𝒙𝒙𝒙𝒙
𝟔𝟔𝟔𝟔

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟔𝟔𝟔𝟔

→ x = 3
Como a 1ª hora foi cobrada diferente, podemos afirmar que o carro ficou estacionado 3 + 1 = 4 horas
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Sabendo que a raiz de uma equação é o valor que a 
incógnita assume nessa igualdade, vamos verificar se 

3 é raiz da equação x + 5 = 8

Para descobrir basta substituir x por 3. 
x + 5 = 8      → 3 + 5 = 8     → igualdade verdadeira     ∴∴ 3 é raiz da equação x + 5 = 8

Vamos verificar se 5 é raiz da equação  2x – 4 = 10.

Substituindo x por 5 temos:

2x – 4 = 10     → 2 . 5 – 4 = 10     → 10 – 4 = 10     → 6 = 10        → igualdade falsa 

5 não é raiz dessa equação.

Toda equação de 1º grau possui apenas uma raiz

49. Considere a seguinte equação: 2y – 3 = 10 + 5
A) Indique:

● a incógnita: ____________ ● o 1º membro: ____________ ● o 2º membro: ____________

B) Verifique se 9 ou 15 é raiz dessa equação.

C) Escreva uma equação equivalente à dada no enunciado

50. Indique as equações cuja raiz é 5.

A) 3x + 10 = 4x + 8 B) 2x + 7 = 4x – 3 C) 3x – 2 = 2x + 3 D) 5x + 3 = 6x – 1

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÃO DE 1° GRAU -Método Prático

Seja a equação,
x – 3 = 7

Para isolar o x, trocamos o termo 3 de membro.

Como 3 está subtraindo no 1º membro, ele passa para o 2º membro somando.

x = 7 + 3 →→ x = 10

A troca de termos entre os membros pode ser feita utilizando a operação 
inversa
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Vamos agora resolver outras equações 
pelo método prático!

Resolva a equação:

3x + 8 = 29     → trocando 8 de membro      → 3x = 29 – 8        → 3x = 21

Agora vamos trocar de membro o 3

3x = 21 → como o 3 está multiplicando, no outro membro ele vai dividir     → x = 
21
𝟑𝟑𝟑𝟑

∴ x = 7

Resolva a equação

2x + 12 = 42 – x       → trocando o 12 de membro     → 2x = 42 – 12 – x      → 2x = 30 – x

Agora vamos colocar x no 1º membro

2x + x = 30      → 3x = 30       → colocando o 3 no 2º membro     → x =  
30
3

∴ x = 10

As balanças abaixo estão em equilíbrio

Se trocarmos os pratos, os pesos dos dois se mantém iguais.

O mesmo acontece com os membros de uma equação.

2x + 3 = 3x – 1 é o mesmo que 3x – 1 = 2x + 3

Esse processo simplifica 
muito certos cálculos. Veja !

Seja a equação 15 = x + 3, então x + 3 = 15     →→ x = 15 – 3       →→ x = 12

51. Resolva as equações a seguir.

A) 8 = x – 7 B) 7 = 10 + x C) 15 = x + 19 D) – 7 = x – 18
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Sabendo que a raiz de uma equação é o valor que a 
incógnita assume nessa igualdade, vamos verificar se 

3 é raiz da equação x + 5 = 8

Para descobrir basta substituir x por 3. 
x + 5 = 8      → 3 + 5 = 8     → igualdade verdadeira     ∴∴ 3 é raiz da equação x + 5 = 8

Vamos verificar se 5 é raiz da equação  2x – 4 = 10.

Substituindo x por 5 temos:

2x – 4 = 10     → 2 . 5 – 4 = 10     → 10 – 4 = 10     → 6 = 10        → igualdade falsa 

5 não é raiz dessa equação.

Toda equação de 1º grau possui apenas uma raiz

49. Considere a seguinte equação: 2y – 3 = 10 + 5
A) Indique:

● a incógnita: ____________ ● o 1º membro: ____________ ● o 2º membro: ____________

B) Verifique se 9 ou 15 é raiz dessa equação.

C) Escreva uma equação equivalente à dada no enunciado

50. Indique as equações cuja raiz é 5.

A) 3x + 10 = 4x + 8 B) 2x + 7 = 4x – 3 C) 3x – 2 = 2x + 3 D) 5x + 3 = 6x – 1

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÃO DE 1° GRAU -Método Prático

Seja a equação,
x – 3 = 7

Para isolar o x, trocamos o termo 3 de membro.

Como 3 está subtraindo no 1º membro, ele passa para o 2º membro somando.

x = 7 + 3 →→ x = 10

A troca de termos entre os membros pode ser feita utilizando a operação 
inversa
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Vamos agora resolver outras equações 
pelo método prático!

Resolva a equação:

3x + 8 = 29     → trocando 8 de membro      → 3x = 29 – 8        → 3x = 21

Agora vamos trocar de membro o 3

3x = 21 → como o 3 está multiplicando, no outro membro ele vai dividir     → x = 
21
𝟑𝟑𝟑𝟑

∴ x = 7

Resolva a equação

2x + 12 = 42 – x       → trocando o 12 de membro     → 2x = 42 – 12 – x      → 2x = 30 – x

Agora vamos colocar x no 1º membro

2x + x = 30      → 3x = 30       → colocando o 3 no 2º membro     → x =  
30
3

∴ x = 10

As balanças abaixo estão em equilíbrio

Se trocarmos os pratos, os pesos dos dois se mantém iguais.

O mesmo acontece com os membros de uma equação.

2x + 3 = 3x – 1 é o mesmo que 3x – 1 = 2x + 3

Esse processo simplifica 
muito certos cálculos. Veja !

Seja a equação 15 = x + 3, então x + 3 = 15     →→ x = 15 – 3       →→ x = 12

51. Resolva as equações a seguir.

A) 8 = x – 7 B) 7 = 10 + x C) 15 = x + 19 D) – 7 = x – 18
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53. Pensei em um número. Somei 5 e encontrei 17. Em que número pensei? ___________

54. O triplo de um número menos 7 é igual a 2 mais o dobro desse número. Determine:

A) a equação que representa essa situação ____________________________________

B) esse número. ________________

55. Resolva as equações a seguir.

A) 7x – 1 = 5x + 1 B) 6x = 2x + 28

C) 6x – 10 = 2x + 14 D) 12x – 4 = 10x + 3

E) 9 – x + 2 = – 5x + 3 + 2x F) – x – 2x – 4 = 11

56. Observe o exemplo abaixo e resolva as equações.

Exemplo: 3 . ( x – 1 ) – 2 . ( x – 3 ) = 10 multiplicamos primeiro:

3x – 3 – 2x + 6 = 10

3x – 2x = 10 + 3 – 6 

x = 7

A) 3 . ( x + 5 ) = 24 E) 2 . ( x – 6 ) = – 3 . ( 5 + x )

B) 2 . ( x – 1 ) + 7 = 21 F) 3 . ( x + 10 ) – 2 . ( x – 5 ) = 0

C) 2 . ( x – 2 ) = 5 . ( x + 7 ) G) 3 . ( x – 1 ) – ( 2x – 4 ) = 1

D) 2 . ( x – 3 ) + 4 . ( x – 1 ) = 2 H) 7 . ( x – 1 ) – 2 . ( x – 5 ) = x – 10

57. (PUC-SP adaptada ) Resolva a equação: 2 ( x + 1 ) = 3 ( 2 – x )

Não esqueça de 
multiplicar os sinais.

( + ) . ( + ) = +
( + ) . ( – ) =  –
( – ) . ( + ) =  –
( – ) . ( – ) =  +

52. Ao somar 19 a um número, encontrei o triplo desse número mais 5.
A) Qual é a equação que representa essa situação? _____________________________

B) Esse número é _________
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Você sabia que as letras assumem nomes diferentes em determinados tipos de sentenças algébricas?

Se as letras estão em expressões algébricas (monômios ou polinômios), elas são chamadas de variáveis, 

pois podem assumir qualquer valor numérico. → exemplos: 3x + 5, 2ab – bc + 3

Se as letras estão em equações, elas são chamadas de incógnitas pois têm valores próprios. 

→ exemplos: 3x + 5 = 12, 3m + 5 = 4m – 2

58. Observe as sentenças matemáticas abaixo e complete com (V) para variável ou (I) para incógnita nomeando as letras

que as formam.

(   )  4x + 3 = x                (   ) 7x – 10             (   ) 8x – 9 = x + 3                (   ) 4xy + 3x + 2y           (  ) 2 ( x + 3 ) = 3x

PROBLEMAS DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU COM UMA INCÓGNITA

59. Resolva as situações apresentadas abaixo:

A) Lúcia tem 5 anos a mais do que Débora. A soma das idades de ambas é 41 anos. Qual é a idade de cada uma?

I) Como podemos representar a idade de Débora? ___________________

II) Como podemos representar a idade de Lúcia? _____________________

III) Qual é a equação que representa essa situação? ___________________

IV) Qual é a idade de Débora? ____________

V) Qual é a idade de Lúcia? ______________

B) (Faap – SP adaptada) Em uma seção eleitoral, dois candidatos disputam o mesmo cargo, votaram 1 240 eleitores.

O eleito obteve 153 votos mais do que seu concorrente, e 147 foram os votos nulos.

I) Como podemos representar o número de votos do candidato eleito e do concorrente? __________________

II) Qual o total de votos não nulos? ________________

III) Qual é a equação que representa essa situação? ____________________________

IV) Quantos votos cada candidato obteve? ____________

C) (Olimpíada de Matemática-SP) Três filhos recebem mesadas; o mais velho recebe o dobro do que o segundo

recebe, e este o dobro do que o mais moço recebe. Sendo o total da mesada de R$ 70,00

I) Como podemos representar as mesadas do mais moço, do segundo e do mais velho? __________________

II) Qual é a equação que representa essa situação? _______________________________________

III) Quanto recebe cada um? ____________________________

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   60Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   60 27/07/2021   15:16:1427/07/2021   15:16:14



60

MA
TE

MÁ
TI

CA
 · 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

/ 2
02

1 ·
 8º

 A
NO

53. Pensei em um número. Somei 5 e encontrei 17. Em que número pensei? ___________

54. O triplo de um número menos 7 é igual a 2 mais o dobro desse número. Determine:

A) a equação que representa essa situação ____________________________________

B) esse número. ________________

55. Resolva as equações a seguir.

A) 7x – 1 = 5x + 1 B) 6x = 2x + 28

C) 6x – 10 = 2x + 14 D) 12x – 4 = 10x + 3

E) 9 – x + 2 = – 5x + 3 + 2x F) – x – 2x – 4 = 11

56. Observe o exemplo abaixo e resolva as equações.

Exemplo: 3 . ( x – 1 ) – 2 . ( x – 3 ) = 10 multiplicamos primeiro:

3x – 3 – 2x + 6 = 10

3x – 2x = 10 + 3 – 6 

x = 7

A) 3 . ( x + 5 ) = 24 E) 2 . ( x – 6 ) = – 3 . ( 5 + x )

B) 2 . ( x – 1 ) + 7 = 21 F) 3 . ( x + 10 ) – 2 . ( x – 5 ) = 0

C) 2 . ( x – 2 ) = 5 . ( x + 7 ) G) 3 . ( x – 1 ) – ( 2x – 4 ) = 1

D) 2 . ( x – 3 ) + 4 . ( x – 1 ) = 2 H) 7 . ( x – 1 ) – 2 . ( x – 5 ) = x – 10

57. (PUC-SP adaptada ) Resolva a equação: 2 ( x + 1 ) = 3 ( 2 – x )

Não esqueça de 
multiplicar os sinais.

( + ) . ( + ) = +
( + ) . ( – ) =  –
( – ) . ( + ) =  –
( – ) . ( – ) =  +

52. Ao somar 19 a um número, encontrei o triplo desse número mais 5.
A) Qual é a equação que representa essa situação? _____________________________

B) Esse número é _________
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Você sabia que as letras assumem nomes diferentes em determinados tipos de sentenças algébricas?

Se as letras estão em expressões algébricas (monômios ou polinômios), elas são chamadas de variáveis, 

pois podem assumir qualquer valor numérico. → exemplos: 3x + 5, 2ab – bc + 3

Se as letras estão em equações, elas são chamadas de incógnitas pois têm valores próprios. 

→ exemplos: 3x + 5 = 12, 3m + 5 = 4m – 2

58. Observe as sentenças matemáticas abaixo e complete com (V) para variável ou (I) para incógnita nomeando as letras

que as formam.

(   )  4x + 3 = x                (   ) 7x – 10             (   ) 8x – 9 = x + 3                (   ) 4xy + 3x + 2y           (  ) 2 ( x + 3 ) = 3x

PROBLEMAS DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU COM UMA INCÓGNITA

59. Resolva as situações apresentadas abaixo:

A) Lúcia tem 5 anos a mais do que Débora. A soma das idades de ambas é 41 anos. Qual é a idade de cada uma?

I) Como podemos representar a idade de Débora? ___________________

II) Como podemos representar a idade de Lúcia? _____________________

III) Qual é a equação que representa essa situação? ___________________

IV) Qual é a idade de Débora? ____________

V) Qual é a idade de Lúcia? ______________

B) (Faap – SP adaptada) Em uma seção eleitoral, dois candidatos disputam o mesmo cargo, votaram 1 240 eleitores.

O eleito obteve 153 votos mais do que seu concorrente, e 147 foram os votos nulos.

I) Como podemos representar o número de votos do candidato eleito e do concorrente? __________________

II) Qual o total de votos não nulos? ________________

III) Qual é a equação que representa essa situação? ____________________________

IV) Quantos votos cada candidato obteve? ____________

C) (Olimpíada de Matemática-SP) Três filhos recebem mesadas; o mais velho recebe o dobro do que o segundo

recebe, e este o dobro do que o mais moço recebe. Sendo o total da mesada de R$ 70,00

I) Como podemos representar as mesadas do mais moço, do segundo e do mais velho? __________________

II) Qual é a equação que representa essa situação? _______________________________________

III) Quanto recebe cada um? ____________________________
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PORCENTAGEMLeia o texto abaixo:

https://akatu.org.br

As informações no texto acima estão baseadas em porcentagens.
60. Após a leitura do texto acima, o que é possível concluir com coerência sobre a temática e porcentagens apresentadas?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

61. Consulte https://www.significados.com.br/porcentagem/ ou https://www.dicio.com.br/porcentagem/ e registre com

suas palavras o significado de porcentagem .

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Porcentagem é a parte representada num total de 100 partes. Por isso o símbolo % indica “por cento” e podemos 

representá-la em uma fração centesimal, assim:

10% =  
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

20% = 
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

25% = 
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

50% = 
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

75% = 
𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

100% = 
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

Uma razão ( fração) 
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑏𝑏𝑏𝑏

( b ≠ 0) pode também ser escrita na forma %. Observe os exemplos.

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟐𝟐

= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟒𝟒𝟒𝟒

= 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

ÁGUA NO MUNDO

GELEIRAS 2%

ÁGUA SALGADA  97%

ÁGUA DOCE 1%

VEEC
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Vamos fazer algumas atividades para recordar o cálculo de 
porcentagens em situações-problemas.

62. Elisa gastou 40% do seu salário com alimentação e vestuário. Sabendo que ela recebe R$ 2 000,00 por mês,

quanto Elisa gastou nessas despesas?

63. Bruno pegou a estrada para ir de sua casa até seu sítio. Após se deslocar 20 km, ele parou para lanchar. Esse

percurso corresponde a 25% do caminho total. Qual é a distância de sua casa até o sítio?

64. 30% de uma piscina de bolinhas corresponde a 90 bolinhas. Quantas bolinhas há nessa piscina?

65. Em uma escola há 800 alunos. Desses 320 são meninas. Qual é o percentual de alunos que correspondem às

meninas?

66. Em um supermercado havia 250 maçãs. Dessas 75 estavam estragadas. Qual é o percentual de maçãs

estragadas em relação ao total de maçãs?

Calculando 20% de 300.

Utilizamos 20% = 20
100

→ então 20% de 300 = 20
100

. 300 = 60

Considere o caminho total como x.
Calculamos 25% de x = 20.

Agora é só resolver a equação    

Nessa situação temos x%.
Monte a equação e 
resolva o problema

“O fato de a Terra ser constantemente chamada de ‘Planeta Azul’ pode 
nos levar a acreditar que a água que consumimos em nosso dia a dia é 
extremamente abundante e que não há possibilidade de vir a se esgotar, o que  
não é verdade.

De toda a água existente no planeta, 97,5% equivale a água salgada e, 
portanto, apenas 2,5% representa a água doce.

A maior parte desta água doce, no entanto, é encontrada indisponível para 
o consumo humano na forma de gelo ou cobertura de neve permanente nos 
polos e regiões montanhosas, ou como águas subterrâneas em lençóis freáticos. 
Assim, da quantidade total de água doce na Terra, apenas 0,26% encontra-se 
disponível para atender nossas necessidades vitais, concentrando-se em lagos, 
reservatórios e bacias hidrográficas (Shiklomanov & Rodda).”
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PORCENTAGEMLeia o texto abaixo:

https://akatu.org.br

As informações no texto acima estão baseadas em porcentagens.
60. Após a leitura do texto acima, o que é possível concluir com coerência sobre a temática e porcentagens apresentadas?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

61. Consulte https://www.significados.com.br/porcentagem/ ou https://www.dicio.com.br/porcentagem/ e registre com

suas palavras o significado de porcentagem .

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Porcentagem é a parte representada num total de 100 partes. Por isso o símbolo % indica “por cento” e podemos 

representá-la em uma fração centesimal, assim:

10% =  
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

20% = 
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

25% = 
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

50% = 
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

75% = 
𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

100% = 
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

Uma razão ( fração) 
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑏𝑏𝑏𝑏

( b ≠ 0) pode também ser escrita na forma %. Observe os exemplos.

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟐𝟐

= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟒𝟒𝟒𝟒

= 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

ÁGUA NO MUNDO

GELEIRAS 2%

ÁGUA SALGADA  97%

ÁGUA DOCE 1%
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Vamos fazer algumas atividades para recordar o cálculo de 
porcentagens em situações-problemas.

62. Elisa gastou 40% do seu salário com alimentação e vestuário. Sabendo que ela recebe R$ 2 000,00 por mês,

quanto Elisa gastou nessas despesas?

63. Bruno pegou a estrada para ir de sua casa até seu sítio. Após se deslocar 20 km, ele parou para lanchar. Esse

percurso corresponde a 25% do caminho total. Qual é a distância de sua casa até o sítio?

64. 30% de uma piscina de bolinhas corresponde a 90 bolinhas. Quantas bolinhas há nessa piscina?

65. Em uma escola há 800 alunos. Desses 320 são meninas. Qual é o percentual de alunos que correspondem às

meninas?

66. Em um supermercado havia 250 maçãs. Dessas 75 estavam estragadas. Qual é o percentual de maçãs

estragadas em relação ao total de maçãs?

Calculando 20% de 300.

Utilizamos 20% = 20
100

→ então 20% de 300 = 20
100

. 300 = 60

Considere o caminho total como x.
Calculamos 25% de x = 20.

Agora é só resolver a equação    

Nessa situação temos x%.
Monte a equação e 
resolva o problema
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67. Veja os preços do mesmo medicamento em duas farmácias.

FARMÁCIA SAÚDE
Enalapril (caixa) – 4 reais

Pague 2, leve 3

FARMÁCIA BEM ESTAR
Enalapril (caixa) – 4 reais

25% DE DESCONTO

Dona Nádia precisa comprar 3 caixas desse medicamento. Em qual farmácia ela compra mais barato?

JUROS SIMPLES
Quando fazemos uma aplicação financeira, recebemos “juros“ do 

dinheiro aplicado.
Quando pegamos um empréstimo ou atrasamos um pagamento 

pagamos juros por esse capital.

Os juros são considerados simples quando o valor a ser pago pelo empréstimo é calculado apenas sobre o capital 

inicial. Eles se mantém constante durante todo o período.

Para calcular os juros precisamos:

∗ do capital ( C )   → dinheiro que se aplica ou se toma emprestado.

∗ da taxa ( i ) → percentual que representa os juros recebidos ou pagos, ao fim de um período.

∗ do tempo ( t )   → período utilizado na transação.
Vamos ver como trabalhamos 

com juros no exemplo a seguir.

Patrícia pegou emprestado R$ 1 200,00 de um banco. Deverá pagar daqui a 5 meses, a taxa de juros simples de 2% ao 

mês. Quanto ela vai pagar de juros simples? Que valor total Patrícia pagará ao final do empréstimo?

Solução

Dados: C = R$ 1 200,00 i = 2% = 
2
100

=0,02 t = 5 meses

Juros por mês = 1 200 . 0,02 = 24 reais

Total de juros = 1 200 . 0,02 . 5 = 120 reais    → j = 120 reais

Concluímos que j = C . i . t

Continua 65
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O total a ser pago ao fim do empréstimo é chamado de montante ( M ) e corresponde ao capital mais o total de juros.
Concluímos que

M = C + j

M = 1 200 + 120 = 1 320 reais

Patrícia pagará R$ 120,00 de juros e um montante de R$ 1 320,00 ao final do empréstimo.

68. Mário aplicou R$ 5 000,00 a taxa de 20% ao ano, juros simples, por um período de 4 anos.

A) Qual é o capital aplicado? _____________________________________

B) Qual é a taxa de juros simples? ________________________________

C) Por quanto tempo o capital foi aplicado? ________________________

D) Qual é o total de juros produzidos? _____________________________

E) Qual é o montante retirado após 4 anos? _________________________

69. Adriano atrasou o pagamento de seu condomínio em 5 dias. O valor é de R$ 230,00 por mês. A multa por dia é

de 1% , juros simples, ao dia. Sabendo disso, responda:

A) qual é o valor do condomínio? ___________________

B) qual é a taxa de juros da multa? ___________________

C) há quantos dias o condomínio está atrasado?__________________

D) qual é o total da multa que Adriano deverá pagar? ______________

E) qual é o valor total a ser pago por Adriano? ____________________

70. Fiz um empréstimo de R$ 2 500,00 em um banco para comprar um celular. A taxa de juros é de 2,5% ao mês.

Devo quitar o empréstimo em 6 meses. Sabendo disso, responda:

A) qual é o valor do capital emprestado? _______________

B) qual é a taxa de juros mensal? ______________________

C) qual é o período do empréstimo?_____________________

D) qual é o total de juros a pagar? _______________________

E) qual é o montante a ser pago ao final de 6 meses?_________________

Foi divertido aprender 
esse ano!

Recapitulamos assuntos 
importantes!
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67. Veja os preços do mesmo medicamento em duas farmácias.

FARMÁCIA SAÚDE
Enalapril (caixa) – 4 reais

Pague 2, leve 3

FARMÁCIA BEM ESTAR
Enalapril (caixa) – 4 reais

25% DE DESCONTO

Dona Nádia precisa comprar 3 caixas desse medicamento. Em qual farmácia ela compra mais barato?

JUROS SIMPLES
Quando fazemos uma aplicação financeira, recebemos “juros“ do 

dinheiro aplicado.
Quando pegamos um empréstimo ou atrasamos um pagamento 

pagamos juros por esse capital.

Os juros são considerados simples quando o valor a ser pago pelo empréstimo é calculado apenas sobre o capital 

inicial. Eles se mantém constante durante todo o período.

Para calcular os juros precisamos:

∗ do capital ( C )   → dinheiro que se aplica ou se toma emprestado.

∗ da taxa ( i ) → percentual que representa os juros recebidos ou pagos, ao fim de um período.

∗ do tempo ( t )   → período utilizado na transação.
Vamos ver como trabalhamos 

com juros no exemplo a seguir.

Patrícia pegou emprestado R$ 1 200,00 de um banco. Deverá pagar daqui a 5 meses, a taxa de juros simples de 2% ao 

mês. Quanto ela vai pagar de juros simples? Que valor total Patrícia pagará ao final do empréstimo?

Solução

Dados: C = R$ 1 200,00 i = 2% = 
2
100

=0,02 t = 5 meses

Juros por mês = 1 200 . 0,02 = 24 reais

Total de juros = 1 200 . 0,02 . 5 = 120 reais    → j = 120 reais

Concluímos que j = C . i . t
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O total a ser pago ao fim do empréstimo é chamado de montante ( M ) e corresponde ao capital mais o total de juros.
Concluímos que

M = C + j

M = 1 200 + 120 = 1 320 reais

Patrícia pagará R$ 120,00 de juros e um montante de R$ 1 320,00 ao final do empréstimo.

68. Mário aplicou R$ 5 000,00 a taxa de 20% ao ano, juros simples, por um período de 4 anos.

A) Qual é o capital aplicado? _____________________________________

B) Qual é a taxa de juros simples? ________________________________

C) Por quanto tempo o capital foi aplicado? ________________________

D) Qual é o total de juros produzidos? _____________________________

E) Qual é o montante retirado após 4 anos? _________________________

69. Adriano atrasou o pagamento de seu condomínio em 5 dias. O valor é de R$ 230,00 por mês. A multa por dia é

de 1% , juros simples, ao dia. Sabendo disso, responda:

A) qual é o valor do condomínio? ___________________

B) qual é a taxa de juros da multa? ___________________

C) há quantos dias o condomínio está atrasado?__________________

D) qual é o total da multa que Adriano deverá pagar? ______________

E) qual é o valor total a ser pago por Adriano? ____________________

70. Fiz um empréstimo de R$ 2 500,00 em um banco para comprar um celular. A taxa de juros é de 2,5% ao mês.

Devo quitar o empréstimo em 6 meses. Sabendo disso, responda:

A) qual é o valor do capital emprestado? _______________

B) qual é a taxa de juros mensal? ______________________

C) qual é o período do empréstimo?_____________________

D) qual é o total de juros a pagar? _______________________

E) qual é o montante a ser pago ao final de 6 meses?_________________

Foi divertido aprender 
esse ano!

Recapitulamos assuntos 
importantes!
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Vamos Praticar?
Que tal montar um pequeno experimento para respondermos 

a essas questões?
Separe o material necessário e siga o procedimento.
Depois, responda as questões.
MATERIAL
-Maçã
-Palito de churrasco ou um lápis
-Fonte de luz, que pode ser uma lanterna
PROCEDIMENTO
1. Espete a maçã no palito de churrasco;
2. Em um ambiente escuro coloque a lanterna ou fonte de
luz acesa;
3. Gire o palito levemente inclinado ao redor dele mesmo;

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos. Toda
experimentação deve contar com
a participação do seu Professor ou
de um outro adulto.

2. E o que representa, nesse movimento, a
parte sombreada?
_________________________________________
3. Qual é o movimento da Terra representado nessa
atividade?
_________________________________________

O planeta Terra se desloca continuamente no espaço de forma bem complexa. Ele realiza vários movimentos. Os

dois movimentos principais do nosso planeta são o de rotação e o de translação, cujos efeitos sentimos no cotidiano.

Movimento de rotação – é o movimento que a
Terra realiza em torno de seu próprio eixo. Ele é
responsável pela alternância de dias e noites e pelo
aparente movimento das estrelas à noite.

Movimento de translação- é o movimento que a
Terra realiza em torno do Sol. A Terra leva cerca
de 356 dias, 5 horas e 48 minutos uma volta no
sol, esse período é chamado de ano sideral.

https://edu.gcfglobal.org/pt/

https://www.infoescola.com

MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO

4. Pense um pouco mais e responda:
"O que aconteceria se a Terra parasse de girar?"

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Responda:
1. Qual seria o astro representado pela lanterna?
E o que representa a parte iluminada, em relação
ao movimento da Terra?
________________________________________

Foto: Priscila Nogueira

Será que a Terra está em movimento?

Como podemos comprovar se a Terra está ou não em movimento?
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alguns locais do planeta, conforme explica o texto abaixo:

Esse é o nome dado ao fenômeno em que o
Sol fica visível 24 horas por dia. Nesse período, a
estrela não se põe, apenas varia o local em que é
vista, sendo que o ponto mais baixo é junto da
linha do horizonte para observadores localizados
sobre o círculo polar terrestre.

O fenômeno ocorre nas regiões entre os círculos polares e os polos, nos dias próximos
ao início do verão de cada hemisfério - em junho no Norte e em dezembro no Sul - devido à
inclinação do globo terrestre nesse período. Os desenhos à esquerda representam o Sol da
meia-noite no Hemisfério Norte em diversos horários, entre 12 horas de um dia e às 8 horas
do dia seguinte. Repare como a área delimitada pelo Círculo Polar Ártico fica por toda a noite
iluminada pela luz do Sol, enquanto no restante da Terra a claridade varia. A quantidade de
dias com Sol da meia-noite varia conforme o local: quanto mais afastado dos polos, menor o
período de duração. Os dias anteriores e posteriores ao fenômeno são chamados de noites
brancas. Neles, o Sol se põe e logo nasce novamente, fazendo com que o local fique
iluminado por uma suave luz.

Sol da meia-noite

(Fonte:https://novaescola.org.br/conteudo/2193/o-que-e-onde-quando-e-por-que-ocorre-o-sol-da-meia-noite- adaptado)

ht
tp

s:
//w

w
w

.u
fm

g.
br

/

pixabay

1. Explique o fenômeno conhecido como Sol da meia-noite.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Onde esse fenômeno acontece?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Quando se pode ver o Sol da meia-noite?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mire a câmera do seu celular

no QR CODE para conhecer 

mais sobre os movimentos de 

rotação e translação. https://w
w

w
.pngw

ing.com
/pt/free-png-dxfeq/dow

nload
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Vamos Praticar?
Que tal montar um pequeno experimento para respondermos 

a essas questões?
Separe o material necessário e siga o procedimento.
Depois, responda as questões.
MATERIAL
-Maçã
-Palito de churrasco ou um lápis
-Fonte de luz, que pode ser uma lanterna
PROCEDIMENTO
1. Espete a maçã no palito de churrasco;
2. Em um ambiente escuro coloque a lanterna ou fonte de
luz acesa;
3. Gire o palito levemente inclinado ao redor dele mesmo;

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos. Toda
experimentação deve contar com
a participação do seu Professor ou
de um outro adulto.

2. E o que representa, nesse movimento, a
parte sombreada?
_________________________________________
3. Qual é o movimento da Terra representado nessa
atividade?
_________________________________________

O planeta Terra se desloca continuamente no espaço de forma bem complexa. Ele realiza vários movimentos. Os

dois movimentos principais do nosso planeta são o de rotação e o de translação, cujos efeitos sentimos no cotidiano.

Movimento de rotação – é o movimento que a
Terra realiza em torno de seu próprio eixo. Ele é
responsável pela alternância de dias e noites e pelo
aparente movimento das estrelas à noite.

Movimento de translação- é o movimento que a
Terra realiza em torno do Sol. A Terra leva cerca
de 356 dias, 5 horas e 48 minutos uma volta no
sol, esse período é chamado de ano sideral.

https://edu.gcfglobal.org/pt/

https://www.infoescola.com

MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO

4. Pense um pouco mais e responda:
"O que aconteceria se a Terra parasse de girar?"

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Responda:
1. Qual seria o astro representado pela lanterna?
E o que representa a parte iluminada, em relação
ao movimento da Terra?
________________________________________

Foto: Priscila Nogueira

Será que a Terra está em movimento?

Como podemos comprovar se a Terra está ou não em movimento?
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alguns locais do planeta, conforme explica o texto abaixo:

Esse é o nome dado ao fenômeno em que o
Sol fica visível 24 horas por dia. Nesse período, a
estrela não se põe, apenas varia o local em que é
vista, sendo que o ponto mais baixo é junto da
linha do horizonte para observadores localizados
sobre o círculo polar terrestre.

O fenômeno ocorre nas regiões entre os círculos polares e os polos, nos dias próximos
ao início do verão de cada hemisfério - em junho no Norte e em dezembro no Sul - devido à
inclinação do globo terrestre nesse período. Os desenhos à esquerda representam o Sol da
meia-noite no Hemisfério Norte em diversos horários, entre 12 horas de um dia e às 8 horas
do dia seguinte. Repare como a área delimitada pelo Círculo Polar Ártico fica por toda a noite
iluminada pela luz do Sol, enquanto no restante da Terra a claridade varia. A quantidade de
dias com Sol da meia-noite varia conforme o local: quanto mais afastado dos polos, menor o
período de duração. Os dias anteriores e posteriores ao fenômeno são chamados de noites
brancas. Neles, o Sol se põe e logo nasce novamente, fazendo com que o local fique
iluminado por uma suave luz.

Sol da meia-noite

(Fonte:https://novaescola.org.br/conteudo/2193/o-que-e-onde-quando-e-por-que-ocorre-o-sol-da-meia-noite- adaptado)
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1. Explique o fenômeno conhecido como Sol da meia-noite.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Onde esse fenômeno acontece?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Quando se pode ver o Sol da meia-noite?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mire a câmera do seu celular
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O movimento de rotação da Terra é um dos mais importantes para a

manutenção da vida no planeta Terra, sendo responsável pelos dias e noites,

pelo ciclo das marés e pelo controle da temperatura da Terra. Esse movimento

é encontrado, por exemplo, em uma roda, no movimento de uma bailarina,

nas pás de um ventilador, nos piões, entre outros.

1. Qual o formato da Terra?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

2. Que movimento da Terra é responsável
pelos dias e noites?
____________________________________
____________________________________

3. Um ano dura cerca de 365 dias e 6 horas.
O que acontece com essas 6 horas?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

4. Por que não sentimos a Terra girar?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Vamos relembrar a pergunta inicial? Qual a importância dos movimentos da Terra?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Para saber o sentido da rotação

Considere o hemisfério Norte sendo
"para cima". A mão direita representa a
Terra; o polegar para cima indica o eixo
imaginário na posição Norte e os dedos
da mão, curvados para frente indicam o
sentido da rotação (anti-horário).

http://portaldoprofessor.m
ec.gov.br

https://pixabay.com
/es/photos/

Movimento de rotação

Responda às questões abaixo, se necessário,
consulte seu livro didático.
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Quais são as fases da lua? De quanto em quanto tempo a fase muda?
___________________________________________________________________________

https://w
w

w
.zenite.nu/calendario-lunar

Observe a imagem abaixo. É de um calendário lunar. Utilize seu livro para pesquisa e responda às questões.

1. Qual o período de duração do ciclo lunar?

______________________________________

2. Quanto tempo dura cada fase da lua?

______________________________________

3. Quais os dias do mês que iniciam as

mudanças das fases da Lua?

______________________________________

______________________________________

Você sabia que a inclinação da órbita da Lua em relação à da Terra é que nos permite ver a Lua
Cheia? Se a Lua e a Terra estivessem no mesmo plano orbital, a Lua sempre se esconderia na sombra
da Terra e teríamos um eclipse lunar a cada mês.

FASES DA LUA

Para ir à Lua (Cecíla Meireles)
Enquanto não têm foguetes
para ir à Lua
os meninos deslizam de patinete
pelas calçadas da rua.
Vão cegos de velocidade:
mesmo que quebrem o nariz,
que grande felicidade!
Ser veloz é ser feliz.
Ah! se pudessem ser anjos
de longas asas!
Mas são apenas marmanjos.

Leia o poema ao lado de Cecília Meireles. Nele o
poder da imaginação leva os meninos à lua. Uma
curiosidade sobre a lua é que estamos sempre vendo a
mesma face. Pesquise em seu livro didático o porquê
disso acontecer.
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

(Fonte: https://www.culturagenial.com/poemas-infantis-cecilia-meireles/. )
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O movimento de rotação da Terra é um dos mais importantes para a

manutenção da vida no planeta Terra, sendo responsável pelos dias e noites,

pelo ciclo das marés e pelo controle da temperatura da Terra. Esse movimento

é encontrado, por exemplo, em uma roda, no movimento de uma bailarina,

nas pás de um ventilador, nos piões, entre outros.

1. Qual o formato da Terra?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

2. Que movimento da Terra é responsável
pelos dias e noites?
____________________________________
____________________________________

3. Um ano dura cerca de 365 dias e 6 horas.
O que acontece com essas 6 horas?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

4. Por que não sentimos a Terra girar?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Vamos relembrar a pergunta inicial? Qual a importância dos movimentos da Terra?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Para saber o sentido da rotação

Considere o hemisfério Norte sendo
"para cima". A mão direita representa a
Terra; o polegar para cima indica o eixo
imaginário na posição Norte e os dedos
da mão, curvados para frente indicam o
sentido da rotação (anti-horário).

http://portaldoprofessor.m
ec.gov.br

https://pixabay.com
/es/photos/

Movimento de rotação

Responda às questões abaixo, se necessário,
consulte seu livro didático.
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Quais são as fases da lua? De quanto em quanto tempo a fase muda?
___________________________________________________________________________
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.zenite.nu/calendario-lunar

Observe a imagem abaixo. É de um calendário lunar. Utilize seu livro para pesquisa e responda às questões.

1. Qual o período de duração do ciclo lunar?

______________________________________

2. Quanto tempo dura cada fase da lua?

______________________________________

3. Quais os dias do mês que iniciam as

mudanças das fases da Lua?

______________________________________

______________________________________

Você sabia que a inclinação da órbita da Lua em relação à da Terra é que nos permite ver a Lua
Cheia? Se a Lua e a Terra estivessem no mesmo plano orbital, a Lua sempre se esconderia na sombra
da Terra e teríamos um eclipse lunar a cada mês.

FASES DA LUA

Para ir à Lua (Cecíla Meireles)
Enquanto não têm foguetes
para ir à Lua
os meninos deslizam de patinete
pelas calçadas da rua.
Vão cegos de velocidade:
mesmo que quebrem o nariz,
que grande felicidade!
Ser veloz é ser feliz.
Ah! se pudessem ser anjos
de longas asas!
Mas são apenas marmanjos.

Leia o poema ao lado de Cecília Meireles. Nele o
poder da imaginação leva os meninos à lua. Uma
curiosidade sobre a lua é que estamos sempre vendo a
mesma face. Pesquise em seu livro didático o porquê
disso acontecer.
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

(Fonte: https://www.culturagenial.com/poemas-infantis-cecilia-meireles/. )
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são chamados de fases da lua e ocorrem em uma ordem.

• A Lua Nova acontece quando a face visível

da Lua não recebe a luz do Sol, portanto não

pode ser vista no céu.

• No quarto crescente, metade da face da

Lua, iluminada pelo Sol, está voltada para a Terra.

• Na fase da cheia, a face da Lua, voltada para a

Terra, fica totalmente iluminada.

• No quarto minguante, a metade da metade da

Lua, iluminada pelo Sol, tende a diminuir a cada

dia, até que a Lua volte a fase Nova.

Reflita e responda as questões em seu caderno:
 Por que há dias em que a lua aparece bem iluminada no céu e em outros ela nem aparece?
 Por que a lua aparece de dia no céu?

Fases da lua

MATERIAL

-1 Caixa de papelão (de sapato ou maior).
-1 Bolinha de isopor de 2 cm ou bolinha de
pingue-pongue.
-1 fonte de luz. (lanterna, lâmpada de baixa
potência).

PROCEDIMENTO

No meio de uma das laterais abre-se um buraco do
tamanho da frente de uma lanterna. Faça buracos menores
de 0,8 cm de diâmetro em posição deslocada do centro na
lateral que ficará a lanterna, e em posição central em cada
uma das demais laterais.

Utilize os buracos que não sejam o da lanterna para
observar o fenômeno.

:http://w
w

w
.if.ufrgs.br/~fatim

a/C
aixa_m

ar07.pdf

(Adaptado de: http://www.if.ufrgs.br/~fatima/Caixa_mar07.pdf)

pixabay

As imagens da Lua no círculo interno mostram sempre sua
face iluminada pelo Sol e as imagens externas mostram a
forma como uma pessoa, na Terra, observa a Lua no céu. Muito cuidado ao manusear

materiais nos experimentos. Toda
experimentação deve contar com
a participação do seu Professor ou
de um outro adulto.
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• Superlua: fenômeno que ocorre quando a Lua Cheia acontece próxima do perigeu, ponto na órbita da Terra em que a Lua
está mais próxima de nosso planeta. Neste dia, nosso satélite pode estar até 14% maior e 30% mais brilhante quando
comparado a mesma fase no ponto mais distante da órbita, o apogeu.

• Lua Azul: nome dado à segunda Lua Cheia que acontece em um mesmo mês. Para o fenômeno ocorrer, a primeira Lua
Cheia deve ocorrer bem no início do mês, e é importante destacar que não há qualquer mudança na coloração da Lua.

(Adaptado de: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/superlua-lua-azul-e-lua-de-sangue-
coincidem-nesta-quarta-entenda.ghtml)

Imagem da Lua de Sangue.

• Lua de Sangue: acontece toda vez que um eclipse lunar atinge sua totalidade, ou seja, a Lua entra totalmente na sombra
da Terra. Neste caso, a cor da Lua fica mesmo avermelhada, por conta da luz solar que passa pela atmosfera terrestre e é
direcionada e refletida pela superfície lunar.

Eclipse é o escurecimento total ou parcial de um astro feito por meio da interposição de um segundo astro frente à

fonte de luz. Um eclipse acontece sempre que um corpo entra na sombra de outro. A condição para haver um eclipse é

que haja um alinhamento total ou parcial entre Sol, Terra e Lua.

O eclipse lunar acontece na fase da Lua Cheia.
Ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua,
que passa pela região da sombra da Terra. A Terra,
nessa ocasião, bloqueia os raios solares que iluminavam
a Lua, projetando uma sombra na Lua, cobrindo-a
parcial (eclipse parcial) ou totalmente (eclipse total).

Um eclipse solar é um fenômeno astronômico que 
ocorre quando a Lua, na fase nova, se posiciona entre o 
planeta Terra e o Sol. O que gera uma sombra que 
abrange uma pequena faixa da superfície terrestre. 
Logo, durante o eclipse, essa pequena área ficará 
escura durante um intervalo de tempo limitado do dia.

Se o disco inteiro do Sol é encoberto pela Lua, o 
eclipse é total. Caso contrário, será parcial. Se a Lua 
está próxima de seu apogeu (ponto mais distante de sua 
órbita), o diâmetro da Lua é menor que o do Sol, e 
ocorre um eclipse anular.

(Adaptado de http://astro.if.ufrgs.br)

Fenômenos da lua

ht
tp

s:
//p

ix
ab

ay
.c

om

pixabay

ECLIPSES

Mire a câmera do seu celular no QR 

Code e saiba um pouco mais sobre a 

Superlua.

(Adaptado de http://astro.if.ufrgs.br)

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   70Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   70 27/07/2021   15:16:1727/07/2021   15:16:17



70

CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO A Lua é um corpo celeste, não possui luz própria e gira ao redor da Terra. Os diferentes aspectos da Lua no céu

são chamados de fases da lua e ocorrem em uma ordem.

• A Lua Nova acontece quando a face visível

da Lua não recebe a luz do Sol, portanto não

pode ser vista no céu.

• No quarto crescente, metade da face da

Lua, iluminada pelo Sol, está voltada para a Terra.

• Na fase da cheia, a face da Lua, voltada para a

Terra, fica totalmente iluminada.

• No quarto minguante, a metade da metade da

Lua, iluminada pelo Sol, tende a diminuir a cada

dia, até que a Lua volte a fase Nova.

Reflita e responda as questões em seu caderno:
 Por que há dias em que a lua aparece bem iluminada no céu e em outros ela nem aparece?
 Por que a lua aparece de dia no céu?

Fases da lua

MATERIAL

-1 Caixa de papelão (de sapato ou maior).
-1 Bolinha de isopor de 2 cm ou bolinha de
pingue-pongue.
-1 fonte de luz. (lanterna, lâmpada de baixa
potência).

PROCEDIMENTO

No meio de uma das laterais abre-se um buraco do
tamanho da frente de uma lanterna. Faça buracos menores
de 0,8 cm de diâmetro em posição deslocada do centro na
lateral que ficará a lanterna, e em posição central em cada
uma das demais laterais.

Utilize os buracos que não sejam o da lanterna para
observar o fenômeno.

:http://w
w

w
.if.ufrgs.br/~fatim

a/C
aixa_m

ar07.pdf
(Adaptado de: http://www.if.ufrgs.br/~fatima/Caixa_mar07.pdf)

pixabay

As imagens da Lua no círculo interno mostram sempre sua
face iluminada pelo Sol e as imagens externas mostram a
forma como uma pessoa, na Terra, observa a Lua no céu. Muito cuidado ao manusear

materiais nos experimentos. Toda
experimentação deve contar com
a participação do seu Professor ou
de um outro adulto.
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• Superlua: fenômeno que ocorre quando a Lua Cheia acontece próxima do perigeu, ponto na órbita da Terra em que a Lua
está mais próxima de nosso planeta. Neste dia, nosso satélite pode estar até 14% maior e 30% mais brilhante quando
comparado a mesma fase no ponto mais distante da órbita, o apogeu.

• Lua Azul: nome dado à segunda Lua Cheia que acontece em um mesmo mês. Para o fenômeno ocorrer, a primeira Lua
Cheia deve ocorrer bem no início do mês, e é importante destacar que não há qualquer mudança na coloração da Lua.

(Adaptado de: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/superlua-lua-azul-e-lua-de-sangue-
coincidem-nesta-quarta-entenda.ghtml)

Imagem da Lua de Sangue.

• Lua de Sangue: acontece toda vez que um eclipse lunar atinge sua totalidade, ou seja, a Lua entra totalmente na sombra
da Terra. Neste caso, a cor da Lua fica mesmo avermelhada, por conta da luz solar que passa pela atmosfera terrestre e é
direcionada e refletida pela superfície lunar.

Eclipse é o escurecimento total ou parcial de um astro feito por meio da interposição de um segundo astro frente à

fonte de luz. Um eclipse acontece sempre que um corpo entra na sombra de outro. A condição para haver um eclipse é

que haja um alinhamento total ou parcial entre Sol, Terra e Lua.

O eclipse lunar acontece na fase da Lua Cheia.
Ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua,
que passa pela região da sombra da Terra. A Terra,
nessa ocasião, bloqueia os raios solares que iluminavam
a Lua, projetando uma sombra na Lua, cobrindo-a
parcial (eclipse parcial) ou totalmente (eclipse total).

Um eclipse solar é um fenômeno astronômico que 
ocorre quando a Lua, na fase nova, se posiciona entre o 
planeta Terra e o Sol. O que gera uma sombra que 
abrange uma pequena faixa da superfície terrestre. 
Logo, durante o eclipse, essa pequena área ficará 
escura durante um intervalo de tempo limitado do dia.

Se o disco inteiro do Sol é encoberto pela Lua, o 
eclipse é total. Caso contrário, será parcial. Se a Lua 
está próxima de seu apogeu (ponto mais distante de sua 
órbita), o diâmetro da Lua é menor que o do Sol, e 
ocorre um eclipse anular.

(Adaptado de http://astro.if.ufrgs.br)

Fenômenos da lua
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Code e saiba um pouco mais sobre a 
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(Adaptado de http://astro.if.ufrgs.br)
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Observe a sequência de fotos ao lado. Elas foram
tiradas ao nascer do sol.

O que você percebe de diferente nas fotos do
nascer do sol, ao lado?
___________________________________________
__________________________________________

P or qu e motivo  o S ol  se comport a dessa 
forma?_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________

A terra não é uma esfera perfeita, ela é achatada

nos polos, que nos leva a dizer que ela é geoide, e são

atravessados por um eixo imaginário.

Na translação, a inclinação da terra determina a quantidade

de luz do sol recebida pelo hemisfério. As estações do ano não

existiriam sem a inclinação do eixo da terra.

Observe a figura ao lado. Uma parte da terra está iluminada

e a outra parte está sombreada. Isso acontece devido ao

movimento de rotação.

http://w
w

w
.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_m

ovsol.htm

Em seu livro ou na internet, pesquise:
1. O que é o ano sideral?
2. Qual é a duração de um ano sideral?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

O modelo ao lado representa o movimento de translação

que é o movimento da Terra em torno do sol e ele dura

aproximadamente um ano. A principal consequência do

movimento de translação, associada à inclinação do eixo

terrestre, é a mudança das estações do ano : primavera, verão,

outono e inverno.

https://w
w

w
.sab-astro.org.br/w

p-
content/uploads/2017/03/SN

EA2012_TC
P46.pdf

http://w
w

w
1.fisica.org.br/fne/phocadow

nload/Vol14-N
um

2/a05.pdf

Observe atentamente na 
imagem abaixo, a posição 

do sol nas diferentes datas!
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http://w
w

w
.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_m

ovsol.htm

A esfericidade da Terra e a inclinação do seu eixo

durante o movimento de translação, faz com que os

hemisférios Norte e Sul não recebam a mesma

quantidade de luz solar. Isso resulta nas estações do

ano, com dois extremos: os solstícios, quando a Terra

é iluminada de forma desigual entre os hemisférios, e

os equinócios quando ela é iluminada de forma igual

entre os hemisférios. Assim, o verão e o inverno estão

relacionados com os solstícios, enquanto o outono e a

primavera, com os equinócios.

Observe a imagem e responda:

1. Qual é a estação do ano nos hemisférios?

a) Norte________________________________

b) S ul _________________________________

http://astro.if.ufrgs.br/tem
po/m

as.htm

A Terra é plana?

Não. A Terra é redonda, o que já foi
comprovado por diversas fotos feitas do espaço
por astronautas ou sondas. Além disso, todos os
outros planetas do Sistema Solar são redondos.
Mesmo sem a tecnologia de hoje, no século II
a.C., o grego Eratóstenes conseguiu calcular a
circunferência terrestre a partir da diferença
observada, em um mesmo dia, no comprimento
da sombra de uma vareta em duas cidades ao
meio dia.

(Fonte:https://www.ufmg.br/)

ESTAÇÕES DO ANO

Mire a câmera do seu celular no
QR CODE e assista ao vídeo do
canal MultiRio Rioeduca “As
estações do ano’’ e saiba um pouco
mais sobre como elas acontecem:
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Observe a sequência de fotos ao lado. Elas foram
tiradas ao nascer do sol.

O que você percebe de diferente nas fotos do
nascer do sol, ao lado?
___________________________________________
__________________________________________

P or qu e motivo  o S ol  se comport a dessa 
forma?_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________

A terra não é uma esfera perfeita, ela é achatada

nos polos, que nos leva a dizer que ela é geoide, e são

atravessados por um eixo imaginário.

Na translação, a inclinação da terra determina a quantidade

de luz do sol recebida pelo hemisfério. As estações do ano não

existiriam sem a inclinação do eixo da terra.

Observe a figura ao lado. Uma parte da terra está iluminada

e a outra parte está sombreada. Isso acontece devido ao

movimento de rotação.

http://w
w

w
.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_m

ovsol.htm

Em seu livro ou na internet, pesquise:
1. O que é o ano sideral?
2. Qual é a duração de um ano sideral?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

O modelo ao lado representa o movimento de translação

que é o movimento da Terra em torno do sol e ele dura

aproximadamente um ano. A principal consequência do

movimento de translação, associada à inclinação do eixo

terrestre, é a mudança das estações do ano : primavera, verão,

outono e inverno.
https://w

w
w

.sab-astro.org.br/w
p-

content/uploads/2017/03/SN
EA2012_TC

P46.pdf

http://w
w

w
1.fisica.org.br/fne/phocadow

nload/Vol14-N
um

2/a05.pdf

Observe atentamente na 
imagem abaixo, a posição 

do sol nas diferentes datas!
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w

.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_m
ovsol.htm

A esfericidade da Terra e a inclinação do seu eixo

durante o movimento de translação, faz com que os

hemisférios Norte e Sul não recebam a mesma

quantidade de luz solar. Isso resulta nas estações do

ano, com dois extremos: os solstícios, quando a Terra

é iluminada de forma desigual entre os hemisférios, e

os equinócios quando ela é iluminada de forma igual

entre os hemisférios. Assim, o verão e o inverno estão

relacionados com os solstícios, enquanto o outono e a

primavera, com os equinócios.

Observe a imagem e responda:

1. Qual é a estação do ano nos hemisférios?

a) Norte________________________________

b) S ul _________________________________

http://astro.if.ufrgs.br/tem
po/m

as.htm
A Terra é plana?

Não. A Terra é redonda, o que já foi
comprovado por diversas fotos feitas do espaço
por astronautas ou sondas. Além disso, todos os
outros planetas do Sistema Solar são redondos.
Mesmo sem a tecnologia de hoje, no século II
a.C., o grego Eratóstenes conseguiu calcular a
circunferência terrestre a partir da diferença
observada, em um mesmo dia, no comprimento
da sombra de uma vareta em duas cidades ao
meio dia.

(Fonte:https://www.ufmg.br/)

ESTAÇÕES DO ANO

Mire a câmera do seu celular no
QR CODE e assista ao vídeo do
canal MultiRio Rioeduca “As
estações do ano’’ e saiba um pouco
mais sobre como elas acontecem:
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A observação astronômica pode ser realizada em alguns locais de nossa cidade, vários museus oferecem

visitas virtuais, onde pode-se conhecer mais sobre Astronomia e Cultura. Verifique essas sugestões para visitas:

https://fotospublicas.com
//

http://visit.rio/

Museu de Astronomia e ciências Afins (MAST) Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Responda às questões abaixo. Se necessário, pesquise em seu livro didático.

1. Observe a imagem do brinquedo ao lado. Qual é a semelhança entre o
movimento da Terra e o do pião?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Na figura abaixo, o ponto de observação em relação à posição da Lua, da Terra e do Sol, permite a
classificação de dois tipos de eclipse do Sol.

Relacione a figura com o tipo de eclipse do Sol:

1. ( ) Eclipse total do Sol.
2. ( ) Eclipse anular do Sol.

3. Complete as lacunas com base nos seus conhecimentos sobre as estações do ano:

a) Os _____________________________ acontecem no início do inverno e do verão.
b) O verão antecede o outono e sucede a ___________________________________.
c) No inverno temos as _____________ mais longas e os ____________ mais curtos.
d) O solstício de inverno ocorre em dezembro no Hemisfério ____________________.

https://pixabay.com
/pt/photos/

pe
ss

oa
l.e

du
ca

ci
on

al
.c

om
.b

r/u
p

Um passeio para além da Astronomia. A exposição
"Os céus dos Povos Originários" ajuda a entender
como os adolescentes dos povos originários
observam os céus. A mostra "O céu que nos
conecta" traz ao público, trabalhos artísticos de
adolescentes, que com o céu na cabeça e o coração
na ponta dos dedos, criam mensagens de esperança.
Para fazer a visita, acesse o link:
https://mast.br/ceus-originarios/

https://mast.br/ceus-originarios/

Na visita imersiva é possível navegar por todos
os espaços do planetário, caminhando entre os
experimentos, como em um jogo de videogame 3D.
Ao longo do trajeto, vários recursos multimídia
proporcionam ao visitante uma viagem, algumas
"sob o comando" do Capitão Picard, de Jornada
nas Estrelas, que "narra" caminhos pelo espaço.Os
internautas também terão acesso às duas cúpulas
em funcionamento na Fundação, a Carl Sagan.
Acesse o link: http://planeta.rio/visita-virtual/

75

CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO

1. A energia elétrica pode se transformar em muitas outras formas de energia, dependendo do
equipamento elétrico ou eletrônico que utilizamos. Complete o quadro abaixo, informando qual a
transformação de energia para cada equipamento:

Vamos experimentar?
Coloque suas mãos abertas, uma de frente para a outra, e esfregue as palmas como na imagem ao lado e
responda às questões.

1. Quando suas mãos se movimentam, qual a sensação que você têm?
a. ( ) aquecimento b. ( ) resfriamento

2. Essa sensação é provavelmente devida:
a. ( ) à temperatura do ambiente. b.( ) ao atrito gerado no movimento.

 A transformaçã o  de energi a  é  o fenômen o físi co  no  qual  a energi a passa  de um a fo rma par a outra. E sse

processo acontece  o temp o todo.  O fat o  da energi a s er transformad a possibilit a  a existênci a  de divers os

aconteciment os  no no sso cotidiano. Des de  o ca rro  —  que transfo rma  a energi a química  da combustã o  da

gasoli na  em energi a mecânica  — at é u ma lâmpad a  — q ue transfo rma  a energi a elétrica  em energi a luminosa 

 e energi a térmica.  (Adaptado de: https://www.todoestudo.com.br/fisica/transformacao-de-energia)

http://cem
iteriodosfisicos.blogspot.com

/

TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA
No estudo dos movimentos da Terra, pudemos notar a influência dos astros, principalmente do Sol, em vários

fenômenos observados na Terra, como os eclipses e as estações do ano. Esses fenômenos têm relação direta com a

energia luminosa do Sol, que é devida à transformação da energia nuclear em energia radiante. Ocorrem na natureza

várias outras transformações ou conversões de uma forma de energia em outra. A energia radiante do Sol produz o

aquecimento da água dos oceanos e lagos. A água evapora e dá início ao ciclo das águas. Esses são alguns exemplos

de transformação de energia. Nosso tema de estudo a partir de agora.

3. Entre as opções de transformação de energia abaixo, qual é a mais provável de estar ocorrendo nesse caso?
a.) ( ) energia elétrica em energia térmica b.) ( ) energia mecânica em energia térmica.

Equipamento Energia inicial Energia transformada

Geladeira

Rádio

Televisão

Lâmpada

Ventilador
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A observação astronômica pode ser realizada em alguns locais de nossa cidade, vários museus oferecem

visitas virtuais, onde pode-se conhecer mais sobre Astronomia e Cultura. Verifique essas sugestões para visitas:

https://fotospublicas.com
//

http://visit.rio/

Museu de Astronomia e ciências Afins (MAST) Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Responda às questões abaixo. Se necessário, pesquise em seu livro didático.

1. Observe a imagem do brinquedo ao lado. Qual é a semelhança entre o
movimento da Terra e o do pião?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Na figura abaixo, o ponto de observação em relação à posição da Lua, da Terra e do Sol, permite a
classificação de dois tipos de eclipse do Sol.

Relacione a figura com o tipo de eclipse do Sol:

1. ( ) Eclipse total do Sol.
2. ( ) Eclipse anular do Sol.

3. Complete as lacunas com base nos seus conhecimentos sobre as estações do ano:

a) Os _____________________________ acontecem no início do inverno e do verão.
b) O verão antecede o outono e sucede a ___________________________________.
c) No inverno temos as _____________ mais longas e os ____________ mais curtos.
d) O solstício de inverno ocorre em dezembro no Hemisfério ____________________.
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Um passeio para além da Astronomia. A exposição
"Os céus dos Povos Originários" ajuda a entender
como os adolescentes dos povos originários
observam os céus. A mostra "O céu que nos
conecta" traz ao público, trabalhos artísticos de
adolescentes, que com o céu na cabeça e o coração
na ponta dos dedos, criam mensagens de esperança.
Para fazer a visita, acesse o link:
https://mast.br/ceus-originarios/

https://mast.br/ceus-originarios/

Na visita imersiva é possível navegar por todos
os espaços do planetário, caminhando entre os
experimentos, como em um jogo de videogame 3D.
Ao longo do trajeto, vários recursos multimídia
proporcionam ao visitante uma viagem, algumas
"sob o comando" do Capitão Picard, de Jornada
nas Estrelas, que "narra" caminhos pelo espaço.Os
internautas também terão acesso às duas cúpulas
em funcionamento na Fundação, a Carl Sagan.
Acesse o link: http://planeta.rio/visita-virtual/
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1. A energia elétrica pode se transformar em muitas outras formas de energia, dependendo do
equipamento elétrico ou eletrônico que utilizamos. Complete o quadro abaixo, informando qual a
transformação de energia para cada equipamento:

Vamos experimentar?
Coloque suas mãos abertas, uma de frente para a outra, e esfregue as palmas como na imagem ao lado e
responda às questões.

1. Quando suas mãos se movimentam, qual a sensação que você têm?
a. ( ) aquecimento b. ( ) resfriamento

2. Essa sensação é provavelmente devida:
a. ( ) à temperatura do ambiente. b.( ) ao atrito gerado no movimento.

 A transformaçã o  de energi a  é  o fenômen o físi co  no  qual  a energi a passa  de um a fo rma par a outra. E sse

processo acontece  o temp o todo.  O fat o  da energi a s er transformad a possibilit a  a existênci a  de divers os

aconteciment os  no no sso cotidiano. Des de  o ca rro  —  que transfo rma  a energi a química  da combustã o  da

gasoli na  em energi a mecânica  — at é u ma lâmpad a  — q ue transfo rma  a energi a elétrica  em energi a luminosa 

 e energi a térmica.  (Adaptado de: https://www.todoestudo.com.br/fisica/transformacao-de-energia)

http://cem
iteriodosfisicos.blogspot.com

/

TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA
No estudo dos movimentos da Terra, pudemos notar a influência dos astros, principalmente do Sol, em vários

fenômenos observados na Terra, como os eclipses e as estações do ano. Esses fenômenos têm relação direta com a

energia luminosa do Sol, que é devida à transformação da energia nuclear em energia radiante. Ocorrem na natureza

várias outras transformações ou conversões de uma forma de energia em outra. A energia radiante do Sol produz o

aquecimento da água dos oceanos e lagos. A água evapora e dá início ao ciclo das águas. Esses são alguns exemplos

de transformação de energia. Nosso tema de estudo a partir de agora.

3. Entre as opções de transformação de energia abaixo, qual é a mais provável de estar ocorrendo nesse caso?
a.) ( ) energia elétrica em energia térmica b.) ( ) energia mecânica em energia térmica.

Equipamento Energia inicial Energia transformada

Geladeira

Rádio

Televisão

Lâmpada

Ventilador
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A energia elétrica se transforma em outros tipos de energia. Complete a tabela 
abaixo com exemplos de equipamentos que representem essa transformação.

Energia Equipamentos

Energia luminosa

Energia térmica

Energia sonora

Energia mecânica

Você já reparou que a maioria dos equipamentos residenciais utilizam a energia elétrica como fonte? A

energia não é criada nem destruída, ela se transforma. Os equipamentos elétricos residenciais têm em

comum o fato de transformarem uma grande parcela da energia elétrica fornecida em outras fontes de

energia. Veja o exemplo abaixo:

Transformações de energia

1- Energia elétrica em térmica: quando usamos o chuveiro elétrico, a água é aquecida. Ou quando usamos o

ferro elétrico ou torradeiras.

2- Energia elétrica em luminosa: quando acendemos uma lâmpada, tela da TV ou do computador.

3- Energia química em elétrica: acontece quando, por exemplo, acionamos a bateria de um carro.

4- Energia elétrica em cinética e térmica: as pás do liquidificador, do ventilador.

5- Energia elétrica em sonora: TVs, aparelhos sonoros.

https://www.canva.com
Elaborado

por::Profª Priscila Nogueira

Assista ao vídeo do canal MultiRio Rioeduca “Transformação de energia’’ e
saiba um pouco mais:

https://www.youtube.com/watch?v=FtofTBD86tU&list=PLPdaje007PViWQM-
cRyPbpMyUu5NknY2W&index=45
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Observe as manchetes das reportagens:

http://bandnew
sfm

rio.com
.br

https://g1.globo.com

1. Quando ligamos um equipamento na

tomada, a energia elétrica é transformada,

mas de onde vem a energia elétrica?

_____________________________________

_____________________________________

QUAL O CAMINHO A ENERGIA PERCORRE ANTES DE CHEGAR AS NOSSAS CASAS?

Em seu caderno, responda:
Por que acontecem os "apagões"?

2. Na rede elétrica, a energia é transportada

por meio de fios de material condutor. Quais

as possíveis consequências, para a

transformação de energia, nos casos

reportados pelas duas manchetes?

_____________________________________

_____________________________________

https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/infograficos

Observe ao lado o caminho 
que a energia faz.
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Assista ao vídeo do canal MultiRio Rioeduca “Transformação de energia’’ e
saiba um pouco mais:
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1. Quando ligamos um equipamento na

tomada, a energia elétrica é transformada,

mas de onde vem a energia elétrica?

_____________________________________

_____________________________________

QUAL O CAMINHO A ENERGIA PERCORRE ANTES DE CHEGAR AS NOSSAS CASAS?

Em seu caderno, responda:
Por que acontecem os "apagões"?

2. Na rede elétrica, a energia é transportada

por meio de fios de material condutor. Quais

as possíveis consequências, para a

transformação de energia, nos casos

reportados pelas duas manchetes?

_____________________________________

_____________________________________

https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/infograficos

Observe ao lado o caminho 
que a energia faz.
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Assista ao vídeo do canal MultiRio Rioeduca “Os 
hormônios mexem com a gente!’’ e saiba um pouco mais:
https://www.youtube.com/watch?v=3MYy1KTepps&list=P

LPdaje007PViWQM-cRyPbpMyUu5NknY2W&index=5

1. Imagine a seguinte situação: Você está
tranquilamente andando na rua, quando o
cachorro da foto acima se solta da guia e corre
em sua direção. O que você faz?
___________________________________

https://www.flickr.com/photos/l
ucasvieira/2514649547

Como você está se sentindo hoje: alegre, triste, cansado, sonolento, aborrecido? 
Você sabia que a maioria desses sentimentos estão relacionados aos hormônios?

Você sente muito sono durante o dia?
Nos adolescentes, o hormônio melatonina é liberado

por volta das 21 horas, e não no início da noite, como
nas crianças. Por isso, adolescentes não dormem
antes das 23 horas e, como nessa fase da vida o
tempo médio de sono de 9 horas, o sono noturno é
compensado dormindo- se mais pela manhã.

https://cienciahoje.org.br/
HORMÔNIOS

Para algumas pessoas, acordar cedo é muito bom, para 
outros, é como começar o dia com o pé esquerdo.

2 . Qual desses tipos é você?
______________________________________________ _
______________________________________________

Na tirinha "CHOQUES", vemos os personagens sentirem
dois tipos de choques. No primeiro quadrinho, o choque
elétrico é devido às transformações de energia e sua
transmissão até nossas casas, como estudado. E no
segundo quadrinho o personagem leva um susto.

Nos momentos de tensão, nosso corpo libera um hormônio chamado adrenalina, que nos prepara para o
enfrentamento de situações de perigo ou que requerem ação e reação rápidas, como um desafio ou fuga. A boca fica
seca, o coração acelerado, aumenta o ritmo da respiração e até suamos. A adrenalina é produzida pelas glândulas
suprarrenais, localizadas sobre os rins.

O Ciclo Circadiano (imagem ao
lado), é um período de 24 h em que
o relógio biológico interno mantém
as atividades, como sono e
vigília. O hormônio melatonina tem
a função de regular o sono. Ele
é produzido quando dormimos e, na
presença de luz, a sua produção é
inibida. Durante o sono há um
aumento na liberação também do
hormônio do crescimento em
contrapartida a uma diminuição do
cortisol, da adrenalina e da
serotonina, o que prepara o corpo
para adormecer.

http://w
w

w
.petquim

ica.ufc.br/

Sono profundo

Temperatura corporal 
mais baixa

Fim da produção de 
melatonina

Pico de produção do cortisol

Período de maior 
alerta

Maior coordenação

Eficiência Cardíaca e 
força muscular

Maior pressão 
sanguínea

Temperatura alta

Início da produção de 
melatonina

MEIA NOITE

MEIO DIA

www1.folha.uol.com.br
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A adrenalina e o cortisol são hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais. Já a melatonina é um hormônio

produzido pela glândula pineal. O hormônio do crescimento (GH) é produzido pela glândula pituitária também chamada

de hipófise. Essas glândulas pertencem ao sistema endócrino.

Timo

Vamos conhecer um pouco mais sobre sistema endócrino? Os hormônios são mensageiros químicos. Cada

glândula produz certos hormônios e cada hormônio age em um órgão, causando um efeito específico. Os hormônios

chegam aos órgãos através da corrente sanguínea.

https://br.pinterest.com
/

https://pt.w
ikipedia.org

Fazer exercícios físicos faz
bem para a saúde.
Pesquise e faça uma lista dos
hormônios que são liberados no
nosso organismo, durante o
exercício físico.

PRINCIPAIS GLÂNDULAS DO SISTEMA ENDÓCRINO

PÂNCREAS
Produz o glucagon, que aumenta a glicose no sangue

e a insulina, que diminui a glicose no sangue.
Também produz o suco pancreático que auxilia na
digestão.

TIREOIDE
Produz dois hormônios, o T3 e o T4. Eles controlam o

metabolismo, desenvolvimento e funcionamento de vários órgãos
do organismo humano. Quando há falta de iodo no organismo, a
tireoide pode aumentar de tamanho, caracterizando o
hipertireoidismo.

PARATIREOIDES
São quatro glândulas que produzem o paratormônio, que regula

os níveis de cálcio no sangue.

https://pixabay.com/pt/

GLÂNDULA HIPÓFISE
É considerada a glândula mestra do

organismo humano, pois seus hormônios
influenciam e controlam outras glândulas.

Conheça algumas glândulas importantes para 
o funcionamento correto de nosso organismo:

htt
ps

://p
t.w

iki
pe

dia
.or

g/w
iki

/A
po

ple
xia

_p
itu

it%
C3

%
A1

ria
#/m

ed
ia/

Fic
he

iro
:H

yp
op

hy
se

.pn
g

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   78Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   78 27/07/2021   15:16:1927/07/2021   15:16:19



78

CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO
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https://www.youtube.com/watch?v=3MYy1KTepps&list=P
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em sua direção. O que você faz?
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https://www.flickr.com/photos/l
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Como você está se sentindo hoje: alegre, triste, cansado, sonolento, aborrecido? 
Você sabia que a maioria desses sentimentos estão relacionados aos hormônios?

Você sente muito sono durante o dia?
Nos adolescentes, o hormônio melatonina é liberado

por volta das 21 horas, e não no início da noite, como
nas crianças. Por isso, adolescentes não dormem
antes das 23 horas e, como nessa fase da vida o
tempo médio de sono de 9 horas, o sono noturno é
compensado dormindo- se mais pela manhã.

https://cienciahoje.org.br/

HORMÔNIOS

Para algumas pessoas, acordar cedo é muito bom, para 
outros, é como começar o dia com o pé esquerdo.

2 . Qual desses tipos é você?
______________________________________________ _
______________________________________________

Na tirinha "CHOQUES", vemos os personagens sentirem
dois tipos de choques. No primeiro quadrinho, o choque
elétrico é devido às transformações de energia e sua
transmissão até nossas casas, como estudado. E no
segundo quadrinho o personagem leva um susto.

Nos momentos de tensão, nosso corpo libera um hormônio chamado adrenalina, que nos prepara para o
enfrentamento de situações de perigo ou que requerem ação e reação rápidas, como um desafio ou fuga. A boca fica
seca, o coração acelerado, aumenta o ritmo da respiração e até suamos. A adrenalina é produzida pelas glândulas
suprarrenais, localizadas sobre os rins.

O Ciclo Circadiano (imagem ao
lado), é um período de 24 h em que
o relógio biológico interno mantém
as atividades, como sono e
vigília. O hormônio melatonina tem
a função de regular o sono. Ele
é produzido quando dormimos e, na
presença de luz, a sua produção é
inibida. Durante o sono há um
aumento na liberação também do
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A adrenalina e o cortisol são hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais. Já a melatonina é um hormônio

produzido pela glândula pineal. O hormônio do crescimento (GH) é produzido pela glândula pituitária também chamada

de hipófise. Essas glândulas pertencem ao sistema endócrino.

Timo

Vamos conhecer um pouco mais sobre sistema endócrino? Os hormônios são mensageiros químicos. Cada

glândula produz certos hormônios e cada hormônio age em um órgão, causando um efeito específico. Os hormônios

chegam aos órgãos através da corrente sanguínea.
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Fazer exercícios físicos faz
bem para a saúde.
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hormônios que são liberados no
nosso organismo, durante o
exercício físico.

PRINCIPAIS GLÂNDULAS DO SISTEMA ENDÓCRINO

PÂNCREAS
Produz o glucagon, que aumenta a glicose no sangue

e a insulina, que diminui a glicose no sangue.
Também produz o suco pancreático que auxilia na
digestão.

TIREOIDE
Produz dois hormônios, o T3 e o T4. Eles controlam o

metabolismo, desenvolvimento e funcionamento de vários órgãos
do organismo humano. Quando há falta de iodo no organismo, a
tireoide pode aumentar de tamanho, caracterizando o
hipertireoidismo.

PARATIREOIDES
São quatro glândulas que produzem o paratormônio, que regula

os níveis de cálcio no sangue.
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Em condições rotineiras, quando o nível de glicose no sangue sobe, as células especiais do

pâncreas, chamadas células beta, produzem insulina.

Diabetes Tipo 1 - Em algumas pessoas, o sistema imunológico ataca, equivocadamente, as células

beta. Logo, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Como resultado, a glicose fica no

sangue, em vez de ser usada como energia. Concentra entre 5 e 10% do total de pessoas com a

doença. Aparece na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também.

TIPOS DE DIABETES

Diabetes Tipo 2 - Aparece quando o organismo

não consegue usar adequadamente a insulina que

produz; ou não produz insulina suficiente para

controlar a taxa de glicemia. Cerca de 90% das

pessoas com diabetes têm o Tipo 2. Ele se

manifesta mais em adultos, mas crianças também

podem apresentar. Dependendo da gravidade, ele

pode ser controlado com atividade física e

planejamento alimentar. Em outros casos, exige o

uso de insulina e/ou outros medicamentos para

controlar a glicose. (Adaptado de: https://www.diabetes.org.br/publico/diabetes/tipos-de-diabetes)

1. Quais são os tipo de diabetes?
_____________________________________________________________________________________
2. Qual é o diabetes que mais acomete crianças?
_____________________________________________________________________________________

3. Como diferenciar diabetes tipo 1 do tipo 2?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A glândula exócrina libera para fora do corpo ou em cavidades internas as substâncias que produz.
Exemplos: glândulas mamárias, sudoríparas, sebáceas e lacrimais.

A glândula endócrina libera na corrente sanguínea a substância que produz. Exemplos: Suprarrenais,
testículos, ovários.

O Pâncreas é considerado glândula mista: produz dois hormônios, a insulina e o glucagon e
também uma sustância, o suco pancreático que atua na digestão.

https://www.vidanovametabolica.org.br/
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Pesquise duas disfunções hormonais e responda às perguntas em seu caderno:

 Quais são as principais características das disfunções?

 Quais são os sintomas?

 De que forma é feito o diagnóstico?

 De que forma é possível tratá-la?

https://pt.w
ikipedia.org/w

iki/Sistem
a_end%

C
3%

B3c rino

1.Qual é o hormônio que atua no sono? Identifique, na imagem, o número que corresponde à glândula que o produz,
denominando-a corretamente.
______________________________________________________________________________________________

2.Por que o pâncreas é considerado uma glândula mista? Qual é o número que corresponde à sua localização, na
imagem?
______________________________________________________________________________________________

3.Qual é o hormônio responsável pela decisão de enfrentar um desafio, ou fugir, em uma situação de pânico ou
medo?
______________________________________________________________________________________________

4.Qual é o hormônio que regula a taxa de cálcio no organismo? Qual é o nome da glândula que o libera?

______________________________________________________________________________________________

5.Quando a alimentação é deficiente em sais de iodo pode ocorrer um crescimento de uma glândula, produzindo o
Bócio ou Papo. Qual é o nome dessa glândula, localizada no pescoço? E qual número a representa na imagem?
_____________________________________________________________________________________________

6.Quais os hormônios que são produzidos enquanto uma criança dorme?

______________________________________________________________________________________________

7. O hormônio anti-diurético (ADH) atua nos rins, regulando a
retenção de água no organismo. Na imagem ao lado, qual o número
da glândula que armazena e libera o ADH?
_______________________________________________________

8. Na prática de esportes radicais o hormônio adrenalina fica
elevado na corrente sanguínea. Qual é o número que representa a
gândula produtora desse hormônio? Escreva o nome da glândula.
_______________________________________________________

9. Identifique a localização das glândulas sexuais femininas e
masculinas, indicando o número que a elas correspondem na figura.
Nomeie cada uma delas.
_______________________________________________________

10. Localize o número que indica a glândula Pineal e cite um hormônio
produzido por ela.
_______________________________________________________

Analise a imagem para responder às questões a seguir:
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beta. Logo, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Como resultado, a glicose fica no

sangue, em vez de ser usada como energia. Concentra entre 5 e 10% do total de pessoas com a

doença. Aparece na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também.

TIPOS DE DIABETES

Diabetes Tipo 2 - Aparece quando o organismo

não consegue usar adequadamente a insulina que

produz; ou não produz insulina suficiente para

controlar a taxa de glicemia. Cerca de 90% das

pessoas com diabetes têm o Tipo 2. Ele se

manifesta mais em adultos, mas crianças também

podem apresentar. Dependendo da gravidade, ele

pode ser controlado com atividade física e

planejamento alimentar. Em outros casos, exige o

uso de insulina e/ou outros medicamentos para

controlar a glicose. (Adaptado de: https://www.diabetes.org.br/publico/diabetes/tipos-de-diabetes)

1. Quais são os tipo de diabetes?
_____________________________________________________________________________________
2. Qual é o diabetes que mais acomete crianças?
_____________________________________________________________________________________

3. Como diferenciar diabetes tipo 1 do tipo 2?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A glândula exócrina libera para fora do corpo ou em cavidades internas as substâncias que produz.
Exemplos: glândulas mamárias, sudoríparas, sebáceas e lacrimais.

A glândula endócrina libera na corrente sanguínea a substância que produz. Exemplos: Suprarrenais,
testículos, ovários.

O Pâncreas é considerado glândula mista: produz dois hormônios, a insulina e o glucagon e
também uma sustância, o suco pancreático que atua na digestão.

https://www.vidanovametabolica.org.br/

81

CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO

Pesquise duas disfunções hormonais e responda às perguntas em seu caderno:

 Quais são as principais características das disfunções?

 Quais são os sintomas?

 De que forma é feito o diagnóstico?

 De que forma é possível tratá-la?

https://pt.w
ikipedia.org/w

iki/Sistem
a_end%

C
3%

B3c rino

1.Qual é o hormônio que atua no sono? Identifique, na imagem, o número que corresponde à glândula que o produz,
denominando-a corretamente.
______________________________________________________________________________________________

2.Por que o pâncreas é considerado uma glândula mista? Qual é o número que corresponde à sua localização, na
imagem?
______________________________________________________________________________________________

3.Qual é o hormônio responsável pela decisão de enfrentar um desafio, ou fugir, em uma situação de pânico ou
medo?
______________________________________________________________________________________________

4.Qual é o hormônio que regula a taxa de cálcio no organismo? Qual é o nome da glândula que o libera?

______________________________________________________________________________________________

5.Quando a alimentação é deficiente em sais de iodo pode ocorrer um crescimento de uma glândula, produzindo o
Bócio ou Papo. Qual é o nome dessa glândula, localizada no pescoço? E qual número a representa na imagem?
_____________________________________________________________________________________________

6.Quais os hormônios que são produzidos enquanto uma criança dorme?

______________________________________________________________________________________________

7. O hormônio anti-diurético (ADH) atua nos rins, regulando a
retenção de água no organismo. Na imagem ao lado, qual o número
da glândula que armazena e libera o ADH?
_______________________________________________________

8. Na prática de esportes radicais o hormônio adrenalina fica
elevado na corrente sanguínea. Qual é o número que representa a
gândula produtora desse hormônio? Escreva o nome da glândula.
_______________________________________________________

9. Identifique a localização das glândulas sexuais femininas e
masculinas, indicando o número que a elas correspondem na figura.
Nomeie cada uma delas.
_______________________________________________________

10. Localize o número que indica a glândula Pineal e cite um hormônio
produzido por ela.
_______________________________________________________

Analise a imagem para responder às questões a seguir:
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Qual a função do Sistema Endócrino na Puberdade?

Cuidados com as espinhas:
Use produtos adequados indicados por um médico dermatologista. E também:

- higienize o rosto 2 vezes por dia com um sabão suave, neutro;
- evite tocar o seu rosto;
- não descanse o rosto nas mãos;
- evite o sol;
- não esfregue a pele nem esprema as espinhas para que não surjam cicatrizes, nem contaminação por bactérias
presentes na mão;
- embora nenhum estudo tenha comprovado uma relação entre acne e alimentação, algumas pessoas têm notado
que sua acne piora após a ingestão de certos tipos de alimentos.

(Adaptado: https://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/410-acne)

Por que a acne é mais comum durante a adolescência?
Os hormônios sexuais começam a ser produzidos no período

da adolescência e eles são responsáveis por iniciar a secreção
das glândulas sebáceas.

As glândulas sebáceas secretam um material oleoso, o sebo.
O sebo protege a pele evitando perda d'água, mas quando se
acumula muito pode obstruir o poro, fazendo com que o sebo se
acumule. Em seguida, as bactérias que vivem na região se
proliferam causando inflamação, e aí surgem as espinhas. A
acne se caracteriza pela presença excessiva de espinhas.

As espinhas aparecem com maior frequência no rosto, no peito
e nas costas, onde o número de glândulas sebáceas é maior.

Glândulas Sexuais

Na puberdade, o hipotálamo (região do cérebro) começa a produzir hormônios que chegam até a glândula hipófise

que começa a produzir as gonadotrofinas, hormônios que irão atuar sobre as gônadas. As gônadas femininas são os

ovários e as masculinas, os testículos. As gonadotrofinas, além de estimular a produção de gametas, estimulam a

produção de hormônios sexuais.
https://fertilidade.org

https://pixabay.com
/pt/

https://pixabay.com

Testículos: produzem a testosterona, um
hormônio responsável pelo desenvolvimento
dos caracteres sexuais secundários
masculinos, como por exemplo, o
engrossamento da voz e surgimento de pelos
no corpo e rosto.

Ovários: produzem dois hormônios - o estrogênio,
responsável pelos caracteres sexuais secundários
femininos e o hormônio progesterona, que prepara
o útero para a gravidez.

SISTEMA ENDÓCRINO E PUBERDADE
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Quais são as transformações causadas pela puberdade no corpo e na forma de 
perceber o mundo?

A adolescência é o período da vida que vem depois da infância e 
antes da fase adulta e, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), vai dos 10 aos 19 anos. É uma fase marcada por muitas 
mudanças não só no corpo, mas na mente, pois é nesse período 
que meninos e meninas se preparam para fase adulta.

O período da adolescência é marcado por confusão de 
sentimentos e posturas. O adolescente ora é tratado como adulto, 
ora como criança, ora se sente como um adulto responsável 
para fazer determinada coisa, ora não se sente preparado para 
enfrentar outras responsabilidades.

A puberdade é o momento de muitas transformações causadas 
pelas alterações hormonais que estão ocorrendo no corpo dos 
adolescentes. São os caracteres sexuais secundários Inicia-se a 
produção de espermatozoides nos meninos e o amadurecimento 
dos óvulos ou ovócitos nas meninas. A puberdade termina antes 
que a adolescência chegue ao fim.

A puberdade acontece sem uma data certa, cada ser humano
possui seu próprio ritmo de desenvolvimento. Nenhum ser humano é
igual a outro. A busca por corpos considerados perfeitos, tem exposto
jovens a riscos desnecessários e frustações. É mais válido cada um
aproveitar suas próprias qualidades do que tentar copiar
características de outras pessoas, certo? O processo de
autodescoberta é difícil mesmo. Se o processo de aceitação demorar
e se te incomodar muito, procure um adulto (pais, familiares,
professores, médicos, alguém que você confie) para uma conversa.

(Adaptado de Megassaudável /MULTIRIO)

1. Observe o diálogo ao lado. Você está satisfeito com sua
aparência? Já parou para pensar sobre isso? Pode dizer o que mais
gosta e o que menos gosta em você?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

As variações de humor na adolescência é "culpa" da presença de
hormônios no corpo dos adolescentes, que faz a área
responsável pelas emoções funcionar mais acelerado do que em
um adulto.

Adaptado de Megasaudável /MULTIRIO

2. Você acha que muda de humor muito rápido? Quais
sentimentos você experimenta em pouco tempo?
_____________________________________________________
____________________________

Megassaudável/MULTIRIO
https://www.canva.com

Elaborado por: Profª Priscila Nogueira
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Qual a função do Sistema Endócrino na Puberdade?

Cuidados com as espinhas:
Use produtos adequados indicados por um médico dermatologista. E também:

- higienize o rosto 2 vezes por dia com um sabão suave, neutro;
- evite tocar o seu rosto;
- não descanse o rosto nas mãos;
- evite o sol;
- não esfregue a pele nem esprema as espinhas para que não surjam cicatrizes, nem contaminação por bactérias
presentes na mão;
- embora nenhum estudo tenha comprovado uma relação entre acne e alimentação, algumas pessoas têm notado
que sua acne piora após a ingestão de certos tipos de alimentos.

(Adaptado: https://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/410-acne)

Por que a acne é mais comum durante a adolescência?
Os hormônios sexuais começam a ser produzidos no período

da adolescência e eles são responsáveis por iniciar a secreção
das glândulas sebáceas.

As glândulas sebáceas secretam um material oleoso, o sebo.
O sebo protege a pele evitando perda d'água, mas quando se
acumula muito pode obstruir o poro, fazendo com que o sebo se
acumule. Em seguida, as bactérias que vivem na região se
proliferam causando inflamação, e aí surgem as espinhas. A
acne se caracteriza pela presença excessiva de espinhas.

As espinhas aparecem com maior frequência no rosto, no peito
e nas costas, onde o número de glândulas sebáceas é maior.

Glândulas Sexuais

Na puberdade, o hipotálamo (região do cérebro) começa a produzir hormônios que chegam até a glândula hipófise

que começa a produzir as gonadotrofinas, hormônios que irão atuar sobre as gônadas. As gônadas femininas são os

ovários e as masculinas, os testículos. As gonadotrofinas, além de estimular a produção de gametas, estimulam a

produção de hormônios sexuais.

https://fertilidade.org

https://pixabay.com
/pt/

https://pixabay.com

Testículos: produzem a testosterona, um
hormônio responsável pelo desenvolvimento
dos caracteres sexuais secundários
masculinos, como por exemplo, o
engrossamento da voz e surgimento de pelos
no corpo e rosto.

Ovários: produzem dois hormônios - o estrogênio,
responsável pelos caracteres sexuais secundários
femininos e o hormônio progesterona, que prepara
o útero para a gravidez.
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Quais são as transformações causadas pela puberdade no corpo e na forma de 
perceber o mundo?

A adolescência é o período da vida que vem depois da infância e 
antes da fase adulta e, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), vai dos 10 aos 19 anos. É uma fase marcada por muitas 
mudanças não só no corpo, mas na mente, pois é nesse período 
que meninos e meninas se preparam para fase adulta.

O período da adolescência é marcado por confusão de 
sentimentos e posturas. O adolescente ora é tratado como adulto, 
ora como criança, ora se sente como um adulto responsável 
para fazer determinada coisa, ora não se sente preparado para 
enfrentar outras responsabilidades.

A puberdade é o momento de muitas transformações causadas 
pelas alterações hormonais que estão ocorrendo no corpo dos 
adolescentes. São os caracteres sexuais secundários Inicia-se a 
produção de espermatozoides nos meninos e o amadurecimento 
dos óvulos ou ovócitos nas meninas. A puberdade termina antes 
que a adolescência chegue ao fim.

A puberdade acontece sem uma data certa, cada ser humano
possui seu próprio ritmo de desenvolvimento. Nenhum ser humano é
igual a outro. A busca por corpos considerados perfeitos, tem exposto
jovens a riscos desnecessários e frustações. É mais válido cada um
aproveitar suas próprias qualidades do que tentar copiar
características de outras pessoas, certo? O processo de
autodescoberta é difícil mesmo. Se o processo de aceitação demorar
e se te incomodar muito, procure um adulto (pais, familiares,
professores, médicos, alguém que você confie) para uma conversa.

(Adaptado de Megassaudável /MULTIRIO)

1. Observe o diálogo ao lado. Você está satisfeito com sua
aparência? Já parou para pensar sobre isso? Pode dizer o que mais
gosta e o que menos gosta em você?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

As variações de humor na adolescência é "culpa" da presença de
hormônios no corpo dos adolescentes, que faz a área
responsável pelas emoções funcionar mais acelerado do que em
um adulto.

Adaptado de Megasaudável /MULTIRIO

2. Você acha que muda de humor muito rápido? Quais
sentimentos você experimenta em pouco tempo?
_____________________________________________________
____________________________

Megassaudável/MULTIRIO
https://www.canva.com

Elaborado por: Profª Priscila Nogueira
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Os sistemas genitais masculino e feminino são formados por um conjunto de órgãos internos e externos que
chamamos de órgãos genitais. O sistema genital tem como função a reprodução e esses órgãos serão
responsáveis, como já vimos, por produzir hormônios, mas também por produção, maturação e transporte de
gametas. Durante a puberdade acontece o amadurecimento desses órgãos que passam a produzir células
reprodutoras ou gametas .

Quais os órgãos que fazem parte do sistema genital? Quais as suas funções?

Na reprodução sexuada realizada pelos seres humanos, os gametas se unem para formar um novo indivíduo com a
combinação do material genético dos dois gametas (paterno e materno). Esse processo é chamado de fecundação.
Ele ocorre no interior do sistema genital feminino, nas tubas uterinas.

O SISTEMA GENITAL FEMININO possui como principal função a
produção dos gametas óvulos ou ovócitos. Também é responsável
pela produção de hormônios e pelo desenvolvimento do embrião até seu
nascimento O sistema genital feminino é formado por útero, ovários,
tubas uterinas e vagina.
• Útero: órgão oco com grande elasticidade onde o embrião se aloja

quando ocorre a gravidez, no processo chamado de nidação.
• Ovários: são dois, um em cada lado do útero. Ali são produzidos os

gametas femininos e os hormônios sexuais - o estrogênio e a
progesterona.

• Tubas uterinas: faz a comunicação entre os ovários e o útero; é onde
ocorre a fecundação.

• Vagina: canal que recebe o pênis na cópula, é por onde sai a
menstruação e por onde passa o bebê, no parto normal.

1. Quando um espermatozoide e um óvulo se unem acontece a fecundação. Em que órgão ocorre a fecundação?
______________________________________________________________________________________________

2. Quais são os gametas femininos e onde são produzidos? ______________________________________________

O SISTEMA GENITAL MASCULINO possui como principal função a
produção dos gametas, os espermatozoides e hormônio. O sistema genital
masculino é formado por pênis, dois testículos, canal deferente e glândulas
acessórias (vesícula seminal e próstata).
• Pênis: responsável pela deposição de esperma ou sêmem no interior da

vagina.
No sistema genital masculino, os espermatozoides são produzidos no

testículo e armazenados no epidídimo onde terminam sua formação. Ao
passar pelos canais deferentes eles recebem as secreções das glândulas
sexuais acessórias formando o sêmen que, durante o ato ou estímulo sexual, é
eliminado pelo pênis através da uretra. A uretra é o canal que vai da bexiga
até a extremidade do pênis e serve, tanto para a saída da urina, como do
sêmen ou esperma.
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3. Após a leitura do texto, apresente o nome do conjunto formado por líquidos seminal e espermatozoides.
______________________________________________________________

Adaptado de Araribá8.pdf

Pesquise e responda a pergunta em seu caderno:
 Por que os testículos se localizam fora da cavidade corporal?
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Como ocorre a reprodução humana?

1. Após a leitura dos textos, complete as frases abaixo:
a) Os testículos produzem o hormônio __________________ que desenvolve os caracteres sexuais masculinos e
estimula a produção de espermatozoides.
b) Os ovários produzem o hormônio____________________ que prepara o organismo da mulher para a gravidez e o
hormônio ______________________ que desenvolve os caracteres sexuais secundários femininos.

2. Indique (F) para caracteres secundários femininos ou (M) para masculinos:
a) Engrossamento do timbre de voz ( )
b) Afinamento da cintura ( )
c) Quadris e coxas arredondados ( )
d) Alargamento de ombros ( )

3. As imagens, a o lado , mostra m o s órgão s qu e compõe m  o siste ma
genital masculi no  e feminino. Coloqu e  o número d o órgã o relacionad o  às
afirmativas:

Genital Masculino
 (  ) Canal d o home m qu e f az part e d o siste ma urinári o  e genital.
 (  ) Glândula s sexuai s masculina s qu e produze m o s espermatozoides.
 (  ) Responsáv el pel a deposiç ão d o esperma  no siste ma genital feminino.

Genital Feminino
( ) É onde ocorre a fecundação.
( ) Por onde sai a menstruação.
( ) Onde ocorre a nidação.

Multirio

A fecundação é a fusão dos núcleos dos
gametas ovócito ou óvulo e do espermatozoide
com a formação da célula ovo ou zigoto que
começará a se dividir e dará origem ao
embrião.

O útero abriga o embrião durante o seu
desenvolvimento até o momento do parto. A
célula ovo recebe o nome de embrião até o
final da oitava semana após a fecundação. No
início da nona semana, passa a ser chamado
de feto e se desenvolve até o dia do
nascimento do bebê.

A comunicação do feto com a mãe ocorre
através da placenta e do cordão umbilical que
permite que ele receba gás oxigênio e
nutrientes presentes no sangue da mãe.

A REPRODUÇÃO HUMANA:
• Ovulação - liberação do óvulo feminino pelos ovários na tuba uterina.
• Menstruação - quando não ocorre a fertilização, há a descamação da parede do útero (endométrio).
• Menopausa - período o qual a mulher não produz mais os hormônios e, por isso, não ovula nem menstrua.

http://www.invivo.fiocruz.br
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Os sistemas genitais masculino e feminino são formados por um conjunto de órgãos internos e externos que
chamamos de órgãos genitais. O sistema genital tem como função a reprodução e esses órgãos serão
responsáveis, como já vimos, por produzir hormônios, mas também por produção, maturação e transporte de
gametas. Durante a puberdade acontece o amadurecimento desses órgãos que passam a produzir células
reprodutoras ou gametas .

Quais os órgãos que fazem parte do sistema genital? Quais as suas funções?

Na reprodução sexuada realizada pelos seres humanos, os gametas se unem para formar um novo indivíduo com a
combinação do material genético dos dois gametas (paterno e materno). Esse processo é chamado de fecundação.
Ele ocorre no interior do sistema genital feminino, nas tubas uterinas.

O SISTEMA GENITAL FEMININO possui como principal função a
produção dos gametas óvulos ou ovócitos. Também é responsável
pela produção de hormônios e pelo desenvolvimento do embrião até seu
nascimento O sistema genital feminino é formado por útero, ovários,
tubas uterinas e vagina.
• Útero: órgão oco com grande elasticidade onde o embrião se aloja

quando ocorre a gravidez, no processo chamado de nidação.
• Ovários: são dois, um em cada lado do útero. Ali são produzidos os

gametas femininos e os hormônios sexuais - o estrogênio e a
progesterona.

• Tubas uterinas: faz a comunicação entre os ovários e o útero; é onde
ocorre a fecundação.

• Vagina: canal que recebe o pênis na cópula, é por onde sai a
menstruação e por onde passa o bebê, no parto normal.

1. Quando um espermatozoide e um óvulo se unem acontece a fecundação. Em que órgão ocorre a fecundação?
______________________________________________________________________________________________

2. Quais são os gametas femininos e onde são produzidos? ______________________________________________

O SISTEMA GENITAL MASCULINO possui como principal função a
produção dos gametas, os espermatozoides e hormônio. O sistema genital
masculino é formado por pênis, dois testículos, canal deferente e glândulas
acessórias (vesícula seminal e próstata).
• Pênis: responsável pela deposição de esperma ou sêmem no interior da

vagina.
No sistema genital masculino, os espermatozoides são produzidos no

testículo e armazenados no epidídimo onde terminam sua formação. Ao
passar pelos canais deferentes eles recebem as secreções das glândulas
sexuais acessórias formando o sêmen que, durante o ato ou estímulo sexual, é
eliminado pelo pênis através da uretra. A uretra é o canal que vai da bexiga
até a extremidade do pênis e serve, tanto para a saída da urina, como do
sêmen ou esperma.
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3. Após a leitura do texto, apresente o nome do conjunto formado por líquidos seminal e espermatozoides.
______________________________________________________________

Adaptado de Araribá8.pdf

Pesquise e responda a pergunta em seu caderno:
 Por que os testículos se localizam fora da cavidade corporal?
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Como ocorre a reprodução humana?

1. Após a leitura dos textos, complete as frases abaixo:
a) Os testículos produzem o hormônio __________________ que desenvolve os caracteres sexuais masculinos e
estimula a produção de espermatozoides.
b) Os ovários produzem o hormônio____________________ que prepara o organismo da mulher para a gravidez e o
hormônio ______________________ que desenvolve os caracteres sexuais secundários femininos.

2. Indique (F) para caracteres secundários femininos ou (M) para masculinos:
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Multirio

A fecundação é a fusão dos núcleos dos
gametas ovócito ou óvulo e do espermatozoide
com a formação da célula ovo ou zigoto que
começará a se dividir e dará origem ao
embrião.

O útero abriga o embrião durante o seu
desenvolvimento até o momento do parto. A
célula ovo recebe o nome de embrião até o
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A REPRODUÇÃO HUMANA:
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http://www.invivo.fiocruz.br
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Quais são as responsabilidades de uma gravidez?

TEXTO 1:

“Um pai presente, comprometido e carinhoso
influencia positivamente no desenvolvimento e
bem-estar de seus filhos em diversas áreas.
Crianças que tiveram um pai participativo, por
exemplo, apresentam maior autoestima, melhor
desempenho escolar, mais habilidades sociais e, no
caso dos meninos, maior probabilidade de ser um
pai comprometido.”

Fonte:https://memoria.ebc.com.br/infantil/para-pais/2016/05/como-
exercer-uma-paternidade-ativa

TEXTO 2:

“Muito se fala sobre a mãe adolescente, mas pouco
sobre seu parceiro. As garotas, além de sentirem
no próprio corpo todo o processo da gestação, em
geral, ficam responsáveis sozinhas pela criação da
criança, já que,em grande parte dos casos, são
abandonadas pelo “futuro pai” antes mesmo do
parto”.

Adaptada de: Megassaudável/ MULTIRIO

Agora responda às perguntas:

1. Para você, qual é a importância de se realizar um planejamento, antes de ter um filho?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2. Qual é o papel do rapaz na prevenção da gravidez? E na paternidade ativa?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3. Você acha que a gravidez afeta de forma diferente a mãe adolescente e o pai adolescente? Explique.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Leia os textos a seguir para responder às questões propostas:

TEXTO 3:

Taxa de gravidez adolescente no Brasil está acima
da média latino-americana e caribenha

“A taxa mundial de gravidez adolescente é estimada em
46 nascimentos para cada 1 mil meninas entre 15 e 19
anos, enquanto a taxa na América Latina e no Caribe é
de 65,5 nascimentos, superada apenas pela África
Subsaariana. No Brasil, a taxa é de 68,4 nascimentos
para cada 1 mil adolescentes.”

Fonte: https://www.ufjf.br/ladem/2018/03/06/taxa-de-gravidez-adolescente-
no-brasil-esta-acima-da-media-latino-americana-e-caribenha/

4. Nos postos de saúde são distribuídas camisinhas gratuitamente. Se os adolescentes possuem a informação sobre
como evitar a gravidez, na sua opinião, por que a taxa de gravidez entre as adolescentes brasileiras é grande?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

RESPONSABILIDADES DA GRAVIDEZ
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Como evitar uma gravidez não planejada?

1. Após a leitura dos textos, consulte um dicionário e explique o significado da palavra concepção.

________________________________________________________________________________________________

2. Dos métodos citados sobre contracepção, pesquise quais não possuem grande eficácia e devem ser evitados?

_________________________________________________________________________________________________

3. Pesquise quais os métodos que impedem a ovulação.

________________________________________________________________________________________________

4. Pesquise e preencha a tabela abaixo, seguindo o exemplo:

Método Como funciona Vantagem Desvantagem
Adesivo Transdérmico Libera hormônios que 

impedem a ovulação
Não exige controle diário Exige controle do número de 

semanas em que foi utilizado.

São diferentes formas e métodos utilizados para se prevenir uma gravidez, isso significa, planejar ter relações no
período que a mulher não está fértil ou usar métodos que impeçam a ovulação ou que ocorra a fecundação.

A escolha de um método anticoncepcional deve ser feita com a orientação de um médico. Ele fará uma análise
sobre o estilo de vida, histórico familiar, e com a realização de alguns exames, indicará a melhor opção.

espacorafah.com.br

MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   86Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   86 27/07/2021   15:16:2227/07/2021   15:16:22



86

CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO

Quais são as responsabilidades de uma gravidez?

TEXTO 1:

“Um pai presente, comprometido e carinhoso
influencia positivamente no desenvolvimento e
bem-estar de seus filhos em diversas áreas.
Crianças que tiveram um pai participativo, por
exemplo, apresentam maior autoestima, melhor
desempenho escolar, mais habilidades sociais e, no
caso dos meninos, maior probabilidade de ser um
pai comprometido.”

Fonte:https://memoria.ebc.com.br/infantil/para-pais/2016/05/como-
exercer-uma-paternidade-ativa

TEXTO 2:

“Muito se fala sobre a mãe adolescente, mas pouco
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Leia os textos a seguir para responder às questões propostas:
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Taxa de gravidez adolescente no Brasil está acima
da média latino-americana e caribenha

“A taxa mundial de gravidez adolescente é estimada em
46 nascimentos para cada 1 mil meninas entre 15 e 19
anos, enquanto a taxa na América Latina e no Caribe é
de 65,5 nascimentos, superada apenas pela África
Subsaariana. No Brasil, a taxa é de 68,4 nascimentos
para cada 1 mil adolescentes.”

Fonte: https://www.ufjf.br/ladem/2018/03/06/taxa-de-gravidez-adolescente-
no-brasil-esta-acima-da-media-latino-americana-e-caribenha/

4. Nos postos de saúde são distribuídas camisinhas gratuitamente. Se os adolescentes possuem a informação sobre
como evitar a gravidez, na sua opinião, por que a taxa de gravidez entre as adolescentes brasileiras é grande?
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Como evitar uma gravidez não planejada?

1. Após a leitura dos textos, consulte um dicionário e explique o significado da palavra concepção.

________________________________________________________________________________________________

2. Dos métodos citados sobre contracepção, pesquise quais não possuem grande eficácia e devem ser evitados?

_________________________________________________________________________________________________

3. Pesquise quais os métodos que impedem a ovulação.

________________________________________________________________________________________________

4. Pesquise e preencha a tabela abaixo, seguindo o exemplo:

Método Como funciona Vantagem Desvantagem
Adesivo Transdérmico Libera hormônios que 

impedem a ovulação
Não exige controle diário Exige controle do número de 

semanas em que foi utilizado.

São diferentes formas e métodos utilizados para se prevenir uma gravidez, isso significa, planejar ter relações no
período que a mulher não está fértil ou usar métodos que impeçam a ovulação ou que ocorra a fecundação.

A escolha de um método anticoncepcional deve ser feita com a orientação de um médico. Ele fará uma análise
sobre o estilo de vida, histórico familiar, e com a realização de alguns exames, indicará a melhor opção.

espacorafah.com.br
MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS
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Como prevenir uma IST?

As Infecções Sexualmente Transmissíveis

(ISTs) são transmitidas por relação sexual

desprotegida com uma pessoa infectada. A

transmissão de uma IST pode acontecer,

ainda, da mãe para o bebê durante a

gestação, no parto ou até durante a

amamentação (como é o caso do HIV).

Pode, em alguns casos, não apresentar

sinais e sintomas por isso a importância de

realizar exames periódicos. As ISTs são as

infecções causadas por vírus, bactérias ou

outros microrganismos.

A terminologia Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST) passa a ser adotada
em substituição à expressão Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST), porque
destaca a possibilidade de uma pessoa ter
e transmitir uma infecção, mesmo sem
sinais e sintomas.

Algumas ISTs:

Sífilis - é causada pela bactéria Treponema pallidum. O primeiro
sintoma são caroços e feridas abertas e indolores nos órgãos
genitais. A mãe pode passar para o bebê durante a gestação. O
tratamento feito no início, permite a cura.

Herpes genital - é causada pelo vírus Herpes simplex provoca
feridas na pele e nas mucosas dos órgãos genitais. Não é mortal,
mas não tem cura, tem tratamento.

Clamídia - é causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, pode
causar infecção na uretra, nos olhos e linfonodos da região genital.
Na mulher pode atingir também as tubas uterinas e o útero.

Gonorreia - é uma das ISTs mais comuns, causada pela
bactéria Neisseria gonorrhoeae. O tratamento é feito com dose única
de antibiótico. É simples, barato e se
encontra disponível, gratuitamente, na maioria dos postos de saúde. O uso de camisinha, feminina ou 

masculina, é a medida mais eficaz 
para prevenir a transmissão de ISTs 
durante a relação sexual, além disso, 

previne a gravidez.

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
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Por que é importante usar preservativos nas relações 
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O câncer avança e 18,1 milhões de novos casos foram registrados em 2018 no mundo, com um total de 9,6
milhões de mortes. Os dados foram publicados pela Agência para a Pesquisa do Câncer, uma entidade ligada
à Organização Mundial da Saúde (OMS).
4. Por que é importante chamar atenção das pessoas para o câncer de mama e da próstata?
_____________________________________________________________________________________________

HPV
É a sigla em inglês para papilomavírus humano. Os HPV são

vírus capazes de infectar a pele ou as mucosas. A infecção pelo
HPV é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). As vacinas
para o grupo-alvo de meninas de 9 a 14 anos e meninos de 12 a
13 anos, além dos jovens de 9 a 26 anos portadores do HIV, estão
disponíveis nos postos de saúde do SUS. A vacina é uma forma
de prevenção contra vários tipos de câncer, dentre eles o câncer
do colo do útero, o câncer de pênis e o câncer de ânus.

cancer.org.br
unirios.edu.br

Casos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) têm crescido no Brasil, sobretudo entre os
jovens de 15 a 29 anos. […] As notificações de sífilis, por exemplo, mais que dobraram nos últimos anos,
passando de 34,1 casos a cada 100 mil habitantes em 2015 para 75,8 em 2018. […] Já a AIDS se tornou
uma epidemia jovem. Entre os 20 e 24 anos, o número quase dobrou, passando de 18,4 a cada 100 mil
pessoas em 2008 para 35,8, em 2018. É o maior índice de crescimento entre as diferentes faixas etárias.

1. Na sua opinião, por que os casos de ISTs estão aumentando entre os jovens?
__________________________________________________________________________________________

2. Comparando os casos notificados de sífilis e Aids entre jovens, coloque (V) ou (F) para as sentenças:
a. ( ) Os casos de sífilis tiveram um aumento de 41,7 a cada 100.000 pessoas em 3 anos.
b. ( ) Os casos de Aids tiveram um aumento de 17,4 a cada 100.000 pessoas em 10 anos.
c. ( ) A sífilis acometeu mais pessoas em menos tempo, comparando com a Aids.
d. ( ) A Aids acometeu mais pessoas em menos tempo, comparando com a sífilis.
e. ( ) A faixa etária das pessoas acometidas por sífilis é menor que a faixa etária dos acometidos por Aids.

(Adaptado de: https://saude.abril.com.br/medicina/as-principais-ists-para-evitar-no-carnaval-de-clamidia-a-sifilis/)

3. Pesquise sobre as principais medidas para
evitar o HPV. Em seguida assinale as corretas:
a. ( ) Vacinar contra o vírus.
b. ( ) Sexo seguro, com uso de preservativo.
c. ( ) Reduzir o número de parceiros sexuais.
d. ( ) Realizar exames periódicos. http://jornal.fmrp.usp.br

Sabemos a importância de cuidar de nossa saúde e dos cuidados com nosso corpo. Nosso patrimônio! Devemos
estar sempre atentos sobre a importância da prevenção da gravidez adolescente e das Infecções Sexualmente
Transmissíveis. Multiplique essas ideias e até a nossa próxima jornada científica!

Caro (a) aluno(a), essa jornada científica nos propiciou um giro pela Terra, compreendemos sua esfericidade e
seus movimentos de rotação e translação. Percorrermos os caminhos da energia até nossa casa e a sua
transformação. Entendemos como os hormônios atuam em nosso organismo, influenciando nosso desenvolvimento e
metabolismo, inclusive as emoções.
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mas não tem cura, tem tratamento.
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Querido(a) aluno(a), como você está?
No último material de Geografia, “viajamos” pelo Brasil, conhecendo as

suas diferentes regiões. Você lembra?
O que você mais gostou de descobrir sobre o nosso país e suas

regiões? Relembre e escreva, livremente, em seu caderno.

Afinal, o que a Geografia estuda? Para quê?

1. Desenhe o quadro abaixo em seu caderno e complete-o com os temas e/ou os
conceitos que vêm à sua cabeça quando falamos de Geografia.

O que a Geografia estuda?

Temas e/ou Conceitos estudados pela Geografia 

Espaço Geográfico Sociedade Natureza 

Considerando as relações entre a sociedade e a
natureza, os fenômenos geográficos podem ser
representados e analisados em diferentes escalas e por
meio de distintos tipos de representação. Nessa tarefa, as
tabelas, os gráficos e os mapas assumem grande
importância. De acordo com a numeração a seguir, o que
podemos chamar de tabela, de gráfico e/ou de mapa?
Identifique e responda em seu caderno.

2. O que a Geografia estuda?
Para que serve? Essas são
algumas perguntas que podem
nos vir à mente ao começarmos
a estudar Geografia.
Após completar o quadro e
observar a imagem e o texto
sobre a Mafalda, responda aos
questionamentos em seu
caderno. Para isso, não existirá
certo ou errado! Fonte: Adaptado de Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br. Acesso em: 25/05/21. 

Quatro Países mais desenvolvidos do mundo 
em 2019

Posição País IDH

1. Noruega 0,954

2. Suíça 0,946

3. Irlanda 0,942

4. Alemanha 0,939
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Fonte: Adaptado de Exame (9/12/19). Disponível em: https://exame.com. 
Acesso em: 25/05/2. 
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Na imagem acima,
vemos Mafalda, personagem mais
popular do cartunista argentino
Joaquín Lavado conhecido como
“Quino”. Com 88 anos, ele faleceu
em setembro de 2020, mas continua
levando-nos a importantes reflexões
com a Mafalda. Criada em 1962, até
hoje, Mafalda é conhecida por se
preocupar e questionar os problemas
sociais.

Mafalda com o  Globo Terrestre 
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Você lembra onde já tinha visto tabelas
anteriormente? As tabelas representam os dados em linhas e
colunas e auxiliam na comparação e na análise de dados. Os
elementos essenciais da tabela são: título, corpo e fonte. O
título informa o conteúdo que será tratado no corpo da tabela.
O corpo corresponde ao conjunto de linhas e colunas que
contêm as informações. A fonte indica a instituição
responsável pela informação apresentada na tabela.

Ao lado, apresentamos uma estrutura de tabela para você
preencher por meio de uma entrevista. Selecione três pessoas
para a sua entrevista e complete a tabela com os dados
solicitados. Para isso, desenhe a tabela em seu caderno, crie
um título para ela e, na fonte, você escreverá: Entrevista
realizada no dia (coloque a data em que realizou a entrevista).

Nome Local de 
Nascimento 

Sexo Idade Grau de 
Instrução

1. 

2. 

3. 

Tabela: ________________________________ 

TABELAS, GRÁFICOS E MAPAS? QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS E PARA QUE SERVEM?
Na página anterior, refletimos sobre a importância da Geografia e, a partir da observação, começamos a identificar as
diferenças entre Gráficos, Tabelas e Mapas para a representação e análise de fenômenos geográficos. Vamos aprender
mais sobre esse assunto! Preparado(a)?

Fonte: _______________________________________________ 

E os gráficos? Certamente, você já os viu em muitos lugares. Nos telejornais, na internet, em
livros, os gráficos estão em todo lugar. Os gráficos facilitam a compreensão dos dados e,
geralmente, são apresentados em forma de colunas, barras, linhas e pizza (gráfico de setores).

Evolução da Densidade Demográfica no Brasil

Fonte: IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7ª Edição (2016), p. 114. Disponível 
em: https://educa.ibge.gov.br.

Acesso em 20/05/21. 

Independentemente do tipo de gráfico, todos devem ter
indicados o título, a legenda e a fonte de dados da pesquisa.
Assim como as tabelas, os gráficos são recursos visuais
utilizados para facilitar a leitura, a compreensão de informações
e a divulgação de pesquisas em jornais, em revistas, em livros e
na televisão, por exemplo. Depois de analisar o gráfico, em seu
caderno, faça o que se pede.
1. Identifique e copie o título e a fonte do gráfico em seu caderno.
2. A densidade demográfica corresponde à distribuição espacial
dos habitantes por quilômetro quadrado. Partindo dessa
informação, ao observar o gráfico, você diria que a densidade
demográfica brasileira está aumentando ou diminuindo?
Explique com suas palavras.

Mapa Mudo  do Continente Americano

Você utiliza ou já utilizou mapas? De que forma? Os mapas
representam parte da realidade. Apresentam uma determinada área no
espaço por meio da utilização de uma proporção entre uma área real e a
sua representação em forma de mapa. É o que chamamos de escala.

Dentre os principais elementos, que compõem um mapa, podemos
destacar o título, a legenda, a orientação, a projeção cartográfica e a
escala. Ao lado, apresentamos o mapa mudo do Continente Americano.
Observe-o e responda às questões a seguir.

1. Analise o mapa e, em seu caderno, escreva o nome de dois elementos
que estão faltando nele.
2. Qual é a importância dos mapas? Explique com suas palavras e usando
exemplos do seu dia a dia.

Fonte: IBGE. Disponível em: 
https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_e
ducacionais/mapas_mudos/mapas_

do_mundo/americas.pdf. Acesso em 
24/5/21.
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Querido(a) aluno(a), como você está?
No último material de Geografia, “viajamos” pelo Brasil, conhecendo as

suas diferentes regiões. Você lembra?
O que você mais gostou de descobrir sobre o nosso país e suas

regiões? Relembre e escreva, livremente, em seu caderno.

Afinal, o que a Geografia estuda? Para quê?

1. Desenhe o quadro abaixo em seu caderno e complete-o com os temas e/ou os
conceitos que vêm à sua cabeça quando falamos de Geografia.

O que a Geografia estuda?

Temas e/ou Conceitos estudados pela Geografia 

Espaço Geográfico Sociedade Natureza 

Considerando as relações entre a sociedade e a
natureza, os fenômenos geográficos podem ser
representados e analisados em diferentes escalas e por
meio de distintos tipos de representação. Nessa tarefa, as
tabelas, os gráficos e os mapas assumem grande
importância. De acordo com a numeração a seguir, o que
podemos chamar de tabela, de gráfico e/ou de mapa?
Identifique e responda em seu caderno.

2. O que a Geografia estuda?
Para que serve? Essas são
algumas perguntas que podem
nos vir à mente ao começarmos
a estudar Geografia.
Após completar o quadro e
observar a imagem e o texto
sobre a Mafalda, responda aos
questionamentos em seu
caderno. Para isso, não existirá
certo ou errado! Fonte: Adaptado de Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br. Acesso em: 25/05/21. 

Quatro Países mais desenvolvidos do mundo 
em 2019

Posição País IDH

1. Noruega 0,954

2. Suíça 0,946

3. Irlanda 0,942

4. Alemanha 0,939
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Fonte: Adaptado de Exame (9/12/19). Disponível em: https://exame.com. 
Acesso em: 25/05/2. 

Continentes

1

2

3

htt
ps

://g
eo

ftp
.ib

ge
.go

v.b
r/p

ro
du

tos
_e

du
ca

cio
na

is/
ma

pa
s_

mu
do

s/m
ap

as
_d

o_
mu

nd
o/c

on
tin

en
tes

.pd
f

htt
ps

://t
ud

og
eo

.co
m.

br

Na imagem acima,
vemos Mafalda, personagem mais
popular do cartunista argentino
Joaquín Lavado conhecido como
“Quino”. Com 88 anos, ele faleceu
em setembro de 2020, mas continua
levando-nos a importantes reflexões
com a Mafalda. Criada em 1962, até
hoje, Mafalda é conhecida por se
preocupar e questionar os problemas
sociais.

Mafalda com o  Globo Terrestre 
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Você lembra onde já tinha visto tabelas
anteriormente? As tabelas representam os dados em linhas e
colunas e auxiliam na comparação e na análise de dados. Os
elementos essenciais da tabela são: título, corpo e fonte. O
título informa o conteúdo que será tratado no corpo da tabela.
O corpo corresponde ao conjunto de linhas e colunas que
contêm as informações. A fonte indica a instituição
responsável pela informação apresentada na tabela.

Ao lado, apresentamos uma estrutura de tabela para você
preencher por meio de uma entrevista. Selecione três pessoas
para a sua entrevista e complete a tabela com os dados
solicitados. Para isso, desenhe a tabela em seu caderno, crie
um título para ela e, na fonte, você escreverá: Entrevista
realizada no dia (coloque a data em que realizou a entrevista).

Nome Local de 
Nascimento 

Sexo Idade Grau de 
Instrução

1. 

2. 

3. 

Tabela: ________________________________ 

TABELAS, GRÁFICOS E MAPAS? QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS E PARA QUE SERVEM?
Na página anterior, refletimos sobre a importância da Geografia e, a partir da observação, começamos a identificar as
diferenças entre Gráficos, Tabelas e Mapas para a representação e análise de fenômenos geográficos. Vamos aprender
mais sobre esse assunto! Preparado(a)?

Fonte: _______________________________________________ 

E os gráficos? Certamente, você já os viu em muitos lugares. Nos telejornais, na internet, em
livros, os gráficos estão em todo lugar. Os gráficos facilitam a compreensão dos dados e,
geralmente, são apresentados em forma de colunas, barras, linhas e pizza (gráfico de setores).

Evolução da Densidade Demográfica no Brasil

Fonte: IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7ª Edição (2016), p. 114. Disponível 
em: https://educa.ibge.gov.br.

Acesso em 20/05/21. 

Independentemente do tipo de gráfico, todos devem ter
indicados o título, a legenda e a fonte de dados da pesquisa.
Assim como as tabelas, os gráficos são recursos visuais
utilizados para facilitar a leitura, a compreensão de informações
e a divulgação de pesquisas em jornais, em revistas, em livros e
na televisão, por exemplo. Depois de analisar o gráfico, em seu
caderno, faça o que se pede.
1. Identifique e copie o título e a fonte do gráfico em seu caderno.
2. A densidade demográfica corresponde à distribuição espacial
dos habitantes por quilômetro quadrado. Partindo dessa
informação, ao observar o gráfico, você diria que a densidade
demográfica brasileira está aumentando ou diminuindo?
Explique com suas palavras.

Mapa Mudo  do Continente Americano

Você utiliza ou já utilizou mapas? De que forma? Os mapas
representam parte da realidade. Apresentam uma determinada área no
espaço por meio da utilização de uma proporção entre uma área real e a
sua representação em forma de mapa. É o que chamamos de escala.

Dentre os principais elementos, que compõem um mapa, podemos
destacar o título, a legenda, a orientação, a projeção cartográfica e a
escala. Ao lado, apresentamos o mapa mudo do Continente Americano.
Observe-o e responda às questões a seguir.

1. Analise o mapa e, em seu caderno, escreva o nome de dois elementos
que estão faltando nele.
2. Qual é a importância dos mapas? Explique com suas palavras e usando
exemplos do seu dia a dia.

Fonte: IBGE. Disponível em: 
https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_e
ducacionais/mapas_mudos/mapas_

do_mundo/americas.pdf. Acesso em 
24/5/21.
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Agora que conhecemos as principais formas de representar e
analisar os fenômenos geográficos, podemos avançar mais em
nossa compreensão da Geografia e da organização política mundial.
Nessa tarefa, você perceberá que os mapas, mais uma vez, terão
papel fundamental.

O Mapa-Múndi abaixo, apresenta a configuração territorial dos
países na atualidade. Essa divisão sempre foi assim? Essa
e perguntas como as que estão no esquema ao lado surgem a partir
dessa reflexão. Observe o mapa e converse com seu(sua)
professor(a), colegas de turma e/ou seus(suas) responsáveis, sobre
o assunto e anote as suas conclusões em seu caderno.

ALGUÉM GOVERNA O MUNDO?

O território dos 
países pode 

mudar no decorrer 
do tempo? 

De que forma o 
mundo chegou à 

organização atual? 
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Mapa-Múndi Político 

Domínio sobre pontos estratégicos, maior disponibilidade de recursos naturais, maior número de pessoas dedicando-
se à atividades econômicas, além da própria questão da soberania das nações são alguns dos interesses envolvidos em
disputas territoriais, que têm sido a causa de conflitos internacionais.

Acima, sinalizamos a importância de refletir sobre a organização do espaço mundial. Nesse sentido, é fundamental
lembrar do papel das instituições, que são responsáveis por sua organização, destacando a existência de Estados,
Nações e Territórios. Observe as imagens a seguir e, em seu caderno, faça o que se pede.

1. Igualdade sempre significa justiça?

htt
p:/
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.go

v.b
r

1. A que conceitos as imagens ao
lado estão relacionadas (Estado,
Nação ou Território)? Explique
como chegou a essa conclusão.
Caso tenha alguma dificuldade,
faça uma pesquisa sobre esses
conceitos antes de responder.

2. Dentre os conceitos
destacados, apenas um não foi
representado. Qual seria? Como
você o representaria?

Alguém 
governa o 
mundo? 

 O mapa-múndi  ao l ado foi 
apres entado apenas par a  que
vo cê t enha  a dimensã o  da
quanti dade  de continentes  e  de
país es distribuíd os pel o
mundo. S endo assim,  o
important e  é  que vo cê refli  ta
sobr e e ssa organização , vendo
o quanto é complexa.

Caso queira ver o mapa em
tamanho maior, mire sua
câmera no QR Code e acesse
o mapa-múndi.

2. Regiões Geoeconômicas Brasileiras
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Entender os conceitos trabalhados na página anterior ajudará você a compreender o
que significa a nação brasileira e a diversidade cultural e étnica do nosso povo. Além
de perceber como a ideia do território marca o nosso cotidiano. São informações
fundamentais para compreender a formação de diversos países do mundo no passado e
na atualidade. Agora, veremos quais foram os principais marcos históricos, que
permitiram que o mundo chegasse à configuração atual.

DE QUE FORMA O MUNDO CHEGOU À ORGANIZAÇÃO ATUAL?

Fonte: QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo. Martins Fontes, 2003 (p. 148, tira 4). Disponível em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/80/o/As_tiras_da_Mafalda_-_5%C2%AA_Parte.pdf?1332899757. Acesso em: 25/05/21. 

1. A que período histórico a Mafalda está se referindo?
2. Os principais fatos desse contexto histórico estão representados por meio das
expressões a seguir. Imagine que as expressões correspondem às partes do roteiro de
um filme. E, nesse filme, o diretor é você! Em seu caderno, conte essa história na
ordem em que as expressões foram escritas. Caso seja necessário, faça uma
pesquisa sobre os temas.
A) II Guerra Mundial.
B) Guerra Fria (Capitalismo x Socialismo).
C) Bipolaridade Mundial.
D) Dissolução da União Soviética.
E) Multipolar e Globalizado.

Na primeira página de nosso Material de Geografia, conhecemos a Mafalda. Aqui,
mais uma vez, contaremos com ela para nos ajudar a pensar sobre o processo de
organização do mundo atual. Analise a tirinha da Mafalda a seguir e faça o que se
pede em seu caderno.

htt
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Assuntos ligados a disputas 
territoriais entre países são 
tratados pela geopolítica. 
Em linhas gerais, a geopolí-
tica é a análise das relações 
de poder entre os Estados. 
Consiste nos estudos e nas 
atividades estratégicas de-
senvolvidas por um Estado 
com o objetivo de proteger 
ou dominar territórios.

“A Geografia: isso serve, em 
primeiro lugar, para fazer 
a guerra“ é um livro que 
relaciona a Geografia com 
as guerras. Traça o papel da 
geografia e do conhecimento 
que ela produz ao longo do 
tempo em sua relação com 
as guerras. Um clássico da 
geografia política escrito na 
década de 1970 por Yves 
Lacoste (geógrafo francês). 
Mas, afinal, quais poderiam 
ser as relações entre a 
Geografia e as Guerras? 
Anote, livremente, em seu 
caderno.

3. A globalização vem se intensificando
desde 1970. Consiste na maior
interligação econômica, política, social
e cultural no mundo.

Globalização! Global o quê?

Produtos, Marcas e Países de Origem

Nome do produto e 
marca

País de origem da 
marca do produto

1.

2.

3.

Com base em uma reflexão sobre a globalização, faça o que se
pede em seu caderno.

A) Copie a tabela ao lado. Seguindo o modelo, complete-a com, pelo
menos, três exemplos de produtos, que você tem ou já usou e que
vieram de outros países.

B) Pense sobre o seu dia a dia e responda: para além da questão do
consumo de produtos de outros países, como você consegue
perceber a globalização em seu dia a dia? Explique com suas
palavras.
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Agora que conhecemos as principais formas de representar e
analisar os fenômenos geográficos, podemos avançar mais em
nossa compreensão da Geografia e da organização política mundial.
Nessa tarefa, você perceberá que os mapas, mais uma vez, terão
papel fundamental.

O Mapa-Múndi abaixo, apresenta a configuração territorial dos
países na atualidade. Essa divisão sempre foi assim? Essa
e perguntas como as que estão no esquema ao lado surgem a partir
dessa reflexão. Observe o mapa e converse com seu(sua)
professor(a), colegas de turma e/ou seus(suas) responsáveis, sobre
o assunto e anote as suas conclusões em seu caderno.

ALGUÉM GOVERNA O MUNDO?

O território dos 
países pode 

mudar no decorrer 
do tempo? 

De que forma o 
mundo chegou à 

organização atual? 
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Mapa-Múndi Político 

Domínio sobre pontos estratégicos, maior disponibilidade de recursos naturais, maior número de pessoas dedicando-
se à atividades econômicas, além da própria questão da soberania das nações são alguns dos interesses envolvidos em
disputas territoriais, que têm sido a causa de conflitos internacionais.

Acima, sinalizamos a importância de refletir sobre a organização do espaço mundial. Nesse sentido, é fundamental
lembrar do papel das instituições, que são responsáveis por sua organização, destacando a existência de Estados,
Nações e Territórios. Observe as imagens a seguir e, em seu caderno, faça o que se pede.

1. Igualdade sempre significa justiça?
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1. A que conceitos as imagens ao
lado estão relacionadas (Estado,
Nação ou Território)? Explique
como chegou a essa conclusão.
Caso tenha alguma dificuldade,
faça uma pesquisa sobre esses
conceitos antes de responder.

2. Dentre os conceitos
destacados, apenas um não foi
representado. Qual seria? Como
você o representaria?

Alguém 
governa o 
mundo? 

 O mapa-múndi  ao l ado foi 
apres entado apenas par a  que
vo cê t enha  a dimensã o  da
quanti dade  de continentes  e  de
país es distribuíd os pel o
mundo. S endo assim,  o
important e  é  que vo cê refli  ta
sobr e e ssa organização , vendo
o quanto é complexa.

Caso queira ver o mapa em
tamanho maior, mire sua
câmera no QR Code e acesse
o mapa-múndi.

2. Regiões Geoeconômicas Brasileiras
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Entender os conceitos trabalhados na página anterior ajudará você a compreender o
que significa a nação brasileira e a diversidade cultural e étnica do nosso povo. Além
de perceber como a ideia do território marca o nosso cotidiano. São informações
fundamentais para compreender a formação de diversos países do mundo no passado e
na atualidade. Agora, veremos quais foram os principais marcos históricos, que
permitiram que o mundo chegasse à configuração atual.

DE QUE FORMA O MUNDO CHEGOU À ORGANIZAÇÃO ATUAL?

Fonte: QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo. Martins Fontes, 2003 (p. 148, tira 4). Disponível em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/80/o/As_tiras_da_Mafalda_-_5%C2%AA_Parte.pdf?1332899757. Acesso em: 25/05/21. 

1. A que período histórico a Mafalda está se referindo?
2. Os principais fatos desse contexto histórico estão representados por meio das
expressões a seguir. Imagine que as expressões correspondem às partes do roteiro de
um filme. E, nesse filme, o diretor é você! Em seu caderno, conte essa história na
ordem em que as expressões foram escritas. Caso seja necessário, faça uma
pesquisa sobre os temas.
A) II Guerra Mundial.
B) Guerra Fria (Capitalismo x Socialismo).
C) Bipolaridade Mundial.
D) Dissolução da União Soviética.
E) Multipolar e Globalizado.

Na primeira página de nosso Material de Geografia, conhecemos a Mafalda. Aqui,
mais uma vez, contaremos com ela para nos ajudar a pensar sobre o processo de
organização do mundo atual. Analise a tirinha da Mafalda a seguir e faça o que se
pede em seu caderno.
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Assuntos ligados a disputas 
territoriais entre países são 
tratados pela geopolítica. 
Em linhas gerais, a geopolí-
tica é a análise das relações 
de poder entre os Estados. 
Consiste nos estudos e nas 
atividades estratégicas de-
senvolvidas por um Estado 
com o objetivo de proteger 
ou dominar territórios.

“A Geografia: isso serve, em 
primeiro lugar, para fazer 
a guerra“ é um livro que 
relaciona a Geografia com 
as guerras. Traça o papel da 
geografia e do conhecimento 
que ela produz ao longo do 
tempo em sua relação com 
as guerras. Um clássico da 
geografia política escrito na 
década de 1970 por Yves 
Lacoste (geógrafo francês). 
Mas, afinal, quais poderiam 
ser as relações entre a 
Geografia e as Guerras? 
Anote, livremente, em seu 
caderno.

3. A globalização vem se intensificando
desde 1970. Consiste na maior
interligação econômica, política, social
e cultural no mundo.

Globalização! Global o quê?

Produtos, Marcas e Países de Origem

Nome do produto e 
marca

País de origem da 
marca do produto

1.

2.

3.

Com base em uma reflexão sobre a globalização, faça o que se
pede em seu caderno.

A) Copie a tabela ao lado. Seguindo o modelo, complete-a com, pelo
menos, três exemplos de produtos, que você tem ou já usou e que
vieram de outros países.

B) Pense sobre o seu dia a dia e responda: para além da questão do
consumo de produtos de outros países, como você consegue
perceber a globalização em seu dia a dia? Explique com suas
palavras.
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Milton Santos faleceu em 24 de
junho de 2001. Decorridos 20 anos, sua
obra permanece viva. Segue sendo
debatida e atualizada. Nascido em
Brotas de Macaúbas (BA) em 1926, foi o
primeiro geógrafo da América Latina a
receber o Prêmio Vautrin Lud. O prêmio
é considerado o “Nobel da Geografia”.
Lecionou na USP (Universidade de São
Paulo) até sua aposentadoria, em 1997.

Milton Santos 
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Fonte: Adaptado de Observatório do Terceiro Setor. Disponível em: 
https://observatorio3setor.org.br. Acesso em 26/05/21.  

Fonte: Adaptado de Evento Milton Santos 20 anos. Disponível em: 
https://www.miltonsantos20anos.com.br/. Acesso em: 26/05/21. 

Movimentos Sociais: 
o que são e para que foram criados?

Globalização e Meio Técnico-
Científico-Informacional

A globalização ocorre em diferentes escalas
e de forma distinta nos países, atingindo as
pessoas de maneira desigual. Por meio dos
avanços tecnológicos, um meio técnico-científico-
informacional é estabelecido de forma concreta.
Ao mesmo tempo em que há maior integração do
mundo, há uma reafirmação das diferenças entre
os lugares.

Segundo Milton Santos, importante geógrafo
brasileiro, o meio técnico-científico-informacional
é a “cara geográfica da globalização”.
Corresponde à intensificação da aplicação da
ciência, da técnica e da informação no espaço
geográfico. É um conceito, que nos ajuda a
compreender parte da realidade atual.

Veja o Mapa Mental sobre o meio técnico-
científico-informacional elaborado pela aluna
Giulia Nathália da Silva Inácio Santos Costa da
Escola Municipal (09.18.071) Charles Dickens.

Um mapa mental é um recurso gráfico que pode ajudar a 
organizar informações. Podendo ajudá-lo em seus estudos, nele, 
é possível usar cores e símbolos em ramificações, ligando uma 
informação à outra.

O seu desafio será representar o que você
entendeu sobre o conceito de meio técnico-
científico-informacional do seu jeito. Você
poderá fazer um mapa mental como a aluna
Giulia Nathália, um desenho, uma charge, um
meme ou de qualquer outra forma que preferir.
Temos certeza de que você vai conseguir!

Destacou-se por sua atuação em diversas áreas da Geografia,
onde podemos ressaltar seus trabalhos sobre a globalização. Sua
obra caracterizou-se por apresentar um posicionamento crítico ao
sistema capitalista e seus princípios dominantes.

Você sabia que também pode ser um grande geógrafo e/ou
um(a) incrível professor(a) de Geografia? Conheça melhor Milton
Santos e inspire-se em sua história. Faça uma pesquisa sobre ele
e descubra o porquê dele ser tão conhecido, recebendo
reconhecimento internacional por suas obras. Destaque a sua
história de vida, suas principais obras e sua importância para a
Geografia.

Central de Notícias sobre Movimentos Sociais 

No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década 
de 1970. Na época, grandes manifestações foram organizadas 
por diversos segmentos sociais como dos estudantes e dos 
trabalhadores. Responda às questões a seguir em seu caderno.

1.. O que são movimentos sociais? Explique com suas palavra
2. Verdades e mentiras sobre os Movimentos Sociais. Em nossa
central de produção de mídia, você será o(a) responsável por tirar
as Fake News de circulação para deixar os(as) cidadãos(as) da
cidade do Rio de Janeiro melhor informados(as). Você dirá se as
notícias a seguir são verdadeiras ou falsas. Caso encontre alguma
notícia falsa, corrija-a em seu caderno. Pesquise e descubra!

Notícia 4: São formas de
manifestação popular para
protestar e lutar por direitos e
mudanças sociais, sendo
importantes para a democracia.

Notícia 1: O direito de
manifestação está assegurado
pelo artigo 5º, XVI da
Constituição Federal de 1988.

Notícia 2: Movimentos sociais:
um direito não contemplado
pela constituição.

Notícia 3: Os movimentos
sociais surgem e se multiplicam
como uma forma de cobrar das
autoridades privilégios.

Aluna: Giulia Nathália da Silva Inácio Santos Costa
Escola Municipal (09.18.071) Charles Dickens .

Mapa Mental 
do Meio técnico-científico-informacional 
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E aí? Gostou de aprender mais sobre movimentos
sociais? Reflita e responda às questões a seguir
em seu caderno.

1. Você conseguiria estabelecer alguma relação
entre a ampliação dos movimentos sociais e a
globalização? Explique com suas palavras.

2. A seguir, apresentamos uma tirinha e uma
frase. A tirinha é do ilustrador Alexandre Beck,
criador das tirinhas do Armandinho, personagem
questionador e crítico como Mafalda, personagem
que vimos em páginas anteriores. A frase é de
Fernando Birri (cineasta e teórico argentino) e foi
citada por Eduardo Galeano, um dos maiores
nomes na literatura latino-americana.

Relacionando a tirinha de Armandinho com a
frase citada por Galeano, com suas palavras, diga
qual é a importância dos movimentos sociais.

"MOVIMENTOS SOCIAIS NAS REDES"
Os movimentos sociais contemporâneos tratam de

assuntos voltados para questões éticas e de
valores/direitos humanos. Eles surgiram objetivando o
reconhecimento de diversos direitos sociais como, por
exemplo: o movimento negro, o movimento estudantil,
o movimento feminista e o movimento ecológico.

Nesse contexto, atualmente, a internet vem se
tornando um espaço de difusão de informações para
manifestantes se organizarem.

Com o uso massivo das redes sociais, as
informações são compartilhadas de maneira
instantânea, tornando a comunicação muito rápida e
em larga escala, atingindo inúmeras pessoas.
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Q ue legend a explicativ a vo cê escreveri a par a cad a uma 
da s imagen s  a seguir? Pesquise  e descubr a mai s sobre o s
exempl os  de moviment os soc iais  e d e açõe s solidária s
citado s abaix o  e cri e uma legend a explicativa e m torn o  de
cinco linha s para cad a u m deles.  A su a pesquisa deve rá
segui r  o seguint e roteiro:

1. O que é? Por que foi criado?
2. Quais causas o movimento defende?
3. Na sua opinião, quais consequências positivas o movimen-
to pode trazer para a sociedade em termos de democracia e
ampliação de direitos?

https://www.flickr.com/photos/portalpbh/8401945031

Foto: Sebastião Salgado. “Sebastião 
Salgado: fotografia comprometida” 
foi uma mostra itinerante, que 
contou com imagens do fotógrafo 
mineiro. Entre suas publicações 
mais conhecidas estão “Outras 
Américas”, de 1986, obra na qual 
ele mostra a vida dos camponeses 
latino-americanos.

MST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra)
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Vidas Negras importam 
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Chá de Memórias no Museu em maio de
2019. Foto: Arquivo Museu da Maré.

Batalhas de versos também se
consolidam no Rio de Janeiro.

“A utopia está no horizonte. (...) Para que
serve a utopia? Serve para isso: para que eu
não deixe de caminhar”.
(Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano em
“Las palabras andantes?”. Publicado
em Siglo XXI, 1994).

3. Agora é com você! Quais causas sociais, ambientais
ou políticas você defenderia com base nos problemas que vê
ao seu redor (em sua escola e/ou em seu
bairro/comunidade)? Como e por que defenderia tais
causas? Como Armandinho, faça a sua parte!
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Milton Santos faleceu em 24 de
junho de 2001. Decorridos 20 anos, sua
obra permanece viva. Segue sendo
debatida e atualizada. Nascido em
Brotas de Macaúbas (BA) em 1926, foi o
primeiro geógrafo da América Latina a
receber o Prêmio Vautrin Lud. O prêmio
é considerado o “Nobel da Geografia”.
Lecionou na USP (Universidade de São
Paulo) até sua aposentadoria, em 1997.

Milton Santos 
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Fonte: Adaptado de Observatório do Terceiro Setor. Disponível em: 
https://observatorio3setor.org.br. Acesso em 26/05/21.  

Fonte: Adaptado de Evento Milton Santos 20 anos. Disponível em: 
https://www.miltonsantos20anos.com.br/. Acesso em: 26/05/21. 

Movimentos Sociais: 
o que são e para que foram criados?

Globalização e Meio Técnico-
Científico-Informacional

A globalização ocorre em diferentes escalas
e de forma distinta nos países, atingindo as
pessoas de maneira desigual. Por meio dos
avanços tecnológicos, um meio técnico-científico-
informacional é estabelecido de forma concreta.
Ao mesmo tempo em que há maior integração do
mundo, há uma reafirmação das diferenças entre
os lugares.

Segundo Milton Santos, importante geógrafo
brasileiro, o meio técnico-científico-informacional
é a “cara geográfica da globalização”.
Corresponde à intensificação da aplicação da
ciência, da técnica e da informação no espaço
geográfico. É um conceito, que nos ajuda a
compreender parte da realidade atual.

Veja o Mapa Mental sobre o meio técnico-
científico-informacional elaborado pela aluna
Giulia Nathália da Silva Inácio Santos Costa da
Escola Municipal (09.18.071) Charles Dickens.

Um mapa mental é um recurso gráfico que pode ajudar a 
organizar informações. Podendo ajudá-lo em seus estudos, nele, 
é possível usar cores e símbolos em ramificações, ligando uma 
informação à outra.

O seu desafio será representar o que você
entendeu sobre o conceito de meio técnico-
científico-informacional do seu jeito. Você
poderá fazer um mapa mental como a aluna
Giulia Nathália, um desenho, uma charge, um
meme ou de qualquer outra forma que preferir.
Temos certeza de que você vai conseguir!

Destacou-se por sua atuação em diversas áreas da Geografia,
onde podemos ressaltar seus trabalhos sobre a globalização. Sua
obra caracterizou-se por apresentar um posicionamento crítico ao
sistema capitalista e seus princípios dominantes.

Você sabia que também pode ser um grande geógrafo e/ou
um(a) incrível professor(a) de Geografia? Conheça melhor Milton
Santos e inspire-se em sua história. Faça uma pesquisa sobre ele
e descubra o porquê dele ser tão conhecido, recebendo
reconhecimento internacional por suas obras. Destaque a sua
história de vida, suas principais obras e sua importância para a
Geografia.

Central de Notícias sobre Movimentos Sociais 

No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década 
de 1970. Na época, grandes manifestações foram organizadas 
por diversos segmentos sociais como dos estudantes e dos 
trabalhadores. Responda às questões a seguir em seu caderno.

1.. O que são movimentos sociais? Explique com suas palavra
2. Verdades e mentiras sobre os Movimentos Sociais. Em nossa
central de produção de mídia, você será o(a) responsável por tirar
as Fake News de circulação para deixar os(as) cidadãos(as) da
cidade do Rio de Janeiro melhor informados(as). Você dirá se as
notícias a seguir são verdadeiras ou falsas. Caso encontre alguma
notícia falsa, corrija-a em seu caderno. Pesquise e descubra!

Notícia 4: São formas de
manifestação popular para
protestar e lutar por direitos e
mudanças sociais, sendo
importantes para a democracia.

Notícia 1: O direito de
manifestação está assegurado
pelo artigo 5º, XVI da
Constituição Federal de 1988.

Notícia 2: Movimentos sociais:
um direito não contemplado
pela constituição.

Notícia 3: Os movimentos
sociais surgem e se multiplicam
como uma forma de cobrar das
autoridades privilégios.

Aluna: Giulia Nathália da Silva Inácio Santos Costa
Escola Municipal (09.18.071) Charles Dickens .

Mapa Mental 
do Meio técnico-científico-informacional 
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E aí? Gostou de aprender mais sobre movimentos
sociais? Reflita e responda às questões a seguir
em seu caderno.

1. Você conseguiria estabelecer alguma relação
entre a ampliação dos movimentos sociais e a
globalização? Explique com suas palavras.

2. A seguir, apresentamos uma tirinha e uma
frase. A tirinha é do ilustrador Alexandre Beck,
criador das tirinhas do Armandinho, personagem
questionador e crítico como Mafalda, personagem
que vimos em páginas anteriores. A frase é de
Fernando Birri (cineasta e teórico argentino) e foi
citada por Eduardo Galeano, um dos maiores
nomes na literatura latino-americana.

Relacionando a tirinha de Armandinho com a
frase citada por Galeano, com suas palavras, diga
qual é a importância dos movimentos sociais.

"MOVIMENTOS SOCIAIS NAS REDES"
Os movimentos sociais contemporâneos tratam de

assuntos voltados para questões éticas e de
valores/direitos humanos. Eles surgiram objetivando o
reconhecimento de diversos direitos sociais como, por
exemplo: o movimento negro, o movimento estudantil,
o movimento feminista e o movimento ecológico.

Nesse contexto, atualmente, a internet vem se
tornando um espaço de difusão de informações para
manifestantes se organizarem.

Com o uso massivo das redes sociais, as
informações são compartilhadas de maneira
instantânea, tornando a comunicação muito rápida e
em larga escala, atingindo inúmeras pessoas.
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Q ue legend a explicativ a vo cê escreveri a par a cad a uma 
da s imagen s  a seguir? Pesquise  e descubr a mai s sobre o s
exempl os  de moviment os soc iais  e d e açõe s solidária s
citado s abaix o  e cri e uma legend a explicativa e m torn o  de
cinco linha s para cad a u m deles.  A su a pesquisa deve rá
segui r  o seguint e roteiro:

1. O que é? Por que foi criado?
2. Quais causas o movimento defende?
3. Na sua opinião, quais consequências positivas o movimen-
to pode trazer para a sociedade em termos de democracia e
ampliação de direitos?

https://www.flickr.com/photos/portalpbh/8401945031

Foto: Sebastião Salgado. “Sebastião 
Salgado: fotografia comprometida” 
foi uma mostra itinerante, que 
contou com imagens do fotógrafo 
mineiro. Entre suas publicações 
mais conhecidas estão “Outras 
Américas”, de 1986, obra na qual 
ele mostra a vida dos camponeses 
latino-americanos.

MST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra)
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Vidas Negras importam 
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Chá de Memórias no Museu em maio de
2019. Foto: Arquivo Museu da Maré.

Batalhas de versos também se
consolidam no Rio de Janeiro.

“A utopia está no horizonte. (...) Para que
serve a utopia? Serve para isso: para que eu
não deixe de caminhar”.
(Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano em
“Las palabras andantes?”. Publicado
em Siglo XXI, 1994).

3. Agora é com você! Quais causas sociais, ambientais
ou políticas você defenderia com base nos problemas que vê
ao seu redor (em sua escola e/ou em seu
bairro/comunidade)? Como e por que defenderia tais
causas? Como Armandinho, faça a sua parte!
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Agora que já sabemos o que são movimentos sociais, vamos entender

o que são e para que servem os Organismos Internacionais. Os
Organismos/Organizações internacionais ou Instituições Multilaterais são
entidades criadas pelas principais nações do mundo com o objetivo de
trabalhar em prol do pleno desenvolvimento das diferentes áreas da
atividade humana: política, economia, educação, saúde e segurança, por
exemplo. A seguir, apresentamos uma lista com algumas das principais
organizações. Veja se você já conhecia alguma delas.
ONU -  Organização das Nações Unidas.
UNESCO - Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura. 
OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 
OMS - Organização Mundial da Saúde.
OEA - Organização dos Estados Americanos.
OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte.
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.
FMI - Fundo Monetário Internacional.
FAO -  Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura. 
OMC - Organização Mundial do Comércio.
OIT - Organização Internacional do Trabalho.

A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos

O que você sabe sobre Direitos Huma-
nos? Será que tem alguma relação com as 
organizações internacionais? A Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos é o mais 
influente documento internacional do 
Pós-Guerra. Em 2018, apesar de marcado 
por avanços e retrocessos, chegou a 70 anos. 
O texto foi aprovado pelos Estados-membros 
da ONU (Organização das Nações Unidas), 
incluindo o Brasil, em 1948, três anos após o 
fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Seus 30 artigos compõem a base de todas 
as leis contemporâneas que defendem os 
direitos essenciais de todo o ser humano, 
como o direito à vida, à integridade física, à 
livre expressão e à associação, sem qualquer 
distinção de raça, cor, sexo, religião ou visão 
política.

Fonte: Adaptado de Nexo. Disponível em:
https://www.direitoshumanos70anos.com/. Acesso em 21/05/21. 

A ilustração ao lado foi elaborada por Celso Filho para representar um dos
artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Analise a ilustração e faça
o que se pede em seu caderno.
1. Com suas palavras, descreva a ilustração.

2. Investigue e descubra sobre qual artigo da Declaração Universal de Direitos
Humanos a ilustração ao lado está tratando.

3. Algum direito seu já foi desconsiderado? Você já observou algum tipo de
direito sendo desrespeitado entre as pessoas que você conhece? Quais? Em
sua opinião, o que poderia ser feito para que isso não mais ocorra?
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Ilustração de Celso Filho.

Caso tenha esquecido o que é um mapa mental, é só voltar na página 95
para relembrar. Lá, você encontrará um mapa mental sobre o meio técnico-
científico-informacional feito pela aluna Giulia Nathália. Boa pesquisa!

1. Com suas palavras, fale sobre a importância
dos Organismos Internacionais/Instituições
Multilaterais.

2. Mediante a pandemia de COVID-19, qual
Organismo Internacional tem se destacado em
sua atuação? Por quê? Explique com suas
palavras.

Responda em seu caderno. 

3. Sobre qual dos Organismos Internacionais listados acima,
você gostaria de saber mais? Escolha e faça uma pesquisa
sobre ele. Ao final, monte um mapa mental sobre o Organismo
Internacional que você pesquisou.
O esquema ao lado, poderá servir como

modelo para você montar o
seu mapa mental.
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Direitos Humanos x Cyberbullying 

Praticar cyberbullying ou cancelamento
virtual significa usar o espaço virtual para
hostilizar uma pessoa e/ou um grupo, seja um(a)
professor(a), um(a) colega da escola ou mesmo
desconhecidos, difamando, insultando ou
atacando.

Para exemplificar, imagine uma situação em
que uma pessoa é acusada de algo, publicam sua
foto, seu nome e endereço do local em que estuda.
A notícia espalha-se em diversas mídias por meio
de uma reação coletiva.

Escondidos(as) atrás de uma tela com perfis
falsos ou não, muitos acham que podem insultar as
pessoas e que sairão impunes. Entretanto, caso
tais atitudes se caracterizem como injúria, racismo,
incitação à violência, violação da intimidade e
desrespeito à dignidade humana, dentre outras,
são passíveis de punição legal.

Já para as vítimas, há consequências que
ultrapassam a fronteira virtual: perda de emprego,
depressão, privação de liberdade, ameaças e
violências físicas, apenas para citar alguns
exemplos. A postagem na internet potencializa o
fato em si, seu poder de alcance e consequências.

Veja a lista com dicas de como sobreviver aos ataques e 
manter a saúde mental na internet 

Dicas de boas práticas: 

1 - Entenda o contexto.
2 - Aceite discordâncias.
3 - Coloque-se no lugar do(da) outro(a).
4 - Evite brigas.
5 - Não grite. Evite escrever em caixa alta (letra maiúscula), o 
que é lido como grito na linguagem da internet. 
6 - Não alimente as mensagens de ódio.
Fonte: Adaptado de Correio. Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/. 

Acesso em: 22/05/21 . 
Fonte: Adaptado de Jornal da UNICAMP. Disponível em: https://www.unicamp.br. 

Acesso em: 30/05/21.
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Declaração de Direitos Humanos 

Artigo 1º - “Todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade
e em direitos. Dotados de razão e de
consciência, devem agir uns para
com os outros em espírito de
fraternidade.”

Artigo 19º - “Todo o indivíduo tem
direito à liberdade de opinião e de
expressão (...).”

1. Observe os detalhes da imagem acima e descreva o
que entendeu.

2. Você já passou por algum tipo de cyberbullying ou
cancelamento virtual? Como apoiar um(a) amigo(a) que
esteja passando por isso? Como podemos sobreviver à
violência psicológica presente no mundo digital? Escreva
a sua opinião.

3. Com suas palavras, diga o motivo pelo qual podemos
afirmar que o cyberbullying/cancelamento virtual vai contra
os direitos humanos. Para responder, releia os dois artigos
da Declaração Universal de Direitos Humanos
apresentados ao lado.

Com base na leitura do texto e em sua vivência, responda às questões a seguir em seu caderno.
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Agora que já sabemos o que são movimentos sociais, vamos entender

o que são e para que servem os Organismos Internacionais. Os
Organismos/Organizações internacionais ou Instituições Multilaterais são
entidades criadas pelas principais nações do mundo com o objetivo de
trabalhar em prol do pleno desenvolvimento das diferentes áreas da
atividade humana: política, economia, educação, saúde e segurança, por
exemplo. A seguir, apresentamos uma lista com algumas das principais
organizações. Veja se você já conhecia alguma delas.
ONU -  Organização das Nações Unidas.
UNESCO - Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura. 
OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 
OMS - Organização Mundial da Saúde.
OEA - Organização dos Estados Americanos.
OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte.
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.
FMI - Fundo Monetário Internacional.
FAO -  Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura. 
OMC - Organização Mundial do Comércio.
OIT - Organização Internacional do Trabalho.

A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos

O que você sabe sobre Direitos Huma-
nos? Será que tem alguma relação com as 
organizações internacionais? A Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos é o mais 
influente documento internacional do 
Pós-Guerra. Em 2018, apesar de marcado 
por avanços e retrocessos, chegou a 70 anos. 
O texto foi aprovado pelos Estados-membros 
da ONU (Organização das Nações Unidas), 
incluindo o Brasil, em 1948, três anos após o 
fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Seus 30 artigos compõem a base de todas 
as leis contemporâneas que defendem os 
direitos essenciais de todo o ser humano, 
como o direito à vida, à integridade física, à 
livre expressão e à associação, sem qualquer 
distinção de raça, cor, sexo, religião ou visão 
política.

Fonte: Adaptado de Nexo. Disponível em:
https://www.direitoshumanos70anos.com/. Acesso em 21/05/21. 

A ilustração ao lado foi elaborada por Celso Filho para representar um dos
artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Analise a ilustração e faça
o que se pede em seu caderno.
1. Com suas palavras, descreva a ilustração.

2. Investigue e descubra sobre qual artigo da Declaração Universal de Direitos
Humanos a ilustração ao lado está tratando.

3. Algum direito seu já foi desconsiderado? Você já observou algum tipo de
direito sendo desrespeitado entre as pessoas que você conhece? Quais? Em
sua opinião, o que poderia ser feito para que isso não mais ocorra?
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Ilustração de Celso Filho.

Caso tenha esquecido o que é um mapa mental, é só voltar na página 95
para relembrar. Lá, você encontrará um mapa mental sobre o meio técnico-
científico-informacional feito pela aluna Giulia Nathália. Boa pesquisa!

1. Com suas palavras, fale sobre a importância
dos Organismos Internacionais/Instituições
Multilaterais.

2. Mediante a pandemia de COVID-19, qual
Organismo Internacional tem se destacado em
sua atuação? Por quê? Explique com suas
palavras.

Responda em seu caderno. 

3. Sobre qual dos Organismos Internacionais listados acima,
você gostaria de saber mais? Escolha e faça uma pesquisa
sobre ele. Ao final, monte um mapa mental sobre o Organismo
Internacional que você pesquisou.
O esquema ao lado, poderá servir como

modelo para você montar o
seu mapa mental.
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Direitos Humanos x Cyberbullying 

Praticar cyberbullying ou cancelamento
virtual significa usar o espaço virtual para
hostilizar uma pessoa e/ou um grupo, seja um(a)
professor(a), um(a) colega da escola ou mesmo
desconhecidos, difamando, insultando ou
atacando.

Para exemplificar, imagine uma situação em
que uma pessoa é acusada de algo, publicam sua
foto, seu nome e endereço do local em que estuda.
A notícia espalha-se em diversas mídias por meio
de uma reação coletiva.

Escondidos(as) atrás de uma tela com perfis
falsos ou não, muitos acham que podem insultar as
pessoas e que sairão impunes. Entretanto, caso
tais atitudes se caracterizem como injúria, racismo,
incitação à violência, violação da intimidade e
desrespeito à dignidade humana, dentre outras,
são passíveis de punição legal.

Já para as vítimas, há consequências que
ultrapassam a fronteira virtual: perda de emprego,
depressão, privação de liberdade, ameaças e
violências físicas, apenas para citar alguns
exemplos. A postagem na internet potencializa o
fato em si, seu poder de alcance e consequências.

Veja a lista com dicas de como sobreviver aos ataques e 
manter a saúde mental na internet 

Dicas de boas práticas: 

1 - Entenda o contexto.
2 - Aceite discordâncias.
3 - Coloque-se no lugar do(da) outro(a).
4 - Evite brigas.
5 - Não grite. Evite escrever em caixa alta (letra maiúscula), o 
que é lido como grito na linguagem da internet. 
6 - Não alimente as mensagens de ódio.
Fonte: Adaptado de Correio. Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/. 

Acesso em: 22/05/21 . 
Fonte: Adaptado de Jornal da UNICAMP. Disponível em: https://www.unicamp.br. 

Acesso em: 30/05/21.
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Declaração de Direitos Humanos 

Artigo 1º - “Todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade
e em direitos. Dotados de razão e de
consciência, devem agir uns para
com os outros em espírito de
fraternidade.”

Artigo 19º - “Todo o indivíduo tem
direito à liberdade de opinião e de
expressão (...).”

1. Observe os detalhes da imagem acima e descreva o
que entendeu.

2. Você já passou por algum tipo de cyberbullying ou
cancelamento virtual? Como apoiar um(a) amigo(a) que
esteja passando por isso? Como podemos sobreviver à
violência psicológica presente no mundo digital? Escreva
a sua opinião.

3. Com suas palavras, diga o motivo pelo qual podemos
afirmar que o cyberbullying/cancelamento virtual vai contra
os direitos humanos. Para responder, releia os dois artigos
da Declaração Universal de Direitos Humanos
apresentados ao lado.

Com base na leitura do texto e em sua vivência, responda às questões a seguir em seu caderno.

Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   97Material_Rioeduca_2Semestre_8Ano_completo_27_07_2021_13-57.indd   97 27/07/2021   15:16:2627/07/2021   15:16:26



98

GE
OG

RA
FI

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO

Artigo 14º:

1. Tod o s er humano , víti ma d e
perseguição , t em  o direit o d e
procur ar  e  de goz ar as ilo e m
outr os países.

2. Est e direit o nã o pod e s er
invoca do  em ca so d e
perseguiçã o legitimament e
motivad a po r crime s d e direit o
comu m o u p or ato s contrár ios
ao s objetiv os  e princípio s da s
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Ilustração de Raoni Assis do 14º Artigo da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Será que todos os direitos garantidos pela
Declaração Universal de Direitos Humanos
são sempre respeitados? Os Organismos
Internacionais são fundamentais na defesa
dos Direitos Humanos e na mediação de
conflitos em diferentes países.

Em 2019, por exemplo, houve uma onda
de protestos na América do Sul, período em
que o Escritório de Direitos Humanos da
ONU investigou denúncias de violação de
Direitos Humanos no Chile e na Bolívia.

Populações de países em guerra e menos
desenvolvidas economicamente, geralmente,
convivem com violações mais graves dos
direitos humanos.

Entre conflitos e fluxos migratórios: os desafios na defesa 
dos Direitos Humanos

Notícia 1: Os coiotes no Brasil.
Quadrilhas de traficantes de
pessoas usam fronteiras do Brasil
para trazer imigrantes ilegais. Os
imigrantes contratam
atravessadores para conseguir
entrar ilegalmente no País.

Fonte: Isto é (21/01/16) . Disponível em: 
https://istoe.com.br/127027_OS+COIOTES+NO

+BRASIL/. Acesso em 26/05/21.

Notícia 2: Crianças refugiadas
veem o mar pela primeira vez
no Brasil. Fugindo de conflitos
e perseguições, refugiados
vieram de países africanos
para o Brasil.

Fonte: Adaptado de  BBC (07/12/17). Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-

42246204. Acesso em 16/5/21.

Notícia 3: Imigrantes
chineses são encontrados
em móveis e máquina de
lavar em tentativa de entrar
nos Estados Unidos.

Fonte: G1 (11/12/2019). Disponível em: 
https://g1.globo.com. Acesso em: 17/5/21. 

Notícia 4: Gangorras que
atravessam o muro na fronteira
entre Estados Unidos e México.
Um professor de arquitetura na
Universidade de Berkeley, criou
gangorras nas frestas do muro
para aproximar famílias dos dois
lados da barreira.

Fonte: Adaptado de El País 
(30/07/19). Disponível em:  

https://brasil.elpais.com. Acesso em 15/05/21. 

1. Quais são os motivos que levam uma
pessoa a sair de seu país de origem para outro? Analise trechos 
das notícias a seguir e, em seu caderno, identifique, pelo menos, 
duas causas e duas consequências provocadas pelos fluxos 
migratórios.

2. Para entender os movimentos migratórios, é
fundamental compreender que há fatores de
repulsão e fatores de atração. Os fatores de repulsão
são aqueles que levam uma população a deixar
determinado local por questões socioeconômicas,
políticas e naturais. Já os de atração estão ligados à
melhorias nas condições de vida e de trabalho. O
desenho a seguir nos ajuda a entender as diferenças
entre “migração”, “imigração” e “emigração”.
Vale destacar que o desenho corresponde ao
trabalho enviado pela aluna Beatriz de Mello Nunes
Bezerra da Escola Municipal (03.13.020) Bento
Ribeiro em resposta a uma atividade.

Como você representaria as diferenças entre
esses conceitos? Desenharia ou elaboraria um
esquema? Escreveria? Use a sua criatividade e
escolha a forma que você preferir para explicá-los
em seu caderno.

Aluna: Beatriz de Mello Nunes Bezerra 
Escola: Escola Municipal (03.13.020) Bento Ribeiro  

1. No texto, vimos que, geralmente, populações de países em guerra e menos desenvolvidos economicamente
costumam conviver com violações mais graves dos direitos humanos. Na sua opinião, por que isso acontece?
2. Observe a ilustração acima de Roni de Assis sobre o 14º Artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos e responda: quais pessoas e quais situações estão representadas nessa ilustração? Explique com
suas palavras.
3. Pesquise e descubra as diferenças entre migrantes e refugiados.
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Será que podemos estudar os fluxos migratórios partindo de nós
mesmos e da história da nossa família? A população brasileira é
bastante miscigenada. Pessoas de origens diferentes favoreceram a
formação do povo brasileiro: povos indígenas, africanos, imigrantes
europeus e asiáticos são alguns dos exemplos. A imagem ao lado
apresenta o famoso quadro “Operários” da brasileira Tarsila do Amaral
(1886-1973). Nessa obra, Tarsila representa a sociedade brasileira em
sua diversidade. Observe o quadro e faça as atividades a seguir em seu
caderno.

O QUE OS FLUXOS MIGRATÓRIOS TÊM A VER 
COM A MINHA FAMÍLIA?  
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Quadro Operários 

Você já tentou descobrir a origem do 
seu sobrenome?  

1. Mesmo que seja por meio de traços físicos gerais, no quadro, com
quem você e seus familiares mais se assemelham? Analise e
identifique.
2. Faça o seu autorretrato e escreva uma frase, algo que represente

você. Lembre-se de que um autorretrato é um desenho de si mesmo em
que mostrará como se vê. Expresse-se da melhor maneira que
conseguir.
Ficou  curioso(a)  agora?  Relacionando situações do ambiente familiar à
diversidade de fluxos migratórios em escala mundial, é possível
descobrir pistas sobre a história de nosso país e de nossa história
pessoal. Pesquisando para elaborar essa atividade para vocês, descobri,
por exemplo, que há mais de 1.095.381 brasileiros com o sobrenome
igual ao meu, que é “Vieira” (Leia na revista Super Interessante, “A
origem dos 50 sobrenomes mais comuns no Brasil”). Mas, agora, você
assumirá o papel de pesquisador(a). Nessa atividade, você descobrirá a
origem do seu nome e do seu sobrenome. Para isso, copie e preencha o
quadro ao lado em seu caderno.

Nome e sobrenome

Seu Nome e 
sobrenome

País de Origem 
e/ou significado

Inspirado(a) no Pantera Negra, para desvendar o seu passado, elabore a sua árvore genealógica com o máximo de
informações que conseguir.

Será que consigo saber mais sobre o meu passado?

Ao lado, apresentamos parte da árvore genealógica do
Pantera Negra. Pantera Negra é um super-herói das
histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics,
cuja identidade secreta é T’Challa, rei de Wakanda, um
reino fictício na África. No dia 29/08/20, infelizmente, o
ator Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera
Negra no cinema, faleceu, deixando histórias de
superação no cinema e na vida real.
Lembre-se de que uma árvore genealógica é a sua linha
de ascendência, partindo de você até chegar aos seus
antepassados. Pode conter diversas informações sobre
os antepassados. Nome completo, data e local de
nascimento, data e local do casamento, data e local do
óbito, profissão e escolaridade são algumas dessas
informações.

Fonte: Adaptado do site da Marvel Entertainment por Alex Albane.

Disponível em: https://twitter.com/Marvel/status/962015759600820224. Acesso em: 04/06/21.

Árvore genealógica do Pantera NegraWakanda 
Forever!

Wakanda
para 

sempre!htt
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Artigo 14º:

1. Tod o s er humano , víti ma d e
perseguição , t em  o direit o d e
procur ar  e  de goz ar as ilo e m
outr os países.

2. Est e direit o nã o pod e s er
invoca do  em ca so d e
perseguiçã o legitimament e
motivad a po r crime s d e direit o
comu m o u p or ato s contrár ios
ao s objetiv os  e princípio s da s
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Ilustração de Raoni Assis do 14º Artigo da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Será que todos os direitos garantidos pela
Declaração Universal de Direitos Humanos
são sempre respeitados? Os Organismos
Internacionais são fundamentais na defesa
dos Direitos Humanos e na mediação de
conflitos em diferentes países.

Em 2019, por exemplo, houve uma onda
de protestos na América do Sul, período em
que o Escritório de Direitos Humanos da
ONU investigou denúncias de violação de
Direitos Humanos no Chile e na Bolívia.

Populações de países em guerra e menos
desenvolvidas economicamente, geralmente,
convivem com violações mais graves dos
direitos humanos.

Entre conflitos e fluxos migratórios: os desafios na defesa 
dos Direitos Humanos

Notícia 1: Os coiotes no Brasil.
Quadrilhas de traficantes de
pessoas usam fronteiras do Brasil
para trazer imigrantes ilegais. Os
imigrantes contratam
atravessadores para conseguir
entrar ilegalmente no País.

Fonte: Isto é (21/01/16) . Disponível em: 
https://istoe.com.br/127027_OS+COIOTES+NO

+BRASIL/. Acesso em 26/05/21.

Notícia 2: Crianças refugiadas
veem o mar pela primeira vez
no Brasil. Fugindo de conflitos
e perseguições, refugiados
vieram de países africanos
para o Brasil.

Fonte: Adaptado de  BBC (07/12/17). Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-

42246204. Acesso em 16/5/21.

Notícia 3: Imigrantes
chineses são encontrados
em móveis e máquina de
lavar em tentativa de entrar
nos Estados Unidos.

Fonte: G1 (11/12/2019). Disponível em: 
https://g1.globo.com. Acesso em: 17/5/21. 

Notícia 4: Gangorras que
atravessam o muro na fronteira
entre Estados Unidos e México.
Um professor de arquitetura na
Universidade de Berkeley, criou
gangorras nas frestas do muro
para aproximar famílias dos dois
lados da barreira.

Fonte: Adaptado de El País 
(30/07/19). Disponível em:  

https://brasil.elpais.com. Acesso em 15/05/21. 

1. Quais são os motivos que levam uma
pessoa a sair de seu país de origem para outro? Analise trechos 
das notícias a seguir e, em seu caderno, identifique, pelo menos, 
duas causas e duas consequências provocadas pelos fluxos 
migratórios.

2. Para entender os movimentos migratórios, é
fundamental compreender que há fatores de
repulsão e fatores de atração. Os fatores de repulsão
são aqueles que levam uma população a deixar
determinado local por questões socioeconômicas,
políticas e naturais. Já os de atração estão ligados à
melhorias nas condições de vida e de trabalho. O
desenho a seguir nos ajuda a entender as diferenças
entre “migração”, “imigração” e “emigração”.
Vale destacar que o desenho corresponde ao
trabalho enviado pela aluna Beatriz de Mello Nunes
Bezerra da Escola Municipal (03.13.020) Bento
Ribeiro em resposta a uma atividade.

Como você representaria as diferenças entre
esses conceitos? Desenharia ou elaboraria um
esquema? Escreveria? Use a sua criatividade e
escolha a forma que você preferir para explicá-los
em seu caderno.

Aluna: Beatriz de Mello Nunes Bezerra 
Escola: Escola Municipal (03.13.020) Bento Ribeiro  

1. No texto, vimos que, geralmente, populações de países em guerra e menos desenvolvidos economicamente
costumam conviver com violações mais graves dos direitos humanos. Na sua opinião, por que isso acontece?
2. Observe a ilustração acima de Roni de Assis sobre o 14º Artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos e responda: quais pessoas e quais situações estão representadas nessa ilustração? Explique com
suas palavras.
3. Pesquise e descubra as diferenças entre migrantes e refugiados.
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Será que podemos estudar os fluxos migratórios partindo de nós
mesmos e da história da nossa família? A população brasileira é
bastante miscigenada. Pessoas de origens diferentes favoreceram a
formação do povo brasileiro: povos indígenas, africanos, imigrantes
europeus e asiáticos são alguns dos exemplos. A imagem ao lado
apresenta o famoso quadro “Operários” da brasileira Tarsila do Amaral
(1886-1973). Nessa obra, Tarsila representa a sociedade brasileira em
sua diversidade. Observe o quadro e faça as atividades a seguir em seu
caderno.

O QUE OS FLUXOS MIGRATÓRIOS TÊM A VER 
COM A MINHA FAMÍLIA?  
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Quadro Operários 

Você já tentou descobrir a origem do 
seu sobrenome?  

1. Mesmo que seja por meio de traços físicos gerais, no quadro, com
quem você e seus familiares mais se assemelham? Analise e
identifique.
2. Faça o seu autorretrato e escreva uma frase, algo que represente

você. Lembre-se de que um autorretrato é um desenho de si mesmo em
que mostrará como se vê. Expresse-se da melhor maneira que
conseguir.
Ficou  curioso(a)  agora?  Relacionando situações do ambiente familiar à
diversidade de fluxos migratórios em escala mundial, é possível
descobrir pistas sobre a história de nosso país e de nossa história
pessoal. Pesquisando para elaborar essa atividade para vocês, descobri,
por exemplo, que há mais de 1.095.381 brasileiros com o sobrenome
igual ao meu, que é “Vieira” (Leia na revista Super Interessante, “A
origem dos 50 sobrenomes mais comuns no Brasil”). Mas, agora, você
assumirá o papel de pesquisador(a). Nessa atividade, você descobrirá a
origem do seu nome e do seu sobrenome. Para isso, copie e preencha o
quadro ao lado em seu caderno.

Nome e sobrenome

Seu Nome e 
sobrenome

País de Origem 
e/ou significado

Inspirado(a) no Pantera Negra, para desvendar o seu passado, elabore a sua árvore genealógica com o máximo de
informações que conseguir.

Será que consigo saber mais sobre o meu passado?

Ao lado, apresentamos parte da árvore genealógica do
Pantera Negra. Pantera Negra é um super-herói das
histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics,
cuja identidade secreta é T’Challa, rei de Wakanda, um
reino fictício na África. No dia 29/08/20, infelizmente, o
ator Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera
Negra no cinema, faleceu, deixando histórias de
superação no cinema e na vida real.
Lembre-se de que uma árvore genealógica é a sua linha
de ascendência, partindo de você até chegar aos seus
antepassados. Pode conter diversas informações sobre
os antepassados. Nome completo, data e local de
nascimento, data e local do casamento, data e local do
óbito, profissão e escolaridade são algumas dessas
informações.

Fonte: Adaptado do site da Marvel Entertainment por Alex Albane.

Disponível em: https://twitter.com/Marvel/status/962015759600820224. Acesso em: 04/06/21.

Árvore genealógica do Pantera NegraWakanda 
Forever!

Wakanda
para 

sempre!htt
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Coração americano
Acordei de um sonho 

estranho
Um gosto, vidro e corte
Um sabor de chocolate 
No corpo e na cidade

(...)
A espera na fila imensa

E o corpo negro se esqueceu 
Estava em San Vicente 
A cidade e suas luzes

Estava em San Vicente 
As mulheres e os homens 

Coração americano 
Um sabor de vidro e corte (...)

Música 1. San Vicente 
(Milton Nascimento)
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Mapa Mudo  dos Continentes

O cantor e compositor brasileiro, Milton Nascimento é um dos maiores nomes da MPB
(Música Popular Brasileira). Abaixo, veja a sua foto e um resumo de sua biografia.

Na letra das canções apresentadas a seguir, Milton Nascimento faz referência aos continentes, que estudaremos
nesse material, sinalizando problemáticas sociais vivenciadas neles em diferentes tempos históricos.

Leia os trechos das canções apresentados a seguir e faça o que se pede em seu caderno.
1. Copie os trechos em que Milton Nascimento cita, de maneira direta ou indireta, o nome dos continentes
abordados.
2. No mapa mudo abaixo, cada continente foi representado por uma cor. O seu desafio será localizar os continentes
em estudo, envolvendo-os ou escrevendo a cor que os representa no mapa.
3. Pesquise a história das duas músicas apresentadas. Você verá que, por meio dessa pesquisa, você aprenderá
mais sobre a história desses dois continentes.

Milton Nascimento 

Milton Nascimento
nasceu no Rio de Janeiro
em 1942 e demonstrava
interesse pela música
desde criança. Com dois
anos, ficou órfão de mãe,
passando a morar com a
avó em Juiz de Fora,
Minas Gerais. Com seis
anos, passou a morar no
município de Três Pontas
com os pais adotivos.

Fonte: Letras. Disponível em:  https://www.letras.mus.br/milton-nascimento. Acesso em 25/05/21.
Fonte: Adaptado de Ebiografia. Disponível em: https://www.ebiografia.com. Acesso em 25/5/21. 

Reviver
Tudo o que sofreu

Porto de desesperança e lágrima
Dor de solidão (...)

Guarda o toque do tambor
Pra saudar tua beleza

Na volta da razão
Pele negra, quente e meiga (...)
A canção segue a pedir por ti

(a canção segue a pedir por nós)
África, berço de meus pais
Ouço a voz de seu lamento

De multidão
Grade e escravidão

A vergonha dia a dia (...) 

Música 2. Lágrimas do Sul
(Milton Nascimento)

Um mapa mudo é 
um mapa que permite 

diferentes usos e 
abrange 

distintos conteúdos.

O CONTINENTE AMERICANO E O CONTINENTE AFRICANO  
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Nossos traços, nossa cultura, nossa história:
o Brasil e o Continente Africano em conexão

A história da África é parte indissociável da história da humanidade. A África é o berço da espécie
humana. Em toda a sua longa história, os nativos do continente africano relacionaram-se com os habitantes de
outras regiões e continentes. Seus conhecimentos, produtos, criações e ideias circularam o mundo, assim
como os seus criadores. O longo processo de exploração das riquezas do Continente Africano pelos europeus
deixou efeitos profundos sobre a África. Seus recursos naturais foram dilapidados e seus filhos e filhas foram
espalhados pelo continente e pelo mundo.

Por conta da escravidão, o território brasileiro também começou a ser povoado pelos africanos. Vindos de
diferentes regiões e com vivências diversas, eles traziam consigo uma ampla gama de culturas. Grande foi o
esforço para “branqueá-los”, forçando a conversão ao catolicismo e a adoção de língua e nomes portugueses,
além de castigar os que se recusavam a abandonar os costumes nativos. Entretanto, além da resistência física
como os quilombos, emboscadas e motins, os negros que forjaram o nosso país foram mantendo viva a
memória de suas raízes.

Foi nesse Brasil colonial envolvido pelo imaginário africano que surgiram religiões seguidas por milhões de
brasileiros. Rodas de samba, chorinho e bossa nova surgiram por influência de tradições musicais de origem
africana, em especial, o lundu, que deu tom e ritmo ao que veio depois. Unindo dança e arte marcial, a
capoeira brasileira, hoje, é patrimônio cultural da humanidade. A feijoada, o vatapá e o azeite de dendê não
existiriam no Brasil. E, dentre outras, palavras como moleque, caçula e farofa não teriam sido incorporadas ao
nosso vocabulário. Fonte: Adaptado de Super Interessante (11/11/19). Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/como-portugal-moldou-

a-historia-do-continente-africano/. Acesso em: 27/05/21. 

MÔNICA, Lima e Souza. A África na história do Brasil e do mundo. In: Amilcar Araujo Pereira (Org.). Educação das relações 
étnico-raciais no Brasil: trabalhando com história e culturas africanas e afro-brasileiras nas salas de aula. Brasília: Fundação

Vale, 2014, p. 11. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232103POR.pdf. Acesso  em 23/05/21.  

Reflita sobre o texto que acabou de ler e responda às questões a seguir em seu caderno. 

"(...) A África está nos brasileiros,
em sua cultura e em sua vida,
independentemente da origem
familiar pessoal. Sendo brasileiros,
carrega-se dentro de si muito da
África. Portanto, conhecer a história
da África é um caminho
para entender melhor a si próprio."

MÔNICA, Lima e Souza. A África na história do 
Brasil e do mundo. In: Amilcar Araujo Pereira 

(Org.). Educação das relações étnico-raciais no 
Brasil: trabalhando com história e culturas 

africanas e afro-brasileiras nas salas de aula. 
Brasília: Fundação Vale, 2014, p. 11. Disponível 

em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/2

32103POR.pdf. Acesso  em 23/05/21.  

1. Como o Brasil e a África se
conectam? Tendo como base a
leitura do texto acima, explique a
citação a seguir com suas
palavras.

2. Refugiados africanos falam sobre experiências de racismo no Brasil:
“Dói muito!” Pessoas que chegam da África em busca de refúgio no Brasil,
descrevem como se sentem ao perceberem os impactos que a pigmentação do
corpo exerce nas relações sociais e nas estruturas da sociedade brasileira.
Você já sofreu algum tipo de discriminação? Como se sentiu? Na sua opinião,
como podemos acabar e/ou reduzir o preconceito no Brasil?

"Se você é africano, as pessoas nunca acham que você tem uma formação. A
primeira coisa que pensam é que você é muito pobre e que nunca foi à escola
Quando digo que sou formada em Serviço Social, as pessoas ficam chocadas.
(...)". (Relato de Lauren, refugiada de Uganda).

"Existe um racismo sutil, é claro que existe. Não é algo evidente. Eu demorei a
entender". "Sinto que fazem as coisas de forma indireta. A maneira como as pessoas
agem ou olham... Você entende.“ (Relato da nigeriana Bola, que vive no Rio de
Janeiro)."

"Aqui no Brasil existe racismo, sim. Eu sofro racismo quase todos os dias. No ônibus,
no trem, na rua. Sabemos que não é algo de hoje e que isso existe no mundo inteiro.
(...)". (Relato do congolês Nzoma).

Fonte: Adaptado de Pares Caritas –RJ (Programa de Atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio). 
Disponível em: http://www.caritas-rj.org.br/refugiados-africanos-falam-sobre-experiencias-de-racismo-no-

brasil.html. Acesso em: 28/05/21
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Coração americano
Acordei de um sonho 

estranho
Um gosto, vidro e corte
Um sabor de chocolate 
No corpo e na cidade

(...)
A espera na fila imensa

E o corpo negro se esqueceu 
Estava em San Vicente 
A cidade e suas luzes

Estava em San Vicente 
As mulheres e os homens 

Coração americano 
Um sabor de vidro e corte (...)

Música 1. San Vicente 
(Milton Nascimento)
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Mapa Mudo  dos Continentes

O cantor e compositor brasileiro, Milton Nascimento é um dos maiores nomes da MPB
(Música Popular Brasileira). Abaixo, veja a sua foto e um resumo de sua biografia.

Na letra das canções apresentadas a seguir, Milton Nascimento faz referência aos continentes, que estudaremos
nesse material, sinalizando problemáticas sociais vivenciadas neles em diferentes tempos históricos.

Leia os trechos das canções apresentados a seguir e faça o que se pede em seu caderno.
1. Copie os trechos em que Milton Nascimento cita, de maneira direta ou indireta, o nome dos continentes
abordados.
2. No mapa mudo abaixo, cada continente foi representado por uma cor. O seu desafio será localizar os continentes
em estudo, envolvendo-os ou escrevendo a cor que os representa no mapa.
3. Pesquise a história das duas músicas apresentadas. Você verá que, por meio dessa pesquisa, você aprenderá
mais sobre a história desses dois continentes.

Milton Nascimento 

Milton Nascimento
nasceu no Rio de Janeiro
em 1942 e demonstrava
interesse pela música
desde criança. Com dois
anos, ficou órfão de mãe,
passando a morar com a
avó em Juiz de Fora,
Minas Gerais. Com seis
anos, passou a morar no
município de Três Pontas
com os pais adotivos.

Fonte: Letras. Disponível em:  https://www.letras.mus.br/milton-nascimento. Acesso em 25/05/21.
Fonte: Adaptado de Ebiografia. Disponível em: https://www.ebiografia.com. Acesso em 25/5/21. 

Reviver
Tudo o que sofreu

Porto de desesperança e lágrima
Dor de solidão (...)

Guarda o toque do tambor
Pra saudar tua beleza

Na volta da razão
Pele negra, quente e meiga (...)
A canção segue a pedir por ti

(a canção segue a pedir por nós)
África, berço de meus pais
Ouço a voz de seu lamento

De multidão
Grade e escravidão

A vergonha dia a dia (...) 

Música 2. Lágrimas do Sul
(Milton Nascimento)

Um mapa mudo é 
um mapa que permite 

diferentes usos e 
abrange 

distintos conteúdos.
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Nossos traços, nossa cultura, nossa história:
o Brasil e o Continente Africano em conexão

A história da África é parte indissociável da história da humanidade. A África é o berço da espécie
humana. Em toda a sua longa história, os nativos do continente africano relacionaram-se com os habitantes de
outras regiões e continentes. Seus conhecimentos, produtos, criações e ideias circularam o mundo, assim
como os seus criadores. O longo processo de exploração das riquezas do Continente Africano pelos europeus
deixou efeitos profundos sobre a África. Seus recursos naturais foram dilapidados e seus filhos e filhas foram
espalhados pelo continente e pelo mundo.

Por conta da escravidão, o território brasileiro também começou a ser povoado pelos africanos. Vindos de
diferentes regiões e com vivências diversas, eles traziam consigo uma ampla gama de culturas. Grande foi o
esforço para “branqueá-los”, forçando a conversão ao catolicismo e a adoção de língua e nomes portugueses,
além de castigar os que se recusavam a abandonar os costumes nativos. Entretanto, além da resistência física
como os quilombos, emboscadas e motins, os negros que forjaram o nosso país foram mantendo viva a
memória de suas raízes.

Foi nesse Brasil colonial envolvido pelo imaginário africano que surgiram religiões seguidas por milhões de
brasileiros. Rodas de samba, chorinho e bossa nova surgiram por influência de tradições musicais de origem
africana, em especial, o lundu, que deu tom e ritmo ao que veio depois. Unindo dança e arte marcial, a
capoeira brasileira, hoje, é patrimônio cultural da humanidade. A feijoada, o vatapá e o azeite de dendê não
existiriam no Brasil. E, dentre outras, palavras como moleque, caçula e farofa não teriam sido incorporadas ao
nosso vocabulário. Fonte: Adaptado de Super Interessante (11/11/19). Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/como-portugal-moldou-

a-historia-do-continente-africano/. Acesso em: 27/05/21. 

MÔNICA, Lima e Souza. A África na história do Brasil e do mundo. In: Amilcar Araujo Pereira (Org.). Educação das relações 
étnico-raciais no Brasil: trabalhando com história e culturas africanas e afro-brasileiras nas salas de aula. Brasília: Fundação

Vale, 2014, p. 11. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232103POR.pdf. Acesso  em 23/05/21.  

Reflita sobre o texto que acabou de ler e responda às questões a seguir em seu caderno. 

"(...) A África está nos brasileiros,
em sua cultura e em sua vida,
independentemente da origem
familiar pessoal. Sendo brasileiros,
carrega-se dentro de si muito da
África. Portanto, conhecer a história
da África é um caminho
para entender melhor a si próprio."

MÔNICA, Lima e Souza. A África na história do 
Brasil e do mundo. In: Amilcar Araujo Pereira 

(Org.). Educação das relações étnico-raciais no 
Brasil: trabalhando com história e culturas 

africanas e afro-brasileiras nas salas de aula. 
Brasília: Fundação Vale, 2014, p. 11. Disponível 

em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/2

32103POR.pdf. Acesso  em 23/05/21.  

1. Como o Brasil e a África se
conectam? Tendo como base a
leitura do texto acima, explique a
citação a seguir com suas
palavras.

2. Refugiados africanos falam sobre experiências de racismo no Brasil:
“Dói muito!” Pessoas que chegam da África em busca de refúgio no Brasil,
descrevem como se sentem ao perceberem os impactos que a pigmentação do
corpo exerce nas relações sociais e nas estruturas da sociedade brasileira.
Você já sofreu algum tipo de discriminação? Como se sentiu? Na sua opinião,
como podemos acabar e/ou reduzir o preconceito no Brasil?

"Se você é africano, as pessoas nunca acham que você tem uma formação. A
primeira coisa que pensam é que você é muito pobre e que nunca foi à escola
Quando digo que sou formada em Serviço Social, as pessoas ficam chocadas.
(...)". (Relato de Lauren, refugiada de Uganda).

"Existe um racismo sutil, é claro que existe. Não é algo evidente. Eu demorei a
entender". "Sinto que fazem as coisas de forma indireta. A maneira como as pessoas
agem ou olham... Você entende.“ (Relato da nigeriana Bola, que vive no Rio de
Janeiro)."

"Aqui no Brasil existe racismo, sim. Eu sofro racismo quase todos os dias. No ônibus,
no trem, na rua. Sabemos que não é algo de hoje e que isso existe no mundo inteiro.
(...)". (Relato do congolês Nzoma).

Fonte: Adaptado de Pares Caritas –RJ (Programa de Atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio). 
Disponível em: http://www.caritas-rj.org.br/refugiados-africanos-falam-sobre-experiencias-de-racismo-no-

brasil.html. Acesso em: 28/05/21
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Resistência e Memória Negra: 
Quilombos urbanos no Rio de Janeiro

Passada duas décadas do século XXI, Sacopã, Pedra
do Sal e Camorim estão entre os quilombos que resistem
ao apagamento da memória, ao desaparecimento cultural
ou à especulação imobiliária, e sobrevivem. A resistência
dos quilombos nacionais ganhou força em 2003, com o
Decreto nº 4887, que regulamenta a demarcação e a
titulação das terras dos descendentes dos quilombolas.

Fonte: Adaptado de Uol. Disponível em: noticias.uol.com.br. Acesso em: 15/05/21.

A ÁFRICA ESTÁ NO RIO DE JANEIRO? COMO ASSIM? 
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Quilombo Sacopã
(Luiz Sacopã em meio a retratos de família)

Quilombo  do Camorim

Quilombo Pedra do Sal
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A seguir, apresentaremos duas imagens de

lugares que nos ajudam a resguardar a cultura afro-
brasileira em nossa cidade. O seu desafio agora será
diferente. Você terá que descobrir sobre qual
instituição ou lugar estamos falando por meio da
legenda explicativa das imagens. Ao descobrir, você
dará um título a cada imagem. Preparado(a)? Faça
em seu caderno.
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O velho cais de pedra está agora exposto, após
sucessivos projetos de recuperação no Rio de
Janeiro.
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Está situado dentro da Igreja de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Tem
um acervo que, além do registro da história, inclui
objetos de culto religioso.

Observe as imagens e faça uma pesquisa sobre os
três quilombos apresentados. Em seu caderno, crie
uma legenda explicativa para cada uma das imagens,
destacando a importância que esses quilombos têm
para a cidade do Rio de Janeiro.

Mire sua câmera no QR 
Code ao lado para 
assistir ao vídeo 

“Heranças Africanas”, 
programa da Série 

Tempo de estudar da 
Multirio.
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Mapa 1: Povos Indígenas do Brasil na época do “descobrimento” 

Fonte: No Amazonas é Assim (website) - Domínio Público, Wikicommons.
Disponível em: https://atlas.fgv.br/marcos/os-povos-americanos/midias/mapa-do-brasil-

mostrando-os-principais-povos-indigenas-epoca-do. Acesso em: 24/05/21.

NOSSOS TRAÇOS, NOSSA CULTURA, NOSSA HISTÓRIA:
OS POVOS ORIGINÁRIOS NO BRASIL E NO CONTINENTE AMERICANO

Mas e quem estava no Brasil antes dos
europeus e dos povos africanos chegarem?
Não podemos esquecer que muito antes de os
europeus chegarem às terras que passariam a
ser chamadas de América no final do século XV,
várias sociedades já tinham se formado no
continente e estavam distribuídas de norte a sul.
Os povos originários da América viviam em
comunidades com diferentes níveis de
organização. Após realizar a leitura do mapa
ao lado, faça o que se pede em seu caderno:

1. Observe o mapa 1 e escreva o nome de
povos indígenas que se destacavam na área em
que se consolidou o território brasileiro.

2. Entende-se que a garantia de direitos de
cidadania aos povos indígenas fundamenta-se
no reconhecimento da diversidade. Por que é
importante garantir direitos a todos(as)? Explique
com suas palavras.

3. O IELA (Instituto de Estudos Latino-
Americanos da Universidade de Santa Catarina)
é referência no debate da integração da América
Latina e na defesa dos povos originários dessa
região. A partir das pesquisas realizadas pelo
IELA, podemos compreender como esses povos
viviam e como sobrevivem até hoje. Pesquise e
descubra onde e como viviam os grupos
Astecas, Maias e Incas.

4. A América é o segundo maior continente do
mundo e pode ser regionalizada em América do
Norte, América Central e América do Sul. No
mapa 2, podemos ver o território da América do
Sul. Com base na leitura desse mapa, faça o
que se pede em seu caderno.
A) Desenhe o mapa da América do Sul.
B) Pinte o mapa com as cores indicadas.
C) Escreva o nome de, pelo menos, dois países
que fazem fronteira com o Brasil.
D) Pesquise e descubra o nome dos países que
compõem a América do Norte para que comece
a conhecer a região que estudaremos nas
páginas seguintes.

Mapa 2: Mapa Político da América do Sul 

Fonte: IBGE.  Disponível em: 
https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_mundo/po

litico/america_sul_pol.pdf. Acesso em: 24/05/21.
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Resistência e Memória Negra: 
Quilombos urbanos no Rio de Janeiro

Passada duas décadas do século XXI, Sacopã, Pedra
do Sal e Camorim estão entre os quilombos que resistem
ao apagamento da memória, ao desaparecimento cultural
ou à especulação imobiliária, e sobrevivem. A resistência
dos quilombos nacionais ganhou força em 2003, com o
Decreto nº 4887, que regulamenta a demarcação e a
titulação das terras dos descendentes dos quilombolas.

Fonte: Adaptado de Uol. Disponível em: noticias.uol.com.br. Acesso em: 15/05/21.

A ÁFRICA ESTÁ NO RIO DE JANEIRO? COMO ASSIM? 
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A seguir, apresentaremos duas imagens de
lugares que nos ajudam a resguardar a cultura afro-
brasileira em nossa cidade. O seu desafio agora será
diferente. Você terá que descobrir sobre qual
instituição ou lugar estamos falando por meio da
legenda explicativa das imagens. Ao descobrir, você
dará um título a cada imagem. Preparado(a)? Faça
em seu caderno.
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O velho cais de pedra está agora exposto, após
sucessivos projetos de recuperação no Rio de
Janeiro.
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Está situado dentro da Igreja de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Tem
um acervo que, além do registro da história, inclui
objetos de culto religioso.

Observe as imagens e faça uma pesquisa sobre os
três quilombos apresentados. Em seu caderno, crie
uma legenda explicativa para cada uma das imagens,
destacando a importância que esses quilombos têm
para a cidade do Rio de Janeiro.

Mire sua câmera no QR 
Code ao lado para 
assistir ao vídeo 

“Heranças Africanas”, 
programa da Série 

Tempo de estudar da 
Multirio.
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Mapa 1: Povos Indígenas do Brasil na época do “descobrimento” 

Fonte: No Amazonas é Assim (website) - Domínio Público, Wikicommons.
Disponível em: https://atlas.fgv.br/marcos/os-povos-americanos/midias/mapa-do-brasil-

mostrando-os-principais-povos-indigenas-epoca-do. Acesso em: 24/05/21.

NOSSOS TRAÇOS, NOSSA CULTURA, NOSSA HISTÓRIA:
OS POVOS ORIGINÁRIOS NO BRASIL E NO CONTINENTE AMERICANO

Mas e quem estava no Brasil antes dos
europeus e dos povos africanos chegarem?
Não podemos esquecer que muito antes de os
europeus chegarem às terras que passariam a
ser chamadas de América no final do século XV,
várias sociedades já tinham se formado no
continente e estavam distribuídas de norte a sul.
Os povos originários da América viviam em
comunidades com diferentes níveis de
organização. Após realizar a leitura do mapa
ao lado, faça o que se pede em seu caderno:

1. Observe o mapa 1 e escreva o nome de
povos indígenas que se destacavam na área em
que se consolidou o território brasileiro.

2. Entende-se que a garantia de direitos de
cidadania aos povos indígenas fundamenta-se
no reconhecimento da diversidade. Por que é
importante garantir direitos a todos(as)? Explique
com suas palavras.

3. O IELA (Instituto de Estudos Latino-
Americanos da Universidade de Santa Catarina)
é referência no debate da integração da América
Latina e na defesa dos povos originários dessa
região. A partir das pesquisas realizadas pelo
IELA, podemos compreender como esses povos
viviam e como sobrevivem até hoje. Pesquise e
descubra onde e como viviam os grupos
Astecas, Maias e Incas.

4. A América é o segundo maior continente do
mundo e pode ser regionalizada em América do
Norte, América Central e América do Sul. No
mapa 2, podemos ver o território da América do
Sul. Com base na leitura desse mapa, faça o
que se pede em seu caderno.
A) Desenhe o mapa da América do Sul.
B) Pinte o mapa com as cores indicadas.
C) Escreva o nome de, pelo menos, dois países
que fazem fronteira com o Brasil.
D) Pesquise e descubra o nome dos países que
compõem a América do Norte para que comece
a conhecer a região que estudaremos nas
páginas seguintes.

Mapa 2: Mapa Político da América do Sul 

Fonte: IBGE.  Disponível em: 
https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_mundo/po

litico/america_sul_pol.pdf. Acesso em: 24/05/21.
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Mapa Mudo da América

América do Norte, América Central e América do Sul ou América Anglo-Saxônica e América Latina? Afinal,
como a América é regionalizada? As duas formas estão corretas! A primeira regionalização baseia-se na localização
geográfica dos países e a segunda tem como referência fatores econômicos e o processo de formação histórico-cultural.

Viu? Não é tão difícil assim. São os mesmos países. Só os critérios escolhidos para analisá-los que mudam de
acordo com o estudo que queremos fazer. Por esse e outros motivos, o conceito de região (regionalização) é tão
importante na Geografia. Até sem percebermos, ele nos ajuda muito em nossas análises.

Vamos ver se você entendeu mesmo? Faça o que se pede em seu caderno. Não se esqueça de ler a dica que
deixamos para você ao lado do mapa. Ela vai ajudá-lo(la) a desvendar esse enigma. Precisando, converse com o(a)
seu(a) professor(a) durante a realização da atividade para tirar dúvidas.

Estados Unidos e Canadá formam a
América Anglo-Saxônica e, localizados
na América do Norte, economicamente,
são os países mais desenvolvidos do
Continente Americano. O inglês é a
língua predominante nesses
países. Dizemos que é predominante
porque outras línguas também estão
presentes como no caso do Canadá, onde
o inglês e o francês são falados.

Por outro lado, a América Latina,
região da qual o Brasil faz parte, é
formada por países com menor nível de
desenvolvimento econômico quando
comparados aos Estados Unidos e ao
Canadá, por exemplo. De maneira geral,
na América Latina, as línguas derivadas
do latim (como português e espanhol) são
faladas, abrangendo os países
pertencentes à América Central e à
América do Sul.

1. Na última pergunta da página anterior, você descobriu quais são os países que compõem a América do
Norte. São eles: Estados Unidos, Canadá e México. Porém, quando falamos da regionalização/divisão em América
Anglo-Saxônica e em América Latina, percebemos que o México faz parte da América Latina, enquanto Estados Unidos
e Canadá fazem parte da América Anglo-Saxônica. Por que isso acontece? Tente explicar com suas palavras.
2. Agora, observe o mapa mudo da América apresentado abaixo e faça o que se pede no próprio mapa ou
desenhe-o em seu caderno.
A) Muitos(as) alunos(as) têm dificuldade de localizar o Brasil no mapa quando apresentamos todo o Continente
Americano. E quando apresentamos o mapa-múndi, confundem o território brasileiro com o território do Continente
Africano. Para que não fique confuso(a) ou erre, observe a forma do território brasileiro e escreva o nome do nosso país
nele . Querendo se localizar no mapa-múndi novamente, retorne à página 100.
B) Localize corretament e  e escre va  o nome do s paíse s qu e compõe m  a Améri ca Anglo-Saxônica.
C) Localize  e pint e  a Améri ca Anglo-Saxônica d e amarel o  e  a Améri ca Lat ina c om  a c or marrom.
D) Inc lua  o nome d o Ocean o Atlântico  e d o Ocean o Pacífi co n o mapa.
E) Cri e uma legend a para  o s eu mapa.

Legenda

http://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_mudos/mapas_do_mundo/americas.pdf
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DINÂMICA DEMOGRÁFICA E INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

1.   O  s Estado    s Unido    s (EUA   ) t êm     a mai o   r
populaçã    o absolut a  d   o Continent    e
American o,  ficand o     o Brasil  e   m segun d   o
lugar  . Quai s  o   s paíse    s qu e   s  e destac a   m
n o   s outr o   s continentes    ? Obse rve     a
anamorfos e  d   o mapa 1     e identifiqu e     o
nom e  d   e d oi   s paíse    s q ue   s  e destac a   m n    o
mund    o e    m termo    s populacionais.

2. Pesquis e     e descubr a     a populaçã    o atu al 
do    s paíse s     a seguir  : Estado    s Unido s     e
Canad    á n    a Améri    ca Anglo-Saxônica  . Brasil 
 e mai s  u   m paí s  d   a Améri    ca Lati n   a qu  evo    cê
ten h   a vontad    e d    e conhecer.

3. Que país apresentou o maior PIB
(Produto Interno Bruto) da América,
sendo destaque no mundo? Observe a
anamorfose do mapa 2. Pelas formas e
cores do mapa, descreva as diferenças
que identificou na América Anglo-Saxônica
e na América Latina no que se refere
ao PIB.

4. Por que muitas pessoas desejam migrar
para os Estados Unidos e para o Canadá?
Será que os(as) migrantes são sempre bem
recebidos(as) e/ou encontram melhores
condições de vida? Dê a sua opinião.

5. Pesquise e converse com o(a) seu(sua)
professor(a) sobre a política migratória
implementada pelos Estados Unidos,
comparando-a em dois períodos: no
governo de Donald Trump (2017-2021)
e no governo atual de Joe Biden. Para
isso, considere os aspectos a seguir:
construção de um muro na fronteira entre
os Estados Unidos e  México X respeito aos
direitos humanos.
Boa pesquisa!

Nessa página, há duas anamorfoses. No mapa 1, apresentamos a anamorfose da população mundial total (2017) e,
no mapa 2, a anamorfose da riqueza econômica dos países pelo PIB (Produto Interno Bruto). Mas o que é uma
anamorfose? Na anamorfose geográfica, cada território é redesenhado de acordo com o tema de interesse, uma técnica
que permite que vejamos de forma mais direta o mapa e os dados por ele representado. Tendo a América Anglo-
Saxônica e a América Latina como referência, observe os mapas e responda às questões a seguir em seu caderno.

Fonte: Base de Dados de Agregados Principais das Contas Nacionais, Nações Unidas. Disponível em: 
https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20815-anamorfose.html. Acesso em 22/05/21. 

Mapa 2: Anamorfose da Riqueza Econômica dos Países pelo PIB (2016)

Mapa 1: Anamorfose da População Mundial Total (2017)

Fonte: População Mundial: 2017, Nações Unidas. Disponível em: 
https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20815-anamorfose.html. Acesso em 21/05/21. 
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Mapa Mudo da América

América do Norte, América Central e América do Sul ou América Anglo-Saxônica e América Latina? Afinal,
como a América é regionalizada? As duas formas estão corretas! A primeira regionalização baseia-se na localização
geográfica dos países e a segunda tem como referência fatores econômicos e o processo de formação histórico-cultural.

Viu? Não é tão difícil assim. São os mesmos países. Só os critérios escolhidos para analisá-los que mudam de
acordo com o estudo que queremos fazer. Por esse e outros motivos, o conceito de região (regionalização) é tão
importante na Geografia. Até sem percebermos, ele nos ajuda muito em nossas análises.

Vamos ver se você entendeu mesmo? Faça o que se pede em seu caderno. Não se esqueça de ler a dica que
deixamos para você ao lado do mapa. Ela vai ajudá-lo(la) a desvendar esse enigma. Precisando, converse com o(a)
seu(a) professor(a) durante a realização da atividade para tirar dúvidas.

Estados Unidos e Canadá formam a
América Anglo-Saxônica e, localizados
na América do Norte, economicamente,
são os países mais desenvolvidos do
Continente Americano. O inglês é a
língua predominante nesses
países. Dizemos que é predominante
porque outras línguas também estão
presentes como no caso do Canadá, onde
o inglês e o francês são falados.

Por outro lado, a América Latina,
região da qual o Brasil faz parte, é
formada por países com menor nível de
desenvolvimento econômico quando
comparados aos Estados Unidos e ao
Canadá, por exemplo. De maneira geral,
na América Latina, as línguas derivadas
do latim (como português e espanhol) são
faladas, abrangendo os países
pertencentes à América Central e à
América do Sul.

1. Na última pergunta da página anterior, você descobriu quais são os países que compõem a América do
Norte. São eles: Estados Unidos, Canadá e México. Porém, quando falamos da regionalização/divisão em América
Anglo-Saxônica e em América Latina, percebemos que o México faz parte da América Latina, enquanto Estados Unidos
e Canadá fazem parte da América Anglo-Saxônica. Por que isso acontece? Tente explicar com suas palavras.
2. Agora, observe o mapa mudo da América apresentado abaixo e faça o que se pede no próprio mapa ou
desenhe-o em seu caderno.
A) Muitos(as) alunos(as) têm dificuldade de localizar o Brasil no mapa quando apresentamos todo o Continente
Americano. E quando apresentamos o mapa-múndi, confundem o território brasileiro com o território do Continente
Africano. Para que não fique confuso(a) ou erre, observe a forma do território brasileiro e escreva o nome do nosso país
nele . Querendo se localizar no mapa-múndi novamente, retorne à página 100.
B) Localize corretament e  e escre va  o nome do s paíse s qu e compõe m  a Améri ca Anglo-Saxônica.
C) Localize  e pint e  a Améri ca Anglo-Saxônica d e amarel o  e  a Améri ca Lat ina c om  a c or marrom.
D) Inc lua  o nome d o Ocean o Atlântico  e d o Ocean o Pacífi co n o mapa.
E) Cri e uma legend a para  o s eu mapa.

Legenda

http://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_mudos/mapas_do_mundo/americas.pdf
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1.   O  s Estado    s Unido    s (EUA   ) t êm     a mai o   r
populaçã    o absolut a  d   o Continent    e
American o,  ficand o     o Brasil  e   m segun d   o
lugar  . Quai s  o   s paíse    s qu e   s  e destac a   m
n o   s outr o   s continentes    ? Obse rve     a
anamorfos e  d   o mapa 1     e identifiqu e     o
nom e  d   e d oi   s paíse    s q ue   s  e destac a   m n    o
mund    o e    m termo    s populacionais.

2. Pesquis e     e descubr a     a populaçã    o atu al 
do    s paíse s     a seguir  : Estado    s Unido s     e
Canad    á n    a Améri    ca Anglo-Saxônica  . Brasil 
 e mai s  u   m paí s  d   a Améri    ca Lati n   a qu  evo    cê
ten h   a vontad    e d    e conhecer.

3. Que país apresentou o maior PIB
(Produto Interno Bruto) da América,
sendo destaque no mundo? Observe a
anamorfose do mapa 2. Pelas formas e
cores do mapa, descreva as diferenças
que identificou na América Anglo-Saxônica
e na América Latina no que se refere
ao PIB.

4. Por que muitas pessoas desejam migrar
para os Estados Unidos e para o Canadá?
Será que os(as) migrantes são sempre bem
recebidos(as) e/ou encontram melhores
condições de vida? Dê a sua opinião.

5. Pesquise e converse com o(a) seu(sua)
professor(a) sobre a política migratória
implementada pelos Estados Unidos,
comparando-a em dois períodos: no
governo de Donald Trump (2017-2021)
e no governo atual de Joe Biden. Para
isso, considere os aspectos a seguir:
construção de um muro na fronteira entre
os Estados Unidos e  México X respeito aos
direitos humanos.
Boa pesquisa!

Nessa página, há duas anamorfoses. No mapa 1, apresentamos a anamorfose da população mundial total (2017) e,
no mapa 2, a anamorfose da riqueza econômica dos países pelo PIB (Produto Interno Bruto). Mas o que é uma
anamorfose? Na anamorfose geográfica, cada território é redesenhado de acordo com o tema de interesse, uma técnica
que permite que vejamos de forma mais direta o mapa e os dados por ele representado. Tendo a América Anglo-
Saxônica e a América Latina como referência, observe os mapas e responda às questões a seguir em seu caderno.

Fonte: Base de Dados de Agregados Principais das Contas Nacionais, Nações Unidas. Disponível em: 
https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20815-anamorfose.html. Acesso em 22/05/21. 

Mapa 2: Anamorfose da Riqueza Econômica dos Países pelo PIB (2016)

Mapa 1: Anamorfose da População Mundial Total (2017)

Fonte: População Mundial: 2017, Nações Unidas. Disponível em: 
https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20815-anamorfose.html. Acesso em 21/05/21. 
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Mapa-múndi: Índice de GINI (2017)
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Sem dados 

Na página anterior, analisamos dados populacionais e começamos a estudar indicadores econômicos do Continente
Americano. Será que podemos estabelecer relações entre dados de população e indicadores econômicos e sociais? De
acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os indicadores econômicos são dados que
acompanham a economia de um país sobre determinado aspecto. Já o conjunto de indicadores sociais associa dados
populacionais (número de habitantes, sexo, idade, cor ou raça) aos dados ligados às condições de vida (pobreza,
emprego e desemprego, educação, dentre outros). Agora, analise o gráfico e o mapa e realize as atividades
propostas em seu caderno.

IDH 2015-2019 de países do Continente Americano

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano. Programa de Desenvolvimento Humano dos Estados 
Unidos. Disponível em: https://paises.ibge.gov.br. Acesso em 03/06/21. 

A) Quais países são mais desiguais
na América Anglo-Saxônica e na
América Latina? Por meio da leitura
do mapa, compare o índice de GINI
desses dois países e, com suas
palavras, registre as suas
conclusões.

B) Por que é ruim viver em um país
desigual? Tendo o Brasil como
referência e considerando as
distintas condições de vida das
pessoas na sociedade brasileira, fale
sobre como você e sua família
percebem e enfrentam o problema da
desigualdade.

2. Desenvolvido pelo matemático italiano Conrado Gini, o índice de Gini é o mais difundido para dimensionar a
desigualdade. Mede o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre o
rendimento dos mais pobres e dos mais ricos. Varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O zero representa
a situação de igualdade e o valor um (ou cem) está no extremo oposto.

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA E AMÉRICA LATINA: INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

1. No gráfico ao lado, apresentamos o IDH de
alguns países do Continente Americano. O IDH é
o Índice de Desenvolvimento Humano. Medido
anualmente pela ONU, utiliza indicadores de
renda, educação e saúde para ser calculado. Foi
criado para oferecer um contraponto ao PIB
(Produto Interno Bruto), que, apresentado na
página anterior, considera apenas a dimensão
econômica do desenvolvimento. Vamos exercitar
o que acabamos de aprender?

Respectivamente, o Canadá e os Estados
Unidos apresentaram 0,929 de 0,926 de IDH em
2019, valores tão próximos que apareceram
juntos no gráfico. Analise o gráfico e compare o
IDH desses países com o dos países da América
Latina apresentados.
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NOCARACTERÍSTICAS NATURAIS E QUESTÕES AMBIENTAIS NA AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA
Nas duas páginas anteriores, vimos o quanto a América é diversa e desigual em termos de população, de

caraterísticas econômicas e sociais. Mesmo estudando a América, partindo das características gerais de suas regiões, não
podemos esquecer que os países que formam essas regiões diferenciam-se quando comparados uns com os outros. Lembre-
se de que os países são diferentes e no interior de cada um deles há muitas outras diferenças. Não podemos considerá-los
como “blocos iguais” e esses países, também, podem se transformar no decorrer do tempo. É isso mesmo! A Geografia, o
espaço geográfico, está sempre em movimento. É tão dinâmico, que precisamos sempre nos atualizar. Ou seja,
precisamos compreender que a atualização é um desafio constate para o(a) professor(a) de geografia e para um(a) estudante
como você.

Até aqui, falamos mais de aspectos sociais e econômicos. O que ficou faltando? Observe o título dessa página e,
em seu caderno, escreva o tema que abordaremos a partir de agora. Sobre esse tema, nessa página, refletiremos sobre a
América Anglo-Saxônica e, na próxima, falaremos sobre a América Latina. Depois, já estaremos preparados(as) para
conhecer ainda melhor o Continente Africano. Vamos lá!

Mapa-Múndi: Anamorfose da emissão de CO², 2013

O tamanho dos países mostra as possíveis emissões de CO²  (2013).
Fonte: The Carbon Map (Mapa de Carbono). Disponível em: 
https://www.carbonmap.org/?lang=pt. Acesso em 04/06/21.

1. Pesquise em livros e/ou na internet as
características naturais predominantes na América
Anglo-Saxônica. Você poderá escolher se quer
pesquisar as características naturais dos Estados
Unidos ou do Canadá. Para isso, faça o que se pede.
A) Desenhe o quadro ao lado em seu caderno.
B) Utilize esse quadro como referência, pesquisando os
dados nele solicitados. Sendo possível, acrescente fotos
em sua pesquisa. Bom trabalho!

2. Com o passar do tempo, os Estados Unidos têm
perdido gradativamente a sua vegetação original. O
desmatamento está ligado à forma de ocupação do
seu território com as atividades econômicas
desenvolvidas. O texto a seguir fala sobre a
importância das florestas. Após a leitura, responda às
questões.

Além de exercer um papel no orçamento global de
carbono, as florestas também têm a importante função de
regular o clima no nível local por meio de sombreamento e
evapotranspiração. Por outro lado, o desmatamento pode
aumentar a temperatura do ar localmente nos trópicos e
em zonas temperadas (...), aumentando a variação diária
de temperatura (...) nos trópicos e (...) em zonas
temperadas.

Fonte: Adaptado de WRI Brasil. Disponível em: 
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/01/em-numeros-o-valor-das-florestas-

tropicais-na-equacao-climática. Acesso em: 04/06/21.

A) O tamanho dos continentes na anamorfose
apresentada ao lado mostra as emissões de CO²
(2013) no mundo. No mapa, identifique a região, onde
os Estados Unidos está localizado e descreva o que
conseguiu identificar em termos de emissão de CO² .
B) Com suas palavras, explique as relações entre o
desmatamento e a emissão de CO² .

Mire sua câmera
no QR Code e
saiba mais sobre a
emissão de CO²
no mundo e suas
consequências.

Características Naturais da América Anglo-Saxônica

Nome 
do País

Tipos 
de 

Relevo

Nome e 
localização 

de Rios

Tipos de 
Vegetação

Climas

Europa

África 

Ásia 

América do Norte 
América do Sul 

Oceania
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Mapa-múndi: Índice de GINI (2017)
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Sem dados 

Na página anterior, analisamos dados populacionais e começamos a estudar indicadores econômicos do Continente
Americano. Será que podemos estabelecer relações entre dados de população e indicadores econômicos e sociais? De
acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os indicadores econômicos são dados que
acompanham a economia de um país sobre determinado aspecto. Já o conjunto de indicadores sociais associa dados
populacionais (número de habitantes, sexo, idade, cor ou raça) aos dados ligados às condições de vida (pobreza,
emprego e desemprego, educação, dentre outros). Agora, analise o gráfico e o mapa e realize as atividades
propostas em seu caderno.

IDH 2015-2019 de países do Continente Americano

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano. Programa de Desenvolvimento Humano dos Estados 
Unidos. Disponível em: https://paises.ibge.gov.br. Acesso em 03/06/21. 

A) Quais países são mais desiguais
na América Anglo-Saxônica e na
América Latina? Por meio da leitura
do mapa, compare o índice de GINI
desses dois países e, com suas
palavras, registre as suas
conclusões.

B) Por que é ruim viver em um país
desigual? Tendo o Brasil como
referência e considerando as
distintas condições de vida das
pessoas na sociedade brasileira, fale
sobre como você e sua família
percebem e enfrentam o problema da
desigualdade.

2. Desenvolvido pelo matemático italiano Conrado Gini, o índice de Gini é o mais difundido para dimensionar a
desigualdade. Mede o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre o
rendimento dos mais pobres e dos mais ricos. Varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O zero representa
a situação de igualdade e o valor um (ou cem) está no extremo oposto.

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA E AMÉRICA LATINA: INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

1. No gráfico ao lado, apresentamos o IDH de
alguns países do Continente Americano. O IDH é
o Índice de Desenvolvimento Humano. Medido
anualmente pela ONU, utiliza indicadores de
renda, educação e saúde para ser calculado. Foi
criado para oferecer um contraponto ao PIB
(Produto Interno Bruto), que, apresentado na
página anterior, considera apenas a dimensão
econômica do desenvolvimento. Vamos exercitar
o que acabamos de aprender?

Respectivamente, o Canadá e os Estados
Unidos apresentaram 0,929 de 0,926 de IDH em
2019, valores tão próximos que apareceram
juntos no gráfico. Analise o gráfico e compare o
IDH desses países com o dos países da América
Latina apresentados.
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NOCARACTERÍSTICAS NATURAIS E QUESTÕES AMBIENTAIS NA AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA
Nas duas páginas anteriores, vimos o quanto a América é diversa e desigual em termos de população, de

caraterísticas econômicas e sociais. Mesmo estudando a América, partindo das características gerais de suas regiões, não
podemos esquecer que os países que formam essas regiões diferenciam-se quando comparados uns com os outros. Lembre-
se de que os países são diferentes e no interior de cada um deles há muitas outras diferenças. Não podemos considerá-los
como “blocos iguais” e esses países, também, podem se transformar no decorrer do tempo. É isso mesmo! A Geografia, o
espaço geográfico, está sempre em movimento. É tão dinâmico, que precisamos sempre nos atualizar. Ou seja,
precisamos compreender que a atualização é um desafio constate para o(a) professor(a) de geografia e para um(a) estudante
como você.

Até aqui, falamos mais de aspectos sociais e econômicos. O que ficou faltando? Observe o título dessa página e,
em seu caderno, escreva o tema que abordaremos a partir de agora. Sobre esse tema, nessa página, refletiremos sobre a
América Anglo-Saxônica e, na próxima, falaremos sobre a América Latina. Depois, já estaremos preparados(as) para
conhecer ainda melhor o Continente Africano. Vamos lá!

Mapa-Múndi: Anamorfose da emissão de CO², 2013

O tamanho dos países mostra as possíveis emissões de CO²  (2013).
Fonte: The Carbon Map (Mapa de Carbono). Disponível em: 
https://www.carbonmap.org/?lang=pt. Acesso em 04/06/21.

1. Pesquise em livros e/ou na internet as
características naturais predominantes na América
Anglo-Saxônica. Você poderá escolher se quer
pesquisar as características naturais dos Estados
Unidos ou do Canadá. Para isso, faça o que se pede.
A) Desenhe o quadro ao lado em seu caderno.
B) Utilize esse quadro como referência, pesquisando os
dados nele solicitados. Sendo possível, acrescente fotos
em sua pesquisa. Bom trabalho!

2. Com o passar do tempo, os Estados Unidos têm
perdido gradativamente a sua vegetação original. O
desmatamento está ligado à forma de ocupação do
seu território com as atividades econômicas
desenvolvidas. O texto a seguir fala sobre a
importância das florestas. Após a leitura, responda às
questões.

Além de exercer um papel no orçamento global de
carbono, as florestas também têm a importante função de
regular o clima no nível local por meio de sombreamento e
evapotranspiração. Por outro lado, o desmatamento pode
aumentar a temperatura do ar localmente nos trópicos e
em zonas temperadas (...), aumentando a variação diária
de temperatura (...) nos trópicos e (...) em zonas
temperadas.

Fonte: Adaptado de WRI Brasil. Disponível em: 
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/01/em-numeros-o-valor-das-florestas-

tropicais-na-equacao-climática. Acesso em: 04/06/21.

A) O tamanho dos continentes na anamorfose
apresentada ao lado mostra as emissões de CO²
(2013) no mundo. No mapa, identifique a região, onde
os Estados Unidos está localizado e descreva o que
conseguiu identificar em termos de emissão de CO² .
B) Com suas palavras, explique as relações entre o
desmatamento e a emissão de CO² .

Mire sua câmera
no QR Code e
saiba mais sobre a
emissão de CO²
no mundo e suas
consequências.

Características Naturais da América Anglo-Saxônica

Nome 
do País

Tipos 
de 

Relevo

Nome e 
localização 

de Rios

Tipos de 
Vegetação

Climas

Europa

África 

Ásia 

América do Norte 
América do Sul 

Oceania
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Veja que legal! O ilustrador Alex Albane elaborou a charge a seguir exclusivamente para o nosso material. O objetivo é
ajudá-lo(a) a refletir sobre a problemática ambiental vivida em países da América Latina e no bairro/comunidade em que
você mora. Analise criticamente e converse sobre a charge com seus(suas) colegas de turma sob a orientação do(da)
seu(sua) professor(a). Em seu caderno, faça o que se pede.

Pontos fundamentais para o Roteiro:

• Objetivo da viagem;
• Melhores pontos turísticos de acordo com o seu

interesse.
• Melhor período: questões climáticas.
• Tempo e orçamento disponíveis.
• Documentação necessária.
• Forma de locomoção.
• Hotéis.

Planejando a minha viagem pela América Latina!

Perguntas importantes para elaborar um Roteiro de
Viagem:

1. Para onde eu quero ir?
2. Quando pretendo viajar?
3. Quanto tempo eu tenho disponível para fazer essa

viagem?
4. Qual é o meu orçamento?
5. Como criar um roteiro de viagem com o Google Maps?

A combinação de um conjunto de elementos da natureza (relevo,
vegetação e clima), ao se relacionar e se integrar, forma paisagens como
as que podemos ver nas imagens acima.

Para estudar as características naturais da América Latina, você vai
imaginar que viajará por esse continente, procurando estar em contato
com a natureza. Seu objetivo será conhecer cordilheiras, desertos,
florestas, fazer trilhas e descobrir cachoeiras, por exemplo. O seu desafio
será elaborar um roteiro de viagem, saindo do Rio de Janeiro (Brasil).

A sua viagem será de 20 dias e você deverá conhecer, pelo menos,
dois países da América Latina. Essa viagem será realizada com os(as)
seus(suas) responsáveis e irmãos(as) ou outros(as) parentes. Vocês serão
aventureiros, que buscam conhecer melhor características naturais da
América Latina. Preocupados(as) com um “turismo sustentável”, vocês se
atentarão ao “uso adequado” dos lugares, mantendo-os limpos e seguindo
as regras estabelecidas em cada lugar. Para escrever o roteiro, você
deverá observar pontos fundamentais descritos ao lado. Use a sua
criatividade e boa viagem!

Fonte: Adaptado de Skyscanner. Disponível em: https://www.skyscanner.com.br. 
Acesso em 25/05/21. 

Chile: Deserto do Atacama Cuba: Varadero Argentina (Ushuaia): Terra do Fogo 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS E QUESTÕES AMBIENTAIS NA AMÉRICA LATINA

1. Quais são os problemas ambientais que você
consegue identificar na charge? Explique com suas
palavras.
2. Por que é importante que os países se preocupem
com o desenvolvimento sustentável?
3. Quais são os problemas ambientais que você
consegue observar em seu bairro/comunidade e/ou no
entorno de sua escola? Na sua opinião, como esse
problema poderia ser resolvido/amenizado?
4. Como você conscientizaria as pessoas acerca do
problema ambiental que você identificou? Pode ser por
meio de uma charge, de um desenho, um poema ou
uma tirinha, por exemplo. Expresse-se como se sentir
mais à vontade.

Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart. 
Charge elaborada para esse material.

109

GE
OG

RA
FI

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NOAMÉRICA E ÁFRICA: SERÁ QUE ESSES DOIS CONTINENTES TÊM ALGO EM COMUM?
E aí? Gostou de conhecer mais o Continente Americano? Nossa próxima parada será no Continente Africano. O 

que você já ouviu falar sobre a África? Durante a nossa “jornada geográfica”, temos conversado sobre as relações entre 
a África e o Continente Americano, tendo o Brasil como referência. Por que estamos estudando esses dois continentes 
agora? Considerando o que aprendeu até aqui, você conseguiria estabelecer semelhanças naturais e/ou sociais 
entre eles? Escreva o que você pensa em seu caderno.

Os temas apresentados a seguir fornecem importantes informações sobre a África, relacionando-a, mesmo que, 
indiretamente, com a América e o Brasil de forma específica. O seu desafio agora será ler os temas e escolher o que 
mais chamou a sua atenção para pesquisar. Peça dicas ao(à) seu(sua) professor(a) sobre sites confiáveis para a 
realização de sua investigação. Registre em seu caderno. Bom trabalho!

O homem nasceu na África porque o continente oferecia (e
continua oferecendo) uma diversidade de ambientes
propícios para a sobrevivência de primatas. (...) O
continente tem paisagens de todo tipo: planícies, florestas,
savanas, montanhas, desertos, lagos, rios e praias, uma
exuberância de ecossistemas que fez florescer uma
biodiversidade impressionante.

Fonte: Adaptado de Super Interessante (24/05/19). Disponível em: 
https://super.abril.com.br/historia/por-que-a-africa-foi-o-continente-ideal-para-gerar-

a-humanidade/. Acesso em: 05/06/21. 

Tema 1: Por que a África foi o continente ideal para gerar a 
humanidade? 

(...) A África está nos brasileiros, em sua cultura e em sua
vida, independentemente da origem familiar pessoal.
Sendo brasileiro, carrega-se dentro de si muito da África.
Portanto, conhecer a história da África é um caminho para
entender melhor a si próprio.

MÔNICA, Lima e Souza. A África na história do Brasil e do mundo. In: Amilcar
Araujo Pereira (Org.). Educação das relações étnico-raciais no Brasil: 

trabalhando com história e culturas africanas e afro-brasileiras nas salas de aula. 
Brasília: Fundação Vale, 2014, p. 11. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232103POR.pdf. Acesso  em 
23/05/21. 

Tema 2: A África na história do Brasil e do mundo

A diáspora africana corresponde à migração forçada de
africanos para outros continentes. Estima-se que cerca de
11 milhões de africanos e africanas foram trazidos(as) à
força para as Américas. Em torno de 5 milhões vieram
para o Brasil. Modos de vida, culturas, práticas religiosas e
línguas influenciaram na construção das sociedades de
destino. Ao embarcarem nos navios negreiros, eram
identificados pelos traficantes com base nos portos de
embarque ou nas regiões de procedência. Você já tentou
se imaginar em uma situação como essa?

Tema 4: Diáspora Africana

htt
ps

://b
it.l

y/2
SM

Pw
W

P

Você sabe o que é um 
repentista? Podemos ver 

semelhanças entre os 
Griots e os repentistas 

aqui no Brasil. 

Tema 5: A importância dos Griots para os povos africanos
Contadores de histórias, mensageiros oficiais,
guardiões de tradições milenares: todos esses
termos caracterizam o papel dos Griots, que
na África Antiga eram responsáveis por firmar
transações comerciais entre os impérios e
comunidades e passar aos jovens ensinamentos
culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força
da tradição oral entre os povos africanos. Em
sociedades de tradição oral, a fala tem um
aspecto milenar e sagrado. Até os dias de hoje
os Griots seguem em seu papel de guardiões da
tradição africana.

Fonte: Adaptado de Aventuras na História. Disponível em: 
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-griots-contadores-de-historias-da-

africa-antiga.phtml. Acesso em 5/6/21.

Tema 3:
O DNA de diferentes 
povos africanos está 
no brasileiro.
Ao 
lado, apresentamos 
dois exemplos.

Angola, Ovimbundos.

htt
ps

://s
up

er
.ab

ril.
co

m.
br

Rodrigo Bastos 
Didier/Superinteressante.

Rodrigo Bastos 
Didier/Superinteressante. 

Adaptado de SuperInteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/como-
portugal-moldou-a-historia-do-continente-africano/. Acesso em: 05/06/21. 

Benim, Iorubás. 
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Veja que legal! O ilustrador Alex Albane elaborou a charge a seguir exclusivamente para o nosso material. O objetivo é
ajudá-lo(a) a refletir sobre a problemática ambiental vivida em países da América Latina e no bairro/comunidade em que
você mora. Analise criticamente e converse sobre a charge com seus(suas) colegas de turma sob a orientação do(da)
seu(sua) professor(a). Em seu caderno, faça o que se pede.

Pontos fundamentais para o Roteiro:

• Objetivo da viagem;
• Melhores pontos turísticos de acordo com o seu

interesse.
• Melhor período: questões climáticas.
• Tempo e orçamento disponíveis.
• Documentação necessária.
• Forma de locomoção.
• Hotéis.

Planejando a minha viagem pela América Latina!

Perguntas importantes para elaborar um Roteiro de
Viagem:

1. Para onde eu quero ir?
2. Quando pretendo viajar?
3. Quanto tempo eu tenho disponível para fazer essa

viagem?
4. Qual é o meu orçamento?
5. Como criar um roteiro de viagem com o Google Maps?

A combinação de um conjunto de elementos da natureza (relevo,
vegetação e clima), ao se relacionar e se integrar, forma paisagens como
as que podemos ver nas imagens acima.

Para estudar as características naturais da América Latina, você vai
imaginar que viajará por esse continente, procurando estar em contato
com a natureza. Seu objetivo será conhecer cordilheiras, desertos,
florestas, fazer trilhas e descobrir cachoeiras, por exemplo. O seu desafio
será elaborar um roteiro de viagem, saindo do Rio de Janeiro (Brasil).

A sua viagem será de 20 dias e você deverá conhecer, pelo menos,
dois países da América Latina. Essa viagem será realizada com os(as)
seus(suas) responsáveis e irmãos(as) ou outros(as) parentes. Vocês serão
aventureiros, que buscam conhecer melhor características naturais da
América Latina. Preocupados(as) com um “turismo sustentável”, vocês se
atentarão ao “uso adequado” dos lugares, mantendo-os limpos e seguindo
as regras estabelecidas em cada lugar. Para escrever o roteiro, você
deverá observar pontos fundamentais descritos ao lado. Use a sua
criatividade e boa viagem!

Fonte: Adaptado de Skyscanner. Disponível em: https://www.skyscanner.com.br. 
Acesso em 25/05/21. 

Chile: Deserto do Atacama Cuba: Varadero Argentina (Ushuaia): Terra do Fogo 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS E QUESTÕES AMBIENTAIS NA AMÉRICA LATINA

1. Quais são os problemas ambientais que você
consegue identificar na charge? Explique com suas
palavras.
2. Por que é importante que os países se preocupem
com o desenvolvimento sustentável?
3. Quais são os problemas ambientais que você
consegue observar em seu bairro/comunidade e/ou no
entorno de sua escola? Na sua opinião, como esse
problema poderia ser resolvido/amenizado?
4. Como você conscientizaria as pessoas acerca do
problema ambiental que você identificou? Pode ser por
meio de uma charge, de um desenho, um poema ou
uma tirinha, por exemplo. Expresse-se como se sentir
mais à vontade.

Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart. 
Charge elaborada para esse material.
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NOAMÉRICA E ÁFRICA: SERÁ QUE ESSES DOIS CONTINENTES TÊM ALGO EM COMUM?
E aí? Gostou de conhecer mais o Continente Americano? Nossa próxima parada será no Continente Africano. O 

que você já ouviu falar sobre a África? Durante a nossa “jornada geográfica”, temos conversado sobre as relações entre 
a África e o Continente Americano, tendo o Brasil como referência. Por que estamos estudando esses dois continentes 
agora? Considerando o que aprendeu até aqui, você conseguiria estabelecer semelhanças naturais e/ou sociais 
entre eles? Escreva o que você pensa em seu caderno.

Os temas apresentados a seguir fornecem importantes informações sobre a África, relacionando-a, mesmo que, 
indiretamente, com a América e o Brasil de forma específica. O seu desafio agora será ler os temas e escolher o que 
mais chamou a sua atenção para pesquisar. Peça dicas ao(à) seu(sua) professor(a) sobre sites confiáveis para a 
realização de sua investigação. Registre em seu caderno. Bom trabalho!

O homem nasceu na África porque o continente oferecia (e
continua oferecendo) uma diversidade de ambientes
propícios para a sobrevivência de primatas. (...) O
continente tem paisagens de todo tipo: planícies, florestas,
savanas, montanhas, desertos, lagos, rios e praias, uma
exuberância de ecossistemas que fez florescer uma
biodiversidade impressionante.

Fonte: Adaptado de Super Interessante (24/05/19). Disponível em: 
https://super.abril.com.br/historia/por-que-a-africa-foi-o-continente-ideal-para-gerar-

a-humanidade/. Acesso em: 05/06/21. 

Tema 1: Por que a África foi o continente ideal para gerar a 
humanidade? 

(...) A África está nos brasileiros, em sua cultura e em sua
vida, independentemente da origem familiar pessoal.
Sendo brasileiro, carrega-se dentro de si muito da África.
Portanto, conhecer a história da África é um caminho para
entender melhor a si próprio.

MÔNICA, Lima e Souza. A África na história do Brasil e do mundo. In: Amilcar
Araujo Pereira (Org.). Educação das relações étnico-raciais no Brasil: 

trabalhando com história e culturas africanas e afro-brasileiras nas salas de aula. 
Brasília: Fundação Vale, 2014, p. 11. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232103POR.pdf. Acesso  em 
23/05/21. 

Tema 2: A África na história do Brasil e do mundo

A diáspora africana corresponde à migração forçada de
africanos para outros continentes. Estima-se que cerca de
11 milhões de africanos e africanas foram trazidos(as) à
força para as Américas. Em torno de 5 milhões vieram
para o Brasil. Modos de vida, culturas, práticas religiosas e
línguas influenciaram na construção das sociedades de
destino. Ao embarcarem nos navios negreiros, eram
identificados pelos traficantes com base nos portos de
embarque ou nas regiões de procedência. Você já tentou
se imaginar em uma situação como essa?

Tema 4: Diáspora Africana

htt
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Você sabe o que é um 
repentista? Podemos ver 

semelhanças entre os 
Griots e os repentistas 

aqui no Brasil. 

Tema 5: A importância dos Griots para os povos africanos
Contadores de histórias, mensageiros oficiais,
guardiões de tradições milenares: todos esses
termos caracterizam o papel dos Griots, que
na África Antiga eram responsáveis por firmar
transações comerciais entre os impérios e
comunidades e passar aos jovens ensinamentos
culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força
da tradição oral entre os povos africanos. Em
sociedades de tradição oral, a fala tem um
aspecto milenar e sagrado. Até os dias de hoje
os Griots seguem em seu papel de guardiões da
tradição africana.

Fonte: Adaptado de Aventuras na História. Disponível em: 
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-griots-contadores-de-historias-da-

africa-antiga.phtml. Acesso em 5/6/21.

Tema 3:
O DNA de diferentes 
povos africanos está 
no brasileiro.
Ao 
lado, apresentamos 
dois exemplos.

Angola, Ovimbundos.
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Rodrigo Bastos 
Didier/Superinteressante.

Rodrigo Bastos 
Didier/Superinteressante. 

Adaptado de SuperInteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/como-
portugal-moldou-a-historia-do-continente-africano/. Acesso em: 05/06/21. 

Benim, Iorubás. 
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De acordo com a ONU, apesar do número de conflitos ter reduzido ao longo do tempo, a África ainda é o continente
com o maior número de conflitos duradouros no mundo. Devido à instabilidade política de muitos países africanos, que
ainda lutam pela construção de um Estado sólido e de um governo representativo e democrático, a maioria das guerras
no continente se configura como conflito interno. Por que isso ocorre no Continente Africano? Vamos refletir!
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VOCÊ SABE QUANTAS ETNIAS EXISTEM NO CONTINENTE AFRICANO? 

Mapa Mudo do Continente Africano 

Menino Karo, 
sul da Etiópia. 
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Etnia Ubuntu, 
África Subsaariana. 

Consulte o Mapa Político da África
em seu livro ou no Atlas do IBGE pelo
QR Code abaixo e complete o mapa.
Preferindo, desenhe-o em seu caderno
ou em uma folha sem pauta. Aproveite
para conversar com o(a) seu(sua)
professor(a) sobre a divisão regional da
África. Ao final, é só aproveitar e colorir!
Mire sua câmera no QR
code e veja o Mapa
Político da África na
página 46 do Atlas do
IBGE.

1. No mapa apresentado, é possível ver a divisão política atual do
Continente Africano. Daí, surge uma pergunta: o Continente Africano
sempre foi dividido como é hoje? Como chegou à configuração atual?
Explique com suas palavras.

(...) Esse continente é demasiadamente grande para ser
descrito. É um verdadeiro oceano. Um planeta diferente
composto de várias nações, um cosmo múltiplo. Somente
por comodidade simplificamos e dizemos “África” (...).

Ryszard Kapuscinski. Ébano: minha vida na África. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002, p. 7.

2. Muitos são os grupos étnicos no território africano. Acima, apresentamos
apenas dois exemplos de etnias presentes nesse continente. Com o
colonialismo e o neocolonialismo, “fronteiras artificiais” foram criadas em
função de interesses de potências europeias no Continente Africano. Com
base nessa afirmação, responda às questões a seguir em seu caderno.

A) Quais são as relações que podemos estabelecer entre o número de
conflitos existente no Continente Africano e as fronteiras artificiais criadas
pelas potências europeias nesse continente?
B) Você concorda com a descrição da África expressa no texto abaixo?
Justifique a sua resposta com base no que estudou até aqui.
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NOÁFRICA: RESISTÊNCIA E REPRESENTATIVIDADE

“O novo Superman (Super-Homem) dos
cinemas pode ser negro. E isso é ótimo!”

Fonte: Super Interessante. Disponível em: 
https://super.abril.com.br/cultura/o-proximo-superman-dos-cinemas-pode-

ser-negro-e-isso-e-otimo/. Acesso em: 06/06/21. 

Amazonas de 
Daomé: bravas 
guerreiras da 

África Ocidental 
repeliram 
europeus. htt
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Dandara dos Palmares 
(Quilombo dos 

Palmares): desafiou o 
sistema colonial.  
Participava da 
elaboração das 
estratégias de 

resistência do quilombo.

1. A ilustração ao lado foi mais uma criação de Alex Albane para o
nosso material. Ele desenhou o Super-Homem (Superman), herói
fictício, que surgiu em histórias em quadrinhos norte-americanas (a
versão desenhada foi a de Calvin Ellis, da Terra 23). O que você viu de
diferente no Super-Homem ilustrado? Observe a imagem e descreva
com suas palavras.
2. A DC Comics é uma editora norte-americana especializada em
histórias em quadrinhos e mídias relacionadas. O que você achou da
possibilidade da DC trazer um Super-Homem negro da história em
quadrinhos para a tela dos cinemas? Dê a sua opinião.

3. Por que isso é importante em termos de representatividade?
Lembramos que, em linhas gerais, a representatividade está ligada à
construção da identidade dos indivíduos dentro da sociedade.
Tire suas dúvidas com o(a) seu(sua) professor(a) antes de responder a
essa pergunta.

4. Vamos conhecer personalidades do mundo real? Nelson Mandela
(1918-2013) foi presidente da África do Sul e líder do movimento contra
o Apartheid. O que foi o apartheid e qual foi a importância de Nelson
Mandela para o seu fim? Pesquise e descubra como a população negra
vivia na África do Sul sob esse regime.

5. Continuando a falar de personalidades e representatividade, a seguir,
você verá exemplos de mulheres que representam a resistência no
período da escravidão. Pesquise e descubra mais informações sobre
essas mulheres e destaque a importância dos quilombos.

Analise as imagens e realize as atividades a seguir em seu caderno.
Um Novo Super-Homem? Que legal! 

Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart.
Ilustração criada para esse material.

Menino nigeriano conquista o mundo com desenhos hiper-
realistas, virando ícone nas Artes Visuais. Kareem

Wallis Olamilekan nasceu em Lagos (Nigéria) e começou a 
desenhar quadrinhos, charges e ilustrações ainda aos seis anos. 

Ele pretende, um dia, expor sua arte em um grande museu. 
Mire a sua câmera no QR Code e inspire-se. htt

ps
://w

ww
.pi

nte
re

st.
pt/

pin
/68

99
65

60
53

87
62
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87

/

Fonte: Adaptado de Metro. Disponível em: https://www.metroworldnews.com.br. Acesso em: 06/06/21. 
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De acordo com a ONU, apesar do número de conflitos ter reduzido ao longo do tempo, a África ainda é o continente
com o maior número de conflitos duradouros no mundo. Devido à instabilidade política de muitos países africanos, que
ainda lutam pela construção de um Estado sólido e de um governo representativo e democrático, a maioria das guerras
no continente se configura como conflito interno. Por que isso ocorre no Continente Africano? Vamos refletir!
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VOCÊ SABE QUANTAS ETNIAS EXISTEM NO CONTINENTE AFRICANO? 

Mapa Mudo do Continente Africano 

Menino Karo, 
sul da Etiópia. 
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Etnia Ubuntu, 
África Subsaariana. 

Consulte o Mapa Político da África
em seu livro ou no Atlas do IBGE pelo
QR Code abaixo e complete o mapa.
Preferindo, desenhe-o em seu caderno
ou em uma folha sem pauta. Aproveite
para conversar com o(a) seu(sua)
professor(a) sobre a divisão regional da
África. Ao final, é só aproveitar e colorir!
Mire sua câmera no QR
code e veja o Mapa
Político da África na
página 46 do Atlas do
IBGE.

1. No mapa apresentado, é possível ver a divisão política atual do
Continente Africano. Daí, surge uma pergunta: o Continente Africano
sempre foi dividido como é hoje? Como chegou à configuração atual?
Explique com suas palavras.

(...) Esse continente é demasiadamente grande para ser
descrito. É um verdadeiro oceano. Um planeta diferente
composto de várias nações, um cosmo múltiplo. Somente
por comodidade simplificamos e dizemos “África” (...).

Ryszard Kapuscinski. Ébano: minha vida na África. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002, p. 7.

2. Muitos são os grupos étnicos no território africano. Acima, apresentamos
apenas dois exemplos de etnias presentes nesse continente. Com o
colonialismo e o neocolonialismo, “fronteiras artificiais” foram criadas em
função de interesses de potências europeias no Continente Africano. Com
base nessa afirmação, responda às questões a seguir em seu caderno.

A) Quais são as relações que podemos estabelecer entre o número de
conflitos existente no Continente Africano e as fronteiras artificiais criadas
pelas potências europeias nesse continente?
B) Você concorda com a descrição da África expressa no texto abaixo?
Justifique a sua resposta com base no que estudou até aqui.
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NOÁFRICA: RESISTÊNCIA E REPRESENTATIVIDADE

“O novo Superman (Super-Homem) dos
cinemas pode ser negro. E isso é ótimo!”

Fonte: Super Interessante. Disponível em: 
https://super.abril.com.br/cultura/o-proximo-superman-dos-cinemas-pode-

ser-negro-e-isso-e-otimo/. Acesso em: 06/06/21. 
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Dandara dos Palmares 
(Quilombo dos 

Palmares): desafiou o 
sistema colonial.  
Participava da 
elaboração das 
estratégias de 

resistência do quilombo.

1. A ilustração ao lado foi mais uma criação de Alex Albane para o
nosso material. Ele desenhou o Super-Homem (Superman), herói
fictício, que surgiu em histórias em quadrinhos norte-americanas (a
versão desenhada foi a de Calvin Ellis, da Terra 23). O que você viu de
diferente no Super-Homem ilustrado? Observe a imagem e descreva
com suas palavras.
2. A DC Comics é uma editora norte-americana especializada em
histórias em quadrinhos e mídias relacionadas. O que você achou da
possibilidade da DC trazer um Super-Homem negro da história em
quadrinhos para a tela dos cinemas? Dê a sua opinião.

3. Por que isso é importante em termos de representatividade?
Lembramos que, em linhas gerais, a representatividade está ligada à
construção da identidade dos indivíduos dentro da sociedade.
Tire suas dúvidas com o(a) seu(sua) professor(a) antes de responder a
essa pergunta.

4. Vamos conhecer personalidades do mundo real? Nelson Mandela
(1918-2013) foi presidente da África do Sul e líder do movimento contra
o Apartheid. O que foi o apartheid e qual foi a importância de Nelson
Mandela para o seu fim? Pesquise e descubra como a população negra
vivia na África do Sul sob esse regime.

5. Continuando a falar de personalidades e representatividade, a seguir,
você verá exemplos de mulheres que representam a resistência no
período da escravidão. Pesquise e descubra mais informações sobre
essas mulheres e destaque a importância dos quilombos.

Analise as imagens e realize as atividades a seguir em seu caderno.
Um Novo Super-Homem? Que legal! 

Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart.
Ilustração criada para esse material.

Menino nigeriano conquista o mundo com desenhos hiper-
realistas, virando ícone nas Artes Visuais. Kareem

Wallis Olamilekan nasceu em Lagos (Nigéria) e começou a 
desenhar quadrinhos, charges e ilustrações ainda aos seis anos. 

Ele pretende, um dia, expor sua arte em um grande museu. 
Mire a sua câmera no QR Code e inspire-se. htt

ps
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Fonte: Adaptado de Metro. Disponível em: https://www.metroworldnews.com.br. Acesso em: 06/06/21. 
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1.O ranking mundial de desenvolvimento humano dos países apresenta o índice de cada nação, que varia de 0 a 1.
Quanto mais próximo de um, mais desenvolvido é o país. De maneira geral, quem tem os maiores valores de IDH? A
América ou a África? Analise os mapas e compare o IDH do Continente Americano com o do Continente Africano. Com
suas palavras, registre as suas conclusões em seu caderno. É só associar as cores do mapa à legenda!
2. A ONU divide os países entre os que têm o desenvolvimento humano “muito alto”, “alto”, “médio” e “baixo”. Ao
observar o mapa, vemos que o Continente Africano, quando comparado aos outros continentes, é o que mais apresenta
desigualdades internas em termos de IDH. Há muitos países com o IDH baixo, mas, também, países com o IDH em
crescimento. Como é possível perceber isso no mapa? Descreva como conseguiu perceber essas diferenças.
3. Na página 113, você foi desafiado a elaborar o seu mapa político da África. Olhe esse mapa para relembrar a posição
dos países e identifique o nome de dois países africanos que apresentaram IDH acima de 0,68 (conforme a legenda do
mapa) e dois países que apresentaram baixos valores de IDH (faixa acima de 0,39 de acordo com a legenda).

Mundo: Ranking de Desenvolvimento Humano (IDH), 2019 
África: IDH (2019)

Continente Africano Ampliado

Fonte: Adaptado do IBGE Países. Disponível em: https://paises.ibge.gov.br/#/mapa/ranking/africa-do-sul?indicador=77831&tema=3&ano=2019. Acesso em: 05/06/21. 

Como j á vimo s,  o IDH (Índice  de Desenvolviment o Humano )  é  um índice medido
anualmente pela ONU e utiliza indicadores de renda, educação e saúde para ser calculado.
F oi criad o para oferec er u m contrapont o a o PI B (Produt o Intern o Bruto ), qu e considera apena s  a dimens ão econômica d o
desenvolvimento. Inclusive , caso queira v er  o PI B d o Continent e Africano ,  é  só volt ar n a anamorfose apresentad a n a
págin a 105. Agora, com base no que aprendemos até aqui, observe os mapas acima e responda às questões a
seguir em seu caderno.

IDH, 2019

É possível estabelecer relações entre os conflitos e a pobreza no Continente
Africano, pois as guerras interferem no sistema produtivo, contribuindo para aumentar a
fome no continente. Ainda que o número de conflitos tenha diminuído, as guerras
prolongam-se e apresentam grande impacto no desenvolvimento humano do continente. É
importante ressaltar, porém, que o Continente Africano nem sempre se viu às voltas com
guerras e pobreza, por exemplo. A história pré-colonial africana é marcada por
grandes impérios, sociedades complexas e desenvolvidas.

A África sofreu as consequências negativas deixadas pelo período da exploração
colonial. As riquezas do continente são exploradas por empresas transnacionais e a
atuação dos governos e das elites locais somada à concorrência do mercado internacional
no mundo globalizado, contribuíram para explicar o quadro de desigualdade econômica e social que domina a maior parte

Um dos muitos diamantes encontrados 
no Continente Africano. 

https://bit.ly/2xKO0xd

INDICADORES DO CONTINENTE AFRICANO: O IDH

do continente. Entretanto, os mercados africanos em crescimento apresentam significativo potencial de transformação
produtiva. Apenas para exemplificar, o Continente Africano registrou crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 4,6%
entre 2000 e 2018 (OECD, 2019). Egito, Marrocos e Tunísia são alguns dos países, que têm diversificado as suas
exportações. A seguir, apresentamos um mapa com o ranking mundial de desenvolvimento humano em 2019.
Observe!
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Oba! Cumprimos o nosso plano de estudos! 
Espero que tenham aprendido muito! 

Cuidem-se! E não se esqueçam, estudando 
sempre, vocês irão cada vez mais longe! 

Na página anterior, analisamos o IDH do Continente Africano como um todo e de alguns países em particular.
É importante relembrar que, mesmo estudando os continentes, partindo de características gerais, não podemos
esquecer que os países que os formam diferenciam-se quando comparados uns com os outros. Sendo distintos entre si,
no interior de cada um deles, ainda encontramos características específicas que os diferenciam internamente. Sob essa
perspectiva, analisaremos o índice de GINI desse continente, observando diferenças internas entre países.

Como já vimos, mais difundido para dimensionar a desigualdade, o índice de GINI aponta para diferenças de
rendimento entre os mais pobres e os mais ricos. Antes de analisarmos o mapa, cabe ressaltar que o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2017) sinalizou a redução da desigualdade e da pobreza em
países africanos como Burkina Faso (Burquina Fasso) e Etiópia, por exemplo. Agora, analise o mapa a seguir e
responda às questões em seu caderno.

INDICADORES DO CONTINENTE AFRICANO: O ÍNDICE DE GINI

Analisamos o mapa acima quando estudarmos a desigualdade social na América na página 106. Você lembra?
Agora, vamos analisá-lo, voltando o nosso olhar para o Continente Africano. Preparado(a)? O índice de GINI varia 
de zero a um (ou de zero a cem). O zero representa a situação de igualdade e o valor um (ou cem) está no extremo 
oposto.
1. Observe o mapa e fale sobre a situação da África do Sul no que se refere ao índice de GINI. Qual é a situação dela
quando comparada a outros países dentro e fora do Continente Africano?
2. Observando o Continente Africano como um todo, como ele está em termos de desigualdade? Compare-o com os
demais continentes e registre as suas conclusões. Lembre-se: é só observar as cores e a legenda.
3. Por que há pobreza e fome no mundo? Como eliminá-las/reduzi-las? Imagine que você e seus(suas) colegas de
turma são importantes representantes da ONU e que, junto com o(a) seu(sua) professor(a), estão responsáveis por
buscar soluções para o problema da pobreza e da fome no mundo, começando por países do Continente Africano. O
que vocês fariam? Por onde começariam? Registre as suas reflexões em seu caderno.

Apesar de haver graves problemas, que devem ser enfrentados no Continente Africano, a
diversidade desse continente não pode ser esquecida (diversidade natural, cultural, econômica,
social). Além disso, os problemas enfrentados hoje estão ligadas à forma como esse continente
foi colonizado e explorado. Também cabe destacar que alguns países africanos têm apresentado
crescimento e participação cada vez maior no cenário econômico mundial.

Mapa-múndi: Índice de GINI (2017)
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1.O ranking mundial de desenvolvimento humano dos países apresenta o índice de cada nação, que varia de 0 a 1.
Quanto mais próximo de um, mais desenvolvido é o país. De maneira geral, quem tem os maiores valores de IDH? A
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Mundo: Ranking de Desenvolvimento Humano (IDH), 2019 
África: IDH (2019)

Continente Africano Ampliado

Fonte: Adaptado do IBGE Países. Disponível em: https://paises.ibge.gov.br/#/mapa/ranking/africa-do-sul?indicador=77831&tema=3&ano=2019. Acesso em: 05/06/21. 
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NO O ILUMINISMO: UMA NOVA VISÃO DE MUNDO

Olá, querido(a) aluno(a)! Chegamos ao segundo semestre. Você lembra que no final do 7º ano

você estudou como o Renascimento, um dos principais fenômenos de transição entre a Idade Média

e o mundo Moderno, mudou a mentalidade da população europeia? O Renascimento Cultural e

Científico marcaram uma oposição entre o que se pensava do mundo e o que a Ciência, através de

suas experiências, afirmava ser o mundo. Através da observação e da experimentação, as

ideias dos pensadores como Galilei Galileu (1564-1642) e Isaac Newton (1642-1727), serviram de

base para um novo movimento que surgiu no século XVIII: o Iluminismo.

Na segunda metade do século XVIII uma nova ideologia surge na França e se espalha pelo continente europeu:

o ILUMINISMO. Trazia novas ideias ligadas aos anseios da burguesia, que não queria mais o modelo político

existente — a monarquia absolutista.

O Iluminismo (ou Filosofia das Luzes), tem como marco temporal o século XVIII. Seus pensadores difundiram a

ideia de que todos os acontecimentos sociais, incluindo a política e a economia, poderiam ser explicados através de

uma lógica racional: era a RAZÃO se sobrepondo a FÉ, pois para os iluministas franceses essa forma de pensar tinha

como propósito difundir o conhecimento científico. Seus teóricos acreditavam que o pensamento racional deveria

substituir as visões e as crenças religiosas, e também o misticismo, uma vez que eles atrapalhavam o processo de

evolução do homem e da sociedade.

Dentre os filósofos iluminstas destacam-se: o inglês John Locke (1632-1704), criador da teoria da Política liberal

ou liberalismo político; o francês François-Marie Arouet - Voltaire (1694-1778) que dividia com Locke a ideia de um

governo com poderes limitados, além de defender a necessidade de se ter uma monarquia esclarecida; o francês

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que dizia que homens deixavam de ser iguais e livres no momento que se

tornavam proprietários de terras; Charles-Louis de Secondant - Barão de Montesquieu (1689-1755), pensador

francês que lutou contra o regime absolutista e defendia a divisão do poder político em Executivo, Legislativo e

Judiciário; já os pensadores franceses Denis Diderot (1713-1784) e Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783),

organizaram uma enciclopédia reunindo os conhecimentos e pensamentos filosóficos daquele momento.

Os iluministas tinham como proposta central uma reforma ampla da sociedade e suas ideias iam ao encontro da

visão burguesa, que estava se afirmando não só econômica como também politicamente. As propostas dos

iluministas baseavam-se na transformação da antiga ordem existente em um mundo liberal burguês, com base no

Estado Constitucional, tendo uma autoridade central com poderes bem definidos e limitados e com uma ampla

margem de liberdade civil.

Mas, o que será que facilitou o desenvolvimento científico? Penso que o aperfeiçoamento de

vários instrumentos foi o que permitiu o avanço das pesquisas e o surgimento do:

microscópio, da luneta astronômica, do barômetro, do telescópio de tantas outras invenções.
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NONesse momento surge um princípio ligado a economia política: a FISIOCRACIA (o

governo da natureza) de onde nascem as bases do LIBERALISMO ECONÔMICO. O

Fisiocratismo foi posto em prática pelos teóricos convencidos de que a natureza era a

principal produtora de riquezas, já que entendiam a indústria e o comércio como

improdutivos. Afirmavam que o Estado deveria se preocupar com benfeitorias públicas

e a segurança das propriedades. Esse pensamento foi marcado pelo lema “Laissez

Faire, laissez passer, le monde va de lui-même” (Deixai fazer, deixar passar, o mundo

caminha por ele mesmo).

Na imagem acima vemos Adam Smith (filósofo inglês), considerado o principal pensador do Liberalismo
Econômico e defensor da economia de mercado. Considerava que as únicas leis capazes de controlar os
preços dos produtos seriam a oferta e a procura.

https://pt.w
ikipedia.org/w

iki/Adam
_Sm

ith

http://www.multirio.rj.gov.br

Atividade 01

Após a leitura dos textos, preencha as lacunas utilizando as palavras abaixo:

(Jonh Locke – Absolutismo - Século das Luzes)

A) O _____________________________ era siste ma de gover no que  os iluminist as era m contrários.

B) O Iluminismo també m f oi conhec ido co mo ______________________________________________________.

C) __________________ , filósof o iluminist a que defendi a que o Estado era frut o de um contrat o entre gover no  e

governados.

Adam Smith (1723- 1790)

Marquês de Pombal. Litografia (37,9 x 32 cm) 
de Maurício José do Carmo Sendim. Domínio

público, Biblioteca Nacional de Portugal

O Despotismo Esclarecido foi uma tentativa de reformar o 

Estado Absolutista através do próprio Estado?

Nesse momento algumas reformas de cárter liberal passaram a ser

implantadas por reis/monarcas europeus influenciados pelas concepções

iluminista e terminaram aderindo à Filosofia das Luzes. Esses líderes passaram a

ser chamados de DÉSPOTAS ESCLARECIDOS, dentre eles destacamos: José II

(Áustria), Catarina II (Rússia), Frederico II (Prússia) e Marques de Pombal

(Primeiro Ministro do rei José I de Portugal), que ao assumir o poder conseguiu

expulsar os jesuítas do reino português e de suas colônias. Na imagem ao lado

você vê Pombal recebendo a correspondência que atestava que os jesuítas da

colônia americana – Brasil - já haviam embarcados de volta para Portugal.

Que tal assistir a um vídeo da Multirio sobre o 
Iluminismo?Clique no link: 

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/60-
cursos/13664-aula-1-o-iluminismo ou posicione a 

câmera do celular para ler o QRCode
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A Encyclopédia: a internet do século XVIII

Em novembro de 1752, o bispo de Mirepoix – Jean –François Boyer -, informou ao rei da França Luís XV, que o grande 

império francês estava em perigo. A ameaça tinha sua origem em um grupo de pensadores que estavam espalhando 

ideias de rebeldia entre a população francesa. Os pensadores e autores das ideias tinham sido convocados pelo filósofo 

Denis Diderot. A Encyclopédia de Denis Diderot e seu amigo Jean le Rond D’Alembert fez com que as ideias discutidas 

nos altos salões da intelectualidade na França chegassem ao povo, despertando, em muitos, um olhar mais crítico, 

pois a investigação e o método foram postos como a melhor maneira de se chegar a um conhecimento verdadeiro, um 

conhecimento científico.

Mas, por que será que os enciclopedistas fizeram tanto sucesso naquele momento?

A burguesia era um elemento importante para o funcionamento da sociedade, a educação estava sendo estendida para 

a população, a vida urbana se fortalecia e se concretizava como modo de vida predominante na Europa Ocidental. O povo 

passou a buscar cada vez mais informações.

A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: O IMPACTO DAS INVENÇÕES NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

Inicialment e  a palavra revolução derivad a d o lati m revolutio/revolvere, significa 'da r voltas ',

"complet ar voltas'  e tin ha  o me smo senti do  de translação,  um te rmo d a Astronomia . Quand o  o astrônom o

Nicola u Copérnico (147 3  – 1543 ) escrev eu  e publico u  a obra De revolutionibus orbium

coelestium, foi qu e  o te rmo técnico “Revolução ” pass ou  a s er usad o c om outro sentido.  Na segund a

metad e  do sécul o XVII , principalment e  na Inglaterra, apó s  a Reforma Protestant e  e a s guerra s civi s

religiosas, houve grande s transformaçõe s n as estrutrua s política, soc ail  e econômica d a sociedade.  A

palavr a revoluçã  o passo u  a s er utilizad a para explica r o s moviment os qu e alterar am  o ru mo do s

acontecimento s  ao long o d o séc ulo XVIII.

Atividade 02 – com base no texto acima responda:

A) A investigação de um assunto era o elemento central da ideia dos enciclopedistas. Hoje um dos grandes problemas

que enfrentamos em nossa sociedade é a fake news. Para você, como devemos proceder antes de repassar uma

informação que não sabemos se está certa ou errada?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
B) Quais os principais elementos que fizeram com que as ideias dos enciclopedistas ganhassem importância no século

XVIII? __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Dentro dessas transformações ocorre a REVOLUÇÃO INDUSTRIAL. A Inglaterra do

século XVIII, que já vinha passando por mudanças políticas, sociais e econômicas, foi a

pioneira dentro desse processo de aprimoramento técnico.
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MOTIVOS DO PIONERISMO INGLÊS
Revolução Gloriosa (1688): fez a burguesia chegar ao poder; Mercantilismo: ampliou o império britânico o que

abriu novos mercados para as manufaturas inglesas; Puritanismo (calvinismo inglês): incentivava o trabalho e a

poupança financeira; Fisiocracia e Liberalismo Econômico: desenvolvem a ciência administrativa capaz de gerir

lucros e investimentos; Enclousures (cercamentos dos campos): fim das terras comunais e sua transformação em

propriedades agrícolas particulares, além da saída dos camponeses das terras - migração para os centros urbanos

que se industrializavam; Cidades: crescimento da população; Mercado interno: bem desenvolvido e com jazidas de

carvão e ferro; Matéria-prima: o algodão que vinha das colônias; Rede de transporte: excelente infraestrutura –

estradas, portos e depois as ferrovias.

O pioneirismo inglês no processo de industrialização está ligado ao acúmulo de 

capital feito pela burguesia mercantil, durante o comércio de especiarias. O 

mercado passou a impor regras de produção e os comerciantes passaram a 

montar os sistemas produtivos.

Na segunda fase da Revolução Industrial novas formas de organização capitalista surgem, dentre elas o Capitalismo 

monopolista, no qual a liberdade de comércio e produção permitiram que as grandes empresas eliminassem ou absorves-

sem as pequenas. Isso fez com que no final do século XIX novas formações industriais surgissem: os Trustes, os Cartéis, 

os Holdings e o Dumping - práticas econômicas que ainda se encontram presentes no século XXI.

Por um outro lado você pode estar se perguntando: Quais as consequências que todas essas inovações científicas e 

técnicas geraram? Vamos destacar algumas:

Nascimento de novas relações no mundo do trabalho; a consolidação do capitalismo e ampliação do processo de 

industrialização na Europa Ocidental e nos EUA; o êxodo rural por causa da mecanização na zona rural; o crescimen-

to da urbanização e, consequentemente, a falta de habitações adequadas; avanço nas pesquisas nos campos da 

medicina, do transporte e das telecomunicações; aumento da capacidade produtiva e do consumo.

Tudo isso gerou impactos ambientais negativos, já que muitas cidades não ofereciam uma rede de esgoto e sanea-

mento básico; e o lixo gerado no processo de industrialização dos produtos passou a ser depositado nos rios próximos 

às fábricas ou indústrias, ou era jogado nas ruas. Nesse momento, o capitalismo industrial ganha um novo parceiro: o 

capitalismo financeiro, pois os grandes bancos começaram a atuar em conjunto com as grandes empresas.

Não podemos negar que a industrialização ampliou as redes de consumo,

barateou os produtos e disponibilizou mais serviços para a população dos países

ricos. Contudo, a situação da maioria dos trabalhadores continuou precária.
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AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

No início do processo industrial os operários viviam em meio a

péssimas condições de trabalho. Não tinham a posse de instrumentos

de trabalho (ferramentas ou utensílios), não tinham a propriedade dos

meios de produção (fábricas e máquinas) e não existia nenhum tipo de

legislação trabalhista que regulasse suas atividades, evitando a

exploração dos trabalhadores. As jornadas de trabalho variavam de 12

a 16 horas por dia e eram marcadas pelos baixos salários.

https://pt.wikipedia.org/wiki/

Que tal assistir ao vídeo da Multirio sobre Revolução Industrial? Clique no 

link : https://youtu.be/ktUCd3_PQhc?t=10 ou posicione sua câmera do 

celular para ler o QRCode

O trabalho infantil e feminino era comum, já que recebiam menos do que os homens. Os castigos eram rigorosos

e as crianças que dormiam durante o trabalho eram, muitas vezes, espancadas. Os que ficavam doentes perdiam a

vaga de trabalho. As mulheres que engravidavam, quase sempre interrompiam a gestação. Não demorou muito para

que os operários (empregados e desempregados) se organizassem para questionar a situação que eles estavam

vivendo. Para alguns, as máquinas eram as grandes culpadas pelo desemprego e os baixos salários.

As primeiras manifestações começaram a acontecer em 1812. Um grupo de manifestantes, liderados pelo general

Ludd, destruíram várias máquinas nas fábricas de Midland e, em represália aos membros do Parlamento britânico

tomaram medidas repressivas contra os ludistas e as outras associações de trabalhadores.

Posteriormente surgiu o Cartismo, movimento que lutou pelo sufrágio universal, pelo voto secreto, pela

renovação anual do Parlamento e pela igualdade entre os distritos eleitorais. Aos poucos o movimento foi

enfraquecendo e terminou desparecendo na medida em que as reivindicações foram sendo atendidas.

Logo depois, os trabalhadores passaram a se organizar em associações trabalhistas como a Trade Unions, onde

surgiram ideias e teorias voltadas para a nova ordem mundial que estava se concretizando.

Cartum representando o trabalho infantil
(1900)

O século XIX, inicia uma onda de sentimento nacional e que alcançou a condição de ideologia política.

O Nacionalismo faz nascer um sentimento de pertencimento a uma cultura, região, língua e um povo.

Apareceu pela primeira vez na França comandada por Napoleão Bonaparte e nos Estados Unidos da

América, durante o processo de independência. E muito presente nos discursos unificadores das

massas trabalhadoras urbanas.
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INDEPENDÊNCIA DOS EUA: NASCE UMA NAÇÃO NO CONTINENTE AMERICANO
Você sabia que o processo de independência das treze colônias inglesas da América do Norte

faz parte das chamadas Revoluções burguesas?

Esses movimentos aconteceram até o século XIX, quando temos a consolidação da estrutura

capitalista industrial de produção.

AS VÁRIAS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS
Primeira Revolução Industrial (1760-1850): surgiment o da s fábricas; nova relaçã o entr e sociedad e  e meio.  A fo rça d o

home m  é substituíd a  pelas energia s  à vapor, eólica  e hidráulica.

Segunda Revolução Industrial (meado s  do séc ulo XI X at é meado s d o sécul o XX): marcad a p elo surgiment o d e nov as

transformaçõe s técnic as  e econômicas; descentralizaç ão industri al q ue permiti u qu e ess as mudança s chegass em  na

Europ a Central  e Oriental ,  na Améri ca  do Nort e  e  no Extre mo Oriente, co m destaqu e para  o Japão. Nova s font es  de

energi a surgiram:  o petr óleo  e  a energi a elétrica.

Terceira Revolução Industrial (segund a metad e  do séc ulo XX)  - Revoluçã o Técnocientífica: pautad a n o capitalism o

financeiro; proce sso d e globalizaçã o econômica, cultural  e social.

http://pt.wikipedia.org/

htt
ps

://p
.w

iki
pe

dia
.or

g/
htt

ps
://p

t.w
iki

pe
dia

.or
g/w

iki
/

https://pt.wikipedia.org/wiki/

Máquina de Fiar (1767): 
____________________
____________________
____________________

Locomotiva à vapor 
(1825): 
_________________
_________________
_________________

Máquina à vapor (1769): 
_____________________
_____________________
_____________________

Submarino à vapor 
(1806) 
____________________
____________________
____________________

Atividade 04
O quadro ao lado é para

ser preenchido com

informações sobre as 03

fases da Revolução

Industrial. Consulte o o

material Rioeduca para

realizar a atividade.

Fases da Revolução Industrial
1ª Revolução Industrial 2ª Revolução Industrial 3ª Revolução Industrial

Principais Características: Principais Características: Principais Características:

A partir da imagem da máquina, do nome e do ano de criação dela, diga quem foi seu

inventor e para que ela servia. Vamos tentar! Vamos pesquisar?

Atividade 03
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_____________________
_____________________
_____________________

Submarino à vapor 
(1806) 
____________________
____________________
____________________

Atividade 04
O quadro ao lado é para

ser preenchido com

informações sobre as 03

fases da Revolução

Industrial. Consulte o o

material Rioeduca para

realizar a atividade.

Fases da Revolução Industrial
1ª Revolução Industrial 2ª Revolução Industrial 3ª Revolução Industrial

Principais Características: Principais Características: Principais Características:

A partir da imagem da máquina, do nome e do ano de criação dela, diga quem foi seu

inventor e para que ela servia. Vamos tentar! Vamos pesquisar?

Atividade 03
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O processo de colonização ocorreu durante a chamada Reforma Anglicana o que fez com que os perseguidos

religiosamente fossem forçados junto com suas famílias a sair do território inglês e levados para as colônias na

América inglesa. Com a Guerra dos Sete anos (1756 – 1763) a Inglaterra e França disputaram a posse de territórios

tanto no continente americano quanto no europeu. As colônias inglesas foram abandonadas pela metrópole, o que

permitiu que elas se autogovernassem.

Com o crescimento da industrialização a metrópole inglesa muda sua

postura em relação as suas colônias na América do Norte. A Inglaterra

precisava de novos mercados e, também, aumentar sua arrecadação

fiscal. Novas taxas foram criadas pelo governo britânico, como você

pode ver na imagem ao lado. A primeira foi a Lei do Açúcar (1764) que

fixou taxas altas para o açúcar que chegava às colônias.

Depois foi criada a Lei do Selo (1765): todos os colonos precisavam

selar todo documento, certidões, jornais e até mesmo cartas de baralho,

com um selo apenas vendido pela Coroa Inglesa. Essa lei fez com que

na cidade de Nova Iorque fosse montada uma assembleia e durante

esse encontro os colonos decidiram boicotar os produtos ingleses.

E a Lei do Chá (1767): concedia o monopólio do comércio de chá, vidro

e chumbo para uma companhia inglesa que tinha como maior acionista o

próprio Estado Britânico. Em protesto houve uma invasão de colonos ao

navio que se encontrava no porto de Boston, onde ocorre uma luta entre

esses colonos e as tropas inglesas – Massacre de Boston.

Os conflitos explodiram em outras localidades e com isso o governo britânico impôs severas punições aos

colonos – Leis Intoleráveis. Frente a essas imposições, os colonos se reuniram e realizaram o Primeiro Congresso

da Filadélfia (1774) e escrevem uma petição (Declaração de Direitos), enviada ao rei inglês George III.

Nessa declaração os colonos pediam direitos iguais aos cidadãos que moravam na Inglaterra. Contudo, o

monarca não aceitou as solicitações feitas e proibiu os colonos de ocuparem as terras do oeste do Canadá – Ato de

Quebec. Nesse momento, acontece o Segundo Congresso da Filadélfia onde foi promulgada a Declaração de

Independência (1776), escrita por Thomas Jefferson (admirador e conhecedor das obras do filósofo iluminista John

Locke).

George Washington, proprietário de terras e militar, foi escolhido para liderar as tropas. A guerra pela

independência durou mais de 6 anos. Para representar os colonos no exterior foi escolhido Benjamin Franklin,

que tinha como missão o reconhecimento da independência norte-americana por outras nações.

Nesse momento a separação

seria o único caminho?
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Imagem do ato assinado pelo rei Georges III sobre as 
taxas que as colônicas americanas deveriam pagar
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A AMÉRICA SOB A ÓTICA DOS POVOS INDÍGENAS E NEGROS

A chegada dos ingleses na parte norte do continente americano foi marcada por incursões violentas sobre os

territórios dos indígenas que tiveram suas terras invadidas e tomadas para a criação de núcleos de povoamentos.

Os colonos que chegaram se basearam na ideia de que estavam em uma missão civilizatória e passaram a tratar

os indígenas como obstáculos, que necessitavam ser removidos.

Grande s caçadore s  de búfalos,  os comanches, nã o  só

combater am  os colono s ingleses, ma s també m o s espanh óis d e que m

 se apropriara m d e cavalo s  e conseguir am desenvolv er  e aprimora r

técnic as d e combat e  a galope. Ao long o  do períod o colonial ne ssa

região,  a lut a d os indígena s para mante r  a po sse  de su as terras, sua s

estrutur as d e vid a  e costum es f oi contínua.

Muitas foram as reações das populações índigenas às investidas dos colonizadores.

Os ataques indígenas aos colonos levaram ao fracasso as primeiras tentativas

implementadas pela Coroa inglesa ao território norte-americano.

Dentre os povos que reagiram ao processo de colonização no território da América

Inglesa temos os apaches que ao lado dos Sioux, conseguiram resistir por mais tempo

à dominação inglesa. Sua rendição aconteceu apenas quando uma tropa de mais de

5000 soldados norte-americanos conseguiram dominar e prender aproximadamente 50

guerreiros indígenas que estavam sob o comando de Gerônimo (imagem ao lado).

Território comanche entre  1740 e 1850
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Os povos indígenas eram todos aqueles que viviam, não apenas no Brasil, mas em todo o continente 
americano e que também eram chamados de índios? Mas essa forma de identificação é fruto de um 
erro histórico e geográfico, já que os primeiros colonizadores que chegaram nas Américas pensaram 
ter chegado na Índia, país que se localiza no continente asiático. O erro contínuo da terminologia 
transformou a palavra, no Brasil ainda hoje, em sinônimo de indivíduo ou pessoa indígena.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ger%
C3%

B4nimo

Gerônimo (1829 – 1909)

Entre os anos de 1619 e 1860 chegam ao território norte-americano aproximadamente 400 mil africanos 

escravizados, principalmente na região sul dos EUA. O processo de escravização negra africana foi uma prática 

muito utilizada na América inglesa, em destaque as colônias sulistas, onde a produção agrícola era a base 

econômica.

Mesmo após o processo de independência e a criação dos Estados Unidos, essa prática continuou. Os africanos 

chegavam nas terras norte-americanas em navios com péssimas condições de higiene e superlotados. Da mesma 

forma que os indígenas, os negros africanos lutaram contra todas as atrocidades feitas pelos ingleses. Fugas de 

fazendas, revoltas, assassinatos de colonos e lentidão na realização dos trabalhos, foram algumas das maneiras 

desses homens e mulheres resistirem a todas as opressões e maus-tratos recebidos.
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O processo de colonização ocorreu durante a chamada Reforma Anglicana o que fez com que os perseguidos

religiosamente fossem forçados junto com suas famílias a sair do território inglês e levados para as colônias na

América inglesa. Com a Guerra dos Sete anos (1756 – 1763) a Inglaterra e França disputaram a posse de territórios

tanto no continente americano quanto no europeu. As colônias inglesas foram abandonadas pela metrópole, o que

permitiu que elas se autogovernassem.
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postura em relação as suas colônias na América do Norte. A Inglaterra

precisava de novos mercados e, também, aumentar sua arrecadação

fiscal. Novas taxas foram criadas pelo governo britânico, como você

pode ver na imagem ao lado. A primeira foi a Lei do Açúcar (1764) que

fixou taxas altas para o açúcar que chegava às colônias.

Depois foi criada a Lei do Selo (1765): todos os colonos precisavam
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com um selo apenas vendido pela Coroa Inglesa. Essa lei fez com que

na cidade de Nova Iorque fosse montada uma assembleia e durante

esse encontro os colonos decidiram boicotar os produtos ingleses.

E a Lei do Chá (1767): concedia o monopólio do comércio de chá, vidro

e chumbo para uma companhia inglesa que tinha como maior acionista o

próprio Estado Britânico. Em protesto houve uma invasão de colonos ao

navio que se encontrava no porto de Boston, onde ocorre uma luta entre

esses colonos e as tropas inglesas – Massacre de Boston.

Os conflitos explodiram em outras localidades e com isso o governo britânico impôs severas punições aos

colonos – Leis Intoleráveis. Frente a essas imposições, os colonos se reuniram e realizaram o Primeiro Congresso

da Filadélfia (1774) e escrevem uma petição (Declaração de Direitos), enviada ao rei inglês George III.

Nessa declaração os colonos pediam direitos iguais aos cidadãos que moravam na Inglaterra. Contudo, o

monarca não aceitou as solicitações feitas e proibiu os colonos de ocuparem as terras do oeste do Canadá – Ato de

Quebec. Nesse momento, acontece o Segundo Congresso da Filadélfia onde foi promulgada a Declaração de

Independência (1776), escrita por Thomas Jefferson (admirador e conhecedor das obras do filósofo iluminista John

Locke).

George Washington, proprietário de terras e militar, foi escolhido para liderar as tropas. A guerra pela

independência durou mais de 6 anos. Para representar os colonos no exterior foi escolhido Benjamin Franklin,

que tinha como missão o reconhecimento da independência norte-americana por outras nações.
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territórios dos indígenas que tiveram suas terras invadidas e tomadas para a criação de núcleos de povoamentos.
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implementadas pela Coroa inglesa ao território norte-americano.
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Inglesa temos os apaches que ao lado dos Sioux, conseguiram resistir por mais tempo

à dominação inglesa. Sua rendição aconteceu apenas quando uma tropa de mais de

5000 soldados norte-americanos conseguiram dominar e prender aproximadamente 50

guerreiros indígenas que estavam sob o comando de Gerônimo (imagem ao lado).
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Os povos indígenas eram todos aqueles que viviam, não apenas no Brasil, mas em todo o continente 
americano e que também eram chamados de índios? Mas essa forma de identificação é fruto de um 
erro histórico e geográfico, já que os primeiros colonizadores que chegaram nas Américas pensaram 
ter chegado na Índia, país que se localiza no continente asiático. O erro contínuo da terminologia 
transformou a palavra, no Brasil ainda hoje, em sinônimo de indivíduo ou pessoa indígena.
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Gerônimo (1829 – 1909)

Entre os anos de 1619 e 1860 chegam ao território norte-americano aproximadamente 400 mil africanos 

escravizados, principalmente na região sul dos EUA. O processo de escravização negra africana foi uma prática 

muito utilizada na América inglesa, em destaque as colônias sulistas, onde a produção agrícola era a base 

econômica.

Mesmo após o processo de independência e a criação dos Estados Unidos, essa prática continuou. Os africanos 

chegavam nas terras norte-americanas em navios com péssimas condições de higiene e superlotados. Da mesma 

forma que os indígenas, os negros africanos lutaram contra todas as atrocidades feitas pelos ingleses. Fugas de 

fazendas, revoltas, assassinatos de colonos e lentidão na realização dos trabalhos, foram algumas das maneiras 

desses homens e mulheres resistirem a todas as opressões e maus-tratos recebidos.
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A REVOLUÇÃO FRANCESA E A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE LIBERAL BURGUESA

O fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea é

marcado pela Revolução Francesa, que representou a aproximação

de diferentes partes da sociedade francesa com um objetivo: o FIM

DO ABSOLUTISMO.

Os lemas LIBERDADE, IGUALDADE e FRATERNIDADE

estiveram presentes durante todo o processo e espalharam-se não só

pela Europa, como também na América.

A imagem ao lado retrata como os nobres se comportavam, diante

da crise econômica e social vivida pelo Estado absolutista.

Atividade 05
Memórias de um africano escravizado

“Conduziram-nos imediatamente ao pátio... como ovelhas em um redil, sem olharem para idade ou sexo. Como tudo me

era novo, tudo o que vinha causava-me assombro. (…) A um sinal de tambor, os compradores corriam ao pátio onde

estavam presos os escravos e escolhiam o lote que mais lhes agradava. O ruído e o clamor com que se fazia isso e a

ansiedade visível nos rostos dos compradores serviam para aumentar muito o terror dos africanos. Dessa maneira, sem

escrúpulos, eram separados parentes e amigos, a maioria para nunca mais voltarem a ser ver ". KARNAL, L. (et al).

História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2ªed. São Paulo: contexto, 2008, p. 63.

a) Escre va co mo era feit a a vend a de escravo s (a s) africano s (as) n a América inglesa?
______________________________________________________________________________________________ __
________________________________________________________________________________________________

b) Qual era a tática dos vendedore s no moment o da vend a dos escravizados ? _________________________________
________________________________________________________________________________________________

Atividade 06
A proposta dessa atividade é que você escreva uma reportagem sobre o que é ser

indígena hoje no Brasil. Para conseguir informações, faça uma pesquisa em sites que

tratam da situação indígena em nosso território. Você pode assisitir a documentários

que retratam o dia a dia em uma comunidade indígena. Então vamos lá!

Como indicação para você começar sua pesquisa acesse o link da FUNAI

(Fundação Nacional do Índio): https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/povos-

indigenas. E lembre-se de que uma reportagem apresenta mais informações do que

uma notícia. Portanto, consulte mais de uma fonte. Escreva seu texto no caderno.

In: http://commons.wikimedia.org/wiki/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind

Indígenas brasileiros respectivamente
das tribos: Assurunis do Xingu, 
Tapirapés, Caiapós, Tapirapés, 

Ricbactas e Bororos.

Almoço De Troy Oyster, pintura de 1735
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A Revolução Francesa foi o resultado de vários fatores que levaram a crise do absolutismo francês. A realidade

interna da França não conseguia acompanhar os seus interesses externos, já que a população francesa encontrava-

se sobrecarregada de impostos, obrigações servis enquanto se mantinham os privilégios da aristocracia. Além disso:

a derrota para os ingleses na Guerra dos 7 Anos obrigou a França a assinar contratos comerciais que concediam

baixas tarifas alfandegárias aos produtos britânicos, o que gerou concorrências com os produtos internos e levou a

falência de muitas firmas; A burguesia francesa (influenciada pelas ideias iluministas) passou a incitar o povo contra

o absolutismo; Cresciam os embates políticos e econômicos entre burgueses que estavam ligados ao Estado e os

nobres.

O rei Luís XVI não conseguia mais mediar as relações entre aristocracia e burguesia e por isso

convocou Assembleia de Representantes dos três estados: Clero (1º Estado), Nobreza (2º Estado) e

a Burguesia e o Povo (3º Estado)

PRIMEIRA FASE DA REVOLUÇÃO — REVOLUÇÃO BURGUESA
Luís XVI convocou uma reunião com os Estados Gerais (representantes dos três Estados). Na abertura dos

trabalhos informou que a votação seria feita nos moldes tradicionais, no qual cada Estado tinha direito a um voto.

Isso frustrou os burgueses, que passaram a exigir que o voto fosse individual. Nesse momento, o rei dissolve a

Assembleia e os representantes do 3º Estado se rebelam.

No dia 09 de julho de 1789, se forma a Assembleia Nacional Constituinte. Nessa fase, a Bastilha (prisão política)

foi tomada pela multidão enfurecida, e os nobres e clérigos começaram a fugir. Em seguida, foi criada a Declaração

dos Direitos do Homem e do Cidadão, que defendia: igualdade jurídica, propriedade privada, resistência à opressão.

A Revolução se radicalizou espalhando o Grande Medo: camponeses famintos invadiam propriedades, demoliam

castelos, queimavam documentos e tomavam pedaços de terra. Com o apoio do sans-cullotes (massa de

trabalhadores urbanos) as instituições feudais e aristocráticas foram sendo derrubadas.

Atividade 07
Ao lado, temos um caça-palavras

sobre o tema Revolução Francesa.

Encontre as palavras que estão no

quadro abaixo e, no seu caderno,

escreva o que entendeu sobre cada

uma delas.

Absolutismo- Aristocracia -
Assembleia - Burguesia – Clero –
Iluminsmo - Povo
Monarquia - Nobreza
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A Revolução Francesa foi o resultado de vários fatores que levaram a crise do absolutismo francês. A realidade

interna da França não conseguia acompanhar os seus interesses externos, já que a população francesa encontrava-

se sobrecarregada de impostos, obrigações servis enquanto se mantinham os privilégios da aristocracia. Além disso:

a derrota para os ingleses na Guerra dos 7 Anos obrigou a França a assinar contratos comerciais que concediam

baixas tarifas alfandegárias aos produtos britânicos, o que gerou concorrências com os produtos internos e levou a

falência de muitas firmas; A burguesia francesa (influenciada pelas ideias iluministas) passou a incitar o povo contra

o absolutismo; Cresciam os embates políticos e econômicos entre burgueses que estavam ligados ao Estado e os

nobres.

O rei Luís XVI não conseguia mais mediar as relações entre aristocracia e burguesia e por isso

convocou Assembleia de Representantes dos três estados: Clero (1º Estado), Nobreza (2º Estado) e

a Burguesia e o Povo (3º Estado)

PRIMEIRA FASE DA REVOLUÇÃO — REVOLUÇÃO BURGUESA
Luís XVI convocou uma reunião com os Estados Gerais (representantes dos três Estados). Na abertura dos

trabalhos informou que a votação seria feita nos moldes tradicionais, no qual cada Estado tinha direito a um voto.

Isso frustrou os burgueses, que passaram a exigir que o voto fosse individual. Nesse momento, o rei dissolve a

Assembleia e os representantes do 3º Estado se rebelam.

No dia 09 de julho de 1789, se forma a Assembleia Nacional Constituinte. Nessa fase, a Bastilha (prisão política)

foi tomada pela multidão enfurecida, e os nobres e clérigos começaram a fugir. Em seguida, foi criada a Declaração

dos Direitos do Homem e do Cidadão, que defendia: igualdade jurídica, propriedade privada, resistência à opressão.

A Revolução se radicalizou espalhando o Grande Medo: camponeses famintos invadiam propriedades, demoliam

castelos, queimavam documentos e tomavam pedaços de terra. Com o apoio do sans-cullotes (massa de

trabalhadores urbanos) as instituições feudais e aristocráticas foram sendo derrubadas.

Atividade 07
Ao lado, temos um caça-palavras

sobre o tema Revolução Francesa.

Encontre as palavras que estão no

quadro abaixo e, no seu caderno,

escreva o que entendeu sobre cada

uma delas.

Absolutismo- Aristocracia -
Assembleia - Burguesia – Clero –
Iluminsmo - Povo
Monarquia - Nobreza
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NO SEGUNDA FASE DA REVOLUÇÃO
Dentro da Assembleia Legislativa começaram a surgir grupos e líderes políticos antagônicos: Girondinos - alta

burguesia, pertenciam ao governo moderado e se sentavam à direita do Rei; Jacobinos - pequena burguesia

desejosa de mudanças mais substanciais e se sentavam à esquerda do Rei; Planície ou Pântano: grupo que tentava

a neutralização da Revolução e que por isso se posicionava à frente do Rei.

As massas, percebendo a traição dos girondinos, assumiram o controle da Revolução. Era a vez dos jacobinos no

poder. Instaura-se o Período do Terror (1793/ 1795). Nessa fase a escravidão foi abolida das colônias francesas e

os preços das mercadorias básicas foram congelados. Essa foi a estratégia pensada pelos jacobinos para controlar a

inflação, que estava descontrolada por causa a emissão descontrolada da nova moeda (o Assignat).

Os jacobinos conseguiram esmagar a invasão externa, com a criação do Comitê de Salvação Pública e a

Contrarrevolução Interna com o Comitê de Salvação Nacional.

Maximilien de Robespierre (1758-1794), foi o principal líder dos

jacobinos. Em junho de 1794 foi eleito presidente da Convenção

Nacional, contudo começou a perder o apoio da população que

passava por privações. Acusado de tirano por causa das inúmeras

execuções (Fase do Grande Terror), viu a oposição crescer, sendo

destituído dos seus poderes e condenado a guilhotina em julho,

como representado na imagem ao lado.

https://pt.w
ikipedia.org/w

iki/M
axim

ilien_de_R
obespierre

Robespierre sendo levado para a guilhotina, 1794

TERCEIRA FASE DA REVOLUÇÃO Atividade 08
A marcha de saias: a participação das mulheres na Revolução

Francesa

A presença das mulheres na luta pela liberdade, igualdade e

fraternidade foi marcada por altos e baixos. No início do movimento

revolucionário francês a participação das mulheres foi muito

importante e incentivada, contudo em 1793 a participação feminina

passa a ser reprimida. As mulheres participantes da Revolução

Francesa fundaram clubes políticos, falam seus discursos na

Assembleia Nacional e de forma marcante estiveram presentes nas

jornadas revolucionárias.

A) Expliqu e co mo f oi  a participaçã o da s mulher es n o proce sso
revolucionári o francês. ___________________________________
______________________________________________________

B)  E  hoje, n o sécul o XXI, a s mulher es pode m expo r sua s opiniõe s  e
participar em da s decisõe s política s  e soc iais n o
Brasil?________________________________________________

Na Terceira Fase da Revolução, volta o voto

censitário e há mais liberdade para a indústria,

o comérci o  e o s bancos. F oi  o períod o d o

Diretório:  5 diretores, u m govern o fraco, 

ameaçad o novament e pelo s jacobin os -

Conspiraçã o d os Iguai s  de Gra co Babeuf.  A

França  é invadid a p ela 2 ª Coligação: Espanha, 

Holanda, Portuga l  e Itália. Nesse moment o

sur ge  o comandant e Napoleã o Bonaparte. Log o

depois, tem os  o Golpe de 18 de Brumário, 

qu e consolido u  o pod er n a m ão  da burguesia.  A

França entra n a Era Capitalist a  e o s pobr es

continu am d a me sma forma: trabalhand o

arduament e para sobreviver.
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A ERA NAPOLEÔNICA (1799-1815)

CONSULADO (1799-1804)
Napoleão Bonaparte: consolidou as conquistas burguesas e abriu o caminho para o desenvolvimento capitalista

francês, encerrando o ciclo revolucionário. Asssina o tratado Paz de Amiens com a Inglaterra, a Áustria e a

Prússia. Além de criar o Banco da França e a nova moeda, o FRANCO, institui tarifas alfandegárias e cria a Sociedade

Nacional de Fomento à Indústria; promove a reforma no ensino; cria o Código Civil; centraliza a administração; e

promove a paz com a Igreja em 1801, tornando a religião Católica oficial na França.

IMPÉRIO (1804-1814)
Através de um plebiscito o povo francês aclamou Napoleão como Imperador

Vitalício, como retratado na imagem ao lado. Em seu governo ele controlou a

Educação, suprimiu os direitos individuais e estendeu seu império a quase toda

Europa, já que possuía o melhor exército. Além disso, ampliou as fronteiras da

França a limites jamais alcançados.

Atividade 09
Durante o período da Convenção Nacional (1792) para acabar com a antiga ordem monárquica, os revolucionários

começaram a difundir novos hábitos, dentre eles o de chamar uns aos outros de cidadãos. Também organizaram o

código civil (1804) e realizaram uma reforma de pesos e medidas. Criaram um calendário que era baseado nos ciclos

da natureza, tendo 12 meses com 30 dias (totalizando 360 dias). O desafio é você pesquisar na web o dia do seu

aniversário no calendário revolucionário francês e escrever aqui: __________________________________________.

Que tal assistir ao vídeo da MultiRio sobre Revolução

Francesa?. Clique no link: https://youtu.be/1Ev5jkJsK2Y?t=1

ou posicione a câmera do celular para ler o QRCode.

No final da terceira fase da Revolução Francesa, a Áustria e a Itália declararam guerra à França e tentaram invadir

o território. Com o intuito de combater a invasão dessas duas nações, o Diretório convocou o jovem general Napoleão

Bonaparte, que ao derrotar os italianos e os austríacos garantiu muitas vantagens financeiras e territoriais para a

França. Ao regressar a Paris, é aclamado herói e começa a discursar em prol da necessidade de uma guerra

econômica contra a Inglaterra. Diante dessa situação, a Europa conservadora se une e forma uma coligação:

Inglaterra, Rússia, Áustria, Sardenha, Nápoles e Turquia – que passa a ameaçar a revolução francesa não apenas

militarmente, mas também economicamente, já que o comércio exterior estava parcialmente bloqueado. Frente a

essa situação, Napoleão Bonaparte derrubou o Diretório e apoiado pelos girondinos e setores do pântano, assume o

poder com o Golpe do 18 de Brumário. E assim, inicia-se o governo napoleônico.

Coroação de Napoleão por Jacques-Louis  
David (1804)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%
C3%

A3o_Bonaparte
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NO SEGUNDA FASE DA REVOLUÇÃO
Dentro da Assembleia Legislativa começaram a surgir grupos e líderes políticos antagônicos: Girondinos - alta

burguesia, pertenciam ao governo moderado e se sentavam à direita do Rei; Jacobinos - pequena burguesia

desejosa de mudanças mais substanciais e se sentavam à esquerda do Rei; Planície ou Pântano: grupo que tentava

a neutralização da Revolução e que por isso se posicionava à frente do Rei.

As massas, percebendo a traição dos girondinos, assumiram o controle da Revolução. Era a vez dos jacobinos no

poder. Instaura-se o Período do Terror (1793/ 1795). Nessa fase a escravidão foi abolida das colônias francesas e

os preços das mercadorias básicas foram congelados. Essa foi a estratégia pensada pelos jacobinos para controlar a

inflação, que estava descontrolada por causa a emissão descontrolada da nova moeda (o Assignat).

Os jacobinos conseguiram esmagar a invasão externa, com a criação do Comitê de Salvação Pública e a

Contrarrevolução Interna com o Comitê de Salvação Nacional.

Maximilien de Robespierre (1758-1794), foi o principal líder dos

jacobinos. Em junho de 1794 foi eleito presidente da Convenção

Nacional, contudo começou a perder o apoio da população que

passava por privações. Acusado de tirano por causa das inúmeras

execuções (Fase do Grande Terror), viu a oposição crescer, sendo

destituído dos seus poderes e condenado a guilhotina em julho,

como representado na imagem ao lado.

https://pt.w
ikipedia.org/w

iki/M
axim

ilien_de_R
obespierre

Robespierre sendo levado para a guilhotina, 1794

TERCEIRA FASE DA REVOLUÇÃO Atividade 08
A marcha de saias: a participação das mulheres na Revolução

Francesa

A presença das mulheres na luta pela liberdade, igualdade e

fraternidade foi marcada por altos e baixos. No início do movimento

revolucionário francês a participação das mulheres foi muito

importante e incentivada, contudo em 1793 a participação feminina

passa a ser reprimida. As mulheres participantes da Revolução

Francesa fundaram clubes políticos, falam seus discursos na

Assembleia Nacional e de forma marcante estiveram presentes nas

jornadas revolucionárias.

A) Expliqu e co mo f oi  a participaçã o da s mulher es n o proce sso
revolucionári o francês. ___________________________________
______________________________________________________

B)  E  hoje, n o sécul o XXI, a s mulher es pode m expo r sua s opiniõe s  e
participar em da s decisõe s política s  e soc iais n o
Brasil?________________________________________________

Na Terceira Fase da Revolução, volta o voto

censitário e há mais liberdade para a indústria,

o comérci o  e o s bancos. F oi  o períod o d o

Diretório:  5 diretores, u m govern o fraco, 

ameaçad o novament e pelo s jacobin os -

Conspiraçã o d os Iguai s  de Gra co Babeuf.  A

França  é invadid a p ela 2 ª Coligação: Espanha, 

Holanda, Portuga l  e Itália. Nesse moment o

sur ge  o comandant e Napoleã o Bonaparte. Log o

depois, tem os  o Golpe de 18 de Brumário, 

qu e consolido u  o pod er n a m ão  da burguesia.  A

França entra n a Era Capitalist a  e o s pobr es

continu am d a me sma forma: trabalhand o

arduament e para sobreviver.
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A ERA NAPOLEÔNICA (1799-1815)

CONSULADO (1799-1804)
Napoleão Bonaparte: consolidou as conquistas burguesas e abriu o caminho para o desenvolvimento capitalista

francês, encerrando o ciclo revolucionário. Asssina o tratado Paz de Amiens com a Inglaterra, a Áustria e a

Prússia. Além de criar o Banco da França e a nova moeda, o FRANCO, institui tarifas alfandegárias e cria a Sociedade

Nacional de Fomento à Indústria; promove a reforma no ensino; cria o Código Civil; centraliza a administração; e

promove a paz com a Igreja em 1801, tornando a religião Católica oficial na França.

IMPÉRIO (1804-1814)
Através de um plebiscito o povo francês aclamou Napoleão como Imperador

Vitalício, como retratado na imagem ao lado. Em seu governo ele controlou a

Educação, suprimiu os direitos individuais e estendeu seu império a quase toda

Europa, já que possuía o melhor exército. Além disso, ampliou as fronteiras da

França a limites jamais alcançados.

Atividade 09
Durante o período da Convenção Nacional (1792) para acabar com a antiga ordem monárquica, os revolucionários

começaram a difundir novos hábitos, dentre eles o de chamar uns aos outros de cidadãos. Também organizaram o

código civil (1804) e realizaram uma reforma de pesos e medidas. Criaram um calendário que era baseado nos ciclos

da natureza, tendo 12 meses com 30 dias (totalizando 360 dias). O desafio é você pesquisar na web o dia do seu

aniversário no calendário revolucionário francês e escrever aqui: __________________________________________.

Que tal assistir ao vídeo da MultiRio sobre Revolução

Francesa?. Clique no link: https://youtu.be/1Ev5jkJsK2Y?t=1

ou posicione a câmera do celular para ler o QRCode.

No final da terceira fase da Revolução Francesa, a Áustria e a Itália declararam guerra à França e tentaram invadir

o território. Com o intuito de combater a invasão dessas duas nações, o Diretório convocou o jovem general Napoleão

Bonaparte, que ao derrotar os italianos e os austríacos garantiu muitas vantagens financeiras e territoriais para a

França. Ao regressar a Paris, é aclamado herói e começa a discursar em prol da necessidade de uma guerra

econômica contra a Inglaterra. Diante dessa situação, a Europa conservadora se une e forma uma coligação:

Inglaterra, Rússia, Áustria, Sardenha, Nápoles e Turquia – que passa a ameaçar a revolução francesa não apenas

militarmente, mas também economicamente, já que o comércio exterior estava parcialmente bloqueado. Frente a

essa situação, Napoleão Bonaparte derrubou o Diretório e apoiado pelos girondinos e setores do pântano, assume o

poder com o Golpe do 18 de Brumário. E assim, inicia-se o governo napoleônico.

Coroação de Napoleão por Jacques-Louis  
David (1804)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%
C3%

A3o_Bonaparte
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Em 1806, Napoleão decreta o Bloqueio Continental contra a Inglaterra, ou seja, ninguém do continente europeu

deveria comercializar com os ingleses. Quem não atendeu foi invadido, como Espanha, Itália, Portugal e Rússia. Na

Espanha, ele colocou seu irmão para governar e na Itália, seu sobrinho. Nos demais países que o desobedeceram,

Napoleão invadiu.

No ano de 1814, Napoleão foi preso e exilado na ilha de Elba. No acordo feito, ele abria mão do trono francês

(que voltaria para os Burbons – Restauração Bourbon) e receberia uma pensão de dois milhões de francos anuais.

Contudo, ele fugiu da prisão e voltou ao poder da França, onde governou por mais cem dias. Nesse curto período

Napoleão entrou em guerra de novo com russos e ingleses, sendo definitivamente vencido na Batalha de Waterloo,

em 1815.

Napoleão Bonaparte foi exilado na ilha de Santa Helena, colônia inglesa no Atlântico - sul da África onde morreu

em 1821. Com a sua morte, houve a restauração da Dinastia dos Bourbons na França, mas o país nunca mais seria

o mesmo. Havia começado o Capitalismo e os avanços sociais da Revolução se espalharam por outros países.

CONGRESSO DE VIENA E A SANTA ALIANÇA
Co m  o fi m da s guerr as napoleônicas, o s vencedore s começara m  a reorganiza r  o m apa europe u voltand o c om  as

fronteir as para  os antigo s marco s.  O Congresso de Viena v ai configura r uma Euro pa c om base  em uma ideologi a

conservadora  e reacionári a (ao s molde s austríacos ), nã o respeitand o a s etnias, fragmentand o o s Estado s europeus, 

alé m  de s er criad o  o princípio da Legitimidade ( os r eis depost os voltar am a o poder ). Pa ra consolid ar ess as decisõe s

criara m  a Santa Aliança, u m instrument o qu e preten dia reprimi r possívei s nov as revolt as liberais, criand o um a aliança 

d e monarquia s absolutista s qu e  se compromet iam  em invadi r qualque r paí s qu e tentasse alguma Revoluç ão Burguesa.

Atividade 10
Você gosta de palavras cruzadas? Esse é o desafio dessa 
atividade.
Descubra as palavras que completam as afirmativas.
Na horizontal
3. Batalha de ______ onde Napoleão foi derrotado pelos
ingleses
5. __________do 18 de Brumário
7. Com o ______ Continental os países da Europa não
podiam comercializar com a Inglaterra
Na vertical

4. Paz de _______assinada com a Inglaterra
6. Foi na Ilha de ______ o primeiro exílio de Napoleão

1. Batalha de _____ quando Napoleão é derrotado definiti-
vamente
2. O ______ era a nova moeda da França

HI
ST

ÓR
IA

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO

127

O HAITI E SEU PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA

Anos depois do processo de Independência das 13 colônias inglesas, moradores de uma colônia francesa

localizada na América Central, iniciam a luta pela independência do seu território. Nasce a República do Haiti. O seu

processo de independência foi fruto de inúmeros conflitos internos. Durante o século XVIII, os grandes senhores e seus

representantes (grands blancs), conviveram com as ações dos quilombolas e de mestiços e libertos (affanchi), que

lutavam contra a escravidão, desejavam direitos políticos e igualdade cilvil, além de protestarem contra os problemas

econômicos e sociais, frutos da exploração colonialista francesa. Os governos de Luís XVI e de Napoleão Bonaparte

desorganizaram a empresa açucareira, o que provocou o fortalecimento de um movimento de contestação e levou a

campanha pela independência.

Diante dessa situação, o líder do movimento Toussaint Louverture,

organizou o governo do Haiti com base na Constituição criada no ano de 1801

e conseguiu intensificar a produção açucareira, promovendo a integração da

sociedade por meio do desenvolvimento da agricultura e da racionalização do

trabalho.

Após a ascensão de Napoleão Bonaparte (1802), o governo francês decidiu

restabelecer a escravidão em Saint Domingue, sob o comando do general

Laclerc. Diante dessa situação, Toussaint-Louverture mobilizou suas tropas

contra os franceses (imagem ao lado), dando início a luta pela independência.

Em dezembro de 1803, os ex-escravizados Jean-Jacques Dessalines e

Alexandre Pétion, generais oriundos do exército quilombola, tomam à frente do

movimento e declaram a independência do Haiti (1804). A independência só foi

reconhecida pela França em 1825, após pagamento de uma indenização.

O território era ocupado por uma população de quase 300 mil mestiços e negros libertos, que exerciam um papel

importante na economia local (dominavam 1/3 dos negócios da ilha), além de uma imensa maioria de escravizados de

origem africana, que estavam sob o controle de uma minoria de senhores administradores e comerciantes brancos.

AMÉRICA PARA OS AMERICANOS

O presidente dos EUA, James Monroe, combateu a Santa Aliança, a qual considerava uma intromissão

europeia no continente americano, pois inviabilizava os movimentos de independência das colônias. Nesse

momento nasce a Doutrina Monroe (1823), que defendia a ideia de uma “América para os Americanos”. Na

prática, era o início de uma política externa de hegemonia norte-americana sobre os demais países

americanos. Essa doutrina é considerada o embrião do Pan-americanismo, pois reforçou não só o

isolamento norte-americano, como também fortaleceu a hegemonia na América Latina.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%
C3%

A7%
C3%

A3o_Haitiana

Batalha em San Domingo, por 
January Suchodolski, 1804
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Em 1806, Napoleão decreta o Bloqueio Continental contra a Inglaterra, ou seja, ninguém do continente europeu

deveria comercializar com os ingleses. Quem não atendeu foi invadido, como Espanha, Itália, Portugal e Rússia. Na

Espanha, ele colocou seu irmão para governar e na Itália, seu sobrinho. Nos demais países que o desobedeceram,

Napoleão invadiu.

No ano de 1814, Napoleão foi preso e exilado na ilha de Elba. No acordo feito, ele abria mão do trono francês

(que voltaria para os Burbons – Restauração Bourbon) e receberia uma pensão de dois milhões de francos anuais.

Contudo, ele fugiu da prisão e voltou ao poder da França, onde governou por mais cem dias. Nesse curto período

Napoleão entrou em guerra de novo com russos e ingleses, sendo definitivamente vencido na Batalha de Waterloo,

em 1815.

Napoleão Bonaparte foi exilado na ilha de Santa Helena, colônia inglesa no Atlântico - sul da África onde morreu

em 1821. Com a sua morte, houve a restauração da Dinastia dos Bourbons na França, mas o país nunca mais seria

o mesmo. Havia começado o Capitalismo e os avanços sociais da Revolução se espalharam por outros países.

CONGRESSO DE VIENA E A SANTA ALIANÇA
Co m  o fi m da s guerr as napoleônicas, o s vencedore s começara m  a reorganiza r  o m apa europe u voltand o c om  as

fronteir as para  os antigo s marco s.  O Congresso de Viena v ai configura r uma Euro pa c om base  em uma ideologi a

conservadora  e reacionári a (ao s molde s austríacos ), nã o respeitand o a s etnias, fragmentand o o s Estado s europeus, 

alé m  de s er criad o  o princípio da Legitimidade ( os r eis depost os voltar am a o poder ). Pa ra consolid ar ess as decisõe s

criara m  a Santa Aliança, u m instrument o qu e preten dia reprimi r possívei s nov as revolt as liberais, criand o um a aliança 

d e monarquia s absolutista s qu e  se compromet iam  em invadi r qualque r paí s qu e tentasse alguma Revoluç ão Burguesa.

Atividade 10
Você gosta de palavras cruzadas? Esse é o desafio dessa 
atividade.
Descubra as palavras que completam as afirmativas.
Na horizontal
3. Batalha de ______ onde Napoleão foi derrotado pelos
ingleses
5. __________do 18 de Brumário
7. Com o ______ Continental os países da Europa não
podiam comercializar com a Inglaterra
Na vertical

4. Paz de _______assinada com a Inglaterra
6. Foi na Ilha de ______ o primeiro exílio de Napoleão

1. Batalha de _____ quando Napoleão é derrotado definiti-
vamente
2. O ______ era a nova moeda da França

HI
ST

ÓR
IA

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO

127

O HAITI E SEU PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA

Anos depois do processo de Independência das 13 colônias inglesas, moradores de uma colônia francesa

localizada na América Central, iniciam a luta pela independência do seu território. Nasce a República do Haiti. O seu

processo de independência foi fruto de inúmeros conflitos internos. Durante o século XVIII, os grandes senhores e seus

representantes (grands blancs), conviveram com as ações dos quilombolas e de mestiços e libertos (affanchi), que

lutavam contra a escravidão, desejavam direitos políticos e igualdade cilvil, além de protestarem contra os problemas

econômicos e sociais, frutos da exploração colonialista francesa. Os governos de Luís XVI e de Napoleão Bonaparte

desorganizaram a empresa açucareira, o que provocou o fortalecimento de um movimento de contestação e levou a

campanha pela independência.

Diante dessa situação, o líder do movimento Toussaint Louverture,

organizou o governo do Haiti com base na Constituição criada no ano de 1801

e conseguiu intensificar a produção açucareira, promovendo a integração da

sociedade por meio do desenvolvimento da agricultura e da racionalização do

trabalho.

Após a ascensão de Napoleão Bonaparte (1802), o governo francês decidiu

restabelecer a escravidão em Saint Domingue, sob o comando do general

Laclerc. Diante dessa situação, Toussaint-Louverture mobilizou suas tropas

contra os franceses (imagem ao lado), dando início a luta pela independência.

Em dezembro de 1803, os ex-escravizados Jean-Jacques Dessalines e

Alexandre Pétion, generais oriundos do exército quilombola, tomam à frente do

movimento e declaram a independência do Haiti (1804). A independência só foi

reconhecida pela França em 1825, após pagamento de uma indenização.

O território era ocupado por uma população de quase 300 mil mestiços e negros libertos, que exerciam um papel

importante na economia local (dominavam 1/3 dos negócios da ilha), além de uma imensa maioria de escravizados de

origem africana, que estavam sob o controle de uma minoria de senhores administradores e comerciantes brancos.

AMÉRICA PARA OS AMERICANOS

O presidente dos EUA, James Monroe, combateu a Santa Aliança, a qual considerava uma intromissão

europeia no continente americano, pois inviabilizava os movimentos de independência das colônias. Nesse

momento nasce a Doutrina Monroe (1823), que defendia a ideia de uma “América para os Americanos”. Na

prática, era o início de uma política externa de hegemonia norte-americana sobre os demais países

americanos. Essa doutrina é considerada o embrião do Pan-americanismo, pois reforçou não só o

isolamento norte-americano, como também fortaleceu a hegemonia na América Latina.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%
C3%

A7%
C3%

A3o_Haitiana

Batalha em San Domingo, por 
January Suchodolski, 1804
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O termo HAITIANISMO circulou por todo o

continente americano e marcou a influência da Revolução do Haiti

em todo o mundo atlântico, mostrando aos grupos de senhores

brancos da América que guerras civis ou de independência,

promoveriam o fim dos regimes coloniais.

Atividade 11
Você foi convidado(a) para ser JORNALISTA DA HISTÓRIA. Seu trabalho é fazer uma reportagem sobre a

Revolta do Haiti, que ocorreu no ano de 1791. Em suas pesquisas você encontrou um diário escrito por um jovem

escravizado que lutou por sua liberdade. Partindo do seu material carioca e aulas que assistiu,

escreva uma reportagem falando da situação que o Haiti vivenciou no século XIX e como esse país se encontra

hoje. Ah, não esqueça do título da reportagem!

Escreva o texto no seu caderno.

AS INDEPENDÊNCIAS NA AMÉRICA ESPANHOLA

Dentre as colônias dominadas pelos franceses, nenhuma foi tão próspera como a Ilha de São Domingos, uma das

maiores produtoras de açúcar e café no mundo e que tinha a base de sua população constituída por africanos e seus

descendentes.
No início do século XIX, na parte oeste da ilha de São Domingos (hoje Haiti), ocorreu 

a primeira rebelião e a única feita por escravizados e libertos na história americana. A 
revolução acabou com o sistema escravista. Em 01 de janeiro de 1804, o Haiti torna-se 

independente, mas o restante da ilha de São Domingos (atual República Dominicana) 
ainda ficou sob o domínio da Espanha.

o primeiro país “negro-africano” fora da África.
Em 1804, com Jacques Desalines, o Haiti separou-se da França e tornando-se

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Toussaint_L%
27Ouverture.jpg, Toussaint Louverture Chefe dos 

Insurgentes Negros de Santo Domingo. 

Com a invasão napoleônica na Espanha (imagem ao lado) e

a prisão do rei Fernando VII pelos franceses, os laços coloniais

afrouxaram-se ainda mais, permitindo que os criollos

passassem a se autogovernar. Com a restauração da

monarquia, ocorreu uma tentativa de recolonização, que se

chocou com os movimentos de independência.

Oficiais espanhóis entregam Madrid a 
Napoleão, 1808
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Independência das colônias espanholas na
América

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/wp-content/uploads/2020/09/mapa_col_esp-e1600812479643.png,

 Os criollos defendia m  o liberalismo  e a s ide ias iluministas, ma s desejava m mante r a s camada s pobre s d a

sociedad e sobre s eus domínios.  A participaçã o  de camponeses, escravizado s africanos, trabalhadore s

pobre s  e do s indígena s deveri a acontece r soment e no s momento s  de conflit os militares.

As primeiras tentativas de independência no início do

século XIX, fracassaram. Contudo, a partir de 1818 os

movimentos começaram a surtir efeito. Em 1824, Simón

Bolívar desencadeou a campanha militar que culminaria na

libertação da Venezuela, do Equador e da Colômbia.

Ao sul da América espanhola, José de San Martin

libertaria o Chile (apoiado pelo general Olgín) e o Peru.

Ainda nesse ano, o general Sucre junto com Simón Bolívar

promove a independência do Peru. Ao norte ocorre a

independência do México.

Em 1826, Bolívar convocou a Conferência do Panamá,

onde expôs seu projeto de unidade política dos povos

hispano-americanos. Esse congresso é o símbolo do Pan-

americanismo latino, formado com base em uma lógica

ante europeia, pois é fruto das lutas pelas independências e

tem em Simón Bolívar seu referencial.

Atividade 12

Encontre as palavras no caça-palavras destacadas abaixo.

N D D O R S E I E T A O

C D C D O H R H E U K H

O I E R A D D W A E E N
N O L G I B S M H S A A
F E E U G O O E C W O P
E Y L I M L L R E N N O
R H A I T I A L A T D L
Ê T C I O V N I O G L E
N A W F I A N I A S A Ã
C U I D A R W O S H S O
I I Ã P A L A N I M P S
A O H E I E P E R O O T

Bolivar  - Conferência - Criollos 
Escravidão - Haiti  - Iluminismo - Napoleão
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Insurgentes Negros de Santo Domingo. 

Com a invasão napoleônica na Espanha (imagem ao lado) e

a prisão do rei Fernando VII pelos franceses, os laços coloniais

afrouxaram-se ainda mais, permitindo que os criollos

passassem a se autogovernar. Com a restauração da

monarquia, ocorreu uma tentativa de recolonização, que se

chocou com os movimentos de independência.

Oficiais espanhóis entregam Madrid a 
Napoleão, 1808

htt
ps

://p
t.w

iki
pe

dia
.or

g/w
iki

/G
ue

rra
_P

en
ins

ula
r

2º
/

·
HI

ST
ÓR

IA
 · 

 S
EM

ES
TR

E 
 20

21
  

8º
 A

NO

HI
ST

ÓR
IA

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 8º
 A

NO

129

Independência das colônias espanholas na
América

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/wp-content/uploads/2020/09/mapa_col_esp-e1600812479643.png,

 Os criollos defendia m  o liberalismo  e a s ide ias iluministas, ma s desejava m mante r a s camada s pobre s d a

sociedad e sobre s eus domínios.  A participaçã o  de camponeses, escravizado s africanos, trabalhadore s
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século XIX, fracassaram. Contudo, a partir de 1818 os

movimentos começaram a surtir efeito. Em 1824, Simón

Bolívar desencadeou a campanha militar que culminaria na

libertação da Venezuela, do Equador e da Colômbia.

Ao sul da América espanhola, José de San Martin

libertaria o Chile (apoiado pelo general Olgín) e o Peru.

Ainda nesse ano, o general Sucre junto com Simón Bolívar

promove a independência do Peru. Ao norte ocorre a

independência do México.

Em 1826, Bolívar convocou a Conferência do Panamá,

onde expôs seu projeto de unidade política dos povos

hispano-americanos. Esse congresso é o símbolo do Pan-

americanismo latino, formado com base em uma lógica

ante europeia, pois é fruto das lutas pelas independências e

tem em Simón Bolívar seu referencial.

Atividade 12

Encontre as palavras no caça-palavras destacadas abaixo.

N D D O R S E I E T A O

C D C D O H R H E U K H

O I E R A D D W A E E N
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Bolivar  - Conferência - Criollos 
Escravidão - Haiti  - Iluminismo - Napoleão

O fim da colonização em muitas regiões da América e a 
formação dos Estados Nacionais Latino-Americanos foi chefia-
da pelos setores dominantes que estavam descontentes com 
a impossibilidade de não utilizarem as vantagens dentro dos 
moldes impostos pelo sistema colonial.

Foi assim que a elite criolla liderou, em várias regiões, o 
processo de independência latino americano (mapa ao lado) 
e impôs os limites desse movimento na América Espanhola. 
Essa elite composta em sua maioria por proprietários rurais, 
defendia maior liberdade no comércio com o exterior, controle 
das companhias de comércio metropolitanas e o fim das restri-
ções econômicas.

Baseados nas ideias iluministas e no pensamento liberal, 
os criollos passaram a combater as dificuldades existentes na 
política mercantilista (em destaque, o pacto colonial).
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OS LIBERTADORES
Simón Bolívar, José de San Martín,

Bernardo O'Higgins e José Sucre – Os

“Libertadores da América”. Liderados por

Bolívar sonhavam em fundar uma grande

confederação na América do Sul.

Atividade 13 – Leia o texto e faça as atividades propostas.
Na América do Sul, os territórios sob o controle da Espanha estavam divididos administrativamente em 03 vice-

reinados: Nova Granada, Peru e Rio da Prata. Enquanto a decadente monarquia espanhola era dominada pelo

exército de Napoleão Bonaparte, um grupo de conspiradores – conhecidos como PATRIOTAS – aproveitou o

momento para tomar o poder na Venezuela. Foi assim que o jovem Simón Bolívar ingressa na luta pela liberdade e

independência de várias outras colônias, jurando em nome de Deus, de seus pais e de sua pátria que não

descansaria seus braços e nem sua alma, até que as correntes que aprisionavam os territórios latino americanos

e metrópole espanhola fossem rompidas. O Libertador, como ficou conhecido, liderou inúmeras campanhas militares

e foi responsável pela independência de 05 colônias sul-americanas: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.

Em seguida, passou a lutar pela união das nações latino –americanas (Pan-Americanismo) e pela justiça social

A) Quem foram os libertadores da América Espanhola?

(   ) Dom Pedro I e Dom Pedro II
(   ) José Simon e Bolívar

(   ) Simón Bolívar e José de San Martin 
(   ) Simon Martin e José Bolívar

B) Os líderes dos movimentos de libertação, os Libertadores, eram em sua maioria descendentes de europeus com

forte influência do liberalismo. Com base no que você estudou, havia no pensamento desses líderes a preocupação

com a participação política das classes menos favorecidas? Explique. 
_____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
C) Em 1965 a Conmebol (Confederação Sulamericana de Futebol) deu o nome de Libertadores da América

à competição continental de futebol, com o objetivo de homenagear nomes importantes dos movimentos

de independência na América Espanhola e Portuguesa. Você acha esse tipo de homenagem

importante? Por quê? _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

A independência política não foi acompanhada

de uma revolução social ou econômica, pois as 

velhas estruturas coloniais ficaram intactas, 

permitindo que as novas nações surgissem e 

continuassem dependentes

dos países industrializados.

Uma pressão externa contrária ao processo de independência foi promovida pelos Estados Unidos e pela

Inglaterra. Após o fracasso da Conferência do Panamá, a maior parte das regiões libertadas preferiu o

regionalismo e constituiu uma série de pequenas unidades autônomas.
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NOA AMÉRICA ESPANHOLA SOB A ÓTICA DOS POVOS INDÍGENAS E NEGROS

Poucas foram as regiões da América espanhola que 
se utilizaram do trabalho escravo africano. Porém, Cuba, 
por causa do aumento do preço do açúcar no continente 
europeu, teve que expandir o plantio de cana-de-açúcar em 
seus engenhos e passou a utilizar um grande contingente de 
africanos escravizados.

Atividade 14 - Leia o texto abaixo e faça a atividade proposta

As mulheres nos processos de Independência da América Latina

    Micaela Bastidas Puyucahua se casou com Túpac Amaru, líder do levante indígena que aconteceu no Peru. 

Inúmeros documentos falam dela com hostilidade, afirmando que ela tinha um lado mais valente do que seu marido. 

Na ausência dele, ela mesma dirigia as expedições a cavalo para recrutar pessoas e armar, dando ordens com 

grande coragem.

    Quando Túpac Amaru se dirigiu para a região sul com o objetivo de ampliar  rebeliões nas províncias altas, sua  
esposa ficou encarregada da parte administrativa e política da cidade de Tungasuca - localizada na província de 
Canas. Depois da vitória na Batalha de Sangarara, ela idealizou uma marcha em direção a Cuzco, onde não teve um 
bom resultado. Sua ideia levou uma guerra maior e culminou na marcha em direção a Cuzco. Nesse momento Túpac 
Amaru e Micaela Bastidas foram juntos na frente dos rebeldes.
      Como os documentos históricos retratam Micaela Bastidas? ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

Que tal conhecer um pouco mais sobre os

indígenas das Américas? Acesse o link abaixo e leia 

o texto sobre os povos indígenas na América.

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-

artigos/reportagens/16378-povos-ind%C3%ADgenas-das-

am%C3%A9ricas,-ontem-e-hoje-2,

O final do século XV, na América Espanhola, foi marcado por lutas pela posse do território por parte de colonos e os

indígenas (que eram mais numerosos), contudo os espanhóis tinham a vantagem por possuírem equipamentos

(cavalos, canhões e armas de fogo) para o enfrentamento com os indígenas. Associado a isso estava a rivalidade que

existia entre os povos indígenas, o que ajudou muito a alguns colonizadores como Francisco Pizarro a conquistar o

império Inca. A invasão dos espanhóis terminou fazendo com que alguns grupos indígenas inimigos se aliassem contra

os colonizadores. Os indígenas Araucanos (sul do Chile) melhoraram seus armamentos tradicionais e passaram a usar

os cavalos para lutar contra os colonizadores espanhóis. Já os Chicimecas (norte do México), organizaram um

movimento de resistência, no qual os indígenas foram incentivados a queimar as igrejas e os símbolos católicos.

Ao longo do período colonial, tanto a violência quanto a exploração do trabalho dos indígenas americanos

promoveram inúmeras revoltas, sendo a de Túpac Amaru (Peru, 1781) a mais famosa, com a participação de mais de

40 mil indígenas que foram derrotados pelos espanhóis.
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exército de Napoleão Bonaparte, um grupo de conspiradores – conhecidos como PATRIOTAS – aproveitou o

momento para tomar o poder na Venezuela. Foi assim que o jovem Simón Bolívar ingressa na luta pela liberdade e

independência de várias outras colônias, jurando em nome de Deus, de seus pais e de sua pátria que não

descansaria seus braços e nem sua alma, até que as correntes que aprisionavam os territórios latino americanos

e metrópole espanhola fossem rompidas. O Libertador, como ficou conhecido, liderou inúmeras campanhas militares

e foi responsável pela independência de 05 colônias sul-americanas: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.

Em seguida, passou a lutar pela união das nações latino –americanas (Pan-Americanismo) e pela justiça social

A) Quem foram os libertadores da América Espanhola?

(   ) Dom Pedro I e Dom Pedro II
(   ) José Simon e Bolívar

(   ) Simón Bolívar e José de San Martin 
(   ) Simon Martin e José Bolívar

B) Os líderes dos movimentos de libertação, os Libertadores, eram em sua maioria descendentes de europeus com

forte influência do liberalismo. Com base no que você estudou, havia no pensamento desses líderes a preocupação

com a participação política das classes menos favorecidas? Explique. 
_____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
C) Em 1965 a Conmebol (Confederação Sulamericana de Futebol) deu o nome de Libertadores da América

à competição continental de futebol, com o objetivo de homenagear nomes importantes dos movimentos

de independência na América Espanhola e Portuguesa. Você acha esse tipo de homenagem

importante? Por quê? _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

A independência política não foi acompanhada

de uma revolução social ou econômica, pois as 

velhas estruturas coloniais ficaram intactas, 

permitindo que as novas nações surgissem e 

continuassem dependentes

dos países industrializados.

Uma pressão externa contrária ao processo de independência foi promovida pelos Estados Unidos e pela

Inglaterra. Após o fracasso da Conferência do Panamá, a maior parte das regiões libertadas preferiu o

regionalismo e constituiu uma série de pequenas unidades autônomas.
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NOA AMÉRICA ESPANHOLA SOB A ÓTICA DOS POVOS INDÍGENAS E NEGROS

Poucas foram as regiões da América espanhola que 
se utilizaram do trabalho escravo africano. Porém, Cuba, 
por causa do aumento do preço do açúcar no continente 
europeu, teve que expandir o plantio de cana-de-açúcar em 
seus engenhos e passou a utilizar um grande contingente de 
africanos escravizados.

Atividade 14 - Leia o texto abaixo e faça a atividade proposta

As mulheres nos processos de Independência da América Latina

    Micaela Bastidas Puyucahua se casou com Túpac Amaru, líder do levante indígena que aconteceu no Peru. 

Inúmeros documentos falam dela com hostilidade, afirmando que ela tinha um lado mais valente do que seu marido. 

Na ausência dele, ela mesma dirigia as expedições a cavalo para recrutar pessoas e armar, dando ordens com 

grande coragem.

    Quando Túpac Amaru se dirigiu para a região sul com o objetivo de ampliar  rebeliões nas províncias altas, sua  
esposa ficou encarregada da parte administrativa e política da cidade de Tungasuca - localizada na província de 
Canas. Depois da vitória na Batalha de Sangarara, ela idealizou uma marcha em direção a Cuzco, onde não teve um 
bom resultado. Sua ideia levou uma guerra maior e culminou na marcha em direção a Cuzco. Nesse momento Túpac 
Amaru e Micaela Bastidas foram juntos na frente dos rebeldes.
      Como os documentos históricos retratam Micaela Bastidas? ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

Que tal conhecer um pouco mais sobre os

indígenas das Américas? Acesse o link abaixo e leia 

o texto sobre os povos indígenas na América.

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-

artigos/reportagens/16378-povos-ind%C3%ADgenas-das-

am%C3%A9ricas,-ontem-e-hoje-2,

O final do século XV, na América Espanhola, foi marcado por lutas pela posse do território por parte de colonos e os

indígenas (que eram mais numerosos), contudo os espanhóis tinham a vantagem por possuírem equipamentos

(cavalos, canhões e armas de fogo) para o enfrentamento com os indígenas. Associado a isso estava a rivalidade que

existia entre os povos indígenas, o que ajudou muito a alguns colonizadores como Francisco Pizarro a conquistar o

império Inca. A invasão dos espanhóis terminou fazendo com que alguns grupos indígenas inimigos se aliassem contra

os colonizadores. Os indígenas Araucanos (sul do Chile) melhoraram seus armamentos tradicionais e passaram a usar

os cavalos para lutar contra os colonizadores espanhóis. Já os Chicimecas (norte do México), organizaram um

movimento de resistência, no qual os indígenas foram incentivados a queimar as igrejas e os símbolos católicos.

Ao longo do período colonial, tanto a violência quanto a exploração do trabalho dos indígenas americanos

promoveram inúmeras revoltas, sendo a de Túpac Amaru (Peru, 1781) a mais famosa, com a participação de mais de

40 mil indígenas que foram derrotados pelos espanhóis.
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NO OS MOVIMENTOS REGIONALISTAS E ANTICOLONIAIS NO BRASIL
A crise do sistema mercantilista afetou a monarquia portuguesa. Em sua principal colônia (Brasil) inúmeras revoltas

começam a questionar as ações e o papel da metrópole, e tinham como proposta: o fim do pacto colonial e o sonho da

independência frente ao domínio português.

Destacamos:

• Revolta de Beckman (1684): reivindicavam o direito de escravizar todos índios que fossem aprisionados nas

“guerras justas”, além de se oporem os abusos da Companhias de Comércio do Grão-Pará e Maranhão.

• Guerra dos Emboabas (1708): choque entre os bandeirantes paulistas que tinham descoberto ouro em Minas

Gerais e os forasteiros (emboabas) que passaram a disputar a exploração da região de garimpo.

• Guerra dos Mascates (1710/12): luta entre as lideranças políticas e econômicas das cidades de Olinda e Recife.

• Revolta de Felipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica (1720): foi a que se aproximou de uma contestação real ao

domínio português.

Atividade 15 - Leia o texto e faça a atividade proposta

A REVOLTA EM VILA RICA

Com a criação das Casas de Fundição, nasceu um enorme

descontentamento entre os habitantes da região das minas, pois

acreditavam que a medida dificultava a sonegação de impostos e

diminuia a margem dos seus lucros. A situação piorou quando a Coroa

acabou com as Ordenanças (forças policiais locais).

A) Quais os motivos que levaram aos protestos dos habitantes de Vila

Rica? ___________________________________________________

________________________________________________________

B) Além da Revolta de Vila Rica, quais as outras revoltas nativistas

que aconteceram no país no século

XVIII? __________________________________________________

Francisca da Silva de Oliveira (1731/ 1735 - 1796) nasceu no povoado de Milho Verde, no Arraial do Tijuco 

(hoje Diamantina/ MG). Filha do capitão português Antônio Caetano de Sá e da negra Maria da Costa. Como a 

mãe não havia sido alforriada, ela herdou a condição de escrava. E venceu inúmeras dificuldades para se tornar 

uma das mais poderosas mulheres da América. Em 1753, com pouco mais de 20 anos, foi comprada por João 

Fernandes de Oliveira, um negociante de diamantes.

Vamos refletir um pouco a partir desse fragmento da vida de Chica da Silva? Como lidamos com o racismo e 

o preconceito em nossa sociedade, em relação aos negros e as mulheres? Esses são pontos fundamentais

para entendermos o lugar que hoje ocupamos em nosso país.

REVOLTAS ANTICOLONIAIS
Inconfidência Mineira (1789): movimento

de elite, alimentado pelas ideias de

homens que criticavam as

impossibilidades de ascensão social e

política aos habitantes da colônia.

Conjuração baiana ou Revolta dos

alfaiates (1798): bem distinto do

movimento mineiro. No princípio foi

controlado por maçons, mas depois a

rebelião ganhou as camadas da

população, recebendo adesão de negros,

mulatos e brancos pobres.
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NOA CORTE PORTUGUESA CHEGA AO BRASIL
Fugindo do ataque de Napoleão Bonaparte, a Família Real Portuguesa veio para o Brasil. Essa fuga

favoreceu a ruptura do sistema colonial vigente no território brasileiro. Enquanto Portugal estava sendo

invadido pelas tropas napoleônicas a corte portuguesa chegava ao Brasil trazendo, além de seus pertences

pessoais, os nobres, os clérigos e parte do exército real, totalizando quase 12 mil pessoas.

Assim,

• 28/01/1808: a abertura do Portos às Nações Amigas – FIM DO PACTO COLONIAL

• 1808: Fundação do Banco do Brasil;

• 1810: Tratados de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação; Criação da Academia Militar e da Marinha, da

Imprensa Régia, Biblioteca, Jardim Botânico e o surgimento de Cursos Superiores, além da expulsão de vários

moradores de suas casas para abrigar os nobres e todos os outros que vieram com a Família Real;

• 1815: Elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves;

• 1816: A rainha D. Maria I faleceu e nesse mesmo ano D. João foi consagrado rei de Portugal. .

• 1817: As tropas joaninas invadiram as Províncias Unidas do Prata. Depois de derrotar as forças locais, essa

região foi anexada ao Brasil em 1820 e foi nomeada de Província da Cisplatina.

INSURREIÇÃO PERNAMBUCANA (1817)
A decadência econômica açucareira em Pernambuco determinou o aumento

das tensões entre os brasileiros e os comerciantes portugueses. Desejosos de

mudar a tal situação, os membros das lojas maçônicas começaram um

movimento contra a situação que a região passava. Após a represália do governo

português os rebeldes foram às ruas do Recife e instituíram um governo

provisório. Posteriormente criou-se a bandeira da República Pernambucana. Na

bandeira encontramos símbolos que refletem os desejos dos insurgentes

pernambucanos: o arco-íris (início de uma nova era); o sol (o futuro); a cruz

vermelha (o primeiro nome do Brasil).
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Bandeira de Pernambuco, criada
pelo padre João Montenegro, 1817

Em Portugal, devido a indefinição política de D. João VI, acontece a Revolução Liberal Constitucionalista do

Porto, cuja proposta era fazer de Portugal uma monarquia constitucional (fim do absolutismo). Dentre as

reivindicações dos revolucionários estavam: o regresso da Família Real para Portugal e a volta do Brasil à situação

de colônia. Ou seja, desejavam a volta do pacto colonial – que na visão deles recuperaria a economia portuguesa.

Pressionado para voltar ao território português, D. João VI deixa seu filho no trono do Brasil, ocupando o cargo

de príncipe regente. Em 1821, as Cortes determinaram a volta do príncipe regente para Portugal, mas ele não

obedeceu e no ano seguinte, D. Pedro recebeu um abaixo-assinado feito por lideranças brasileiras que solicitavam a

permanência do príncipe no Brasil, decidindo ficar no Brasil.
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NO OS MOVIMENTOS REGIONALISTAS E ANTICOLONIAIS NO BRASIL
A crise do sistema mercantilista afetou a monarquia portuguesa. Em sua principal colônia (Brasil) inúmeras revoltas

começam a questionar as ações e o papel da metrópole, e tinham como proposta: o fim do pacto colonial e o sonho da

independência frente ao domínio português.

Destacamos:

• Revolta de Beckman (1684): reivindicavam o direito de escravizar todos índios que fossem aprisionados nas

“guerras justas”, além de se oporem os abusos da Companhias de Comércio do Grão-Pará e Maranhão.

• Guerra dos Emboabas (1708): choque entre os bandeirantes paulistas que tinham descoberto ouro em Minas

Gerais e os forasteiros (emboabas) que passaram a disputar a exploração da região de garimpo.

• Guerra dos Mascates (1710/12): luta entre as lideranças políticas e econômicas das cidades de Olinda e Recife.

• Revolta de Felipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica (1720): foi a que se aproximou de uma contestação real ao

domínio português.

Atividade 15 - Leia o texto e faça a atividade proposta

A REVOLTA EM VILA RICA

Com a criação das Casas de Fundição, nasceu um enorme

descontentamento entre os habitantes da região das minas, pois

acreditavam que a medida dificultava a sonegação de impostos e

diminuia a margem dos seus lucros. A situação piorou quando a Coroa

acabou com as Ordenanças (forças policiais locais).

A) Quais os motivos que levaram aos protestos dos habitantes de Vila

Rica? ___________________________________________________

________________________________________________________

B) Além da Revolta de Vila Rica, quais as outras revoltas nativistas

que aconteceram no país no século

XVIII? __________________________________________________

Francisca da Silva de Oliveira (1731/ 1735 - 1796) nasceu no povoado de Milho Verde, no Arraial do Tijuco 

(hoje Diamantina/ MG). Filha do capitão português Antônio Caetano de Sá e da negra Maria da Costa. Como a 

mãe não havia sido alforriada, ela herdou a condição de escrava. E venceu inúmeras dificuldades para se tornar 

uma das mais poderosas mulheres da América. Em 1753, com pouco mais de 20 anos, foi comprada por João 

Fernandes de Oliveira, um negociante de diamantes.

Vamos refletir um pouco a partir desse fragmento da vida de Chica da Silva? Como lidamos com o racismo e 

o preconceito em nossa sociedade, em relação aos negros e as mulheres? Esses são pontos fundamentais

para entendermos o lugar que hoje ocupamos em nosso país.

REVOLTAS ANTICOLONIAIS
Inconfidência Mineira (1789): movimento

de elite, alimentado pelas ideias de

homens que criticavam as

impossibilidades de ascensão social e

política aos habitantes da colônia.

Conjuração baiana ou Revolta dos

alfaiates (1798): bem distinto do

movimento mineiro. No princípio foi

controlado por maçons, mas depois a

rebelião ganhou as camadas da

população, recebendo adesão de negros,

mulatos e brancos pobres.
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NOA CORTE PORTUGUESA CHEGA AO BRASIL
Fugindo do ataque de Napoleão Bonaparte, a Família Real Portuguesa veio para o Brasil. Essa fuga

favoreceu a ruptura do sistema colonial vigente no território brasileiro. Enquanto Portugal estava sendo

invadido pelas tropas napoleônicas a corte portuguesa chegava ao Brasil trazendo, além de seus pertences

pessoais, os nobres, os clérigos e parte do exército real, totalizando quase 12 mil pessoas.

Assim,

• 28/01/1808: a abertura do Portos às Nações Amigas – FIM DO PACTO COLONIAL

• 1808: Fundação do Banco do Brasil;

• 1810: Tratados de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação; Criação da Academia Militar e da Marinha, da

Imprensa Régia, Biblioteca, Jardim Botânico e o surgimento de Cursos Superiores, além da expulsão de vários

moradores de suas casas para abrigar os nobres e todos os outros que vieram com a Família Real;

• 1815: Elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves;

• 1816: A rainha D. Maria I faleceu e nesse mesmo ano D. João foi consagrado rei de Portugal. .

• 1817: As tropas joaninas invadiram as Províncias Unidas do Prata. Depois de derrotar as forças locais, essa

região foi anexada ao Brasil em 1820 e foi nomeada de Província da Cisplatina.

INSURREIÇÃO PERNAMBUCANA (1817)
A decadência econômica açucareira em Pernambuco determinou o aumento

das tensões entre os brasileiros e os comerciantes portugueses. Desejosos de

mudar a tal situação, os membros das lojas maçônicas começaram um

movimento contra a situação que a região passava. Após a represália do governo

português os rebeldes foram às ruas do Recife e instituíram um governo

provisório. Posteriormente criou-se a bandeira da República Pernambucana. Na

bandeira encontramos símbolos que refletem os desejos dos insurgentes

pernambucanos: o arco-íris (início de uma nova era); o sol (o futuro); a cruz

vermelha (o primeiro nome do Brasil).
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Bandeira de Pernambuco, criada
pelo padre João Montenegro, 1817

Em Portugal, devido a indefinição política de D. João VI, acontece a Revolução Liberal Constitucionalista do

Porto, cuja proposta era fazer de Portugal uma monarquia constitucional (fim do absolutismo). Dentre as

reivindicações dos revolucionários estavam: o regresso da Família Real para Portugal e a volta do Brasil à situação

de colônia. Ou seja, desejavam a volta do pacto colonial – que na visão deles recuperaria a economia portuguesa.

Pressionado para voltar ao território português, D. João VI deixa seu filho no trono do Brasil, ocupando o cargo

de príncipe regente. Em 1821, as Cortes determinaram a volta do príncipe regente para Portugal, mas ele não

obedeceu e no ano seguinte, D. Pedro recebeu um abaixo-assinado feito por lideranças brasileiras que solicitavam a

permanência do príncipe no Brasil, decidindo ficar no Brasil.
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NO As Cortes portuguesas passaram a pressionar politicamente o Brasil, já que D. Pedro não pretendia

atender às ordens vindas de Lisboa. Decidiram desligar as províncias das ordens da capital Rio de

Janeiro. Os acontecimentos ocorrem ao longo do ano de 1822 e culminam no dia 07 de setembro de

1822 com a Independência política do Brasil.

O IMPÉRIO NO BRASIL
O Primeiro Reinado (1822 – 1831)

Marcado por uma transição política interna, crises econômicas, financeiras, sociais e políticas, com um grande
embate entre o autoritarismo do monarca e o desejo da elite agrária local de exercer a hegemonia no país. A
separação entre Brasil e Portugal não foi aceita imediatamente em todo o território, já que algumas províncias
resistiram ao novo governo, mas grande era o número de brasileiros dispostos a não permitir um retrocesso
político. Por parte dos vizinho hispânicos havia a desconfiança em relação ao Brasil, pois muitos acreditavam que D.
Pedro I poderia servir como um caminho para abrir a recolonização da América Latina pelos países ibéricos.

Logo após a proclamação da Independência, reuniu-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Dois partidos
políticos (Partido Brasileiro e Partido Português) se formaram e logo que os trabalhos começaram, os conflitos
também iniciaram. O deputado Antônio Carlos de Andrada e Silva apresentou um projeto que recebeu a alcunha de
Constituição da Mandioca, pois o processo eleitoral seria censitário e a participação na vida política seria restrita à
minoria da população, além da subordinação do Executivo ao Legislativos. Contudo, o monarca não aceitou a
proposta, que levava o Brasil a ser uma monarquia parlamentar, e por isso dissolveu a Constituinte.

• Se pensarmos nos dias atuais, como exercemos nosso direito de voto?

• Será que temos nossos direitos como cidadãos plenamente respeitados?

• É sempre bom refletir com os exemplos que nos chegam do passado, pois

é possível perceber se houve avanços ou não nas estruturas sociais?

• Que tal uma roda de conversa para pensarem juntos como os brasileiros foram

conquistando o direito de votar, ponto fundamental para o exercício da cidadania.

Em novembro de 1823 os embates políticos que vinham acontecendo culminam na Noite da Agonia (11 e 12 de

novembro), quando os constituintes declaram estar em assembleia permanente, recusando a aceitar as ordens do

imperador. Em represália, D. Pedro I nomeou uma comissão de 10 notáveis que elaboraram uma

Nova Constituição. Essa Nova Constituição foi assinada em 1824, conhecida como a Constituição Outorgada, tinha os

seguintes poderes: Executivo, Legislativo, Judicário e Moderador.

Nesse mesmo ano explode, na província de Pernambuco, a Confederação do Equador (1824), que foi comandada

por Manuel de Carvalho Paes de Andrada, apoiada por Frei Caneca e pelo jornalista Cipriano Barata. Receberam apoio

das províncias do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O movimento adotou na região o regime republicano

e, provisoriamente, usou a Constituição Colombiana.
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CABANAGEM (Pará: 1835-1840):

disputas locais em torno da nomeação do

presidente da província do Grão – Pará.

Essas disputas resultaram na divisão da

elite local.

PERÍODO REGENCIAL (1831 – 1840) 

Externamente, a província da Cisplatina se separou do Brasil e foi anexada

ao território da Argentina. A guerra entre esses dois países gerou altos gastos

aos cofres brasileiros, aumentando ainda mais a insatisfação em relação ao rei

D. Pedro I.

Buscando amenizar a situação, um grupo de portugueses residentes no Rio

de Janeiro resolveu fazer uma festa para recepcionar o imperador. Em oposição,

um grupo de brasileiros tentou destruir os preparativos, e isso ocasionou um

confronto que ficou conhecido como Noite das Garrafadas (13/03/1831).

Na tentativa de se reconciliar com os políticos brasileiros, D. Pedro

I resolveu formar um ministério apenas de brasileiros, mas um mês depois foi

destituído e substituído pelo Ministério dos Marqueses, composto por pessoas

da sua confiança. Pressionado, o imperador decide abdicar do trono

(07/04/1831) em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que na época ainda não

tinha 05 anos de idade. D. Pedro I parte para Portugal e inicia-se o período

Regencial no Brasil.

REVOLTA DOS MALÊS (1835): um

movimento pensado e liderado por

escravizados. Aconteceu na província da

Bahia e tinha por objetivo libertar

Salvador e conquistar o território do

Recôncavo Baiano.

Carta de abdicação de Pedro I, 1831

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_do_Brasil

Atividade 16 - A partir das leituras anteriores, correlacione as colunas abaixo:

(a) Constituição da Mandioca ( ) separou-se do Brasil e foi anexada a Argentina

(b) Província da Cisplatina ( ) primeiro projeto de constituição brasileira

(c) Confederação do Equador ( ) documento assinado em 1824

(d) Constituição Outorgada ( ) confronto entre portugueses e brasileiros

(e) Noite das Garrafadas ( ) comandada por Manoel de Paes de Andrada

Um “novo” momento de formação política se configura.

Novos partidos políticos se organizam: Partido Liberal Moderado

(Chimangos), Partido Liberal Exaltado (farroupilha) e o Partido

Restaurador (Caramurus).

Em um primeiro momento forma-se a Regência Trina Provisória.

Posteriormente, são eleitos os regentes para a Regência Trina

Permanente. Novas eleições são feitas e Padre Feijó foi eleito para a

Regência Una. Ao longo do período regencial vária rebeliões

ocorreram. Dentre as principais causas, destacam-se: as péssimas

condições de vida da população mais pobre; a falta de autonomia

das províncias, devido à centralização do governo imperial; o

excesso de impostos cobrados pelo governo central.
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NO As Cortes portuguesas passaram a pressionar politicamente o Brasil, já que D. Pedro não pretendia

atender às ordens vindas de Lisboa. Decidiram desligar as províncias das ordens da capital Rio de

Janeiro. Os acontecimentos ocorrem ao longo do ano de 1822 e culminam no dia 07 de setembro de

1822 com a Independência política do Brasil.

O IMPÉRIO NO BRASIL
O Primeiro Reinado (1822 – 1831)

Marcado por uma transição política interna, crises econômicas, financeiras, sociais e políticas, com um grande
embate entre o autoritarismo do monarca e o desejo da elite agrária local de exercer a hegemonia no país. A
separação entre Brasil e Portugal não foi aceita imediatamente em todo o território, já que algumas províncias
resistiram ao novo governo, mas grande era o número de brasileiros dispostos a não permitir um retrocesso
político. Por parte dos vizinho hispânicos havia a desconfiança em relação ao Brasil, pois muitos acreditavam que D.
Pedro I poderia servir como um caminho para abrir a recolonização da América Latina pelos países ibéricos.

Logo após a proclamação da Independência, reuniu-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Dois partidos
políticos (Partido Brasileiro e Partido Português) se formaram e logo que os trabalhos começaram, os conflitos
também iniciaram. O deputado Antônio Carlos de Andrada e Silva apresentou um projeto que recebeu a alcunha de
Constituição da Mandioca, pois o processo eleitoral seria censitário e a participação na vida política seria restrita à
minoria da população, além da subordinação do Executivo ao Legislativos. Contudo, o monarca não aceitou a
proposta, que levava o Brasil a ser uma monarquia parlamentar, e por isso dissolveu a Constituinte.

• Se pensarmos nos dias atuais, como exercemos nosso direito de voto?

• Será que temos nossos direitos como cidadãos plenamente respeitados?

• É sempre bom refletir com os exemplos que nos chegam do passado, pois

é possível perceber se houve avanços ou não nas estruturas sociais?

• Que tal uma roda de conversa para pensarem juntos como os brasileiros foram

conquistando o direito de votar, ponto fundamental para o exercício da cidadania.

Em novembro de 1823 os embates políticos que vinham acontecendo culminam na Noite da Agonia (11 e 12 de

novembro), quando os constituintes declaram estar em assembleia permanente, recusando a aceitar as ordens do

imperador. Em represália, D. Pedro I nomeou uma comissão de 10 notáveis que elaboraram uma

Nova Constituição. Essa Nova Constituição foi assinada em 1824, conhecida como a Constituição Outorgada, tinha os

seguintes poderes: Executivo, Legislativo, Judicário e Moderador.

Nesse mesmo ano explode, na província de Pernambuco, a Confederação do Equador (1824), que foi comandada

por Manuel de Carvalho Paes de Andrada, apoiada por Frei Caneca e pelo jornalista Cipriano Barata. Receberam apoio

das províncias do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O movimento adotou na região o regime republicano

e, provisoriamente, usou a Constituição Colombiana.
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CABANAGEM (Pará: 1835-1840):

disputas locais em torno da nomeação do

presidente da província do Grão – Pará.

Essas disputas resultaram na divisão da

elite local.

PERÍODO REGENCIAL (1831 – 1840) 

Externamente, a província da Cisplatina se separou do Brasil e foi anexada

ao território da Argentina. A guerra entre esses dois países gerou altos gastos

aos cofres brasileiros, aumentando ainda mais a insatisfação em relação ao rei

D. Pedro I.

Buscando amenizar a situação, um grupo de portugueses residentes no Rio

de Janeiro resolveu fazer uma festa para recepcionar o imperador. Em oposição,

um grupo de brasileiros tentou destruir os preparativos, e isso ocasionou um

confronto que ficou conhecido como Noite das Garrafadas (13/03/1831).

Na tentativa de se reconciliar com os políticos brasileiros, D. Pedro

I resolveu formar um ministério apenas de brasileiros, mas um mês depois foi

destituído e substituído pelo Ministério dos Marqueses, composto por pessoas

da sua confiança. Pressionado, o imperador decide abdicar do trono

(07/04/1831) em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que na época ainda não

tinha 05 anos de idade. D. Pedro I parte para Portugal e inicia-se o período

Regencial no Brasil.

REVOLTA DOS MALÊS (1835): um

movimento pensado e liderado por

escravizados. Aconteceu na província da

Bahia e tinha por objetivo libertar

Salvador e conquistar o território do

Recôncavo Baiano.

Carta de abdicação de Pedro I, 1831

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_do_Brasil

Atividade 16 - A partir das leituras anteriores, correlacione as colunas abaixo:

(a) Constituição da Mandioca ( ) separou-se do Brasil e foi anexada a Argentina

(b) Província da Cisplatina ( ) primeiro projeto de constituição brasileira

(c) Confederação do Equador ( ) documento assinado em 1824

(d) Constituição Outorgada ( ) confronto entre portugueses e brasileiros

(e) Noite das Garrafadas ( ) comandada por Manoel de Paes de Andrada

Um “novo” momento de formação política se configura.

Novos partidos políticos se organizam: Partido Liberal Moderado

(Chimangos), Partido Liberal Exaltado (farroupilha) e o Partido

Restaurador (Caramurus).

Em um primeiro momento forma-se a Regência Trina Provisória.

Posteriormente, são eleitos os regentes para a Regência Trina

Permanente. Novas eleições são feitas e Padre Feijó foi eleito para a

Regência Una. Ao longo do período regencial vária rebeliões

ocorreram. Dentre as principais causas, destacam-se: as péssimas

condições de vida da população mais pobre; a falta de autonomia

das províncias, devido à centralização do governo imperial; o

excesso de impostos cobrados pelo governo central.
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Por causa do poder político que o Partido Conservador estava ganhando, os políticos liberais

lançaram a proposta de antecipar a maioridade do imperador.

Os maioristas (como eram conhecidos os que desejavam que o imperador menino assumisse

o poder) fundaram o “Clube da Maioridade”. Formaram uma comissão para saber a opinião do

imperador a respeito do assunto. D. Pedro II não teve dúvida, aceitou a ideia e, assim, em julho de 1840,

a Assembleia Geral proclamou a maioridade do herdeiro. Um ano depois (1841) o menino foi corado

Imperador do Brasil.

REINADO DE D. PEDRO II E A CRISE IMPERIAL NO BRASIL (1840-1889)

O GOLPE DA MAIORIDADE

SABINADA (Bahia: 1837-1838): o nome do conflito tem

origem no seu líder Francisco Sabino, que esteva à frente de

um movimento restrito à classe média de Salvador. O motivo

da rebelião foi a insatisfação com as autoridades nomeadas

pelo governo regencial.

BALAIADA (Maranhão: 1838/41): um dos seus

líderes, Manuel Francisco dos Anjos era fabricante

de balaios e por isso o movimento ficou conhecido

como balaiada. Os rebeldes contestavam os

privilégios dos latifundiários e comerciantes

portugueses.

REVOLUÇÃO FARROUPINHA (Rio Grande do Sul: 1835-1845): foi a guerra civil mais longa da história brasileira.

Dentre alguns fatores para a eclosão do movimento, destacam-se: as lutas políticas entre moderador (chimangos) e

exaltados (farroupilhas); e a realidade econômica do Rio Grande do Sul que era bem distinta do restante do país.

As tropas rebeldes, lideradas pelo estancieiro Bento Gonçalves da Silva, ocuparam a cidade de Porto Alegre e, em

1836, fundaram a República Riograndense com sede em Vila de Piratini. A revolta logo se espalhou e chegou a Santa

Catarina (1839), onde se proclamou a República Juliana. Esse movimento foi liderado por Davi Canabarro e Giuseppe

Garibaldi. Em 1840, D. Pedro II assumiu o trono e objetivando estabilizar politicamente o país, ofereceu anistia a todos

os revoltosos, mas essa decisão não surtiu efeito e os farroupilhas continuaram lutando. Em 1842 o Barão de Caxias

foi chamado para sufocar a rebelião.

Na década de 1850, o governo de D. Pedro II vive uma fase de calmaria interna por causa das leis centralizadoras e

da estabilidade econômica proporcionada pela economia cafeeira. Externamente, o Brasil obteve uma autonomia política

em relação a Inglaterra, pois o café tinha nos EUA os seus maiores consumidores. A autonomia, no entanto, foi rompida

no momento em que os brasileiros participaram da Guerra do Paraguai, o que levou a um declínio da economia e forçou

a reaproximação com a Inglaterra.
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Selo comemorativo
de Ana Neri, 1967

O primeiro gabinete ministerial do governo de D. Pedro II foi confiado a Antônio Carlos de Andrada e Silva.

Contudo, impossibilitados de governar os ministros solicitaram ao imperador o uso do poder Moderador e, assim,

dissolveram o congresso.

O imperador criou, em 1847, o cargo de Presidente do Conselho de Ministro que foi ocupado por Manuel Alves

Branco. Entre os anos de 1853 e 1868 ocorreu a conciliação partidária no Império, tentando solucionar os problemas

de acordo com os interesses dos proprietários rurais - Ministério ou o Gabinete de Conciliação.

Em 1870 nasceu o Partido Republicano, que enxergava no fim do império a solução para os problemas do país.

Ainda nesse período explodiu a Revolução Praieira, que teve como fator a insatisfação dos liberais pernambucanos

com o domínio conservador na política provincial. Essa revolta foi um movimento de caráter mais profundo e de maior

participação popular da época.

A política externa brasileira foi muito tumultuada. Sofrendo uma grande pressão inglesa, todas as nações do mundo

estavam sendo intimidadas abolir o tráfico de escravos. No Brasil a pressão inglesa opunha-se aos interesses dos

escravocratas e dos comerciantes de escravizados.

Em 1844, o ministro Manuel Alves Branco tentou diminuir a defasagem na política aduaneira, elevando as tarifas

alfandegárias dos produtos ingleses – Tarifas Alves Branco.

O Brasil adotou uma prática intervencionista frente aos seus vizinhos da região do Prata.

Essa prática intervencionista e o pedido de ajuda feito por Atanásio Aguirre ao Paraguai,

desencadeou a maior guerra de toda a América Latina.

No dia 11 de novembro de 1864, Solano Lopez (governador do Paraguai) aprisionou o

navio brasileiro Marques de Olinda, que navegava no rio Paraguai. Isso levou a uma

declaração de guerra por parte do governo brasileiro. Em maio de 1865 forma-se a

Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai), contando com empréstimos financeiros e

equipamentos enviados pela Inglaterra. Entre os anos de 1866 e 1869 o comando do

exército brasileiro foi entregue ao Luís Alves de Lima e Silva (agora Duque de Caxias),

que obteve vitórias sobre os paraguaios, obrigando Francisco Lopes a se refugiar no norte

do país.

Em meio a esse combate vemos a participação de Ana Justina Ferreira Néri (Ana Néri:

1814 – 1880). Ao ver seus filhos sendo recrutados para a guerra pediu ao Presidente da

Província da Bahia permissão para acompanhar os combatentes e trabalhou de forma

voluntária em hospitais na Guerra do Paraguai.

Na primeira metade do século XIX, a cana-de-açúcar ainda era o principal produto comercializável, contudo o café

começou a fazer parte dos artigos exportáveis, pois ganhou espaço na região sudeste e avançou para a Zona da Mata

mineira e pelo Vale do Paraíba. Quando o café chegou na província de São Paulo expandiu-se para o oeste paulista,

em virtude do solo propício (terra roxa) e ao clima da região.
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Por causa do poder político que o Partido Conservador estava ganhando, os políticos liberais

lançaram a proposta de antecipar a maioridade do imperador.

Os maioristas (como eram conhecidos os que desejavam que o imperador menino assumisse

o poder) fundaram o “Clube da Maioridade”. Formaram uma comissão para saber a opinião do

imperador a respeito do assunto. D. Pedro II não teve dúvida, aceitou a ideia e, assim, em julho de 1840,

a Assembleia Geral proclamou a maioridade do herdeiro. Um ano depois (1841) o menino foi corado

Imperador do Brasil.

REINADO DE D. PEDRO II E A CRISE IMPERIAL NO BRASIL (1840-1889)

O GOLPE DA MAIORIDADE

SABINADA (Bahia: 1837-1838): o nome do conflito tem

origem no seu líder Francisco Sabino, que esteva à frente de

um movimento restrito à classe média de Salvador. O motivo

da rebelião foi a insatisfação com as autoridades nomeadas

pelo governo regencial.

BALAIADA (Maranhão: 1838/41): um dos seus

líderes, Manuel Francisco dos Anjos era fabricante

de balaios e por isso o movimento ficou conhecido

como balaiada. Os rebeldes contestavam os

privilégios dos latifundiários e comerciantes

portugueses.

REVOLUÇÃO FARROUPINHA (Rio Grande do Sul: 1835-1845): foi a guerra civil mais longa da história brasileira.

Dentre alguns fatores para a eclosão do movimento, destacam-se: as lutas políticas entre moderador (chimangos) e

exaltados (farroupilhas); e a realidade econômica do Rio Grande do Sul que era bem distinta do restante do país.

As tropas rebeldes, lideradas pelo estancieiro Bento Gonçalves da Silva, ocuparam a cidade de Porto Alegre e, em

1836, fundaram a República Riograndense com sede em Vila de Piratini. A revolta logo se espalhou e chegou a Santa

Catarina (1839), onde se proclamou a República Juliana. Esse movimento foi liderado por Davi Canabarro e Giuseppe

Garibaldi. Em 1840, D. Pedro II assumiu o trono e objetivando estabilizar politicamente o país, ofereceu anistia a todos

os revoltosos, mas essa decisão não surtiu efeito e os farroupilhas continuaram lutando. Em 1842 o Barão de Caxias

foi chamado para sufocar a rebelião.

Na década de 1850, o governo de D. Pedro II vive uma fase de calmaria interna por causa das leis centralizadoras e

da estabilidade econômica proporcionada pela economia cafeeira. Externamente, o Brasil obteve uma autonomia política

em relação a Inglaterra, pois o café tinha nos EUA os seus maiores consumidores. A autonomia, no entanto, foi rompida

no momento em que os brasileiros participaram da Guerra do Paraguai, o que levou a um declínio da economia e forçou

a reaproximação com a Inglaterra.
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de Ana Neri, 1967

O primeiro gabinete ministerial do governo de D. Pedro II foi confiado a Antônio Carlos de Andrada e Silva.

Contudo, impossibilitados de governar os ministros solicitaram ao imperador o uso do poder Moderador e, assim,

dissolveram o congresso.

O imperador criou, em 1847, o cargo de Presidente do Conselho de Ministro que foi ocupado por Manuel Alves

Branco. Entre os anos de 1853 e 1868 ocorreu a conciliação partidária no Império, tentando solucionar os problemas

de acordo com os interesses dos proprietários rurais - Ministério ou o Gabinete de Conciliação.

Em 1870 nasceu o Partido Republicano, que enxergava no fim do império a solução para os problemas do país.

Ainda nesse período explodiu a Revolução Praieira, que teve como fator a insatisfação dos liberais pernambucanos

com o domínio conservador na política provincial. Essa revolta foi um movimento de caráter mais profundo e de maior

participação popular da época.

A política externa brasileira foi muito tumultuada. Sofrendo uma grande pressão inglesa, todas as nações do mundo

estavam sendo intimidadas abolir o tráfico de escravos. No Brasil a pressão inglesa opunha-se aos interesses dos

escravocratas e dos comerciantes de escravizados.

Em 1844, o ministro Manuel Alves Branco tentou diminuir a defasagem na política aduaneira, elevando as tarifas

alfandegárias dos produtos ingleses – Tarifas Alves Branco.

O Brasil adotou uma prática intervencionista frente aos seus vizinhos da região do Prata.

Essa prática intervencionista e o pedido de ajuda feito por Atanásio Aguirre ao Paraguai,

desencadeou a maior guerra de toda a América Latina.

No dia 11 de novembro de 1864, Solano Lopez (governador do Paraguai) aprisionou o

navio brasileiro Marques de Olinda, que navegava no rio Paraguai. Isso levou a uma

declaração de guerra por parte do governo brasileiro. Em maio de 1865 forma-se a

Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai), contando com empréstimos financeiros e

equipamentos enviados pela Inglaterra. Entre os anos de 1866 e 1869 o comando do

exército brasileiro foi entregue ao Luís Alves de Lima e Silva (agora Duque de Caxias),

que obteve vitórias sobre os paraguaios, obrigando Francisco Lopes a se refugiar no norte

do país.

Em meio a esse combate vemos a participação de Ana Justina Ferreira Néri (Ana Néri:

1814 – 1880). Ao ver seus filhos sendo recrutados para a guerra pediu ao Presidente da

Província da Bahia permissão para acompanhar os combatentes e trabalhou de forma

voluntária em hospitais na Guerra do Paraguai.

Na primeira metade do século XIX, a cana-de-açúcar ainda era o principal produto comercializável, contudo o café

começou a fazer parte dos artigos exportáveis, pois ganhou espaço na região sudeste e avançou para a Zona da Mata

mineira e pelo Vale do Paraíba. Quando o café chegou na província de São Paulo expandiu-se para o oeste paulista,

em virtude do solo propício (terra roxa) e ao clima da região.
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americanas, isso provocou a aprovação do Bill Aberdeen (1845), e permitiu aos britânicos o “direito” de aprisionar

navios negreiros que circulassem pelo Oceano Atlântico.

Por um outro lado, o transporte de café para exportação

precisava ser intensificado. Com isso, a construção do

sistema ferroviário se intensifica, conforme mostrado na

imagem ao lado.

Mapa da Província de São Paulo e a malha
ferroviária, 1884

O café precisava de mais braços, mas o país ainda estava preso ao trabalho escravizado do negro. A solução 

encontrada foi a transferência dos trabalhadores negros da região nordeste para o sudeste (tráfico interno), que não foi 

suficiente pois o preço da mão-de-obra era alto.

O governo decidiu atender às sugestões dos fazendeiros paulistas e começou a incentivar a vinda de trabalhadores 

assalariados europeus para o Brasil através do Sistema de Parceria. Na tentativa de contornar a situação, o governo 

brasileiro suspendeu o sistema de parceria, que foi substituído pela Imigração Subvencionada, no qual havia a 

assinatura de um contrato entre o contratante e o imigrante.

Em 1850 houve um crescimento na chegada dos imigrantes e a disputa de terras, o que levou a criação da Lei de 

Terras, na qual foram impostos vários impedimentos para os imigrantes obterem a propriedade de terras. Tem-se 

ainda, nesse momento, o nascimento de um novo regime de trabalho: o Colonato.

Dez anos depois (1860) uma nova era de prosperidade inicia-se. Surgiram empreendimentos que teve como 

símbolo o empresário Irineu Evangelista de Sousa (Barão de Mauá), que investiu seu capital em vários setores da 

economia. O sucesso de suas empresas estimulou a criação de outras e atraiu o capital privado inglês.

A partir de 1870, a Monarquia passa a vivenciar um grande declínio. O

Partido Republicano fundado nesse mesmo ano, publica o Manifesto

Republicano em que atacava a centralização do poder e o despotismo. Os

interesses econômicos se diversificaram e não era mais possível subordinar-se

às decisões da aristocracia escravagista.

Dentro do próprio Partido Republicano havia dois grupos: os

Revolucionários (desejavam a implantação da República através de uma

revolução liberal e tinham como liderança o Antônio da Silva Jardim, que

desejava a República e a abolição da escravidão); e os Evolucionários (tinham

em Quintino Bocaiuva, seguidor da filosofia Positivista, que posteriormente

inspirou o lema da bandeira brasileira – “Ordem e Progresso”).

O Império Brasileiro apoiava-se 
em três bases. A Aristocracia 
Militar, a Igreja Católica e os 
Fazendeiros escravocratas. Mas, 
com o tempo, o regime monárqui-
co foi perdendo o apoio de cada 
um desses grupos.
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Questão militar: no fim da Guerra do Paraguai o Exército brasileiro foi influenciado pelas ideias Positivistas do

francês Augusto Comte (1798 – 1857), passando a defender a ideia de que somente os militares estavam

capacitados a ocupar o poder no Brasil. Os partidários do Exército publicaram um manifesto que criticava a posição

do governo. Esse documento rompeu definitivamente as ligações entre o Exército e o governo.

Questão religiosa: Em 1864 o Papa Pio IX emitiu a Bula Syllabus que condenava a prática da

maçonaria. O governo brasileiro, no entanto, não aceitou tal documento, já que muitos políticos eram maçons.

Os bispos de Olinda e de Belém desobedeceram ao imperador e terminaram expulsando vários padres e

suspenderam algumas irmandades, que para eles praticavam a maçonaria. O imperador anulou as decisões dos

bispos e eles foram julgados e condenados a 04 anos de prisão e trabalhos forçados.

Questão escravista: fortes pressões externas pelo fim do trabalho escravizado negro somado a chegada dos

trabalhadores assalariados europeus, facilitaram o caminho pelo fim da escravidão. Em 1850 - Lei Eusébio de

Queiroz (fim do tráfico negreiro no país); em 1871 - a Lei do Ventre Livre (todos os filhos e filhas de

escravizados e escravizadas estariam livres.

Em meio a esse processo, os movimentos abolicionistas oriundos

da sociedade civil já vinham combatendo a escravidão em nosso

território. Entre os anos de 1860 e 1880 tem-se as maiores campanhas

jornalísticas em prol da libertação dos(as) escravizados(as). O

movimento abolicionista contou com a participação de intelectuais

como José do Patrocínio, além da criação de um partido político que

tinha como proposta o fim da escravidão.

Posteriormente, foram assinadas a Lei do Sexagenário ou Lei

Saraiva-Cotegipe (1885) (os escravizados com mais de 60 anos

seriam libertos, mas deveriam trabalhar até os 65 como forma de

indenização aos fazendeiros) e no dia 13 de maio de 1888 a Princesa

Isabel assinou a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil.

A crise imperial foi marcada pela perda das bases econômica,

militar e social por parte da monarquia. Na madrugada de 15 de

novembro de 1889, um movimento liderado por militares e tendo à

frente o Marechal Deodoro da Fonseca, pôs fim ao regime imperial.

Dois dias depois D. Pedro II e sua família partiu para o seu exílio na

Europa. Assim terminava o regime imperial no Brasil.

Crianças negras entregando ao
imperador D. Pedro II flores de
Camélias, que eram o símbolo do
Abolicionismo.
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americanas, isso provocou a aprovação do Bill Aberdeen (1845), e permitiu aos britânicos o “direito” de aprisionar

navios negreiros que circulassem pelo Oceano Atlântico.

Por um outro lado, o transporte de café para exportação

precisava ser intensificado. Com isso, a construção do

sistema ferroviário se intensifica, conforme mostrado na

imagem ao lado.

Mapa da Província de São Paulo e a malha
ferroviária, 1884

O café precisava de mais braços, mas o país ainda estava preso ao trabalho escravizado do negro. A solução 

encontrada foi a transferência dos trabalhadores negros da região nordeste para o sudeste (tráfico interno), que não foi 

suficiente pois o preço da mão-de-obra era alto.

O governo decidiu atender às sugestões dos fazendeiros paulistas e começou a incentivar a vinda de trabalhadores 
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interesses econômicos se diversificaram e não era mais possível subordinar-se

às decisões da aristocracia escravagista.

Dentro do próprio Partido Republicano havia dois grupos: os

Revolucionários (desejavam a implantação da República através de uma

revolução liberal e tinham como liderança o Antônio da Silva Jardim, que

desejava a República e a abolição da escravidão); e os Evolucionários (tinham

em Quintino Bocaiuva, seguidor da filosofia Positivista, que posteriormente

inspirou o lema da bandeira brasileira – “Ordem e Progresso”).

O Império Brasileiro apoiava-se 
em três bases. A Aristocracia 
Militar, a Igreja Católica e os 
Fazendeiros escravocratas. Mas, 
com o tempo, o regime monárqui-
co foi perdendo o apoio de cada 
um desses grupos.
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frente o Marechal Deodoro da Fonseca, pôs fim ao regime imperial.

Dois dias depois D. Pedro II e sua família partiu para o seu exílio na
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Anúncio Publicitário - Dia Mundial da àgua - página 12
1. Informar sobre o Dia Mundial da Água e conscientizar sobre o
cuidado com as fontes.
2.A sociedade em geral.
3. Locais onde encontramos água na natureza.

Dia Mundial da Água – página 12
1. Em 1992.
2.  O propósi  to er a “cham ar  a atenç ão  a todos  os indivídu os  a
refletir  em  e  se conscientizar em sobr e  a importânci a  da  água  em
no sso pl aneta  e prove r açõ es par a evit ar  o desperdício,  a
poluiç ão  e  a consequen te escasse z de sse  bem  tão valioso.”

Pneu furado – página 6
1. O homem, a moça, o dono do carro com pneu furado.
2. Próximo ao meio-fio, na rua, durante a espera do ônibus.
3. Porque ele achou que o carro era da moça e queria
impressioná-la.
4."O carro estava encostado no meio-fio, com pneu furado."
5. Parou e desceu.
6. Pneu reserva.
7. Sim, pois é o momento de maior tensão.
8. O narrador é um observador.
9. Resposta pessoal.

Homem no mar – página 7
1. O homem nadando no mar.
2. Predominância do presente como tempo verbal. A escolha

verbal permite ao leitor uma aproximação do fato.
3. A) 1ª pessoa.

B) O narrador é um personagem.
4. O homem não brigava para ser mais forte que o mar. Ele

nadava a favor da maré.
5. Compromissado.
6. Reforçar a ideia de regularidade.

Homem no mar – página 8
7- As aspas foram usadas para indicar o pensamento do
narrador.
8.  O elem ento substi tui  a express ão "pe quenas espumas".
9. C om certeza.
10.  O narrador cumpri u  o papel  de contemplar  o ges to
simple s, pur o  e viri l  do hom em  no mar.
 O hom em  no m ar cumpri u  o papel  de nadar.
11. Referem- se  ao hom em  que nadav a  no mar.
12. Empatia.
13. Respos  ta pessoal.
14. Situaç ão inicial:  o narr ador contempland o  o m ar  de
sua varanda.
Confli  to gerador:  o momen to  em  que  o narrador perc ebe  um
hom em nad ando  no mar.
Clímax : q  uando  se aproxima  o moment o  em  que  o narr ador
vai per der  o hom em  no m ar  de vista.
Desfecho:  o mom ento  em  que cumpr e  a missão  de te r
observ ado  o homem  nadando a  té  onde consegui a enxergá-
lo.

Armandinho  – pági na  10

1. Para o pai de Armandinho, o rio nasce
serra, passa por várias cidades e termina na foz.
2. Não. Ele fala claramente que não concorda e ainda dá 
outra versão sobre o destino do rio.
3. A palavra "transforma" ganha sentido de um
novo recomeço. Quando o rio chega no mar, ele inicia um 
novo ciclo, assim como nossa vida que inicia e
termina vários ciclos ao longo da nossa caminhada.
4. As reticências indicam que houve uma pausa na fala, 
mas haverá continuidade.

O rio – página 10
1. A tirinha utiliza as linguagens verbal
e não verbal; a letra da canção utiliza apenas a linguagem verbal.
2. Com o filho.
3."As folhas que caem no rio, meu filho / Terminam nas águas do
mar"

Galera da Praia – página 11
1. Elas estão protestando.
2. Espera-se que o aluno responda que sim, pois elas estão
protestando contra os efeitos nocivos na vida marinha.
3. Porque as ações humanas não as respeitam, ignoram
sua presença e, consequentemente, levam perigo à vida das
tartarugas marinhas.
4. A repetição da palavra CONTRA tem a intenção de enfatizar a
ideia de intensidade do protesto opondo-se ao que é prejudicial e
que põe em risco a vida das tartarugas.

Projeto Tamar – página 11
1. Ele foi criado em 1980.
2. O Tamar é importante porque tem a missão de promover a
recuperação das tartarugas marinhas, desenvolvendo ações de
pesquisa, conservação e inclusão social.
3. Um fato.
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A cadeira do dentista –página 14
1. A ida ao dentista.
2. O paciente.
3. O próprio protagonista.
4. Tempo.
5. O trec ho revela que o paciente achou o tratament o dentári o caro.
6. Refere-se à enfermeira.
7. Oposição.
8. A repetição da negação reforça o medo do dentista  em virar paciente.
9. A inversão da situação em que o dentista se tor na paciente de seu cliente.

O bilhete de amor - página 16
1. Pitu encontra um bilhete inesperado embaixo da carteira.
2. Pitu.
3. O narrador é um observador. Sugestão de resposta
"Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu
encontrou o bilhete."
4. Na escola.
5. Porque ele não estava esperando.
6. Porque era tímido.
7. Marina.
8. A expressão ressalta a emoção de Pitu em ter
recebido o bilhete e a vontade de lê-lo novamente.

No cinema: comédia - página 15
1. No cinema, durante a exibição de um filme.
2. A expressão fisionômica da personagem gargalhando.
3. A reação dele mostra que ficou incomodado com a
grgalhada da pessoa ao lado.
4. RÁ-RÁ-RÁ-RÁ-RÁ-RÁ

O bilhete de amor - página 17
9. O verbo MORDER foi empregado no sentido de
incomodar
10. Fato: “Pitu encontrou um bilhete.”. Opinião:
“ Interessante, não era um bilhete bem escrito(…)”
11. “ (…) a professora pediu que ele virasse pra frente,
observasse o que ela estava pedindo pra pesquisa do fim
de semana.”.

Miguel Paiva  – pági na 15
1.Veículos – Meios que divulgam informação.
2. Por seis anos, colaborando com muitas revistas em
quadrinhos.
3. Atualmente, desenha, pinta e trabalha como roteirista de
cinema e TV.

Dois Corações - página 18
1. "Somos verso e poesia / Outono e ventania / praia   e
carioca/ Somos pão e padaria / Piano e melodia / Filme   e
pipoca"
2. Porque era o que faltava para completá-lo.
3. Mostrar que são inseparáveis, que eles se completam.
4. Circunstância de tempo.
5. Para o eu poético, a pessoa amada era simples
e inocente como o sorriso de uma criança e era isso que   a
tornava especial.
66..  Antes de se conhecerem eles eram dois. Depois se tornaram
 um único ser, um único coração e que essa unificação valia
muito mais do que os dois corações separados.

Elias José – página 17
1. Função de informar.
2. Ideia de adição.

Com certeza tenho amor - página 19
1.O amor proibido entre a moça e o saltimbanco.
2. A moça ter conhecido um artista no caminho da feira.
3.Enfrentar o pai da moça.
4.Porque ele não queria que a filha namorasse um
saltimbanco.

O bilhete - Página 17
1. Um bilhete de amor.
2. Porque ele não queria que faltasse nenhuma palavra.
Queria um bilhete perfeito.
3. Para a pessoa amada.
4. O bilhete de amor.
5. O texto O BILHETE DE AMOR está escrito em prosa e
dividido em parágrafos. O BILHETE está escrito em versos
e dividido em estrofes.
6. O propósito do conto é narrar um momento da vida dos
personagens. Já o poema tem o propósito de provocar 
emoção.

A cadeira do dentista (Onomatopeia) - página 14
Urgh argh hogli hugli
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novo recomeço. Quando o rio chega no mar, ele inicia um 
novo ciclo, assim como nossa vida que inicia e
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4. As reticências indicam que houve uma pausa na fala, 
mas haverá continuidade.
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e não verbal; a letra da canção utiliza apenas a linguagem verbal.
2. Com o filho.
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1. Elas estão protestando.
2. Espera-se que o aluno responda que sim, pois elas estão
protestando contra os efeitos nocivos na vida marinha.
3. Porque as ações humanas não as respeitam, ignoram
sua presença e, consequentemente, levam perigo à vida das
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ideia de intensidade do protesto opondo-se ao que é prejudicial e
que põe em risco a vida das tartarugas.

Projeto Tamar – página 11
1. Ele foi criado em 1980.
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incomodar
10. Fato: “Pitu encontrou um bilhete.”. Opinião:
“ Interessante, não era um bilhete bem escrito(…)”
11. “ (…) a professora pediu que ele virasse pra frente,
observasse o que ela estava pedindo pra pesquisa do fim
de semana.”.

Miguel Paiva  – pági na 15
1.Veículos – Meios que divulgam informação.
2. Por seis anos, colaborando com muitas revistas em
quadrinhos.
3. Atualmente, desenha, pinta e trabalha como roteirista de
cinema e TV.

Dois Corações - página 18
1. "Somos verso e poesia / Outono e ventania / praia   e
carioca/ Somos pão e padaria / Piano e melodia / Filme   e
pipoca"
2. Porque era o que faltava para completá-lo.
3. Mostrar que são inseparáveis, que eles se completam.
4. Circunstância de tempo.
5. Para o eu poético, a pessoa amada era simples
e inocente como o sorriso de uma criança e era isso que   a
tornava especial.
66..  Antes de se conhecerem eles eram dois. Depois se tornaram
 um único ser, um único coração e que essa unificação valia
muito mais do que os dois corações separados.

Elias José – página 17
1. Função de informar.
2. Ideia de adição.

Com certeza tenho amor - página 19
1.O amor proibido entre a moça e o saltimbanco.
2. A moça ter conhecido um artista no caminho da feira.
3.Enfrentar o pai da moça.
4.Porque ele não queria que a filha namorasse um
saltimbanco.

O bilhete - Página 17
1. Um bilhete de amor.
2. Porque ele não queria que faltasse nenhuma palavra.
Queria um bilhete perfeito.
3. Para a pessoa amada.
4. O bilhete de amor.
5. O texto O BILHETE DE AMOR está escrito em prosa e
dividido em parágrafos. O BILHETE está escrito em versos
e dividido em estrofes.
6. O propósito do conto é narrar um momento da vida dos
personagens. Já o poema tem o propósito de provocar 
emoção.

A cadeira do dentista (Onomatopeia) - página 14
Urgh argh hogli hugli
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Armandinho - página 20
1. Transmite felicidade.
2. Não. A menina fala sobre livros e
o Armandinho sobre a vida. Ela acha que
ele fala sobre livros, porque ele tem um
livro na mão.
3. Esses livros são ótimos.
4. Sentido de viver.

Com certeza tenho amor - página 20
5. O narrador é um observador
6. Porém
7. Porque eles vivem um amor proibido.
8. Fez uma torre humana com seus dez irmãos para encontrar a moça
que estava no quarto mais alto da casa.
9. Resposta pessoal.

O mato - página 21
1. Um temporal no final da tarde.
2. No Rio de Janeiro.
3. Ao entardecer “Ali perto mesmo a cidade murmurava, estava com
ruídos vespertinos”
4. Porque pôs a mão em um tronco de árvore molhada e ela sacudiu.
5. Porque é a única que permite evasão fácil entre o mar e a floresta.
6. Porque ele está se sentindo um elemento integrado à natureza.

Notícia - página 22
1. Trazer uma informação.
2. Presente. As formas verbais conferem atualidade à notícia e
proximidade com o leitor.
3. Na zona rural do Mato Grosso, em maio de 2021.
4. A menina Maria Eduarda e os policiais militares.
5. Ela se queixou porque não consegue estudar on-line por falta de
internet e celular.
6. Os policiais arrecadaram dinheiro e compraram um celular para ela.
7. Maria Eduarda espera melhorar as notas da escola.
8. O título está anunciando o assunto principal da notícia.
9. Refere-se à menina Maria Eduarda.
10. Porque ficaram sensibilizados com a situação problemática
da menina.

Fotografia Rio de Janeiro - página 23
1. A finalidade ou o objetivo do texto é exibir as belezas naturais do
Rio de Janeiro que encantam o mundo inteiro, como: o Cristo
Redentor, a Baia de Guanabara, o Pão de Açúcar dentre outras.

Calvin - página 20
1 .O humor está no fato 
de, com apenas seis 
anos, Calvin escrever 
sua autobiografia.

Notícia - página 24
1. A preparação das festividades em comemoração aos 90 anos do
Cristo Redentor.
2. Entre os dias 9 e 17 de outubro de 2021, na Marquês de Sapucaí.
3. O desenvolvimento sustentável.
4. O objetivo é fazer a população carioca participar do movimento de
limpar a cidade e que tal ação mude os hábitos dos cariocas.
5. Adição

Cartaz e Sinopse filme "Rio" - página 25
1. Texto 1: ilustra o filme Rio
e utiliza linguagem verbal e não verbal.
O texto 2 apresenta, de forma resumida, o enredo do
filme Rio e utiliza somente linguagem verbal.
2. Sim. O tráfico de aves silvestres.
3.Para acasalar com uma fêmea e preservar sua
espécie.
4. Em Minnesota, nos Estados Unidos. Circunstância

de lugar
5. Maravilhosa, no sentido de qualificar a história
como muito boa. E maravilhosa referindo-se
à cidade do Rio de Janeiro que
é conhecida no mundo inteiro como "Cidade
Maravilhosa".
6. Aliaram-se/reuniram esforços.

Urgente - página 26
1. A imagem do Cristo Redentor.
2. Uma gota de orvalho.
3. O vento.
4.A queda de uma gota de orvalho do dedo do
Cristo Redentor.
5. No Rio de Janeiro, hoje às 8h.
6.As aspas indicam a fala direta
de uma provável testemunha e os pontos de exclama
ção enfatizam o espanto dela com o fato.
7. A notícia foi escrita em prosa e dividida em
parágrafos e o poema, em versos.

Samba do avião - página 26
1. “Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você.”
2. O mar.
3. De um avião. "Aperte o cinto, vamos chegar"
4. Refere-se à morena.
5.Tempo.
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Uma mulher sonhadora - página 27
1.A)Thaiane Braga.

B) Ser enfermeira.
2.O cansaço. Tem focado no sonho.
3. Aos filhos.

Pluft, o fantasminha – página 30
1. Sim. O texto vai contar a história de um fantasminha chamado Pluft.
2. Sebastião, Julião e João. João está segurando um mapa.
3. Sugestão de resposta: (Larga a boneca.)
4. Medo.
5. Uma opinião.
 6  . "São histórias demais que o tio Gerúndio conta pra você."
7. Aos seres humanos(gente) que vivem na cidade.
8. Expressa um questionamento junto com o sentimento de medo.
9. Enfatizar o esforço de Pluft para convencer a si mesmo e a mãe de que gente não existe.
10. Referem-se ao chapéu de almirante que tio Gerúndio trouxe do mar.
11. Deixou de ter sentido.

Biografia de Ruth Rocha  - pági na 31
1. A m ãe contav a histórias,  em especial, anedotas. E a a vó apresento u  os c ontos clássicos dos irm ãos
Grimm.
 2. Marcelo, marmelo, martelo

Reportagem - página 33
1. Meio ambiente: Amazônia Azul é um verdadeiro tesouro na costa brasileira.
2. “(...)faixa oceânica que reúne biodiversidade e grande potencial econômico.”
3. O texto trata principalmente sobre a preservação e pesquisa na Amazônia Azul
4. A cerca de...
5. Comparação.
6. A missão constitucional de cuidar/zelar pela integridade das águas brasileiras.
7. As aspas indicam as transcrições exatas de textos da Marinha e várias falas das personalidades citadas no texto.
8. Os oceanos poderão ter consequências, presentes e futuras, como: a poluição das águas, a pesca ilegal, a pirataria, dentre
outros problemas.
9. Podemos inferir que existe a possibilidade de utilizar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente para
que possamos sempre aproveitar o que a natureza nos fornece.
10. À sociedade em geral.

Cartum - página 35
1. As  imagens ilustram o texto verbal –
corações simbolizando amor e
solidariedade, nuvem chovendo
representando tempestade .
2. Adição (soma)
3. Mensagens de otimismo, positividade.

Otto e Heitor - página 35
1. O menino está sentado à mesa olhando para a comida.
2. O copo, os pratos, os talheres e a comida no prato.
3. A pessoa responsável pela alimentação do menino.
4. Condição.
5. O humor está no fato de o menino mostrar no 4º quadrinho que
entendeu ao pé da letra a instrução dada no 3º quadrinho.

Anúncio Publicittário - Página 34
1. Vender um produto.
2. Fusca
3. Para reforçar a imagem pela
qual a empresa quer ser conhecida.
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ele fala sobre livros, porque ele tem um
livro na mão.
3. Esses livros são ótimos.
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5. O narrador é um observador
6. Porém
7. Porque eles vivem um amor proibido.
8. Fez uma torre humana com seus dez irmãos para encontrar a moça
que estava no quarto mais alto da casa.
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O mato - página 21
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2. No Rio de Janeiro.
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4. Porque pôs a mão em um tronco de árvore molhada e ela sacudiu.
5. Porque é a única que permite evasão fácil entre o mar e a floresta.
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Notícia - página 22
1. Trazer uma informação.
2. Presente. As formas verbais conferem atualidade à notícia e
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3. Na zona rural do Mato Grosso, em maio de 2021.
4. A menina Maria Eduarda e os policiais militares.
5. Ela se queixou porque não consegue estudar on-line por falta de
internet e celular.
6. Os policiais arrecadaram dinheiro e compraram um celular para ela.
7. Maria Eduarda espera melhorar as notas da escola.
8. O título está anunciando o assunto principal da notícia.
9. Refere-se à menina Maria Eduarda.
10. Porque ficaram sensibilizados com a situação problemática
da menina.

Fotografia Rio de Janeiro - página 23
1. A finalidade ou o objetivo do texto é exibir as belezas naturais do
Rio de Janeiro que encantam o mundo inteiro, como: o Cristo
Redentor, a Baia de Guanabara, o Pão de Açúcar dentre outras.

Calvin - página 20
1 .O humor está no fato 
de, com apenas seis 
anos, Calvin escrever 
sua autobiografia.
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Cristo Redentor.
2. Entre os dias 9 e 17 de outubro de 2021, na Marquês de Sapucaí.
3. O desenvolvimento sustentável.
4. O objetivo é fazer a população carioca participar do movimento de
limpar a cidade e que tal ação mude os hábitos dos cariocas.
5. Adição

Cartaz e Sinopse filme "Rio" - página 25
1. Texto 1: ilustra o filme Rio
e utiliza linguagem verbal e não verbal.
O texto 2 apresenta, de forma resumida, o enredo do
filme Rio e utiliza somente linguagem verbal.
2. Sim. O tráfico de aves silvestres.
3.Para acasalar com uma fêmea e preservar sua
espécie.
4. Em Minnesota, nos Estados Unidos. Circunstância

de lugar
5. Maravilhosa, no sentido de qualificar a história
como muito boa. E maravilhosa referindo-se
à cidade do Rio de Janeiro que
é conhecida no mundo inteiro como "Cidade
Maravilhosa".
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1. “Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você.”
2. O mar.
3. De um avião. "Aperte o cinto, vamos chegar"
4. Refere-se à morena.
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1.A)Thaiane Braga.

B) Ser enfermeira.
2.O cansaço. Tem focado no sonho.
3. Aos filhos.

Pluft, o fantasminha – página 30
1. Sim. O texto vai contar a história de um fantasminha chamado Pluft.
2. Sebastião, Julião e João. João está segurando um mapa.
3. Sugestão de resposta: (Larga a boneca.)
4. Medo.
5. Uma opinião.
 6  . "São histórias demais que o tio Gerúndio conta pra você."
7. Aos seres humanos(gente) que vivem na cidade.
8. Expressa um questionamento junto com o sentimento de medo.
9. Enfatizar o esforço de Pluft para convencer a si mesmo e a mãe de que gente não existe.
10. Referem-se ao chapéu de almirante que tio Gerúndio trouxe do mar.
11. Deixou de ter sentido.

Biografia de Ruth Rocha  - pági na 31
1. A m ãe contav a histórias,  em especial, anedotas. E a a vó apresento u  os c ontos clássicos dos irm ãos
Grimm.
 2. Marcelo, marmelo, martelo

Reportagem - página 33
1. Meio ambiente: Amazônia Azul é um verdadeiro tesouro na costa brasileira.
2. “(...)faixa oceânica que reúne biodiversidade e grande potencial econômico.”
3. O texto trata principalmente sobre a preservação e pesquisa na Amazônia Azul
4. A cerca de...
5. Comparação.
6. A missão constitucional de cuidar/zelar pela integridade das águas brasileiras.
7. As aspas indicam as transcrições exatas de textos da Marinha e várias falas das personalidades citadas no texto.
8. Os oceanos poderão ter consequências, presentes e futuras, como: a poluição das águas, a pesca ilegal, a pirataria, dentre
outros problemas.
9. Podemos inferir que existe a possibilidade de utilizar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente para
que possamos sempre aproveitar o que a natureza nos fornece.
10. À sociedade em geral.

Cartum - página 35
1. As  imagens ilustram o texto verbal –
corações simbolizando amor e
solidariedade, nuvem chovendo
representando tempestade .
2. Adição (soma)
3. Mensagens de otimismo, positividade.

Otto e Heitor - página 35
1. O menino está sentado à mesa olhando para a comida.
2. O copo, os pratos, os talheres e a comida no prato.
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1. A) 5x
B) 10 reais
C) 25 reais
D) 70 reais

A
A

2

6.

7. .

A) -4 D) 14B) = – 7
36 18

A)

B) 4

B) C)
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Página 46
23. 

A) grau 2   B) grau 1    C) grau 3  D) grau 5

24. 

A) polinômio B) 1 variável

C) Grau 3       D) 4x³ + 5x² – 3x + 7

Página 43

18. A) x4 B) 3m C) – 5x²        D) – 5
E) 5y²      F) 8     G) – 3t²       H) 7m²d       I) 4ab
J) –9xy        k)

19. 

Página 45
20. A) x + y

B) 2x + 4y

21. A) 4a – 2x      B) 5y + 7x      C) 7y² + z – 7x²
D) 11m + 5n    E) –2x + 3m      F) 10b + 9
G) 2p – 4        H) –18x² – 7x

I) 2pq² + p²q       J) 6x² + 3y² + 6xy

22. A) 8x + 4 B) 3x² + xy

÷÷ 28xy 21x 42x 35x²

7x 4y 3 6 5x

Dividimos as partes numéricas e repetimos as partes literais subtraindo os 
expoentes das variáveis semelhantes.

Página 42

16. 
A) 21m²       B) 24xy       C) 15p9 D) – 12ac²
B) E) – 24p²q³     F) 10x²y²z² G) x H) – 56x³
C) I) 14 x4y7

17. 7xy

Multiplicamos as partes numéricas e repetimos as partes literais 
somando os expoentes das variáveis semelhantes.

Página 44
Não. Ao reduzirmos os termos semelhantes encontramos apenas um termo 5x²y.
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Página 46
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Página 43
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expoentes das variáveis semelhantes.

Página 42

16. 
A) 21m²       B) 24xy       C) 15p9 D) – 12ac²
B) E) – 24p²q³     F) 10x²y²z² G) x H) – 56x³
C) I) 14 x4y7

17. 7xy
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Não. Ao reduzirmos os termos semelhantes encontramos apenas um termo 5x²y.
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Página 50

33.
A) x² + 7x + 12 F) –z²  – 2z + 15

G) x³ + x²  – 20x
H) x 10  – 49
I) c³ + 2c²  – 10c + 7
J) y4 + y³  – 5y²  – 2y

B) p² – 8p + 15
C) m² – 16
D) 2y² - 10y + 12
E) 4 – 5a - 6a²

Página 49
30.
A) 28m + 35n
B) – 27x² – 9x – 72
C) 3x² – 21x
D) 35x³ + 5xy
E) – 2m²x + 2m²xy

F) 2t³ – 6t²p + 2tp²
G)5m4 – 7m³
H) 10xy³ – 15x²y² + 5x³y
I) –10m³n + 6m²n – 2m²n²
J) p4 + 4p³ – p²

31. 
A) 2y + 20 B) 2x + 20

C) 2x + 2y + 40 D) 10y
E) 10x + 10y

32. 
A) 5x³ - 30x² C) 14x4y² + 10x³y³

D) 5x²y + 5xy²B) – 6m4 + 6m³

– 3x – 5 – x

– 5 – x–3x – 5

– 4x – 10

5 y 3y

5 + y 4y

5 + 5y

Página 48
25. 
A) 6x – 4y B) 6x² – 3 C) – 13x- y – 10
D) – 4 E) 11x³ – 6x² + 3x – 4       F) 0

G) 10p – 8m – 1        H) 5x – 2

26.

A) 16a + 10

B) B) 44 + 4x

27. 

A) 3x² – 14x + 8       B) 14x³ – 5x² – 12 C) 3m  - 3p

D) 2t² – 2t – 6       E) 2ab + c + a F) 5x³ + 2x² - x – 1

28. 

A ) 4x² + 2x + 6 B) x² + 3x + 9 C) – x² - 3x + 5

D) 2x² + x + 10        E) 2x² + 6x + 4       F) 5x² + 5x + 1
G) 3x² - x – 3 H) 6x² + 3x + 52 I) 4x² + 7x

29.
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Página 54
39. ( V )

( F )
( V )

40. A) 56 ° B) 28° C) 6° 40’ D) 29° 30

41. A) 15° B) 25° C) 36°

Página 55
42. ( F )

( V )
( V )

43. 32°

44. A) 152° B) 50° C) 93° 40’ D) 113° 30’

45. A) 18° B) 20° C) 75° D) 60°

Página 56

46. m e q       n e r        p e s

47.
A) a = 122° b = 58° c = 122° B) x = 67° y = 98° z = 15° w = 98°

48. x = 10°

Página 51

Página 53

34. 
A) 4x + 12
B) B) x² + 6x – 27

35. 
A) 16x – 8 B) 6x – 6

 D) 15x²  – 20x
F) 13x² - 17x

C) 16x – 8
E) 2x² – 3x

36.
A) x² + y²
B) 4x² + 5x + 15

37.
A) 2x² – 8x + 4 B) 4m³ – 5m² + 3       C) 8 – 4p + 2pq

38. 
A) 30°
B) 10°
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Página 50

33.
A) x² + 7x + 12 F) –z²  – 2z + 15

G) x³ + x²  – 20x
H) x 10  – 49
I) c³ + 2c²  – 10c + 7
J) y4 + y³  – 5y²  – 2y

B) p² – 8p + 15
C) m² – 16
D) 2y² - 10y + 12
E) 4 – 5a - 6a²

Página 49
30.
A) 28m + 35n
B) – 27x² – 9x – 72
C) 3x² – 21x
D) 35x³ + 5xy
E) – 2m²x + 2m²xy

F) 2t³ – 6t²p + 2tp²
G)5m4 – 7m³
H) 10xy³ – 15x²y² + 5x³y
I) –10m³n + 6m²n – 2m²n²
J) p4 + 4p³ – p²

31. 
A) 2y + 20 B) 2x + 20

C) 2x + 2y + 40 D) 10y
E) 10x + 10y

32. 
A) 5x³ - 30x² C) 14x4y² + 10x³y³

D) 5x²y + 5xy²B) – 6m4 + 6m³

– 3x – 5 – x

– 5 – x–3x – 5

– 4x – 10

5 y 3y

5 + y 4y

5 + 5y

Página 48
25. 
A) 6x – 4y B) 6x² – 3 C) – 13x- y – 10
D) – 4 E) 11x³ – 6x² + 3x – 4       F) 0

G) 10p – 8m – 1        H) 5x – 2

26.

A) 16a + 10

B) B) 44 + 4x

27. 

A) 3x² – 14x + 8       B) 14x³ – 5x² – 12 C) 3m  - 3p

D) 2t² – 2t – 6       E) 2ab + c + a F) 5x³ + 2x² - x – 1

28. 

A ) 4x² + 2x + 6 B) x² + 3x + 9 C) – x² - 3x + 5

D) 2x² + x + 10        E) 2x² + 6x + 4       F) 5x² + 5x + 1
G) 3x² - x – 3 H) 6x² + 3x + 52 I) 4x² + 7x

29.
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Página 54
39. ( V )

( F )
( V )

40. A) 56 ° B) 28° C) 6° 40’ D) 29° 30

41. A) 15° B) 25° C) 36°

Página 55
42. ( F )

( V )
( V )

43. 32°

44. A) 152° B) 50° C) 93° 40’ D) 113° 30’

45. A) 18° B) 20° C) 75° D) 60°

Página 56
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47.
A) a = 122° b = 58° c = 122° B) x = 67° y = 98° z = 15° w = 98°

48. x = 10°

Página 51

Página 53

34. 
A) 4x + 12
B) B) x² + 6x – 27

35. 
A) 16x – 8 B) 6x – 6

 D) 15x²  – 20x
F) 13x² - 17x

C) 16x – 8
E) 2x² – 3x

36.
A) x² + y²
B) 4x² + 5x + 15

37.
A) 2x² – 8x + 4 B) 4m³ – 5m² + 3       C) 8 – 4p + 2pq

38. 
A) 30°
B) 10°
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Página 61
58. ( I )  ( V )  ( I )  ( V )  ( I ) 

59. 
A) I) x ou qualquer outra letra

II) x + 5
III) x + x + 5 = 41
IV) x = 18
V) x + 5 = 23

B) I) eleito x + 153  concorrente x
II) 1 093
III) x + x + 153 = 1 093
IV) concorrente 470        eleito 623

C) I) x      2x      4x
II) x + 2x + 4x = 70
III) mais novo R$ 10,00, segundo R$ 20,00 e mais velho R$ 40,00

Página 58
49. 
A) y     2y – 3  10 + 5
B) 9 é a raiz
C) Resposta pessoal. Exemplo y + 5 = 6 + 3

50. B)        C)

Página 59
51. 
A) x = 15
B) B) x = – 3
C) C) x = – 4
D) D) x = 11

E) 5x = – 3 x =  – 3
5

 x = – 40
 x = 0

x = –13
4

F) x + 40 = 0
G) x + 1 = 1
H) 4x + 3 = –10

Página 60
52. A) 19 + x = 3x + 5 B) x = 7

53. 12

54. A) 3x – 7 = 2 + 2x B) 9

55. A) x = 1 B) x = 7
C) x = 6 D) x = 7

2
E) x = – 4 F) x = – 5

56. 
A) 3x + 15 = 24       x = 3
B) 2x + 5 = 21  x = 8
C) 5x + 35 = 2x – 4       x = – 13
D) 6x – 10 = 2  x = 2         

57. 5x = 4  x = 4
5
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Página 63

62. R$ 800,00 66. 30

63. 80 km

64. 300 bolinhas

65. x%  de 800 = 320   ∴ x = 40%

Página 64

67. Farmácia Saúde → 8 reais
Farmácia Bem Estar → 9 reais

A melhor compra será na Farmácia Saúde 

Página 65
68. A) R$ 5 000,00

B) 20% ao ano

C) 4 anos

D) R$ 4 000

E) R$ 9 000,00

69. 
A) R$ 230,00

B) 1% ao dia
C) 5 dias
D) R$ 11,50
E) R$ 241,50

70. 
A) R$ 2 500,00
B) 2,5%
C) 6 meses
D) R$ 375,00
E) R$ 2 875,00

Página 62
60.
Resposta Pessoal onde o aluno sinalize que o nosso planeta é composto de água, que a maior 
parte da água existente é salgada e que a maior parte da água doce não é potável.

61.
“Porcentagem ou percentagem é uma área da matemática que indica uma taxa ou proporção calcu-
lada em relação ao número 100 (por cem), e é representada pelo símbolo %. Consiste numa razão 
em que seu denominador é sempre 100.” ou “Fração por cento de qualquer coisa; fração cujo deno-
minador é 100 (símbolo: "%"): 20% é a porcentagem de 20/100.”
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Página 61
58. ( I )  ( V )  ( I )  ( V )  ( I ) 

59. 
A) I) x ou qualquer outra letra

II) x + 5
III) x + x + 5 = 41
IV) x = 18
V) x + 5 = 23

B) I) eleito x + 153  concorrente x
II) 1 093
III) x + x + 153 = 1 093
IV) concorrente 470        eleito 623

C) I) x      2x      4x
II) x + 2x + 4x = 70
III) mais novo R$ 10,00, segundo R$ 20,00 e mais velho R$ 40,00

Página 58
49. 
A) y     2y – 3  10 + 5
B) 9 é a raiz
C) Resposta pessoal. Exemplo y + 5 = 6 + 3

50. B)        C)

Página 59
51. 
A) x = 15
B) B) x = – 3
C) C) x = – 4
D) D) x = 11

E) 5x = – 3 x =  – 3
5

 x = – 40
 x = 0

x = –13
4

F) x + 40 = 0
G) x + 1 = 1
H) 4x + 3 = –10

Página 60
52. A) 19 + x = 3x + 5 B) x = 7

53. 12

54. A) 3x – 7 = 2 + 2x B) 9

55. A) x = 1 B) x = 7
C) x = 6 D) x = 7

2
E) x = – 4 F) x = – 5

56. 
A) 3x + 15 = 24       x = 3
B) 2x + 5 = 21  x = 8
C) 5x + 35 = 2x – 4       x = – 13
D) 6x – 10 = 2  x = 2         

57. 5x = 4  x = 4
5
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Página 63

62. R$ 800,00 66. 30

63. 80 km

64. 300 bolinhas

65. x%  de 800 = 320   ∴ x = 40%

Página 64

67. Farmácia Saúde → 8 reais
Farmácia Bem Estar → 9 reais

A melhor compra será na Farmácia Saúde 

Página 65
68. A) R$ 5 000,00

B) 20% ao ano

C) 4 anos

D) R$ 4 000

E) R$ 9 000,00

69. 
A) R$ 230,00

B) 1% ao dia
C) 5 dias
D) R$ 11,50
E) R$ 241,50

70. 
A) R$ 2 500,00
B) 2,5%
C) 6 meses
D) R$ 375,00
E) R$ 2 875,00

Página 62
60.
Resposta Pessoal onde o aluno sinalize que o nosso planeta é composto de água, que a maior 
parte da água existente é salgada e que a maior parte da água doce não é potável.

61.
“Porcentagem ou percentagem é uma área da matemática que indica uma taxa ou proporção calcu-
lada em relação ao número 100 (por cem), e é representada pelo símbolo %. Consiste numa razão 
em que seu denominador é sempre 100.” ou “Fração por cento de qualquer coisa; fração cujo deno-
minador é 100 (símbolo: "%"): 20% é a porcentagem de 20/100.”
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Página 67. Conversando sobre o texto
1. O Sol da meia-noite é um fenômeno em que o Sol
fica visível por 24 horas. Nesse período, o astro sol não
se põe, apenas varia o local em que é visto, sendo que o
ponto mais baixo é junto da linha do horizonte;
2. Esse fenômeno ocorre nas regiões entre os círculos
polares e os polos, nos dias próximo ao início do verão
de cada hemisfério - em junho no Norte e em dezembro
no Sul - devido à inclinação do globo terrestre nessas
épocas. Isso faz com que durante o verão, a noite
praticamente deixe de existir.
3. Sol da meia-noite no hemisfério Norte, em diversos
horários, entre às 12 horas de um dia e às 8 horas do dia
seguinte. A área delimitada pelo Círculo Polar Ártico fica
iluminada pela luz do Sol, no horário que deveria ser
noite, diferindo do resto do globo.

Página 68. Atividades.
1. Esférica com achatamento dos polos; 2. Movimento
de rotação; 3. O ano civil tem duração de 365 dias. A
cada quatro anos, tem 366 dias, pois somam-se as 6
horas de cada ano e é conhecido como ano bissexto; 4.
A Terra gira em torno do seu eixo e tudo que está sobre
sua superfície gira junto com ela, e por isso, nós também
giramos com ela e não sentimos.
Recapitulando. O movimento de rotação é importante
para a manutenção da vida no planeta Terra. Através
dele há a alternância de exposição à radiação
solar, pois se somente uma porção do planeta fosse
voltado para o Sol, sua temperatura seria muito elevada,
enquanto a outra porção apresentaria temperaturas
baixas. O movimento de translação é importante à
existência das estações do ano e a dinâmicas climáticas,
além de eventos como os solstícios e os equinócios.

Página 70. Espaço Pesquisa.
A lua está sempre presente no céu, tanto durante o dia quanto
durante a noite. Só é possível vê-la quando ela é refletida pela
luz do sol. Durante a fase da lua nova, ela não pode ser vista
por nós nem durante o dia e nem durante a noite. Durante a
lua cheia, ela só aparece quando já está anoitecendo. A lua,
pode ser vista de dia, mas apenas durante as fases minguante
e crescente. A primeira só aparece pela manhã e a segunda,
depois do meio-dia.

Página 72. Para Refletir.
Nas fotos observa-se o sol nascendo em pontos diferentes do
horizonte. A inclinação do eixo de rotação da Terra e o
movimento de translação contribuem para a distribuição
desigual da luz solar na superfície da terra. Pesquisa. O
tempo que a Terra leva para realizar a translação é chamado
de ano sideral e tem duração de 365 dias, 5 horas e 48
minutos.

Página 73. Agora é com você. a) Norte: inverno; b) Sul: verão.

Página 74. Recapitulando.
1.Tanto a Terra quanto o pião realizam o movimento em torno
do seu próprio eixo, esse movimento é chamado de rotação;
2. 1(a); 2(b);
3. a) equinócios; b) primavera; c) noites/dias d) Norte

Página 75. Investigando.
1. a) aquecimento; 2. b) ao atrito gerado no movimento; 3. b)
energia mecânica em energia térmica. Espaço Pesquisa.
Geladeira energia inicial elétrica, energia transformada
térmica; Rádio energia inicial elétrica, energia transformada
sonora; Televisão energia inicial elétrica, energia transformada
luminosa e sonora; Lâmpada energia inicial elétrica, energia
transformada luminosa; Ventilador energia inicial elétrica,
energia transformada cinética.

Página 66. Para Refletir:
Espera-se que o aluno reflita sobre o tema a partir do 
experimento. Ao observar a parte iluminada e a parte 
sombreada da maçã, durante o experimento, espera-se 
que o estudante reflita sobre os dias e noites. Espera-se 
que questionem sobre o tema em estudo e que o 
experimento sirva para exemplificar o movimento de 
rotação da Terra, respondendo às questões 
disparadoras. Investigando. 1. O sol representa o dia ; 
2.Representa a noite ; 3.Movimento de rotação .
Desafio. 4. Resposta pessoal. Espera-se que o
estudante reflita, pelo menos, sobre a falta de períodos
dia-noite.

Página 69. Para Refletir.
Resposta pessoal. O aluno deverá citar seus conhecimentos
prévios e realizar hipóteses. Essas questões serão
respondidas no desafio. Atividades Como o movimento da
Lua de translação em torno da Terra e de rotação em torno de
seu eixo têm a mesma duração, a face da Lua que vemos da
Terra é sempre a mesma. Portanto, para nós o outro lado da
Lua está sempre oculto. Desafio. 1. Entre 29 e 30 dias; 2. 7 a
8 dias; 3. Quarto minguante: 05/03; Nova 13/03 (que está
totalmente sumida); Quarto-crescente 21/03; Cheia 28/03.
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Página 77. Saiu no jornal
1. Ela é gerada em usinas, que podem
ser hidroelétricas, termoelétricas, eólicas etc.
2. Com o furto, os equipamentos ficam impedidos
de funcionar. Pesquisando na Rede: Espera-se
que o estudante reflita sobre as questões que
interferem na produção e transmissão de energia
elétrica, como os problemas infraestruturais e
ambientais (períodos de seca), por exemplo.

Página 80 .Conversando sobre o texto.
1. Tipo 1 e tipo 2; 2. Tipo 1; 3. Na diabetes tipo 1,
as células que produzem insulina são destruídas
pelo sistema imunológico do indivíduo,
acarretando a não produção desse hormônio. Já
na diabetes tipo 2, as células do corpo não
respondem à insulina ou ela não é produzida em
quantidade suficiente;

Página 81. Atividades.
1) O hormônio melatonina é produzido na glândula
pineal, localizada na imagem, no número 1.; 2)
Porque além de produzir os hormônios insulina e
glucagon, ele também produz uma secreção, o
suco pancreático que ajuda na digestão. Número
6; 3) Adrenalina; 4) Paratormônio. Paratireoides; 5)
Tireoide, número 3; 6) Melatonina e hormônio do
crescimento (GH); 7) Número 2; 8) número 5,
glândulas suprarrenais; 9) Ovários -7 (femininas),
Testículos-8 (masculinas); 10- Número 1,
Melatonina.

Página 82. Para refletir.
Aqui o aluno deverá criar hipóteses coerentes 
sobre o tema.

Página 84. Para refletir.
Aqui o aluno deverá criar hipóteses coerentes sobre o tema.
Atividades. 1. Tubas uterinas; 2. Gametas são os óvulos (ou 
ovócito) e são produzidos nos ovários; 3.Sêmem ou esperma. 
Pesquisa Os testículos localizam-se fora do abdômen que é 
quente porque a temperatura externa é mais baixa e importante 
para a sobrevivência dos espermatozoides.

Página 85. Para refletir.
Aqui o aluno deverá criar hipóteses coerentes sobre o tema.
Recapitulando.
1. a) testosterona b) progesterona/ estrógeno ou estrogênio; 2.
M-F-F-M; 3 Genitais Masculinos ( 2 ) ( 4 ) ( 3 ) Genitais
Femininos ( 5 ) ( 2 ) ( 1 ).

Página 86.
1. Resposta pessoal; 2. A responsabilidade do rapaz é a mesma.
Utilizar métodos contraceptivos conversando com a namorada
sobre o assunto. Exercer o papel de pai independente da
relação com a mãe da criança, carinho, afeto, cuidados, etc; 3.
Sim. Não só no corpo, mas nas responsabilidades com o bebê.
Explicação: resposta pessoal; 4. Resposta pessoal.

Página 87.
1.Ação ou efeito de gerar (ou ser gerado) um ser vivo, em
consequência da fusão do espermatozoide com o óvulo;
fecundação, geração; 2. Os métodos comportamentais: tabelinha
e coito interrompido; 3. Os métodos hormonais; 4.O aluno deverá
eleger 3 métodos e explicar como funciona, vantagem e
desvantagem.

Página 89. Para refletir.
1. Resposta Pessoal;
2. a. (V) b. (V) c. (V) d. (F) e. (F);
3. a. (V) b.(V) c.(V) d. (V);
4.São tipos de câncer que mais acometem homens e mulheres,
os exames de diagnóstico são importantes, pois a detecção
precoce aumenta as possibilidades de cura.

Página 78.
1. Resposta pessoal. Espera-se que o estudante
reflita sobre a situação de perigo e fuga, o que será
interessante para o conceito de produção hormonal
em situação de perigo: ação da adrenalina. 2.
Resposta Pessoal

Página 83. Para refletir.
O aluno poderá citar aqui as mudanças que ocorrem no próprio
corpo e em outros adolescentes. Pode relatar também alterações
em suas emoções e sentimentos.
Agora é com você 1. Resposta Pessoal. O professor pode
conversar previamente sobre aceitação e valorização do corpo;
2. Resposta Pessoal.

Página 76.
Agora é com você
Sugestão de gabarito:
Energia Luminosa - Lâmpada;
Energia Térmica - Ferro de passar;
Energia Sonora - Televisão;
Energia Mecânica - Batedeira.

Página 88
Porque o uso de preservativos é a maneira mais eficaz para 
prevenir a transmissão de ISTs.
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Página 67. Conversando sobre o texto
1. O Sol da meia-noite é um fenômeno em que o Sol
fica visível por 24 horas. Nesse período, o astro sol não
se põe, apenas varia o local em que é visto, sendo que o
ponto mais baixo é junto da linha do horizonte;
2. Esse fenômeno ocorre nas regiões entre os círculos
polares e os polos, nos dias próximo ao início do verão
de cada hemisfério - em junho no Norte e em dezembro
no Sul - devido à inclinação do globo terrestre nessas
épocas. Isso faz com que durante o verão, a noite
praticamente deixe de existir.
3. Sol da meia-noite no hemisfério Norte, em diversos
horários, entre às 12 horas de um dia e às 8 horas do dia
seguinte. A área delimitada pelo Círculo Polar Ártico fica
iluminada pela luz do Sol, no horário que deveria ser
noite, diferindo do resto do globo.

Página 68. Atividades.
1. Esférica com achatamento dos polos; 2. Movimento
de rotação; 3. O ano civil tem duração de 365 dias. A
cada quatro anos, tem 366 dias, pois somam-se as 6
horas de cada ano e é conhecido como ano bissexto; 4.
A Terra gira em torno do seu eixo e tudo que está sobre
sua superfície gira junto com ela, e por isso, nós também
giramos com ela e não sentimos.
Recapitulando. O movimento de rotação é importante
para a manutenção da vida no planeta Terra. Através
dele há a alternância de exposição à radiação
solar, pois se somente uma porção do planeta fosse
voltado para o Sol, sua temperatura seria muito elevada,
enquanto a outra porção apresentaria temperaturas
baixas. O movimento de translação é importante à
existência das estações do ano e a dinâmicas climáticas,
além de eventos como os solstícios e os equinócios.

Página 70. Espaço Pesquisa.
A lua está sempre presente no céu, tanto durante o dia quanto
durante a noite. Só é possível vê-la quando ela é refletida pela
luz do sol. Durante a fase da lua nova, ela não pode ser vista
por nós nem durante o dia e nem durante a noite. Durante a
lua cheia, ela só aparece quando já está anoitecendo. A lua,
pode ser vista de dia, mas apenas durante as fases minguante
e crescente. A primeira só aparece pela manhã e a segunda,
depois do meio-dia.

Página 72. Para Refletir.
Nas fotos observa-se o sol nascendo em pontos diferentes do
horizonte. A inclinação do eixo de rotação da Terra e o
movimento de translação contribuem para a distribuição
desigual da luz solar na superfície da terra. Pesquisa. O
tempo que a Terra leva para realizar a translação é chamado
de ano sideral e tem duração de 365 dias, 5 horas e 48
minutos.

Página 73. Agora é com você. a) Norte: inverno; b) Sul: verão.

Página 74. Recapitulando.
1.Tanto a Terra quanto o pião realizam o movimento em torno
do seu próprio eixo, esse movimento é chamado de rotação;
2. 1(a); 2(b);
3. a) equinócios; b) primavera; c) noites/dias d) Norte

Página 75. Investigando.
1. a) aquecimento; 2. b) ao atrito gerado no movimento; 3. b)
energia mecânica em energia térmica. Espaço Pesquisa.
Geladeira energia inicial elétrica, energia transformada
térmica; Rádio energia inicial elétrica, energia transformada
sonora; Televisão energia inicial elétrica, energia transformada
luminosa e sonora; Lâmpada energia inicial elétrica, energia
transformada luminosa; Ventilador energia inicial elétrica,
energia transformada cinética.

Página 66. Para Refletir:
Espera-se que o aluno reflita sobre o tema a partir do 
experimento. Ao observar a parte iluminada e a parte 
sombreada da maçã, durante o experimento, espera-se 
que o estudante reflita sobre os dias e noites. Espera-se 
que questionem sobre o tema em estudo e que o 
experimento sirva para exemplificar o movimento de 
rotação da Terra, respondendo às questões 
disparadoras. Investigando. 1. O sol representa o dia ; 
2.Representa a noite ; 3.Movimento de rotação .
Desafio. 4. Resposta pessoal. Espera-se que o
estudante reflita, pelo menos, sobre a falta de períodos
dia-noite.

Página 69. Para Refletir.
Resposta pessoal. O aluno deverá citar seus conhecimentos
prévios e realizar hipóteses. Essas questões serão
respondidas no desafio. Atividades Como o movimento da
Lua de translação em torno da Terra e de rotação em torno de
seu eixo têm a mesma duração, a face da Lua que vemos da
Terra é sempre a mesma. Portanto, para nós o outro lado da
Lua está sempre oculto. Desafio. 1. Entre 29 e 30 dias; 2. 7 a
8 dias; 3. Quarto minguante: 05/03; Nova 13/03 (que está
totalmente sumida); Quarto-crescente 21/03; Cheia 28/03.
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Página 77. Saiu no jornal
1. Ela é gerada em usinas, que podem
ser hidroelétricas, termoelétricas, eólicas etc.
2. Com o furto, os equipamentos ficam impedidos
de funcionar. Pesquisando na Rede: Espera-se
que o estudante reflita sobre as questões que
interferem na produção e transmissão de energia
elétrica, como os problemas infraestruturais e
ambientais (períodos de seca), por exemplo.

Página 80 .Conversando sobre o texto.
1. Tipo 1 e tipo 2; 2. Tipo 1; 3. Na diabetes tipo 1,
as células que produzem insulina são destruídas
pelo sistema imunológico do indivíduo,
acarretando a não produção desse hormônio. Já
na diabetes tipo 2, as células do corpo não
respondem à insulina ou ela não é produzida em
quantidade suficiente;

Página 81. Atividades.
1) O hormônio melatonina é produzido na glândula
pineal, localizada na imagem, no número 1.; 2)
Porque além de produzir os hormônios insulina e
glucagon, ele também produz uma secreção, o
suco pancreático que ajuda na digestão. Número
6; 3) Adrenalina; 4) Paratormônio. Paratireoides; 5)
Tireoide, número 3; 6) Melatonina e hormônio do
crescimento (GH); 7) Número 2; 8) número 5,
glândulas suprarrenais; 9) Ovários -7 (femininas),
Testículos-8 (masculinas); 10- Número 1,
Melatonina.

Página 82. Para refletir.
Aqui o aluno deverá criar hipóteses coerentes 
sobre o tema.

Página 84. Para refletir.
Aqui o aluno deverá criar hipóteses coerentes sobre o tema.
Atividades. 1. Tubas uterinas; 2. Gametas são os óvulos (ou 
ovócito) e são produzidos nos ovários; 3.Sêmem ou esperma. 
Pesquisa Os testículos localizam-se fora do abdômen que é 
quente porque a temperatura externa é mais baixa e importante 
para a sobrevivência dos espermatozoides.

Página 85. Para refletir.
Aqui o aluno deverá criar hipóteses coerentes sobre o tema.
Recapitulando.
1. a) testosterona b) progesterona/ estrógeno ou estrogênio; 2.
M-F-F-M; 3 Genitais Masculinos ( 2 ) ( 4 ) ( 3 ) Genitais
Femininos ( 5 ) ( 2 ) ( 1 ).

Página 86.
1. Resposta pessoal; 2. A responsabilidade do rapaz é a mesma.
Utilizar métodos contraceptivos conversando com a namorada
sobre o assunto. Exercer o papel de pai independente da
relação com a mãe da criança, carinho, afeto, cuidados, etc; 3.
Sim. Não só no corpo, mas nas responsabilidades com o bebê.
Explicação: resposta pessoal; 4. Resposta pessoal.

Página 87.
1.Ação ou efeito de gerar (ou ser gerado) um ser vivo, em
consequência da fusão do espermatozoide com o óvulo;
fecundação, geração; 2. Os métodos comportamentais: tabelinha
e coito interrompido; 3. Os métodos hormonais; 4.O aluno deverá
eleger 3 métodos e explicar como funciona, vantagem e
desvantagem.

Página 89. Para refletir.
1. Resposta Pessoal;
2. a. (V) b. (V) c. (V) d. (F) e. (F);
3. a. (V) b.(V) c.(V) d. (V);
4.São tipos de câncer que mais acometem homens e mulheres,
os exames de diagnóstico são importantes, pois a detecção
precoce aumenta as possibilidades de cura.

Página 78.
1. Resposta pessoal. Espera-se que o estudante
reflita sobre a situação de perigo e fuga, o que será
interessante para o conceito de produção hormonal
em situação de perigo: ação da adrenalina. 2.
Resposta Pessoal

Página 83. Para refletir.
O aluno poderá citar aqui as mudanças que ocorrem no próprio
corpo e em outros adolescentes. Pode relatar também alterações
em suas emoções e sentimentos.
Agora é com você 1. Resposta Pessoal. O professor pode
conversar previamente sobre aceitação e valorização do corpo;
2. Resposta Pessoal.

Página 76.
Agora é com você
Sugestão de gabarito:
Energia Luminosa - Lâmpada;
Energia Térmica - Ferro de passar;
Energia Sonora - Televisão;
Energia Mecânica - Batedeira.

Página 88
Porque o uso de preservativos é a maneira mais eficaz para 
prevenir a transmissão de ISTs.
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Para refletir: respost a pessoal. Agora é com você:  1  e 2: 
respost as pessoais. Atividades: 1. Gráfico; 2. Tabela; 3. 
M apa M udo  dos Continentes.

Página 91
Registrando: respost  a pesso al (entrevista) . Análise
de gráficos: 1. Título : Evoluçã o  d a Densida d e
Demográfi ca  n o Brasil . 2. Aumentando . Respost  a
pessoal . Lendo mapas : 1. Legend a   e escal a,  po r
exemplo . 2. Respost  a pessoal.

Página 92
Roda de Conversa: respost a pessoal. Orientaçã o par a  a
resposta:  é important e refleti r sobr e  a organizaçã o  do
espa ço mundi al  e sobr e instituiçõe s responsávei s  por  sua
organização. Atividades: 1. Im agem 1: Estado; Im agem 2: 
Território.
2. Conceit o  de Nação. Respost a pessoal.

Página 93
Você sabia? Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: é
importante relacionar a Geografia
com as guerras, identificando
possíveis instrumentalizações do
saber geográfico por parte dos
interesses estatais e privados.
Atividades: 1. Guerra Fria
(Bipolaridade Mundial).
2. Resposta pessoal. Orientação
para a resposta: Após a Segunda
Guerra Mundial (1945), o mundo
viveu um período de Bipolaridade
Mundial sendo dividido em dois
blocos, o capitalista (comandado
pelos Estados Unidos, EUA) e o
socialista (União Soviética,
URSS). Falamos do período da
Guerra Fria, que foi realizada por
meio de disputas estratégicas pela
hegemonia política, militar,
econômica, tecnológica e social
do mundo. Com a dissolução da
União Soviética (URSS), em 1991,

Página 103
Investigando: 1. Tupi-Guarani, Jê
e Aruak. 2. Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: São
caracterizados como direitos de
cidadania o direito à igualdade, à
liberdade de expressão, direitos
políticos, e direito a uma vida digna
e gratificante. Uma evolução da
ideia de cidadania trouxe ainda a
noção de direitos ambientais, de
gênero e o direito à diversidade. 3.
Resposta pessoal. Orientação
para a resposta: A maior parte
dos povos originários da América
vivia de caça, pesca, coleta de
frutos e vegetais e de atividades
agrícolas. Os Astecas viviam no
México; os Maias viviam em
regiões que correspondem ao
México, Guatemala, El Salvador,
Belize e Honduras; e os Incas, na
Cordilheira dos Andes. 4. A e B =
resposta pessoal. C) Bolívia, Peru,
Venezuela, Colômbia, Guiana,
Paraguai, Argentina, Uruguai,
Guiana Francesa e Suriname. D)
Estados Unidos, Canadá e México.

o planeta deixou de ser
bipolarizado para se tornar
multipolar e globalizado. 3. A)
Resposta pessoal. B) Resposta
pessoal.

Página 94
Espaço Pesquisa: respost a pessoal. Espaço Criação:
respost a pessoal.
Atividades: 1. Respost a pessoal. 2. Notícia 2 (falsa).
Correção: Est á assegurad o pel a Constitui ção Feder al  de
1988. Notícia 3 (falsa). Correção:  Os moviment os sociai s
sur gem  e  se multipli cam com o u ma form a  de cobr ar d as
autori dades direito s garantidos.

Página 95
Espaço Pesquisa: CEASM (Centro de Estudos e Ações
Solidárias da Maré): é formado por um grupo de moradores
e ex-moradores que acessaram formação universitária. Há
23 anos o CEASM disponibiliza acesso à cultura, educação,
pesquisa, comunicação e memória para moradores do
conjunto de favelas da Maré (com aproximadamente 140 mil
moradores, distribuídos por 16 comunidades). Fonte:
Adaptado de CEASM. Disponível em:
https://www.ceasm.org.br/quem-somos. Acesso em:
27/05/21.
Black lives Matter (Vidas Negras Importam): é um
movimento ativista internacional originado na comunidade
afro-americana, que luta contra a violência direcionada às
pessoas negras.
Slam: É um espaço de fala e de escuta onde os jovens se
expressam. Vem se tornando um novo espaço de
resistência nas periferias. Esse campeonato de poesias
surgiu com a cultura hip hop nos anos 1980, chegando ao
Brasil nos anos 2000.
MST: O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra é um dos
mais importantes movimentos sociais do Brasil, tendo como
foco as questões do trabalhador do campo, sobretudo, no
que se refere à luta pela reforma agrária brasileira.
Atividades: 1, 2 e 3. Resposta pessoal

Página 96
Interpretando Imagens: 1. Resposta pessoal. 2. Artigo
24º: Todo ser humano tem direito a repouso e lazer,
inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e a
férias remuneradas periódicas. 3. Resposta pessoal.

Página 104
Atividades: 1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: Apesar de estar localizado na América do Norte,
devido ao nível de desenvolvimento socioeconômico e
à formação sociocultural, esse país compõe a América
Latina. 2. Resposta pessoal.

Página 97
Atividades: 1, 2 e 3: Resposta pessoal. 

Página 98
Atividades: 1. Resposta pessoal. 2. Resposta
pessoal. 3. São consideradas refugiadas as
pessoas obrigadas a deixar seu país devido a
conflitos armados, violência generalizada e violação
massiva dos direitos humanos. Saiu no Jornal: 1.
Resposta pessoal. Orientação para a resposta:
Dentre  outros  motivos, conflitos  podem  gerar
processos migratórios em que pessoas procuram
sair de seus países em busca de melhores
condições de vida em outros países. Muitas vezes,
essas pessoas entram de forma ilegal nos países,
passando a viver sob condições precárias, sem
emprego e moradia adequados por exemplo. 2.
Resposta pessoal.

Página 99
Interpretando Imagens: 1 e 2 = Respostas pessoais.
Espaço pesquisa: Resposta pessoal. Espaço
Criação: Resposta pessoal.

Página 100
Para refletir: resposta pessoal. Agora é com você: 1.
Música 1 – San Vicente: “(...) Coração americano
Acordei de um sonho estranho (...)”. Música 2 –
Lágrimas do Sul: “África, berço de meus pais. Ouço a
voz de seu lamento. De multidão. Grade e
escravidão.”
2. Verde claro ou azul claro: Continente Americano.
Rosa: Continente Africano. 3. Resposta pessoal.

Página 101
Atividades: 1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta – exemplos de frases do texto que
podem ajudar a responder: “A história da África é
parte indissociável da história da humanidade.” “Por
conta da escravidão, o território brasileiro também
começou a ser povoado pelos africanos. Vindos de
diferentes regiões e com vivências diversas, eles
traziam consigo uma ampla gama de culturas.” 2.
Resposta pessoal.

Página 102
Desafio: Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: Quilombo Sacopã: Localizado na Lagoa
(zona sul do Rio de Janeiro), foi criado no fim do
século XIX. Quilombo Pedra do Sal: Está localizado
no Centro do Rio (Saúde). Hoje, há cerca de 25
famílias descendentes da comunidade quilombola da
Pedra do Sal. Quilombo do Camorim: Está
localizado em Jacarepaguá na zona oeste do Rio de
Janeiro. Embora esteja localizado em área mais
afastada dos bairros mais concorridos, também tem
história de resistência e disputa imobiliária. Espaço
Pesquisa: 1. Cais do Valongo. 2. Museu do Negro
do Rio de Janeiro.
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Página 110
Página 106
Atividades: 1. Resposta pessoal. Orientação para a resposta: IDH da Argentina 
= 0,845; IDH do Brasil = 0,765; IDH do Haiti = 0,51.

Página 105
Atividades: 1. China e Índia. 2. América Anglo-Saxônica: Estados Unidos =
331.002.647 (2020) e Canadá = 37.742.457 (2020). América Latina (Brasil e + um
país que você escolher): Brasil = 212.559.409 (2020). 3. Estados Unidos. Resposta
pessoal. Orientação para a resposta: ao realizar a comparação entre as Américas,
é importante destacar o papel do Brasil na América Latina. 4. Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: de maneira geral, as pessoas migram em busca de
emprego, estudo e de melhoria da qualidade de vida, isto é, em busca de novas
oportunidades, mas nem sempre encontram o que desejam, podendo, inclusive
sofrer preconceito. Ao longo do tempo, os EUA se transformaram em uma nação
multiétnica, recebendo pessoas de diversos países. O Canadá tem uma política de
incentivo à entrada de imigrantes, o que tem tornado a sua população cada vez
mais diversa com a presença de escoceses, italianos, irlandeses, alemães,
chineses, dentre outros.
5. Resposta pessoal. Orientação para a resposta: a fronteira entre Estados
Unidos e México tem mais de 3.000 quilômetros que vão desde o Pacífico até o
Atlântico. Calcula-se que a cada dia a cruzem legalmente para trabalhar, estudar ou
de visita um milhão de pessoas nas duas direções. O projeto do muro de Trump foi
uma promessa eleitoral de 2016. O muro fronteiriço EUA-México é uma construção
com vários muros e cercas ao longo da fronteira entre os dois países, objetivando
impedir cruzamentos ilegais. No período, o contexto da imigração nessa fronteira
esteve acompanhado de suspeitas de desrespeitos a direitos humanos,
incluindo crianças como vítimas nesse processo. Fonte: Adaptado de El País – 30/07/19.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/29/album/1564392988_733199.html#foto_gal_1.
Acesso em 04/06/21.

B) Resposta pessoal. Orientação para a resposta: o(a) aluno(a)
deverá responder afirmativamente, justificando com o fato de a África
ser um continente formado por diversas paisagens naturais e
humanizadas nas quais habitam vários povos e etnias. Os novos
limites e fronteiras políticas não surgiram na África em função ou por
determinação da população nativa do continente. Esse processo
produziu fraturas sociais sentidas até os dias de hoje no continente
africano, o que, em parte, explica as atuais condições
socioeconômicas de muitos países. Em consequência disso, vários
grupos em diferentes regiões do continente se organizam em busca da
independência. Agora é com você! Resposta pessoal.

Página 111
Atividades: 1. Resposta pessoal. 2. Resposta pessoal. Orientação
para a resposta: a decisão por levar o Super-Homem negro para o
cinema é reflexo da promessa da DC Comics e da Marvel de incluir
mais diversidade em seus filmes na frente e atrás das câmeras. 3.
Resposta pessoal. 4. Resposta pessoal. Orientação para a resposta:

Fonte: Adaptado do Estado de Minas. Disponível em:
https:https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/04/25/interna_internacional,10488
55/ha-25-anos-o-apartheid-chegava-ao-fim-na-africa-do-sul.shtml. Acesso em 06/6/21.
5. Resposta pessoal. Orientação para a resposta no que se refere
aos quilombos: antes da assinatura da Lei Áurea, os quilombos eram
os locais de refúgio dos negros. Com o tempo, o termo foi ganhando 
novos significados. Tradicionalmente, eram comunidades majoritaria-
mente formadas por pessoas escravizadas fugidas. Hoje designa, 
sobretudo, espaços de solidariedade, que buscam, a partir da identida-
de étnica, garantir o seu território, consolidando uma história de 
resistência ancestral, garantindo com segurança jurídica o direito à 
propriedade.
Fonte: Adaptado de G1. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/quilombo-
sacopa-resiste-ha-105-anos-em-meio-a-predios-e-mansoes-na-lagoa-video.ghtml. Acesso em
23/05/21.

Página 108
Espaço Criação: Resposta pessoal. Desafio: 1. Resposta pessoal. 2. Resposta
pessoal. Orientação para a resposta: todos os países devem praticar o modelo de
desenvolvimento sustentável. Nesse modelo, defende-se que as necessidades da
geração atual sejam supridas sem comprometer a capacidade de atender às
necessidades das gerações futuras. A não preocupação com um desenvolvimento
sustentável intensifica a utilização dos recursos naturais e degrada o meio
ambiente.
3. Resposta pessoal. 4. Resposta pessoal.

Página 112
Atividades: 1. Resposta pessoal. Orientação para a resposta:
Quando comparada ao Continente Africano, a América apresenta os
maiores valores de IDH.

Página 109
Para refletir: Resposta pessoal. Espaço Pesquisa: Resposta pessoal. 

Página 113
Atividades: 1. A África do Sul é considerado o país mais desigual do mundo. Apesar do fim do apartheid, em 1994, a disparidade entre pobres e ricos no país
continuou subindo e se desdobrou em grandes diferenças mesmo entre sua população negra. Na África do Sul, os 10% mais ricos ficam com quase 70% da renda
nacional. Como comparação, em países muito desiguais como a Índia e o Brasil, essa apropriação é pouco superior a 50%. Fonte: Adaptado da Folha de São Paulo
(8/05/19). Disponível em: https://bit.ly/35P7kGr. Acesso em 06/06/21. Acesso em 25/05/21. 2. Resposta pessoal. Orientação para a resposta: é importante ressaltar que o
Continente Africano foi o que apresentou a maior desigualdade quando comparado aos demais. Investimentos insuficientes na educação, saúde e proteção social
para os grupos vulneráveis e marginalizados são alguns dos fatores considerados para a análise da desigualdade nos países (PNUD, 2017). 3. Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: O mundo produz hoje alimentos mais do que de sobra para todos. Não se trata de não haver comida. As pessoas não conseguem
ter acesso aos alimentos devido a conflitos, a desastres naturais e, sobretudo, porque não podem comprá-los.

1. Não. Resposta pessoal. Orientação para a resposta: com o
colonialismo e o neocolonialismo, “fronteiras artificiais” foram criadas
em função de interesses de potências europeias no Continente
Africano.
2. A) A África foi dividida sem levar em consideração as diferenças
étnicas, linguísticas e religiosas dos povos locais. Criaram-se, assim,
fronteiras artificiais geradoras de conflitos no continente.

2. A) Resposta pessoal.
B) Resposta pessoal.

o Apartheid (1948 a 1994) corresponde à legislação que segregava os
negros no país. Nelson Mandela recebeu o “Prêmio Nobel da Paz”, em
dezembro de 1993, por sua luta contra o regime de segregação racial.

2. Resposta pessoal.
3. Resposta pessoal. Exemplos: Acima de 0,68 (conforme a legenda
do mapa) = África do Sul (0,709), Botsuana (0,735), Argélia (0,749).
Acima de 0,39 (faixa acima de 0,39 de acordo com a legenda):
Moçambique (0,456), Etiópia (0,485), Níger (0,394).

Página 107
1. A )  e B ) Respost a pessoal. 2. A ) Respost a pessoal. B ) Respost a pessoal. 
Orientação para a resposta:  É important e relaciona r o s alto s nívei s d e produçã o
do s Estado s Unido s a o aument o d a emissã o d e C O²  e  à reduçã o processual d a
cobertur a vegetal original d o país.  O desmatament o agrav a o s problema s
ambientai s d a atualidade. Alé m d e diminui r  a áre a verd e d o planeta, fazend o co m
qu e aument e  a emissã o d e gá s carbônic o n a atmosfera, result a n a perd a d e
biodiversidad e d a faun a  e d a flora nativas, provoc a  a degradaçã o d e mananciai s  e
 a reduçã o d a umidad e relativ a d o ar, entre outro s fatores.
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Para refletir: respost a pessoal. Agora é com você:  1  e 2: 
respost as pessoais. Atividades: 1. Gráfico; 2. Tabela; 3. 
M apa M udo  dos Continentes.

Página 91
Registrando: respost  a pesso al (entrevista) . Análise
de gráficos: 1. Título : Evoluçã o  d a Densida d e
Demográfi ca  n o Brasil . 2. Aumentando . Respost  a
pessoal . Lendo mapas : 1. Legend a   e escal a,  po r
exemplo . 2. Respost  a pessoal.

Página 92
Roda de Conversa: respost a pessoal. Orientaçã o par a  a
resposta:  é important e refleti r sobr e  a organizaçã o  do
espa ço mundi al  e sobr e instituiçõe s responsávei s  por  sua
organização. Atividades: 1. Im agem 1: Estado; Im agem 2: 
Território.
2. Conceit o  de Nação. Respost a pessoal.

Página 93
Você sabia? Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: é
importante relacionar a Geografia
com as guerras, identificando
possíveis instrumentalizações do
saber geográfico por parte dos
interesses estatais e privados.
Atividades: 1. Guerra Fria
(Bipolaridade Mundial).
2. Resposta pessoal. Orientação
para a resposta: Após a Segunda
Guerra Mundial (1945), o mundo
viveu um período de Bipolaridade
Mundial sendo dividido em dois
blocos, o capitalista (comandado
pelos Estados Unidos, EUA) e o
socialista (União Soviética,
URSS). Falamos do período da
Guerra Fria, que foi realizada por
meio de disputas estratégicas pela
hegemonia política, militar,
econômica, tecnológica e social
do mundo. Com a dissolução da
União Soviética (URSS), em 1991,

Página 103
Investigando: 1. Tupi-Guarani, Jê
e Aruak. 2. Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: São
caracterizados como direitos de
cidadania o direito à igualdade, à
liberdade de expressão, direitos
políticos, e direito a uma vida digna
e gratificante. Uma evolução da
ideia de cidadania trouxe ainda a
noção de direitos ambientais, de
gênero e o direito à diversidade. 3.
Resposta pessoal. Orientação
para a resposta: A maior parte
dos povos originários da América
vivia de caça, pesca, coleta de
frutos e vegetais e de atividades
agrícolas. Os Astecas viviam no
México; os Maias viviam em
regiões que correspondem ao
México, Guatemala, El Salvador,
Belize e Honduras; e os Incas, na
Cordilheira dos Andes. 4. A e B =
resposta pessoal. C) Bolívia, Peru,
Venezuela, Colômbia, Guiana,
Paraguai, Argentina, Uruguai,
Guiana Francesa e Suriname. D)
Estados Unidos, Canadá e México.

o planeta deixou de ser
bipolarizado para se tornar
multipolar e globalizado. 3. A)
Resposta pessoal. B) Resposta
pessoal.

Página 94
Espaço Pesquisa: respost a pessoal. Espaço Criação:
respost a pessoal.
Atividades: 1. Respost a pessoal. 2. Notícia 2 (falsa).
Correção: Est á assegurad o pel a Constitui ção Feder al  de
1988. Notícia 3 (falsa). Correção:  Os moviment os sociai s
sur gem  e  se multipli cam com o u ma form a  de cobr ar d as
autori dades direito s garantidos.

Página 95
Espaço Pesquisa: CEASM (Centro de Estudos e Ações
Solidárias da Maré): é formado por um grupo de moradores
e ex-moradores que acessaram formação universitária. Há
23 anos o CEASM disponibiliza acesso à cultura, educação,
pesquisa, comunicação e memória para moradores do
conjunto de favelas da Maré (com aproximadamente 140 mil
moradores, distribuídos por 16 comunidades). Fonte:
Adaptado de CEASM. Disponível em:
https://www.ceasm.org.br/quem-somos. Acesso em:
27/05/21.
Black lives Matter (Vidas Negras Importam): é um
movimento ativista internacional originado na comunidade
afro-americana, que luta contra a violência direcionada às
pessoas negras.
Slam: É um espaço de fala e de escuta onde os jovens se
expressam. Vem se tornando um novo espaço de
resistência nas periferias. Esse campeonato de poesias
surgiu com a cultura hip hop nos anos 1980, chegando ao
Brasil nos anos 2000.
MST: O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra é um dos
mais importantes movimentos sociais do Brasil, tendo como
foco as questões do trabalhador do campo, sobretudo, no
que se refere à luta pela reforma agrária brasileira.
Atividades: 1, 2 e 3. Resposta pessoal

Página 96
Interpretando Imagens: 1. Resposta pessoal. 2. Artigo
24º: Todo ser humano tem direito a repouso e lazer,
inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e a
férias remuneradas periódicas. 3. Resposta pessoal.

Página 104
Atividades: 1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: Apesar de estar localizado na América do Norte,
devido ao nível de desenvolvimento socioeconômico e
à formação sociocultural, esse país compõe a América
Latina. 2. Resposta pessoal.

Página 97
Atividades: 1, 2 e 3: Resposta pessoal. 

Página 98
Atividades: 1. Resposta pessoal. 2. Resposta
pessoal. 3. São consideradas refugiadas as
pessoas obrigadas a deixar seu país devido a
conflitos armados, violência generalizada e violação
massiva dos direitos humanos. Saiu no Jornal: 1.
Resposta pessoal. Orientação para a resposta:
Dentre  outros  motivos, conflitos  podem  gerar
processos migratórios em que pessoas procuram
sair de seus países em busca de melhores
condições de vida em outros países. Muitas vezes,
essas pessoas entram de forma ilegal nos países,
passando a viver sob condições precárias, sem
emprego e moradia adequados por exemplo. 2.
Resposta pessoal.

Página 99
Interpretando Imagens: 1 e 2 = Respostas pessoais.
Espaço pesquisa: Resposta pessoal. Espaço
Criação: Resposta pessoal.

Página 100
Para refletir: resposta pessoal. Agora é com você: 1.
Música 1 – San Vicente: “(...) Coração americano
Acordei de um sonho estranho (...)”. Música 2 –
Lágrimas do Sul: “África, berço de meus pais. Ouço a
voz de seu lamento. De multidão. Grade e
escravidão.”
2. Verde claro ou azul claro: Continente Americano.
Rosa: Continente Africano. 3. Resposta pessoal.

Página 101
Atividades: 1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta – exemplos de frases do texto que
podem ajudar a responder: “A história da África é
parte indissociável da história da humanidade.” “Por
conta da escravidão, o território brasileiro também
começou a ser povoado pelos africanos. Vindos de
diferentes regiões e com vivências diversas, eles
traziam consigo uma ampla gama de culturas.” 2.
Resposta pessoal.

Página 102
Desafio: Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: Quilombo Sacopã: Localizado na Lagoa
(zona sul do Rio de Janeiro), foi criado no fim do
século XIX. Quilombo Pedra do Sal: Está localizado
no Centro do Rio (Saúde). Hoje, há cerca de 25
famílias descendentes da comunidade quilombola da
Pedra do Sal. Quilombo do Camorim: Está
localizado em Jacarepaguá na zona oeste do Rio de
Janeiro. Embora esteja localizado em área mais
afastada dos bairros mais concorridos, também tem
história de resistência e disputa imobiliária. Espaço
Pesquisa: 1. Cais do Valongo. 2. Museu do Negro
do Rio de Janeiro.
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Página 110
Página 106
Atividades: 1. Resposta pessoal. Orientação para a resposta: IDH da Argentina 
= 0,845; IDH do Brasil = 0,765; IDH do Haiti = 0,51.

Página 105
Atividades: 1. China e Índia. 2. América Anglo-Saxônica: Estados Unidos =
331.002.647 (2020) e Canadá = 37.742.457 (2020). América Latina (Brasil e + um
país que você escolher): Brasil = 212.559.409 (2020). 3. Estados Unidos. Resposta
pessoal. Orientação para a resposta: ao realizar a comparação entre as Américas,
é importante destacar o papel do Brasil na América Latina. 4. Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: de maneira geral, as pessoas migram em busca de
emprego, estudo e de melhoria da qualidade de vida, isto é, em busca de novas
oportunidades, mas nem sempre encontram o que desejam, podendo, inclusive
sofrer preconceito. Ao longo do tempo, os EUA se transformaram em uma nação
multiétnica, recebendo pessoas de diversos países. O Canadá tem uma política de
incentivo à entrada de imigrantes, o que tem tornado a sua população cada vez
mais diversa com a presença de escoceses, italianos, irlandeses, alemães,
chineses, dentre outros.
5. Resposta pessoal. Orientação para a resposta: a fronteira entre Estados
Unidos e México tem mais de 3.000 quilômetros que vão desde o Pacífico até o
Atlântico. Calcula-se que a cada dia a cruzem legalmente para trabalhar, estudar ou
de visita um milhão de pessoas nas duas direções. O projeto do muro de Trump foi
uma promessa eleitoral de 2016. O muro fronteiriço EUA-México é uma construção
com vários muros e cercas ao longo da fronteira entre os dois países, objetivando
impedir cruzamentos ilegais. No período, o contexto da imigração nessa fronteira
esteve acompanhado de suspeitas de desrespeitos a direitos humanos,
incluindo crianças como vítimas nesse processo. Fonte: Adaptado de El País – 30/07/19.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/29/album/1564392988_733199.html#foto_gal_1.
Acesso em 04/06/21.

B) Resposta pessoal. Orientação para a resposta: o(a) aluno(a)
deverá responder afirmativamente, justificando com o fato de a África
ser um continente formado por diversas paisagens naturais e
humanizadas nas quais habitam vários povos e etnias. Os novos
limites e fronteiras políticas não surgiram na África em função ou por
determinação da população nativa do continente. Esse processo
produziu fraturas sociais sentidas até os dias de hoje no continente
africano, o que, em parte, explica as atuais condições
socioeconômicas de muitos países. Em consequência disso, vários
grupos em diferentes regiões do continente se organizam em busca da
independência. Agora é com você! Resposta pessoal.

Página 111
Atividades: 1. Resposta pessoal. 2. Resposta pessoal. Orientação
para a resposta: a decisão por levar o Super-Homem negro para o
cinema é reflexo da promessa da DC Comics e da Marvel de incluir
mais diversidade em seus filmes na frente e atrás das câmeras. 3.
Resposta pessoal. 4. Resposta pessoal. Orientação para a resposta:

Fonte: Adaptado do Estado de Minas. Disponível em:
https:https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/04/25/interna_internacional,10488
55/ha-25-anos-o-apartheid-chegava-ao-fim-na-africa-do-sul.shtml. Acesso em 06/6/21.
5. Resposta pessoal. Orientação para a resposta no que se refere
aos quilombos: antes da assinatura da Lei Áurea, os quilombos eram
os locais de refúgio dos negros. Com o tempo, o termo foi ganhando 
novos significados. Tradicionalmente, eram comunidades majoritaria-
mente formadas por pessoas escravizadas fugidas. Hoje designa, 
sobretudo, espaços de solidariedade, que buscam, a partir da identida-
de étnica, garantir o seu território, consolidando uma história de 
resistência ancestral, garantindo com segurança jurídica o direito à 
propriedade.
Fonte: Adaptado de G1. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/quilombo-
sacopa-resiste-ha-105-anos-em-meio-a-predios-e-mansoes-na-lagoa-video.ghtml. Acesso em
23/05/21.

Página 108
Espaço Criação: Resposta pessoal. Desafio: 1. Resposta pessoal. 2. Resposta
pessoal. Orientação para a resposta: todos os países devem praticar o modelo de
desenvolvimento sustentável. Nesse modelo, defende-se que as necessidades da
geração atual sejam supridas sem comprometer a capacidade de atender às
necessidades das gerações futuras. A não preocupação com um desenvolvimento
sustentável intensifica a utilização dos recursos naturais e degrada o meio
ambiente.
3. Resposta pessoal. 4. Resposta pessoal.

Página 112
Atividades: 1. Resposta pessoal. Orientação para a resposta:
Quando comparada ao Continente Africano, a América apresenta os
maiores valores de IDH.

Página 109
Para refletir: Resposta pessoal. Espaço Pesquisa: Resposta pessoal. 

Página 113
Atividades: 1. A África do Sul é considerado o país mais desigual do mundo. Apesar do fim do apartheid, em 1994, a disparidade entre pobres e ricos no país
continuou subindo e se desdobrou em grandes diferenças mesmo entre sua população negra. Na África do Sul, os 10% mais ricos ficam com quase 70% da renda
nacional. Como comparação, em países muito desiguais como a Índia e o Brasil, essa apropriação é pouco superior a 50%. Fonte: Adaptado da Folha de São Paulo
(8/05/19). Disponível em: https://bit.ly/35P7kGr. Acesso em 06/06/21. Acesso em 25/05/21. 2. Resposta pessoal. Orientação para a resposta: é importante ressaltar que o
Continente Africano foi o que apresentou a maior desigualdade quando comparado aos demais. Investimentos insuficientes na educação, saúde e proteção social
para os grupos vulneráveis e marginalizados são alguns dos fatores considerados para a análise da desigualdade nos países (PNUD, 2017). 3. Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: O mundo produz hoje alimentos mais do que de sobra para todos. Não se trata de não haver comida. As pessoas não conseguem
ter acesso aos alimentos devido a conflitos, a desastres naturais e, sobretudo, porque não podem comprá-los.

1. Não. Resposta pessoal. Orientação para a resposta: com o
colonialismo e o neocolonialismo, “fronteiras artificiais” foram criadas
em função de interesses de potências europeias no Continente
Africano.
2. A) A África foi dividida sem levar em consideração as diferenças
étnicas, linguísticas e religiosas dos povos locais. Criaram-se, assim,
fronteiras artificiais geradoras de conflitos no continente.

2. A) Resposta pessoal.
B) Resposta pessoal.

o Apartheid (1948 a 1994) corresponde à legislação que segregava os
negros no país. Nelson Mandela recebeu o “Prêmio Nobel da Paz”, em
dezembro de 1993, por sua luta contra o regime de segregação racial.

2. Resposta pessoal.
3. Resposta pessoal. Exemplos: Acima de 0,68 (conforme a legenda
do mapa) = África do Sul (0,709), Botsuana (0,735), Argélia (0,749).
Acima de 0,39 (faixa acima de 0,39 de acordo com a legenda):
Moçambique (0,456), Etiópia (0,485), Níger (0,394).

Página 107
1. A )  e B ) Respost a pessoal. 2. A ) Respost a pessoal. B ) Respost a pessoal. 
Orientação para a resposta:  É important e relaciona r o s alto s nívei s d e produçã o
do s Estado s Unido s a o aument o d a emissã o d e C O²  e  à reduçã o processual d a
cobertur a vegetal original d o país.  O desmatament o agrav a o s problema s
ambientai s d a atualidade. Alé m d e diminui r  a áre a verd e d o planeta, fazend o co m
qu e aument e  a emissã o d e gá s carbônic o n a atmosfera, result a n a perd a d e
biodiversidad e d a faun a  e d a flora nativas, provoc a  a degradaçã o d e mananciai s  e
 a reduçã o d a umidad e relativ a d o ar, entre outro s fatores.
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Atividade 04 (página 119)

Atividade 01 (página 115)

Atividade 02 (página 116)

a) Absolutismo

b) Século das Luzes

c) Jonh Locke

a) Precisamos pesquisar não só na internet, mas

também nas bibliotecas das escolas sobre a

informação que recebemos.

b) A educação estava sendo estendida para as

massas e a vida urbana se fortalecia e se

concretizava como modo de vida predominante na

Europa Ocidental.

Atividade 03 (página 119)

Máquina de Fiar: criada por James Hargreaves

Máquina à Vapor: aprimorada em 1769 por James Watt, 

mas que foi criada em 1711 por Thomas Newcomen 

Locomotiva à Vapor: criada por George Stephenson 

Submarino à Vapor: inventado por Robert Fulton

Em relaçao as características de cada máquina a resposta 

é individual do (a) aluno (a)

Atividade 05 (página 122)

a) Após o sinal de um tambor, os compradores iam até ao

pátio onde os escravos estavam presos e os compravam

aos lotes.

b) Eles separavam os familiares e amigos e nunca mais

iriam se ver.

Fases da Revolução Industrial

1ª Revolução Industrial 2ª Revolução Industrial 3ª Revolução Industrial

Principais características:
surgimento das fábricas
energia à vapor, eólia e hidraulica

Principais características:
inovações técnicas e econômicas;
fonte de energia o petróleo

Principais características:
revolução tecnocientífica
globalizaçao

Atividade 06 (página 122)

A resposta se baseia na pesquisa do(a) aluno(a).

T S E H E H R E A T N P
A B S O L U T I S M O I
G L I C W S N A S S B I
S R R D E S R I E D R M
I L U M I N I S M O E O
C U S B N E C I B E Z N
A F C R M C A T L P A A
E Q L S I S H A E D M R
A E E E T D P R I H M Q
B U R G U E S I A I T U
I T O U P O V O H C S I
A R I S T O C R A C I A

Atividade 07 (página123)
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Atividade 13 (página 130) 

A) Resposta do (a) aluno (a).

B) Letra B.

C) Repost a  do ( a) alun o (a).

Atividade 14 (página 131)

Os documentos a apresentam com hostilidade, 

além de afirmarem que ela tinha um lado mais 

valente que o seu marido.

Atividade 15 (página 132)

a) A criação das Casas de Fundição e do fim das

Ordenações.

b) Revolta de Beckman, Revolta dos Mascates e

Revolta dos Emboabas.Atividade 11 (página 128)

O a) aluno(a) deve fazer uma pesquisa sobre o Haiti 

no passado e como ele está hoje. Depois de ler e 

selecionar o que achar mais importante, deve começar 

a escrever o texto de caráter jornalístico. Se tiver 

dúvida deve pedir orientação ao professor (a) de 

Língua Portuguesa, como também ao seu (sua) 

professor (a) de História e de Geografia.

Atividade 09 (página 125) 

Resposta do (a) aluno (a).

Atividade 08 (página 124)

a) A participação foi marcada por altos e baixos. Elas

fundaram clubes políticos, falavam seus discursos na

Assembleia Nacional e de forma marcante estiveram

presentes nas jornadas revolucionárias.

b) Resposta pessoal do(a) aluno(a).

Atividade 12 (página 129)

Vertical
1 - Waterloo
2 - Franco

Atividade 10 (página 126)

Horizontal
3 - Trafalgar
5 – Golpe
7 - Bloqueio 4 – Amiens

6 - Elba

N D D O R S E I E T A O
C D C D O H R H E U K H
O I E R A D D W A E E N
N O L G I B S M H S A A
F E E U G O O E C W O P
E Y L I M L L R E N N O
R H A I T I A L A T D L
Ê T C I O V N I O G L E
N A W F I A N I A S A Ã
C U I D A R W O S H S O
I I Ã P A L A N I M P S
A O H E I E P E R O O T

Atividade 16 (página 135)

( B ) se separou do Brasil e foi anexada a Argentina.

( A ) primeiro projeto de constituição brasileira.

( D ) assinada em 1824.

( E ) confronto entre portugueses e brasileiros.

( C ) comandada por Manoel de Paes de Andrada.
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Atividade 04 (página 119)

Atividade 01 (página 115)

Atividade 02 (página 116)

a) Absolutismo

b) Século das Luzes

c) Jonh Locke

a) Precisamos pesquisar não só na internet, mas

também nas bibliotecas das escolas sobre a

informação que recebemos.

b) A educação estava sendo estendida para as

massas e a vida urbana se fortalecia e se

concretizava como modo de vida predominante na

Europa Ocidental.

Atividade 03 (página 119)

Máquina de Fiar: criada por James Hargreaves

Máquina à Vapor: aprimorada em 1769 por James Watt, 

mas que foi criada em 1711 por Thomas Newcomen 

Locomotiva à Vapor: criada por George Stephenson 

Submarino à Vapor: inventado por Robert Fulton

Em relaçao as características de cada máquina a resposta 

é individual do (a) aluno (a)

Atividade 05 (página 122)

a) Após o sinal de um tambor, os compradores iam até ao

pátio onde os escravos estavam presos e os compravam

aos lotes.

b) Eles separavam os familiares e amigos e nunca mais

iriam se ver.

Fases da Revolução Industrial

1ª Revolução Industrial 2ª Revolução Industrial 3ª Revolução Industrial

Principais características:
surgimento das fábricas
energia à vapor, eólia e hidraulica

Principais características:
inovações técnicas e econômicas;
fonte de energia o petróleo

Principais características:
revolução tecnocientífica
globalizaçao

Atividade 06 (página 122)

A resposta se baseia na pesquisa do(a) aluno(a).

T S E H E H R E A T N P
A B S O L U T I S M O I
G L I C W S N A S S B I
S R R D E S R I E D R M
I L U M I N I S M O E O
C U S B N E C I B E Z N
A F C R M C A T L P A A
E Q L S I S H A E D M R
A E E E T D P R I H M Q
B U R G U E S I A I T U
I T O U P O V O H C S I
A R I S T O C R A C I A

Atividade 07 (página123)

155155

GA
BA

RI
TO

· 2
º S

EM
ES

TR
E 

/ 2
02

1 ·
 8º

 A
NO

Atividade 13 (página 130) 

A) Resposta do (a) aluno (a).

B) Letra B.

C) Repost a  do ( a) alun o (a).

Atividade 14 (página 131)

Os documentos a apresentam com hostilidade, 

além de afirmarem que ela tinha um lado mais 

valente que o seu marido.

Atividade 15 (página 132)

a) A criação das Casas de Fundição e do fim das

Ordenações.

b) Revolta de Beckman, Revolta dos Mascates e

Revolta dos Emboabas.Atividade 11 (página 128)

O a) aluno(a) deve fazer uma pesquisa sobre o Haiti 

no passado e como ele está hoje. Depois de ler e 

selecionar o que achar mais importante, deve começar 

a escrever o texto de caráter jornalístico. Se tiver 

dúvida deve pedir orientação ao professor (a) de 

Língua Portuguesa, como também ao seu (sua) 

professor (a) de História e de Geografia.

Atividade 09 (página 125) 

Resposta do (a) aluno (a).

Atividade 08 (página 124)

a) A participação foi marcada por altos e baixos. Elas

fundaram clubes políticos, falavam seus discursos na

Assembleia Nacional e de forma marcante estiveram

presentes nas jornadas revolucionárias.

b) Resposta pessoal do(a) aluno(a).

Atividade 12 (página 129)

Vertical
1 - Waterloo
2 - Franco

Atividade 10 (página 126)

Horizontal
3 - Trafalgar
5 – Golpe
7 - Bloqueio 4 – Amiens

6 - Elba

N D D O R S E I E T A O
C D C D O H R H E U K H
O I E R A D D W A E E N
N O L G I B S M H S A A
F E E U G O O E C W O P
E Y L I M L L R E N N O
R H A I T I A L A T D L
Ê T C I O V N I O G L E
N A W F I A N I A S A Ã
C U I D A R W O S H S O
I I Ã P A L A N I M P S
A O H E I E P E R O O T

Atividade 16 (página 135)

( B ) se separou do Brasil e foi anexada a Argentina.

( A ) primeiro projeto de constituição brasileira.

( D ) assinada em 1824.

( E ) confronto entre portugueses e brasileiros.

( C ) comandada por Manoel de Paes de Andrada.
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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

"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.

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.

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
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RIOEDUCA PARA REVER
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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

"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.

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.
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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 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 sempre 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?
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CORTELLA, Mario Sérgio. A sorte segue a coragem. São Paulo: Planeta, 2018.
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A autoavaliação é proposta para ajudar você a ser, cada vez mais, o protagonista da sua aprendizagem.
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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.
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