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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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Mire a câmera do seu 
telefone celular para o QR 
Code e saiba mais sobre 
Fernando Pessoa.

Bem-vindos(as), ao terceiro bimestre! Continuaremos viajando pela leitura, escrita e oralidade para 
aprendermos cada vez mais! Leia os textos abaixo e vamos nessa!

Texto 1 

Candido Portinari - Roda Infantil (1932).

Quando as crianças brincam
Fernando Pessoa

Quando as crianças brincam
E eu as oiço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.

E toda aquela infância
Que não tive me vem,
Numa onda de alegria
Que não foi de ninguém.

Se quem fui é enigma,
E quem serei visão,
Quem sou ao menos sinta
Isto no coração.

Glossário: oiço – ouço.

Fernando António Nogueira 
Pessoa, mais conhecido 
como Fernando Pessoa (1888 
– 1935), nasceu em Lisboa,
Portugal. Poeta criador de
muitas faces, é considerado
um gênio da literatura
portuguesa.

PESSOA, Fernando. Poesias. (Nota explicativa 
de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) 

Lisboa: Ática, 1942 (15ª ed. 1995), p. 166.

Texto 2 

Candido Portinari (1903 –1962), estudou na
antiga Escola Nacional de Belas Artes, no
Rio de Janeiro. Foi um pintor de grande
reconhecimento nacional e internacional,
com obras que retratam o povo brasileiro.

https://www.casafernandopessoa
.pt/pt/fernando-pessoa
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Os textos lidos mostram cenas da infância. O  que você gostava de fazer quando era criança?
Que brincadeiras preferia? Há fotografias que registraram esses momentos felizes? Qual é a sua

história hoje? Que planos tem para o futuro? Relembre e registre as suas memórias positivas!
Que tal planejar uma roda de conversa virtual com seus familiares e colegas, trazendo as boas memórias da infância como

tema? Formule suas opiniões e questões com coerência! Escreva e reescreva os seus argumentos sobre valorizar essas
recordações. Reflita também sobre o que se perde, quando se deixa de revisitar um passado feliz.

Ao final, relate as discussões, sintetize-as em um texto. Após escrever a primeira versão do seu texto, faça a revisão e
verifique se utilizou a linguagem adequada à situação, se precisa ajustar a escrita de alguma palavra e se utilizou
adequadamente os sinais de pontuação. Peça ajuda de seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa.

1. Observe o texto I e, em seguida, descreva a cena retratada.
___________________________________________________________________________________________________

2. No texto 2, que sentido expressa a palavra destacada no verso “[...] Quando as crianças brincam [...]”?______________

3. Releia o texto 2 e diga que sentido apresenta o elemento coesivo em destaque. _________________________________

4. Na segunda estrofe do poema, o que podemos inferir, quando o eu lírico diz que a infância vem até ele?
___________________________________________________________________________________________________

5. Na primeira estrofe, por que o eu lírico diz que algo em sua alma fica alegre?
___________________________________________________________________________________________________

6. Que consequência o eu lírico revela sentir, na segunda estrofe, quando a infância não vivida vem a ele?
___________________________________________________________________________________________________

7. Que mensagem pode ser construída a partir da comparação entre os textos 1 e 2?
___________________________________________________________________________________________________
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Texto 3 

1. Que tese ou ideia/reflexão principal é expressa no texto 3?
_____________________________________________________________________________________________________

2. A forma verbal em destaque, no primeiro parágrafo, expressa certeza ou hipótese? Comente.
_____________________________________________________________________________________________________

3. De acordo com o primeiro parágrafo, o que causa memórias em nós?
_____________________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, por que o ato de brincar é visto de forma positiva?
_____________________________________________________________________________________________________

5. Quais argumentos são utilizados, no terceiro parágrafo, para justificar que o tempo de hoje é muito diferente daquele vivido
no passado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O tempo numa brincadeira infantil é mero detalhe, pois é possível
viajar mil anos em dois segundos [...]”? _____________________________________________________________________

7. No texto, há referência a duas visões distintas sobre o tempo na infância e na vida adulta. Quais seriam?
___________________________________________________________________________________________________

8. Pela leitura do texto, podemos inferir que a memória afetiva das brincadeiras de criança faz bem na vida adulta? Por que
isso acontece?
___________________________________________________________________________________________________

O Brincar em tempo de infância
Aline Paes de Barros

Em nossas memórias afetivas, a prioridade, geralmente, é daquelas situações em que nos encontramos livres, aptos
para inventar e deixar a criatividade como pano de fundo para nossas ações. Há algo em nossas histórias que nos deixa
cheiros, sensações e marcas como lembrança da infância, essa ação chama-se brincar.

A infância é o momento especial para que as brincadeiras fluam em nosso cotidiano. Livre de responsabilidades,
regras e cobranças, o brincar marca a nossa passagem pela vida como algo intenso e prazeroso.

Nosso tempo atual é organizado de maneira muito diferente se comparado às nossas gerações anteriores. Atualmente,
na velocidade com a qual podemos “resolver” as coisas, teoricamente, nos sobraria tempo para outras. Hoje, temos o e-mail
que substitui a carta, as máquinas que substituem as pessoas, a videoconferência que substitui a viagem, o telefone e as
mensagens instantâneas, que são de fácil alcance e podem substituir o encontro entre duas pessoas.

Já a infância, essa tem outro tempo. Algumas formas de brincar podem até ter sido substituídas pelos meios
tecnológicos, mas as crianças nos fazem lembrar que sempre há tempo de brincar. O tempo em uma brincadeira infantil é
mero detalhe, pois é possível viajar mil anos em dois segundos. O brincar é um tempo próprio da infância e demonstra que,
a despeito de tantos anos de avanços tecnológicos, a brincadeira traz à tona uma maneira de aproveitar as horas do relógio
de maneira agradável, livre de imposições e controle. [...]

Adaptado de https://www.cpp.org.br/informacao/ponto-vista/item/10832-o-brinca-em-tempo-de-infancia

“A criança que brinca e o poeta que faz um poema – Estão ambos na 
mesma idade mágica!” (QUINTANA, Mário. Para viver com poesia. Seleção e 
organização de Márcio Vassallo – São Paulo: Globo, 2007, p. 15)

66

LÍ
NG

UA
 P

OR
TU

GU
ES

A 
· 2

ºS
EM

ES
TR

E
/2

02
1·

 9º
AN

O

Mire a câmera do seu 
telefone celular para o QR
Code e saiba mais sobre 
Fernando Pessoa.

Bem-vindos(as), ao terceiro bimestre! Continuaremos viajando pela leitura, escrita e oralidade para
aprendermos cada vez mais! Leia os textos abaixo e vamos nessa!

Texto 1 

Candido Portinari - Roda Infantil (1932).

Quando as crianças brincam
Fernando Pessoa

Quando as crianças brincam
E eu as oiço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.

E toda aquela infância
Que não tive me vem,
Numa onda de alegria
Que não foi de ninguém.

Se quem fui é enigma,
E quem serei visão,
Quem sou ao menos sinta
Isto no coração.

Glossário: oiço – ouço.

Fernando António Nogueira 
Pessoa, mais conhecido 
como Fernando Pessoa (1888 
– 1935), nasceu em Lisboa,
Portugal. Poeta criador de
muitas faces, é considerado
um gênio da literatura
portuguesa.

PESSOA, Fernando. Poesias. (Nota explicativa 
de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.)

Lisboa: Ática, 1942 (15ª ed. 1995), p. 166.

Texto 2 

Candido Portinari (1903 –1962), estudou na
antiga Escola Nacional de Belas Artes, no
Rio de Janeiro. Foi um pintor de grande
reconhecimento nacional e internacional,
com obras que retratam o povo brasileiro.

https://www.casafernandopessoa
.pt/pt/fernando-pessoa
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Os textos lidos mostram cenas da infância. O que você gostava de fazer quando era criança?
Que brincadeiras preferia? Há fotografias que registraram esses momentos felizes? Qual é a sua

história hoje? Que planos tem para o futuro? Relembre e registre as suas memórias positivas!
Que tal planejar uma roda de conversa virtual com seus familiares e colegas, trazendo as boas memórias da infância como

tema? Formule suas opiniões e questões com coerência! Escreva e reescreva os seus argumentos sobre valorizar essas
recordações. Reflita também sobre o que se perde, quando se deixa de revisitar um passado feliz.

Ao final, relate as discussões, sintetize-as em um texto. Após escrever a primeira versão do seu texto, faça a revisão e
verifique se utilizou a linguagem adequada à situação, se precisa ajustar a escrita de alguma palavra e se utilizou
adequadamente os sinais de pontuação. Peça ajuda de seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa.

1. Observe o texto I e, em seguida, descreva a cena retratada.
___________________________________________________________________________________________________

2. No texto 2, que sentido expressa a palavra destacada no verso “[...] Quando as crianças brincam [...]”?______________

3. Releia o texto 2 e diga que sentido apresenta o elemento coesivo em destaque. _________________________________

4. Na segunda estrofe do poema, o que podemos inferir, quando o eu lírico diz que a infância vem até ele?
___________________________________________________________________________________________________

5. Na primeira estrofe, por que o eu lírico diz que algo em sua alma fica alegre?
___________________________________________________________________________________________________

6. Que consequência o eu lírico revela sentir, na segunda estrofe, quando a infância não vivida vem a ele?
___________________________________________________________________________________________________

7. Que mensagem pode ser construída a partir da comparação entre os textos 1 e 2?
___________________________________________________________________________________________________
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Texto 3 

1. Que tese ou ideia/reflexão principal é expressa no texto 3?
_____________________________________________________________________________________________________

2. A forma verbal em destaque, no primeiro parágrafo, expressa certeza ou hipótese? Comente.
_____________________________________________________________________________________________________

3. De acordo com o primeiro parágrafo, o que causa memórias em nós?
_____________________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, por que o ato de brincar é visto de forma positiva?
_____________________________________________________________________________________________________

5. Quais argumentos são utilizados, no terceiro parágrafo, para justificar que o tempo de hoje é muito diferente daquele vivido
no passado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O tempo numa brincadeira infantil é mero detalhe, pois é possível
viajar mil anos em dois segundos [...]”? _____________________________________________________________________

7. No texto, há referência a duas visões distintas sobre o tempo na infância e na vida adulta. Quais seriam?
___________________________________________________________________________________________________

8. Pela leitura do texto, podemos inferir que a memória afetiva das brincadeiras de criança faz bem na vida adulta? Por que
isso acontece?
___________________________________________________________________________________________________

O Brincar em tempo de infância
Aline Paes de Barros

 Em nossas memórias afetivas, a prioridade, geralmente, é daquelas situações em que nos encontramos livres, 
aptos para inventar e deixar a criatividade como pano de fundo para nossas ações. Há algo em nossas histórias que nos 
deixa cheiros, sensações e marcas como lembrança da infância, essa ação chama-se brincar.
  A infância é o momento especial para que as brincadeiras fluam em nosso cotidiano. Livre de responsabilidades, 
regras e cobranças, o brincar marca a nossa passagem pela vida como algo intenso e prazeroso.
 Nosso tempo atual é organizado de maneira muito diferente se comparado às nossas gerações anteriores. 
Atualmente, na velocidade com a qual podemos “resolver” as coisas, teoricamente, nos sobraria tempo para outras. Hoje, 
temos o e-mail que substitui a carta, as máquinas que substituem as pessoas, a videoconferência que substitui a viagem, 
o telefone e as mensagens instantâneas, que são de fácil alcance e podem substituir o encontro entre duas pessoas.

Já a infância, essa tem outro tempo. Algumas formas de brincar podem até ter sido substituídas pelos meios 
tecnológicos, mas as crianças nos fazem lembrar que sempre há tempo de brincar. O tempo em uma brincadeira infantil é 
mero detalhe, pois é possível viajar mil anos em dois segundos. O brincar é um tempo próprio da infância e demonstra que, 
a despeito de tantos anos de avanços tecnológicos, a brincadeira traz à tona uma maneira de aproveitar as horas do relógio 
de maneira agradável, livre de imposições e controle. [...]

Adaptado de https://www.cpp.org.br/informacao/ponto-vista/item/10832-o-brinca-em-tempo-de-infancia

“A criança que brinca e o poeta que faz um poema – Estão ambos na 
mesma idade mágica!” (QUINTANA, Mário. Para viver com poesia. Seleção e 
organização de Márcio Vassallo – São Paulo: Globo, 2007, p. 15)
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Mire a câmera do seu 
telefone celular para o QR 
Code e saiba mais sobre 
Fernando Pessoa.

Bem-vindos(as), ao terceiro bimestre! Continuaremos viajando pela leitura, escrita e oralidade para 
aprendermos cada vez mais! Leia os textos abaixo e vamos nessa!

Texto 1 

Candido Portinari - Roda Infantil (1932).

Quando as crianças brincam
Fernando Pessoa

Quando as crianças brincam
E eu as oiço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.

E toda aquela infância
Que não tive me vem,
Numa onda de alegria
Que não foi de ninguém.

Se quem fui é enigma,
E quem serei visão,
Quem sou ao menos sinta
Isto no coração.

Glossário: oiço – ouço.

Fernando António Nogueira 
Pessoa, mais conhecido 
como Fernando Pessoa (1888 
– 1935), nasceu em Lisboa,
Portugal. Poeta criador de
muitas faces, é considerado
um gênio da literatura
portuguesa.

PESSOA, Fernando. Poesias. (Nota explicativa 
de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) 

Lisboa: Ática, 1942 (15ª ed. 1995), p. 166.

Texto 2 

Candido Portinari (1903 –1962), estudou na
antiga Escola Nacional de Belas Artes, no
Rio de Janeiro. Foi um pintor de grande
reconhecimento nacional e internacional,
com obras que retratam o povo brasileiro.

https://www.casafernandopessoa
.pt/pt/fernando-pessoa
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Os textos lidos mostram cenas da infância. O  que você gostava de fazer quando era criança?
Que brincadeiras preferia? Há fotografias que registraram esses momentos felizes? Qual é a sua

história hoje? Que planos tem para o futuro? Relembre e registre as suas memórias positivas!
Que tal planejar uma roda de conversa virtual com seus familiares e colegas, trazendo as boas memórias da infância como

tema? Formule suas opiniões e questões com coerência! Escreva e reescreva os seus argumentos sobre valorizar essas
recordações. Reflita também sobre o que se perde, quando se deixa de revisitar um passado feliz.

Ao final, relate as discussões, sintetize-as em um texto. Após escrever a primeira versão do seu texto, faça a revisão e
verifique se utilizou a linguagem adequada à situação, se precisa ajustar a escrita de alguma palavra e se utilizou
adequadamente os sinais de pontuação. Peça ajuda de seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa.

1. Observe o texto I e, em seguida, descreva a cena retratada.
___________________________________________________________________________________________________

2. No texto 2, que sentido expressa a palavra destacada no verso “[...] Quando as crianças brincam [...]”?______________

3. Releia o texto 2 e diga que sentido apresenta o elemento coesivo em destaque. _________________________________

4. Na segunda estrofe do poema, o que podemos inferir, quando o eu lírico diz que a infância vem até ele?
___________________________________________________________________________________________________

5. Na primeira estrofe, por que o eu lírico diz que algo em sua alma fica alegre?
___________________________________________________________________________________________________

6. Que consequência o eu lírico revela sentir, na segunda estrofe, quando a infância não vivida vem a ele?
___________________________________________________________________________________________________

7. Que mensagem pode ser construída a partir da comparação entre os textos 1 e 2?
___________________________________________________________________________________________________
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Texto 3 

1. Que tese ou ideia/reflexão principal é expressa no texto 3?
_____________________________________________________________________________________________________

2. A forma verbal em destaque, no primeiro parágrafo, expressa certeza ou hipótese? Comente.
_____________________________________________________________________________________________________

3. De acordo com o primeiro parágrafo, o que causa memórias em nós?
_____________________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, por que o ato de brincar é visto de forma positiva?
_____________________________________________________________________________________________________

5. Quais argumentos são utilizados, no terceiro parágrafo, para justificar que o tempo de hoje é muito diferente daquele vivido
no passado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O tempo numa brincadeira infantil é mero detalhe, pois é possível
viajar mil anos em dois segundos [...]”? _____________________________________________________________________

7. No texto, há referência a duas visões distintas sobre o tempo na infância e na vida adulta. Quais seriam?
___________________________________________________________________________________________________

8. Pela leitura do texto, podemos inferir que a memória afetiva das brincadeiras de criança faz bem na vida adulta? Por que
isso acontece?
___________________________________________________________________________________________________

O Brincar em tempo de infância
Aline Paes de Barros

Em nossas memórias afetivas, a prioridade, geralmente, é daquelas situações em que nos encontramos livres, aptos
para inventar e deixar a criatividade como pano de fundo para nossas ações. Há algo em nossas histórias que nos deixa
cheiros, sensações e marcas como lembrança da infância, essa ação chama-se brincar.

A infância é o momento especial para que as brincadeiras fluam em nosso cotidiano. Livre de responsabilidades,
regras e cobranças, o brincar marca a nossa passagem pela vida como algo intenso e prazeroso.

Nosso tempo atual é organizado de maneira muito diferente se comparado às nossas gerações anteriores. Atualmente,
na velocidade com a qual podemos “resolver” as coisas, teoricamente, nos sobraria tempo para outras. Hoje, temos o e-mail
que substitui a carta, as máquinas que substituem as pessoas, a videoconferência que substitui a viagem, o telefone e as
mensagens instantâneas, que são de fácil alcance e podem substituir o encontro entre duas pessoas.

Já a infância, essa tem outro tempo. Algumas formas de brincar podem até ter sido substituídas pelos meios
tecnológicos, mas as crianças nos fazem lembrar que sempre há tempo de brincar. O tempo em uma brincadeira infantil é
mero detalhe, pois é possível viajar mil anos em dois segundos. O brincar é um tempo próprio da infância e demonstra que,
a despeito de tantos anos de avanços tecnológicos, a brincadeira traz à tona uma maneira de aproveitar as horas do relógio
de maneira agradável, livre de imposições e controle. [...]

Adaptado de https://www.cpp.org.br/informacao/ponto-vista/item/10832-o-brinca-em-tempo-de-infancia

“A criança que brinca e o poeta que faz um poema – Estão ambos na 
mesma idade mágica!” (QUINTANA, Mário. Para viver com poesia. Seleção e 
organização de Márcio Vassallo – São Paulo: Globo, 2007, p. 15)
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Mire a câmera do seu 
telefone celular para o QR
Code e saiba mais sobre 
Fernando Pessoa.

Bem-vindos(as), ao terceiro bimestre! Continuaremos viajando pela leitura, escrita e oralidade para
aprendermos cada vez mais! Leia os textos abaixo e vamos nessa!

Texto 1 

Candido Portinari - Roda Infantil (1932).

Quando as crianças brincam
Fernando Pessoa

Quando as crianças brincam
E eu as oiço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.

E toda aquela infância
Que não tive me vem,
Numa onda de alegria
Que não foi de ninguém.

Se quem fui é enigma,
E quem serei visão,
Quem sou ao menos sinta
Isto no coração.

Glossário: oiço – ouço.

Fernando António Nogueira 
Pessoa, mais conhecido 
como Fernando Pessoa (1888 
– 1935), nasceu em Lisboa,
Portugal. Poeta criador de
muitas faces, é considerado
um gênio da literatura
portuguesa.

PESSOA, Fernando. Poesias. (Nota explicativa 
de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.)

Lisboa: Ática, 1942 (15ª ed. 1995), p. 166.

Texto 2 

Candido Portinari (1903 –1962), estudou na
antiga Escola Nacional de Belas Artes, no
Rio de Janeiro. Foi um pintor de grande
reconhecimento nacional e internacional,
com obras que retratam o povo brasileiro.

https://www.casafernandopessoa
.pt/pt/fernando-pessoa
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Os textos lidos mostram cenas da infância. O que você gostava de fazer quando era criança?
Que brincadeiras preferia? Há fotografias que registraram esses momentos felizes? Qual é a sua

história hoje? Que planos tem para o futuro? Relembre e registre as suas memórias positivas!
Que tal planejar uma roda de conversa virtual com seus familiares e colegas, trazendo as boas memórias da infância como

tema? Formule suas opiniões e questões com coerência! Escreva e reescreva os seus argumentos sobre valorizar essas
recordações. Reflita também sobre o que se perde, quando se deixa de revisitar um passado feliz.

Ao final, relate as discussões, sintetize-as em um texto. Após escrever a primeira versão do seu texto, faça a revisão e
verifique se utilizou a linguagem adequada à situação, se precisa ajustar a escrita de alguma palavra e se utilizou
adequadamente os sinais de pontuação. Peça ajuda de seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa.

1. Observe o texto I e, em seguida, descreva a cena retratada.
___________________________________________________________________________________________________

2. No texto 2, que sentido expressa a palavra destacada no verso “[...] Quando as crianças brincam [...]”?______________

3. Releia o texto 2 e diga que sentido apresenta o elemento coesivo em destaque. _________________________________

4. Na segunda estrofe do poema, o que podemos inferir, quando o eu lírico diz que a infância vem até ele?
___________________________________________________________________________________________________

5. Na primeira estrofe, por que o eu lírico diz que algo em sua alma fica alegre?
___________________________________________________________________________________________________

6. Que consequência o eu lírico revela sentir, na segunda estrofe, quando a infância não vivida vem a ele?
___________________________________________________________________________________________________

7. Que mensagem pode ser construída a partir da comparação entre os textos 1 e 2?
___________________________________________________________________________________________________
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Texto 3 

1. Que tese ou ideia/reflexão principal é expressa no texto 3?
_____________________________________________________________________________________________________

2. A forma verbal em destaque, no primeiro parágrafo, expressa certeza ou hipótese? Comente.
_____________________________________________________________________________________________________

3. De acordo com o primeiro parágrafo, o que causa memórias em nós?
_____________________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, por que o ato de brincar é visto de forma positiva?
_____________________________________________________________________________________________________

5. Quais argumentos são utilizados, no terceiro parágrafo, para justificar que o tempo de hoje é muito diferente daquele vivido
no passado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O tempo numa brincadeira infantil é mero detalhe, pois é possível
viajar mil anos em dois segundos [...]”? _____________________________________________________________________

7. No texto, há referência a duas visões distintas sobre o tempo na infância e na vida adulta. Quais seriam?
___________________________________________________________________________________________________

8. Pela leitura do texto, podemos inferir que a memória afetiva das brincadeiras de criança faz bem na vida adulta? Por que
isso acontece?
___________________________________________________________________________________________________

O Brincar em tempo de infância
Aline Paes de Barros

 Em nossas memórias afetivas, a prioridade, geralmente, é daquelas situações em que nos encontramos livres, 
aptos para inventar e deixar a criatividade como pano de fundo para nossas ações. Há algo em nossas histórias que nos 
deixa cheiros, sensações e marcas como lembrança da infância, essa ação chama-se brincar.
  A infância é o momento especial para que as brincadeiras fluam em nosso cotidiano. Livre de responsabilidades, 
regras e cobranças, o brincar marca a nossa passagem pela vida como algo intenso e prazeroso.
 Nosso tempo atual é organizado de maneira muito diferente se comparado às nossas gerações anteriores. 
Atualmente, na velocidade com a qual podemos “resolver” as coisas, teoricamente, nos sobraria tempo para outras. Hoje, 
temos o e-mail que substitui a carta, as máquinas que substituem as pessoas, a videoconferência que substitui a viagem, 
o telefone e as mensagens instantâneas, que são de fácil alcance e podem substituir o encontro entre duas pessoas.

Já a infância, essa tem outro tempo. Algumas formas de brincar podem até ter sido substituídas pelos meios 
tecnológicos, mas as crianças nos fazem lembrar que sempre há tempo de brincar. O tempo em uma brincadeira infantil é 
mero detalhe, pois é possível viajar mil anos em dois segundos. O brincar é um tempo próprio da infância e demonstra que, 
a despeito de tantos anos de avanços tecnológicos, a brincadeira traz à tona uma maneira de aproveitar as horas do relógio 
de maneira agradável, livre de imposições e controle. [...]

Adaptado de https://www.cpp.org.br/informacao/ponto-vista/item/10832-o-brinca-em-tempo-de-infancia

“A criança que brinca e o poeta que faz um poema – Estão ambos na 
mesma idade mágica!” (QUINTANA, Mário. Para viver com poesia. Seleção e 
organização de Márcio Vassallo – São Paulo: Globo, 2007, p. 15)
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Os trovões de antigamente
Rubem Braga

Estou dormindo no antigo quarto de meus pais; as duas janelas dão para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-pão, a
cuja sombra cresci. O desenho de suas folhas recorta-se contra o céu; essa imagem das folhas do fruta-pão recortada contra
o céu é das mais antigas de minha infância, do tempo em que eu ainda dormia em uma pequena cama cercada de palhinha
junto à janela da esquerda.

A tarde está quente. Deito-me um pouco para ler, mas deixo o livro, fico a olhar pela janela. Lá fora, uma galinha cacareja, 
como antigamente. E essa trovoada de verão é tão Cachoeiro, é tão minha casa em Cachoeiro! Não, não é verdade que em 
toda parte do mundo os trovões sejam iguais. Aqui os morros lhe dão um eco especial, que prolonga seu rumor. [...]

 Nossa casa era bem bonita, com varanda, caramanchão e o jardim grande ladeando a rua. Lembro-me confusamente de 
alguns canteiros, algumas flores e folhagens desse jardim que não existe mais; especialmente de uma grande touceira de 
espadas de São Jorge que a gente chamava apenas de “talas”; e, lá no fundo, o precioso pé de saboneteira que nos fornecia 
bolas pretas para o jogo de gude. [...]

Quando começavam as chuvas a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver até onde chegara a enchente. As águas 
barrentas subiam primeiro até a altura da cerca dos fundos, depois às bananeiras, vinham subindo o quintal, entravam pelo 
porão. Mais de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu tanto que a família defronte teve medo.

 Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa, aquela faina de arrumar camas nas salas, 
aquela intimidade improvisada e alegre. Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito, como se fazia café e se 
tomava café tarde da noite! [...].

E naquelas tardes as trovoadas tinham esse mesmo ronco prolongado entre morros, diante das duas janelas do quarto de 
meus pais; eles trovejavam sobre nosso telhado e nosso pé de fruta-pão, os grandes, grossos trovões familiares de 
antigamente, os bons trovões do velho São Pedro.

9. Que sentido podemos inferir do termo destacado em “[...] a despeito de tantos anos de avanços tecnológicos, a
brincadeira traz à tona uma maneira de aproveitar as horas do relógio de maneira agradável [...]”?
________________________________________________________________________________________________

10. Releia os textos 1, 2 e 3 e diga o que esses textos têm em comum.
_________________________________________________________________________________________________

11. Que diferenças podemos notar na comparação entre os textos 1, 2 e 3?
_________________________________________________________________________________________________

A seguir você vai ler uma crônica.Texto 4

1. Qual é o assunto abordado na crônica?
____________________________________________________________________________________________________

2. Que sentido expressivo tem a forma verbal em “[...] as duas janelas dão para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-
pão [...]”?
____________________________________________________________________________________________________

3. Que sentido apresenta o elemento coesivo destacado em “[...] Deito-me um pouco para ler, mas deixo o
livro [...]”? ___________________________________________________________________________________________

4. Há um fato ou uma opinião em “[...] E essa trovoada de verão é tão Cachoeiro, é tão minha casa em Cachoeiro! [...]”?
Explique.
____________________________________________________________________________________________________

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas – Livro vira-vira 1. Rio de Janeiro: edições BestBolso, 2011, p. 411
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5. Em “[...] Lá fora, uma galinha cacareja [...]”, qual é a circunstância indicada pela expressão destacada?
_____________________________________________________________________________________________________

6. Por que a família defronte teve medo?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7. Que consequência é apontada, quando os vizinhos iam dormir na casa do narrador?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

8. Ao final da crônica, que sentido podemos inferir da expressão “trovões familiares ”?
_____________________________________________________________________________________________________

Consciência Negra: Portela planta baobá por sambistas vítimas da Covid
"Árvore da vida" representa resistência e ancestralidade do povo negro

Lígia Souto
20/11/2020

A escola de samba Portela plantou uma árvore de baobá no Parque Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta
sexta-feira, em homenagem ao dia da Consciência Negra. A agremiação aproveitou a data para homenagear portelenses e
outros sambistas vítimas da pandemia de Covid-19, iniciada em março aqui no Brasil.

Na tradição africana, os baobás simbolizam a conexão entre o mundo sobrenatural e o material [...]. E, por essa razão, foi
escolhida para representar o momento.

Originárias das regiões semiáridas de Madagascar, essas árvores podem atingir de 30 a 40 metros de altura e 7 a 9
metros de circunferência. São capazes de armazenar 120 mil litros de água e de viver até seis mil anos. Pela magnitude e
força, o baobá é, para muitas etnias africanas, a Árvore da Vida, testemunha do tempo.

A escolha do baobá se deu, segundo o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães, por todo o significado que existe
junto à cultura afro-brasileira.

A árvore da vida, como também é conhecido o baobá, representa ainda a ancestralidade, a origem e a resistência, como
conta Luis Carlos Magalhães. [...]

O plantio da muda contou com a presença de membros da diretoria, além de integrantes da agremiação, como o primeiro
casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela, Marlon Lamar e Lucinha Nobre.

Adaptado de https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/cultura/audio/2020-11/consciencia-negra-portela-planta-baoba-por-
sambistas-vitimas-da-covid

E, por falar nos profundos laços que a memória registra, guarda e significa na vida de todos nós, vamos
ler um texto que fala sobre uma árvore chamada baobá. Para os povos tradicionais africanos, o baobá
constitui ancestralidade e resistência, valores que fazem parte da cultura afro-brasileira.

Texto 5

1. Qual é o tema do texto?
__________________________________________________________________________________________________

2. O que significa a árvore baobá para a tradição africana?
__________________________________________________________________________________________________

3. Por que a árvore baobá foi escolhida para representar o momento atual?
___________________________________________________________________________

Você já reparou que, em um texto, existem palavras ou expressões que servem para ligar ideias? Para fazer a conexão?
Essa ligação torna o texto articulado. É como se houvesse uma costura, unindo partes do texto e estabelecendo
relações, construindo sentidos. Algumas expressões indicam: - conclusão: “então”, “assim”; - Causa / explicação: “porque”,
“pois”; - oposição – “mas”, “porém”. Há também elementos que podem ligar palavras - de, com, em, sem, sobre, para...

Fique atento aos elementos coesivos.
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Os trovões de antigamente
Rubem Braga

Estou dormindo no antigo quarto de meus pais; as duas janelas dão para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-pão, a
cuja sombra cresci. O desenho de suas folhas recorta-se contra o céu; essa imagem das folhas do fruta-pão recortada contra
o céu é das mais antigas de minha infância, do tempo em que eu ainda dormia em uma pequena cama cercada de palhinha
junto à janela da esquerda.

A tarde está quente. Deito-me um pouco para ler, mas deixo o livro, fico a olhar pela janela. Lá fora, uma galinha cacareja,
como antigamente. E essa trovoada de verão é tão Cachoeiro, é tão minha casa em Cachoeiro! Não, não é verdade que em
toda parte do mundo os trovões sejam iguais. Aqui os morros lhe dão um eco especial, que prolonga seu rumor. [...]

Nossa casa era bem bonita, com varanda, caramanchão e o jardim grande ladeando a rua. Lembro-me confusamente de
alguns canteiros, algumas flores e folhagens desse jardim que não existe mais; especialmente de uma grande touceira de
espadas de São Jorge que a gente chamava apenas de “talas”; e, lá no fundo, o precioso pé de saboneteira que nos fornecia
bolas pretas para o jogo de gude. [...]

Quando começavam as chuvas a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver até onde chegara a enchente. As águas
barrentas subiam primeiro até a altura da cerca dos fundos, depois às bananeiras, vinham subindo o quintal, entravam pelo
porão. Mais de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu tanto que a família defronte teve medo.

Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa, aquela faina de arrumar camas nas salas,
aquela intimidade improvisada e alegre. Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito, como se fazia café e se
tomava café tarde da noite! [...].

E naquelas tardes as trovoadas tinham esse mesmo ronco prolongado entre morros, diante das duas janelas do quarto de
meus pais; eles trovejavam sobre nosso telhado e nosso pé de fruta-pão, os grandes, grossos trovões familiares de
antigamente, os bons trovões do velho São Pedro.

9. Que sentido podemos inferir do termo destacado em “[...] a despeito de tantos anos de avanços tecnológicos, a
brincadeira traz à tona uma maneira de aproveitar as horas do relógio de maneira agradável [...]”?
________________________________________________________________________________________________

10. Releia os textos 1, 2 e 3 e diga o que esses textos têm em comum.
_________________________________________________________________________________________________

11. Que diferenças podemos notar na comparação entre os textos 1, 2 e 3?
_________________________________________________________________________________________________

A seguir você vai ler uma crônica.Texto 4

1. Qual é o assunto abordado na crônica?
____________________________________________________________________________________________________

2. Que sentido expressivo tem a forma verbal em “[...] as duas janelas dão para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-
pão [...]”?
____________________________________________________________________________________________________

3. Que sentido apresenta o elemento coesivo destacado em “[...] Deito-me um pouco para ler, mas deixo o
livro [...]”? ___________________________________________________________________________________________

4. Há um fato ou uma opinião em “[...] E essa trovoada de verão é tão Cachoeiro, é tão minha casa em Cachoeiro! [...]”?
Explique.
____________________________________________________________________________________________________

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas – Livro vira-vira 1. Rio de Janeiro: edições BestBolso, 2011, p. 411
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5. Em “[...] Lá fora, uma galinha cacareja [...]”, qual é a circunstância indicada pela expressão destacada?
_____________________________________________________________________________________________________

6. Por que a família defronte teve medo?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7. Que consequência é apontada, quando os vizinhos iam dormir na casa do narrador?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

8. Ao final da crônica, que sentido podemos inferir da expressão “trovões familiares ”?
_____________________________________________________________________________________________________

Consciência Negra: Portela planta baobá por sambistas vítimas da Covid
"Árvore da vida" representa resistência e ancestralidade do povo negro

Lígia Souto
20/11/2020

A escola de samba Portela plantou uma árvore de baobá no Parque Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta 
sexta-feira, em homenagem ao dia da Consciência Negra. A agremiação aproveitou a data para homenagear portelenses e 
outros sambistas vítimas da pandemia de Covid-19, iniciada em março aqui no Brasil.

Na tradição africana, os baobás simbolizam a conexão entre o mundo sobrenatural e o material [...]. E, por essa razão, foi 
escolhida para representar o momento.
    Originárias das regiões semiáridas de Madagascar, essas árvores podem atingir de 30 a 40 metros de altura e 7 a 9 
metros de circunferência. São capazes de armazenar 120 mil litros de água e de viver até seis mil anos. Pela magnitude e 
força, o baobá é, para muitas etnias africanas, a Árvore da Vida, testemunha do tempo.
      A escolha do baobá se deu, segundo o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães, por todo o significado que existe 
junto à cultura afro-brasileira.

A árvore da vida, como também é conhecido o baobá, representa ainda a ancestralidade, a origem e a resistência, como 
conta Luis Carlos Magalhães. [...]

O plantio da muda contou com a presença de membros da diretoria, além de integrantes da agremiação, como o primeiro 
casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela, Marlon Lamar e Lucinha Nobre.

Adaptado de https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/cultura/audio/2020-11/consciencia-negra-portela-planta-baoba-por-
sambistas-vitimas-da-covid

E, por falar nos profundos laços que a memória registra, guarda e significa na vida de todos nós, vamos 
ler um texto que fala sobre uma árvore chamada baobá. Para os povos tradicionais africanos, o baobá 
constitui ancestralidade e resistência, valores que fazem parte da cultura afro-brasileira.

Texto 5

1. Qual é o tema do texto?
__________________________________________________________________________________________________

2. O que significa a árvore baobá para a tradição africana?
__________________________________________________________________________________________________

3. Por que a árvore baobá foi escolhida para representar o momento atual?
___________________________________________________________________________

Você já reparou que, em um texto, existem palavras ou expressões que servem para ligar ideias? Para fazer a conexão?
Essa ligação torna o texto articulado. É como se houvesse uma costura, unindo partes do texto e estabelecendo 
relações, construindo sentidos. Algumas expressões indicam: - conclusão: “então”, “assim”; - causa / explicação: “porque”, 
“pois”; - oposição: “mas”, “porém”. Há também elementos que podem ligar palavras - de, com, em, sem, sobre, para...

Fique atento aos elementos coesivos.
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Os trovões de antigamente
Rubem Braga

Estou dormindo no antigo quarto de meus pais; as duas janelas dão para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-pão, a
cuja sombra cresci. O desenho de suas folhas recorta-se contra o céu; essa imagem das folhas do fruta-pão recortada contra
o céu é das mais antigas de minha infância, do tempo em que eu ainda dormia em uma pequena cama cercada de palhinha
junto à janela da esquerda.

A tarde está quente. Deito-me um pouco para ler, mas deixo o livro, fico a olhar pela janela. Lá fora, uma galinha cacareja, 
como antigamente. E essa trovoada de verão é tão Cachoeiro, é tão minha casa em Cachoeiro! Não, não é verdade que em 
toda parte do mundo os trovões sejam iguais. Aqui os morros lhe dão um eco especial, que prolonga seu rumor. [...]

 Nossa casa era bem bonita, com varanda, caramanchão e o jardim grande ladeando a rua. Lembro-me confusamente de 
alguns canteiros, algumas flores e folhagens desse jardim que não existe mais; especialmente de uma grande touceira de 
espadas de São Jorge que a gente chamava apenas de “talas”; e, lá no fundo, o precioso pé de saboneteira que nos fornecia 
bolas pretas para o jogo de gude. [...]

Quando começavam as chuvas a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver até onde chegara a enchente. As águas 
barrentas subiam primeiro até a altura da cerca dos fundos, depois às bananeiras, vinham subindo o quintal, entravam pelo 
porão. Mais de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu tanto que a família defronte teve medo.

 Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa, aquela faina de arrumar camas nas salas, 
aquela intimidade improvisada e alegre. Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito, como se fazia café e se 
tomava café tarde da noite! [...].

E naquelas tardes as trovoadas tinham esse mesmo ronco prolongado entre morros, diante das duas janelas do quarto de 
meus pais; eles trovejavam sobre nosso telhado e nosso pé de fruta-pão, os grandes, grossos trovões familiares de 
antigamente, os bons trovões do velho São Pedro.

9. Que sentido podemos inferir do termo destacado em “[...] a despeito de tantos anos de avanços tecnológicos, a
brincadeira traz à tona uma maneira de aproveitar as horas do relógio de maneira agradável [...]”?
________________________________________________________________________________________________

10. Releia os textos 1, 2 e 3 e diga o que esses textos têm em comum.
_________________________________________________________________________________________________

11. Que diferenças podemos notar na comparação entre os textos 1, 2 e 3?
_________________________________________________________________________________________________

A seguir você vai ler uma crônica.Texto 4

1. Qual é o assunto abordado na crônica?
____________________________________________________________________________________________________

2. Que sentido expressivo tem a forma verbal em “[...] as duas janelas dão para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-
pão [...]”?
____________________________________________________________________________________________________

3. Que sentido apresenta o elemento coesivo destacado em “[...] Deito-me um pouco para ler, mas deixo o
livro [...]”? ___________________________________________________________________________________________

4. Há um fato ou uma opinião em “[...] E essa trovoada de verão é tão Cachoeiro, é tão minha casa em Cachoeiro! [...]”?
Explique.
____________________________________________________________________________________________________

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas – Livro vira-vira 1. Rio de Janeiro: edições BestBolso, 2011, p. 411
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5. Em “[...] Lá fora, uma galinha cacareja [...]”, qual é a circunstância indicada pela expressão destacada?
_____________________________________________________________________________________________________

6. Por que a família defronte teve medo?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7. Que consequência é apontada, quando os vizinhos iam dormir na casa do narrador?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

8. Ao final da crônica, que sentido podemos inferir da expressão “trovões familiares ”?
_____________________________________________________________________________________________________

Consciência Negra: Portela planta baobá por sambistas vítimas da Covid
"Árvore da vida" representa resistência e ancestralidade do povo negro

Lígia Souto
20/11/2020

A escola de samba Portela plantou uma árvore de baobá no Parque Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta
sexta-feira, em homenagem ao dia da Consciência Negra. A agremiação aproveitou a data para homenagear portelenses e
outros sambistas vítimas da pandemia de Covid-19, iniciada em março aqui no Brasil.

Na tradição africana, os baobás simbolizam a conexão entre o mundo sobrenatural e o material [...]. E, por essa razão, foi
escolhida para representar o momento.

Originárias das regiões semiáridas de Madagascar, essas árvores podem atingir de 30 a 40 metros de altura e 7 a 9
metros de circunferência. São capazes de armazenar 120 mil litros de água e de viver até seis mil anos. Pela magnitude e
força, o baobá é, para muitas etnias africanas, a Árvore da Vida, testemunha do tempo.

A escolha do baobá se deu, segundo o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães, por todo o significado que existe
junto à cultura afro-brasileira.

A árvore da vida, como também é conhecido o baobá, representa ainda a ancestralidade, a origem e a resistência, como
conta Luis Carlos Magalhães. [...]

O plantio da muda contou com a presença de membros da diretoria, além de integrantes da agremiação, como o primeiro
casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela, Marlon Lamar e Lucinha Nobre.

Adaptado de https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/cultura/audio/2020-11/consciencia-negra-portela-planta-baoba-por-
sambistas-vitimas-da-covid

E, por falar nos profundos laços que a memória registra, guarda e significa na vida de todos nós, vamos
ler um texto que fala sobre uma árvore chamada baobá. Para os povos tradicionais africanos, o baobá
constitui ancestralidade e resistência, valores que fazem parte da cultura afro-brasileira.

Texto 5

1. Qual é o tema do texto?
__________________________________________________________________________________________________

2. O que significa a árvore baobá para a tradição africana?
__________________________________________________________________________________________________

3. Por que a árvore baobá foi escolhida para representar o momento atual?
___________________________________________________________________________

Você já reparou que, em um texto, existem palavras ou expressões que servem para ligar ideias? Para fazer a conexão?
Essa ligação torna o texto articulado. É como se houvesse uma costura, unindo partes do texto e estabelecendo
relações, construindo sentidos. Algumas expressões indicam: - conclusão: “então”, “assim”; - Causa / explicação: “porque”,
“pois”; - oposição – “mas”, “porém”. Há também elementos que podem ligar palavras - de, com, em, sem, sobre, para...

Fique atento aos elementos coesivos.
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Os trovões de antigamente
Rubem Braga

Estou dormindo no antigo quarto de meus pais; as duas janelas dão para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-pão, a
cuja sombra cresci. O desenho de suas folhas recorta-se contra o céu; essa imagem das folhas do fruta-pão recortada contra
o céu é das mais antigas de minha infância, do tempo em que eu ainda dormia em uma pequena cama cercada de palhinha
junto à janela da esquerda.

A tarde está quente. Deito-me um pouco para ler, mas deixo o livro, fico a olhar pela janela. Lá fora, uma galinha cacareja,
como antigamente. E essa trovoada de verão é tão Cachoeiro, é tão minha casa em Cachoeiro! Não, não é verdade que em
toda parte do mundo os trovões sejam iguais. Aqui os morros lhe dão um eco especial, que prolonga seu rumor. [...]

Nossa casa era bem bonita, com varanda, caramanchão e o jardim grande ladeando a rua. Lembro-me confusamente de
alguns canteiros, algumas flores e folhagens desse jardim que não existe mais; especialmente de uma grande touceira de
espadas de São Jorge que a gente chamava apenas de “talas”; e, lá no fundo, o precioso pé de saboneteira que nos fornecia
bolas pretas para o jogo de gude. [...]

Quando começavam as chuvas a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver até onde chegara a enchente. As águas
barrentas subiam primeiro até a altura da cerca dos fundos, depois às bananeiras, vinham subindo o quintal, entravam pelo
porão. Mais de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu tanto que a família defronte teve medo.

Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa, aquela faina de arrumar camas nas salas,
aquela intimidade improvisada e alegre. Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito, como se fazia café e se
tomava café tarde da noite! [...].

E naquelas tardes as trovoadas tinham esse mesmo ronco prolongado entre morros, diante das duas janelas do quarto de
meus pais; eles trovejavam sobre nosso telhado e nosso pé de fruta-pão, os grandes, grossos trovões familiares de
antigamente, os bons trovões do velho São Pedro.

9. Que sentido podemos inferir do termo destacado em “[...] a despeito de tantos anos de avanços tecnológicos, a
brincadeira traz à tona uma maneira de aproveitar as horas do relógio de maneira agradável [...]”?
________________________________________________________________________________________________

10. Releia os textos 1, 2 e 3 e diga o que esses textos têm em comum.
_________________________________________________________________________________________________

11. Que diferenças podemos notar na comparação entre os textos 1, 2 e 3?
_________________________________________________________________________________________________

A seguir você vai ler uma crônica.Texto 4

1. Qual é o assunto abordado na crônica?
____________________________________________________________________________________________________

2. Que sentido expressivo tem a forma verbal em “[...] as duas janelas dão para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-
pão [...]”?
____________________________________________________________________________________________________

3. Que sentido apresenta o elemento coesivo destacado em “[...] Deito-me um pouco para ler, mas deixo o
livro [...]”? ___________________________________________________________________________________________

4. Há um fato ou uma opinião em “[...] E essa trovoada de verão é tão Cachoeiro, é tão minha casa em Cachoeiro! [...]”?
Explique.
____________________________________________________________________________________________________

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas – Livro vira-vira 1. Rio de Janeiro: edições BestBolso, 2011, p. 411
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5. Em “[...] Lá fora, uma galinha cacareja [...]”, qual é a circunstância indicada pela expressão destacada?
_____________________________________________________________________________________________________

6. Por que a família defronte teve medo?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7. Que consequência é apontada, quando os vizinhos iam dormir na casa do narrador?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

8. Ao final da crônica, que sentido podemos inferir da expressão “trovões familiares ”?
_____________________________________________________________________________________________________

Consciência Negra: Portela planta baobá por sambistas vítimas da Covid
"Árvore da vida" representa resistência e ancestralidade do povo negro

Lígia Souto
20/11/2020

A escola de samba Portela plantou uma árvore de baobá no Parque Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta 
sexta-feira, em homenagem ao dia da Consciência Negra. A agremiação aproveitou a data para homenagear portelenses e 
outros sambistas vítimas da pandemia de Covid-19, iniciada em março aqui no Brasil.

Na tradição africana, os baobás simbolizam a conexão entre o mundo sobrenatural e o material [...]. E, por essa razão, foi 
escolhida para representar o momento.
    Originárias das regiões semiáridas de Madagascar, essas árvores podem atingir de 30 a 40 metros de altura e 7 a 9 
metros de circunferência. São capazes de armazenar 120 mil litros de água e de viver até seis mil anos. Pela magnitude e 
força, o baobá é, para muitas etnias africanas, a Árvore da Vida, testemunha do tempo.
      A escolha do baobá se deu, segundo o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães, por todo o significado que existe 
junto à cultura afro-brasileira.

A árvore da vida, como também é conhecido o baobá, representa ainda a ancestralidade, a origem e a resistência, como 
conta Luis Carlos Magalhães. [...]

O plantio da muda contou com a presença de membros da diretoria, além de integrantes da agremiação, como o primeiro 
casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela, Marlon Lamar e Lucinha Nobre.

Adaptado de https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/cultura/audio/2020-11/consciencia-negra-portela-planta-baoba-por-
sambistas-vitimas-da-covid

E, por falar nos profundos laços que a memória registra, guarda e significa na vida de todos nós, vamos 
ler um texto que fala sobre uma árvore chamada baobá. Para os povos tradicionais africanos, o baobá 
constitui ancestralidade e resistência, valores que fazem parte da cultura afro-brasileira.

Texto 5

1. Qual é o tema do texto?
__________________________________________________________________________________________________

2. O que significa a árvore baobá para a tradição africana?
__________________________________________________________________________________________________

3. Por que a árvore baobá foi escolhida para representar o momento atual?
___________________________________________________________________________

Você já reparou que, em um texto, existem palavras ou expressões que servem para ligar ideias? Para fazer a conexão?
Essa ligação torna o texto articulado. É como se houvesse uma costura, unindo partes do texto e estabelecendo 
relações, construindo sentidos. Algumas expressões indicam: - conclusão: “então”, “assim”; - causa / explicação: “porque”, 
“pois”; - oposição: “mas”, “porém”. Há também elementos que podem ligar palavras - de, com, em, sem, sobre, para...

Fique atento aos elementos coesivos.
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        A constituição da memória de quem somos contribui no modo como nos posicionamos no mundo. 
Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões.

1. Quais argumentos a menina utiliza para justificar 
que o espelho é uma porta encantada?
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________

2. Há, na primeira fala da menina, um fato ou uma 
opinião?
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________

Texto 6
Por Kiusam de Oliveira

htt
ps

://o
bs

er
va

tor
io3

se
tor

.or
g.b

r/n
oti

cia
s/e

sc
rito

ra
-fa

z-t
irin

ha
s-

so
br

e-
cu

ltu
ra

-n
eg

ra
-e

-e
mp

od
er

am
en

to/
att

ac
hm

en
t/e

sp
elh

o-
tiri

nh
a/

4. De acordo com o texto, a árvore Baobá “[...] essas árvores podem atingir de 30 a 40 metros de altura e 7 a 9 metros de 
circunferência.. [...]”. Esse trecho traz um fato ou uma opinião? ____________________________________________________

5. Por que as expressões “a Árvore da Vida” e “testemunha do tempo” são utilizadas para denominar a árvore Baobá?
_______________________________________________________________________________________________________

6. No segundo parágrafo, o que podemos inferir do uso da palavra “conexão”?
_______________________________________________________________________________________________________

7. Qual é a origem da árvore baobá?
_______________________________________________________________________________________________________

8. Por que a escola de samba Portela escolheu plantar a árvore baobá?
_______________________________________________________________________________________________________

9. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] a origem e a resistência [...]”?___________________________

10. Para comprovar o fato noticiado, o texto cita o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães. Podemos dizer que esse 
tipo de argumentação é válida? Por quê?
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

3. No primeiro quadrinho, qual é o efeito de sentido expresso pelas reticências?
______________________________________________________________________________________________________

4. A que se refere a palavra sublinhada em “abri-la”?______________________________________________________________________

5. Qual o sentido a palavra “tantão”?
______________________________________________________________________________________________________

Texto 7 Dona de mim

Já me perdi tentando me encontrar
Já fui embora querendo nem voltar
Penso duas vezes antes de falar
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Sempre fiquei quieta, agora vou falar
Se você tem boca, aprende a usar
Sei do meu valor e a cotação é dólar
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

https://bit.ly/3vpm0qK Crédito: O Mundo de Tayó Produções.
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Pensar em que somos e no que desejamos nos ajuda a projetar o nosso futuro. Escreva um curto relato sobre si
mesmo(a), dizendo quem é você, sua idade, onde mora e com quem vive. Faça seu planejamento com as informações
que cada parágrafo terá. Formule suas opiniões e questões com coerência

O que você mais gosta de fazer? Qual é o seu gênero de leitura preferido? Quais músicas, séries, filmes e novelas
tem assistido? Qual é o seu prato favorito? Curte cozinhar? Que esporte pratica ou qual pretende praticar? Que disciplina
escolar mais desperta o seu interesse? Qual área profissional pretende seguir no futuro? Por quê?

Planeje seu texto - pense em um título, nas ideias que vão compor cada parágrafo e nas palavras que utilizará.
Após isso, escreva a primeira versão do seu texto e faça a revisão. Verifique se utilizou a linguagem adequada à

situação, se precisa ajustar a escrita de alguma palavra e se utilizou adequadamente os sinais de pontuação. Peça ajuda
de seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa. Combine também um modo de compartilhar o seu texto com os colegas.

Me perdi pelo caminho
Mas não paro, não
Já chorei mares e rios
Mas não afogo não
Sempre dou o meu jeitinho
É bruto, mas é com carinho
Porque Deus me fez assim
Dona de mim
Deixo a minha fé guiar
Sei que um dia chego lá
Porque Deus me fez assim
Dona de mim

Já não me importa a sua opinião
O seu conceito não altera minha visão
Foi tanto sim que agora eu digo não
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca
Quero saber só do que me faz bem
Papo furado não me entretém
Não me limite que eu quero ir além
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca [...]

Cantora: IZA Compositor: Arthur Magno Simoes Marques
Adaptado de https://www.letras.mus.br/iza/dona-de-mim/

1. O eu poético se dirige ao seu interlocutor. Transcreva um verso que comprove essa afirmação.
____________________________________________________________________________________________________
2 . Vamos analisar um verso da letra: “Sei do meu valor e a cotação é dólar”. As palavras destacadas estão em um mesmo
campo de significados, um mesmo campo semântico.
a. Cite três outras palavras que poderiam estar nesse mesmo campo.

____________________________________________________________________________________________________
b. Qual é o sentido da palavra “valor” nesse verso?
____________________________________________________________________________________________________
c. Qual é o sentido da expressão “a cotação é dólar?
____________________________________________________________________________________________________
3. Transcreva um verso que expresse que o eu poético mudou seu jeito de agir.
____________________________________________________________________________________________________
4. Analisando o verso “Já não me importa a sua opinião”, o que você pode inferir sobre o comportamento anterior do eu
poético em relação às opiniões das outras pessoas?
____________________________________________________________________________________________________
5. No verso “Foi tanto sim que agora eu digo não”, indique o que é consequência, efeito.
____________________________________________________________________________________________________

6. Em anos anteriores, você já aprendeu que as palavras podem ser utilizadas de forma denotativa ou conotativa. A
linguagem conotativa é também chamada de linguagem figurada porque evoca imagens, provoca o leitor para que ele
associe ideias, indo além do sentido objetivo, denotativo. Existem várias figuras de linguagem, uma delas é a HIPÉRBOLE,
que consiste em utilização de palavras e expressões que exageram grandemente a realidade, produzindo o efeito expressivo
de enfatizar uma ideia.
Transcreva, da letra da canção, um verso em que se encontre uma HIPÉRBOLE.
____________________________________________________________________________________________________
7.O eu poético se declara “dona de mim”. O que isso significa?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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A constituição da memória de quem somos contribui no modo como nos posicionamos no mundo. Leia o 
texto abaixo e, em seguida, responda às questões.

1. Quais argumentos a menina utiliza para justificar
que o espelho é uma porta encantada?
___________________________________________
___________________________________________
________________________________________

2. Há, na primeira fala da menina, um fato ou uma
opinião?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Texto 6
Por Kiusam de Oliveira
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4. De acordo com o texto, a árvore Baobá “[...] essas árvores podem atingir de 30 a 40 metros de altura e 7 a 9 metros de
circunferência.. [...]”. Esse trecho traz um fato ou uma opinião? _______________________________________________

5. Por que as expressões “a Árvore da Vida” e “testemunha do tempo” são utilizadas para denominar a árvore Baobá?
_______________________________________________________________________________________________________

6. No segundo parágrafo, o que podemos inferir do uso da palavra “conexão”?
______________________________________________________________________________________________________

7. Qual é a origem da árvore baobá?
______________________________________________________________________________________________________

8. Por que a escola de samba Portela escolheu plantar a árvore baobá?
______________________________________________________________________________________________________

9. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] a origem e a resistência [...]”?___________________________

10. Para comprovar o fato noticiado, o texto cita o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães. Podemos dizer que esse tipo
de argumentação é válida? Por quê?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3. No primeiro quadrinho, qual é o efeito de sentido expresso pelas reticências?
______________________________________________________________________________________________________

4. A que se refere a palavra sublinhada em “abri-la”?______________________________________________________________________

5. Qual o sentido a palavra “tantão”?
______________________________________________________________________________________________________

Texto 7 Dona de mim

Já me perdi tentando me encontrar
Já fui embora querendo nem voltar
Penso duas vezes antes de falar
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Sempre fiquei quieta, agora vou falar
Se você tem boca, aprende a usar
Sei do meu valor e a cotação é dólar
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

https://bit.ly/3vpm0qK Crédito: O Mundo de Tayó Produções.
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     Pensar em que somos e no que desejamos nos ajuda a projetar o nosso futuro. Escreva um curto relato sobre si 
mesmo(a), dizendo quem é você, sua idade, onde mora e com quem vive. Faça seu planejamento com as informações 
que cada parágrafo terá. Formule suas opiniões e questões com coerência
       O que você mais gosta de fazer? Qual é o seu gênero de leitura preferido? Quais músicas, séries, filmes e novelas 
tem assistido? Qual é o seu prato favorito? Curte cozinhar? Que esporte pratica ou qual pretende praticar? Que disciplina 
escolar mais desperta o seu interesse? Qual área profissional pretende seguir no futuro? Por quê?

Planeje seu texto - pense em um título, nas ideias que vão compor cada parágrafo e nas palavras que utilizará.
      Após isso, escreva a primeira versão do seu texto e faça a revisão. Verifique se utilizou a linguagem adequada à 
situação, se precisa ajustar a escrita de alguma palavra e se utilizou adequadamente os sinais de pontuação. Peça ajuda 
de seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa. Combine também um modo de compartilhar o seu texto com os colegas.

Me perdi pelo caminho
Mas não paro, não
Já chorei mares e rios
Mas não afogo não
Sempre dou o meu jeitinho
É bruto, mas é com carinho
Porque Deus me fez assim
Dona de mim
Deixo a minha fé guiar
Sei que um dia chego lá
Porque Deus me fez assim
Dona de mim

Já não me importa a sua opinião
O seu conceito não altera minha visão
Foi tanto sim que agora eu digo não
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca
Quero saber só do que me faz bem
Papo furado não me entretém
Não me limite que eu quero ir além
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca [...]

Cantora: IZA Compositor: Arthur Magno Simoes Marques
Adaptado de https://www.letras.mus.br/iza/dona-de-mim/

1. O eu poético se dirige ao seu interlocutor. Transcreva um verso que comprove essa afirmação.
_____________________________________________________________________________________________________
2. Vamos analisar um verso da letra: “Sei do meu valor e a cotação é dólar”. As palavras destacadas estão em um mesmo
campo de significados, um mesmo campo semântico.
a. Cite três outras palavras que poderiam estar nesse mesmo campo.

____________________________________________________________________________________________________
b. Qual é o sentido da palavra “valor” nesse verso?
____________________________________________________________________________________________________
c. Qual é o sentido da expressão “a cotação é dólar?
____________________________________________________________________________________________________
3. Transcreva um verso que expresse que o eu poético mudou seu jeito de agir.
____________________________________________________________________________________________________
4. Analisando o verso “Já não me importa a sua opinião”, o que você pode inferir sobre o comportamento anterior do eu
poético em relação às opiniões das outras pessoas?
____________________________________________________________________________________________________
5. No verso “Foi tanto sim que agora eu digo não”, indique o que é consequência, efeito.
____________________________________________________________________________________________________

6. Em anos anteriores, você já aprendeu que as palavras podem ser utilizadas de forma denotativa ou conotativa. A
linguagem conotativa é também chamada de linguagem figurada porque evoca imagens, provoca o leitor para que ele
associe ideias, indo além do sentido objetivo, denotativo. Existem várias figuras de linguagem, uma delas é a HIPÉRBOLE,
que consiste em utilização de palavras e expressões que exageram grandemente a realidade, produzindo o efeito expressivo
de enfatizar uma ideia.
Transcreva, da letra da canção, um verso em que se encontre uma HIPÉRBOLE.
____________________________________________________________________________________________________
7.O eu poético se declara “dona de mim”. O que isso significa?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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        A constituição da memória de quem somos contribui no modo como nos posicionamos no mundo. 
Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões.

1. Quais argumentos a menina utiliza para justificar 
que o espelho é uma porta encantada?
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________

2. Há, na primeira fala da menina, um fato ou uma 
opinião?
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________

Texto 6
Por Kiusam de Oliveira

htt
ps

://o
bs

er
va

tor
io3

se
tor

.or
g.b

r/n
oti

cia
s/e

sc
rito

ra
-fa

z-t
irin

ha
s-

so
br

e-
cu

ltu
ra

-n
eg

ra
-e

-e
mp

od
er

am
en

to/
att

ac
hm

en
t/e

sp
elh

o-
tiri

nh
a/

4. De acordo com o texto, a árvore Baobá “[...] essas árvores podem atingir de 30 a 40 metros de altura e 7 a 9 metros de 
circunferência.. [...]”. Esse trecho traz um fato ou uma opinião? ____________________________________________________

5. Por que as expressões “a Árvore da Vida” e “testemunha do tempo” são utilizadas para denominar a árvore Baobá?
_______________________________________________________________________________________________________

6. No segundo parágrafo, o que podemos inferir do uso da palavra “conexão”?
_______________________________________________________________________________________________________

7. Qual é a origem da árvore baobá?
_______________________________________________________________________________________________________

8. Por que a escola de samba Portela escolheu plantar a árvore baobá?
_______________________________________________________________________________________________________

9. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] a origem e a resistência [...]”?___________________________

10. Para comprovar o fato noticiado, o texto cita o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães. Podemos dizer que esse 
tipo de argumentação é válida? Por quê?
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

3. No primeiro quadrinho, qual é o efeito de sentido expresso pelas reticências?
______________________________________________________________________________________________________

4. A que se refere a palavra sublinhada em “abri-la”?______________________________________________________________________

5. Qual o sentido a palavra “tantão”?
______________________________________________________________________________________________________

Texto 7 Dona de mim

Já me perdi tentando me encontrar
Já fui embora querendo nem voltar
Penso duas vezes antes de falar
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Sempre fiquei quieta, agora vou falar
Se você tem boca, aprende a usar
Sei do meu valor e a cotação é dólar
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

https://bit.ly/3vpm0qK Crédito: O Mundo de Tayó Produções.
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Pensar em que somos e no que desejamos nos ajuda a projetar o nosso futuro. Escreva um curto relato sobre si
mesmo(a), dizendo quem é você, sua idade, onde mora e com quem vive. Faça seu planejamento com as informações
que cada parágrafo terá. Formule suas opiniões e questões com coerência

O que você mais gosta de fazer? Qual é o seu gênero de leitura preferido? Quais músicas, séries, filmes e novelas
tem assistido? Qual é o seu prato favorito? Curte cozinhar? Que esporte pratica ou qual pretende praticar? Que disciplina
escolar mais desperta o seu interesse? Qual área profissional pretende seguir no futuro? Por quê?

Planeje seu texto - pense em um título, nas ideias que vão compor cada parágrafo e nas palavras que utilizará.
Após isso, escreva a primeira versão do seu texto e faça a revisão. Verifique se utilizou a linguagem adequada à

situação, se precisa ajustar a escrita de alguma palavra e se utilizou adequadamente os sinais de pontuação. Peça ajuda
de seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa. Combine também um modo de compartilhar o seu texto com os colegas.

Me perdi pelo caminho
Mas não paro, não
Já chorei mares e rios
Mas não afogo não
Sempre dou o meu jeitinho
É bruto, mas é com carinho
Porque Deus me fez assim
Dona de mim
Deixo a minha fé guiar
Sei que um dia chego lá
Porque Deus me fez assim
Dona de mim

Já não me importa a sua opinião
O seu conceito não altera minha visão
Foi tanto sim que agora eu digo não
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca
Quero saber só do que me faz bem
Papo furado não me entretém
Não me limite que eu quero ir além
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca [...]

Cantora: IZA Compositor: Arthur Magno Simoes Marques
Adaptado de https://www.letras.mus.br/iza/dona-de-mim/

1. O eu poético se dirige ao seu interlocutor. Transcreva um verso que comprove essa afirmação.
____________________________________________________________________________________________________
2 . Vamos analisar um verso da letra: “Sei do meu valor e a cotação é dólar”. As palavras destacadas estão em um mesmo
campo de significados, um mesmo campo semântico.
a. Cite três outras palavras que poderiam estar nesse mesmo campo.

____________________________________________________________________________________________________
b. Qual é o sentido da palavra “valor” nesse verso?
____________________________________________________________________________________________________
c. Qual é o sentido da expressão “a cotação é dólar?
____________________________________________________________________________________________________
3. Transcreva um verso que expresse que o eu poético mudou seu jeito de agir.
____________________________________________________________________________________________________
4. Analisando o verso “Já não me importa a sua opinião”, o que você pode inferir sobre o comportamento anterior do eu
poético em relação às opiniões das outras pessoas?
____________________________________________________________________________________________________
5. No verso “Foi tanto sim que agora eu digo não”, indique o que é consequência, efeito.
____________________________________________________________________________________________________

6. Em anos anteriores, você já aprendeu que as palavras podem ser utilizadas de forma denotativa ou conotativa. A
linguagem conotativa é também chamada de linguagem figurada porque evoca imagens, provoca o leitor para que ele
associe ideias, indo além do sentido objetivo, denotativo. Existem várias figuras de linguagem, uma delas é a HIPÉRBOLE,
que consiste em utilização de palavras e expressões que exageram grandemente a realidade, produzindo o efeito expressivo
de enfatizar uma ideia.
Transcreva, da letra da canção, um verso em que se encontre uma HIPÉRBOLE.
____________________________________________________________________________________________________
7.O eu poético se declara “dona de mim”. O que isso significa?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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A constituição da memória de quem somos contribui no modo como nos posicionamos no mundo. Leia o 
texto abaixo e, em seguida, responda às questões.

1. Quais argumentos a menina utiliza para justificar
que o espelho é uma porta encantada?
___________________________________________
___________________________________________
________________________________________

2. Há, na primeira fala da menina, um fato ou uma
opinião?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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4. De acordo com o texto, a árvore Baobá “[...] essas árvores podem atingir de 30 a 40 metros de altura e 7 a 9 metros de
circunferência.. [...]”. Esse trecho traz um fato ou uma opinião? _______________________________________________

5. Por que as expressões “a Árvore da Vida” e “testemunha do tempo” são utilizadas para denominar a árvore Baobá?
_______________________________________________________________________________________________________

6. No segundo parágrafo, o que podemos inferir do uso da palavra “conexão”?
______________________________________________________________________________________________________

7. Qual é a origem da árvore baobá?
______________________________________________________________________________________________________

8. Por que a escola de samba Portela escolheu plantar a árvore baobá?
______________________________________________________________________________________________________

9. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] a origem e a resistência [...]”?___________________________

10. Para comprovar o fato noticiado, o texto cita o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães. Podemos dizer que esse tipo
de argumentação é válida? Por quê?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3. No primeiro quadrinho, qual é o efeito de sentido expresso pelas reticências?
______________________________________________________________________________________________________

4. A que se refere a palavra sublinhada em “abri-la”?______________________________________________________________________

5. Qual o sentido a palavra “tantão”?
______________________________________________________________________________________________________

Texto 7 Dona de mim

Já me perdi tentando me encontrar
Já fui embora querendo nem voltar
Penso duas vezes antes de falar
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Sempre fiquei quieta, agora vou falar
Se você tem boca, aprende a usar
Sei do meu valor e a cotação é dólar
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

https://bit.ly/3vpm0qK Crédito: O Mundo de Tayó Produções.
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     Pensar em que somos e no que desejamos nos ajuda a projetar o nosso futuro. Escreva um curto relato sobre si 
mesmo(a), dizendo quem é você, sua idade, onde mora e com quem vive. Faça seu planejamento com as informações 
que cada parágrafo terá. Formule suas opiniões e questões com coerência
       O que você mais gosta de fazer? Qual é o seu gênero de leitura preferido? Quais músicas, séries, filmes e novelas 
tem assistido? Qual é o seu prato favorito? Curte cozinhar? Que esporte pratica ou qual pretende praticar? Que disciplina 
escolar mais desperta o seu interesse? Qual área profissional pretende seguir no futuro? Por quê?

Planeje seu texto - pense em um título, nas ideias que vão compor cada parágrafo e nas palavras que utilizará.
      Após isso, escreva a primeira versão do seu texto e faça a revisão. Verifique se utilizou a linguagem adequada à 
situação, se precisa ajustar a escrita de alguma palavra e se utilizou adequadamente os sinais de pontuação. Peça ajuda 
de seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa. Combine também um modo de compartilhar o seu texto com os colegas.

Me perdi pelo caminho
Mas não paro, não
Já chorei mares e rios
Mas não afogo não
Sempre dou o meu jeitinho
É bruto, mas é com carinho
Porque Deus me fez assim
Dona de mim
Deixo a minha fé guiar
Sei que um dia chego lá
Porque Deus me fez assim
Dona de mim

Já não me importa a sua opinião
O seu conceito não altera minha visão
Foi tanto sim que agora eu digo não
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca
Quero saber só do que me faz bem
Papo furado não me entretém
Não me limite que eu quero ir além
Porque a vida é louca, mano, a vida é louca [...]

Cantora: IZA Compositor: Arthur Magno Simoes Marques
Adaptado de https://www.letras.mus.br/iza/dona-de-mim/

1. O eu poético se dirige ao seu interlocutor. Transcreva um verso que comprove essa afirmação.
_____________________________________________________________________________________________________
2. Vamos analisar um verso da letra: “Sei do meu valor e a cotação é dólar”. As palavras destacadas estão em um mesmo
campo de significados, um mesmo campo semântico.
a. Cite três outras palavras que poderiam estar nesse mesmo campo.

____________________________________________________________________________________________________
b. Qual é o sentido da palavra “valor” nesse verso?
____________________________________________________________________________________________________
c. Qual é o sentido da expressão “a cotação é dólar?
____________________________________________________________________________________________________
3. Transcreva um verso que expresse que o eu poético mudou seu jeito de agir.
____________________________________________________________________________________________________
4. Analisando o verso “Já não me importa a sua opinião”, o que você pode inferir sobre o comportamento anterior do eu
poético em relação às opiniões das outras pessoas?
____________________________________________________________________________________________________
5. No verso “Foi tanto sim que agora eu digo não”, indique o que é consequência, efeito.
____________________________________________________________________________________________________

6. Em anos anteriores, você já aprendeu que as palavras podem ser utilizadas de forma denotativa ou conotativa. A
linguagem conotativa é também chamada de linguagem figurada porque evoca imagens, provoca o leitor para que ele
associe ideias, indo além do sentido objetivo, denotativo. Existem várias figuras de linguagem, uma delas é a HIPÉRBOLE,
que consiste em utilização de palavras e expressões que exageram grandemente a realidade, produzindo o efeito expressivo
de enfatizar uma ideia.
Transcreva, da letra da canção, um verso em que se encontre uma HIPÉRBOLE.
____________________________________________________________________________________________________
7.O eu poético se declara “dona de mim”. O que isso significa?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Vamos ler uma resenha sobre o livro “O Pequeno Príncipe”, um clássico escrito por

Antoine de Saint-Exupéry. A obra apresenta a essência da vida e da amizade. A palavra
“resenha” pode significar trocar ideias expressando opinião, pela fala ou escrita, com
argumentos, sobre um filme, livro, dentre outros.

1. Que tese ou reflexão principal é expressa na resenha ?
_____________________________________________________________________________________________________

2. De quais argumentos o resenhista se utiliza para justificar as releituras que ele sempre faz do livro O Pequeno
Príncipe?______________________________________________________________________________________________

3. Que efeito de sentido apresenta a repetição do verbo destacado em “[...] O livro além de tudo, é mágico, é surreal, é real, é
impressionante [...]”?_____________________________________________________________________________________

4. Releia o primeiro parágrafo e diga qual circunstância tem a palavra destacada. ____________________________________

5. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em [...] ganhei de presente da minha irmã e tenho até hoje [...] ?
______________________________________________________________________________________________________

6. Por que o livro do resenhista foi tão bem conservado?_________________________________________________________

7. Que palavra, ao final do primeiro parágrafo, marca a interlocução entre o resenhista e os(as) leitores(as)? _______________

8. Que função tem a interrogação, no final do primeiro parágrafo?
______________________________________________________________________________________________________

Texto 8

O Pequeno Príncipe
Eduardo Souza

Depois que acabo de ler algum outro livro, sempre acabo voltando para este: O Pequeno Príncipe. É como se fosse um 
vício sabe, um vício dessa história, dessas metáforas, dessa realidade pueril. O livro além de tudo, é mágico, é surreal, é real, 
é impressionante. Tive o primeiro contanto com ele, em 2007, numa das minhas andanças pela biblioteca pública aqui de 
Fortaleza. Depois que li, gostei e quis para mim, queria ter aquele livro sob às minhas ordens, os meus sonhos, daí que 
depois de um tempo ganhei de presente da minha irmã e tenho até hoje, conservado em uma redoma de amor e paixão. Mas 
vamos falar sobre o livro, que é o que vocês estão esperando, não é mesmo?
     A narrativa é metafórica, com ilustrações e de uma linguagem clássica, mostrando a história de um pequeno príncipe, 
único habitante de um asteroide, ele vive junto a uma rosa na qual ele tem um grande amor, o Pequeno Príncipe viaja para 
conhecer outros planetas e acaba parando na Terra onde conhece o narrador da história. A trama é uma crítica aos hábitos e 
vícios dos adultos nunca questionados, mandando uma linda mensagem que somente será captada pelos leitores de mente 
aberta e bom coração.
     O livro sofre um pouco de preconceito, pois é considerado por muitos como uma obra infantil, que apenas crianças 

podem lê-lo, mas estão enganados, já que essa talvez tenha sido a ideia do autor ao escrever a obra: você não precisa ser 
uma criança para ler o livro, apenas precisa deixar de agir como um adulto o tempo todo, e tentar enxergar o mundo 
com menos preocupação e mais pureza. [...]
    O livro também é dono de citações memoráveis. Quem nunca ouviu ou disse alguma vez frases como: “Você é 

responsável por aquilo que cativas” ou “O essencial é invisível aos olhos”? Citações belíssimas, que guardam uma sabedoria 
imensa. Nunca havia lido um livro que com tão poucas páginas mexesse tanto comigo. É quase impossível não se apaixonar 
pelo pequeno príncipe, e pela lição que ele nos deixa: que precisamos mais do que nunca ver o mundo com os olhos de uma 
criança. [...]

Adaptado de https://blogs.opovo.com.br/entreaspas/2014/12/14/resenha-o-pequeno-principe/

Você sabia que a árvore baobá aparece no 
livro “O Pequeno Príncipe”? Que tal conferir?

SAINT-EXUPÉY, Antoine de. O  Pequeno 
Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 2014, p. 23.
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Vamos ler outra resenha para compreender melhor esse gênero textual!Texto 9
Um menino conquista o mundo

"O menino e o mundo", animação de Alê Abreu, une arte, lirismo e dialoga com crianças e adultos
Camila Moraes

Sobram motivos para assistir a O menino e o mundo, belíssimo filme de animação de Alê Abreu (‘Garoto cósmico’), que
estreou comercialmente no Brasil em janeiro de 2014, pouco antes de ganhar os principais prêmios da maior competição
internacional do gênero, o Festival Internacional de Animação de Annecy. [...]

Sublime, o filme conta a história de um menino que descobre um mundo fantástico, feito de máquinas que parecem
bichos (e bichos que são máquinas) e seres estranhos [...]. Tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de casa, em
uma pequena aldeia, para buscar o pai que tanto lhe faz falta. “Dizem que é um filme infantil, mas as pessoas de todas as
idades se identificam de alguma maneira. Gosto de pensar que é um filme para as crianças que habitam os adultos“, diz o
diretor.

Esse mundo e esse menino passeiam diante dos olhos do espectador em imagens ultracoloridas, inspiradas em pintores
como Paul Klee e Joan Miró, que também traziam em suas obras a perspectiva infantil, e combinadas nas mais variadas
técnicas de animação. O resultado é uma explosão de colagens e texturas, que Alê Abreu explica que são ancoradas na ideia
de elementos analógicos. Uma curiosidade é que todos os diálogos das vozes foram feitos em português invertido. O objetivo
era criar uma nova língua para o filme, tornando-o mais universal. [...]

Fica claro que essa história, além de poética e artística, é engajada. “É muito lírica, de um bom gosto extremo [...]. Faz
uma defesa da América Latina, toca em temas do nosso desenvolvimento e da nossa realidade”, opina Luiz Bolognesi, diretor
de Uma história de amor e fúria, outra animação brasileira a levar o prêmio máximo de Annecy [...]. Bolognesi participou em
2014 do júri que escolheu O menino e o mundo, uma produção de menos de dois milhões de reais que concorreu com
produções dos Estados Unidos e do Japão que custaram mais de 20 milhões – e estão entre os maiores expoentes da
animação mundial.

Pode parecer uma surpresa que a animação brasileira esteja desbancando tamanhos pesos-pesados e vivendo um
grande boom. Mas basta olhar com cuidado, e fica claro que não é. “O mundo está encantado com o radicalismo e a autoria
dos nossos filmes. Estamos conquistando esse reconhecimento graças ao nosso talento”, conclui Bolognesi.

Adaptado de https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/cultura/1404501709_810516.html

9. A quem se refere a palavra destacada em “[...] ele vive junto a uma rosa [...]? ___________________________________

10. No final do segundo parágrafo, a quem se dirige a mensagem do livro?
____________________________________________________________________________________________________

11. Por que , segundo o texto, o livro sofre preconceito?
____________________________________________________________________________________________________

12. O que podemos inferir da expressão “citações memoráveis”, no último parágrafo?
____________________________________________________________________________________________________

13. Em "[...] É quase impossível não se apaixonar pelo pequeno príncipe [...]", temos um fato ou uma opinião do resenhista?
____________________________________________________________________________________________________

14. Após ler a resenha, em relação às informações de cada parágrafo, há diferenças entre as parte do texto? Quais são?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

“Resenha é o nome das sínteses e dos comentários sobre obra artística ou profissional. Pode abranger
apreciações críticas sobre livros técnicos, científicos ou filosóficos e sobre produtos culturais, como
filmes, obras literárias, musicais, teatrais etc. Seu objetivo é divulgar e servir ao leitor como bússola em
meio à quantidade de produtos culturais disponíveis ou resumir qualidades e defeitos de um produto[...].”

Guia da Língua 2010. Revista Língua.
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Vamos ler uma resenha sobre o livro “O Pequeno Príncipe”, um clássico escrito por

Antoine de Saint-Exupéry. A obra apresenta a essência da vida e da amizade. A palavra
“resenha” pode significar trocar ideias expressando opinião, pela fala ou escrita, com
argumentos, sobre um filme, livro, dentre outros.

1. Que tese ou reflexão principal é expressa na resenha ?
______________________________________________________________________________________________________

2. De quais argumentos o resenhista se utiliza para justificar as releituras que ele sempre faz do livro O Pequeno
Príncipe?______________________________________________________________________________________________

3. Que efeito de sentido apresenta a repetição do verbo destacado em “[...] O livro além de tudo, é mágico, é surreal, é real, é
impressionante [...]”?_____________________________________________________________________________________

4. Releia o primeiro parágrafo e diga qual circunstância tem a palavra destacada. ____________________________________

5. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em [...] ganhei de presente da minha irmã e tenho até hoje [...] ?
______________________________________________________________________________________________________

6. Por que o livro do resenhista foi tão bem conservado?_________________________________________________________

7. Que palavra, ao final do primeiro parágrafo, marca a interlocução entre o resenhista e os(as) leitores(as)? _______________

8. Que função tem a interrogação, no final do primeiro parágrafo?
______________________________________________________________________________________________________

Texto 8

O Pequeno Príncipe
Eduardo Souza

Depois que acabo de ler algum outro livro, sempre acabo voltando para este: O Pequeno Príncipe. É como se fosse um
vício sabe, um vício dessa história, dessas metáforas, dessa realidade pueril. O livro além de tudo, é mágico, é surreal, é real,
é impressionante. Tive o primeiro contanto com ele, em 2007, numa das minhas andanças pela biblioteca pública aqui de
Fortaleza. Depois que li, gostei e quis para mim, queria ter aquele livro sob às minhas ordens, os meus sonhos, daí que
depois de um tempo ganhei de presente da minha irmã e tenho até hoje, conservado em uma redoma de amor e paixão. Mas
vamos falar sobre o livro, que é o que vocês estão esperando, não é mesmo?

A narrativa é metafórica, com ilustrações e de uma linguagem clássica, mostrando a história de um pequeno príncipe,
único habitante de um asteroide, ele vive junto a uma rosa na qual ele tem um grande amor, o Pequeno Príncipe viaja para
conhecer outros planetas e acaba parando na Terra onde conhece o narrador da história. A trama é uma crítica aos hábitos e
vícios dos adultos nunca questionados, mandando uma linda mensagem que somente será captada pelos leitores de mente
aberta e bom coração.

O livro sofre um pouco de preconceito, pois é considerado por muitos como uma obra infantil, que apenas crianças
podem lê-lo, mas estão enganados, já que essa talvez tenha sido a ideia do autor ao escrever a obra: Você não precisa ser
uma criança para ler o livro, apenas precisa deixar de agir como um adulto o tempo todo, e tentar enxergar o mundo com
menos preocupação e mais pureza. [...]

O livro também é dono de citações memoráveis. Quem nunca ouviu ou disse alguma vez frases como: “Você é
responsável por aquilo que cativas” ou “O essencial é invisível aos olhos”? Citações belíssimas, que guardam uma sabedoria
imensa. Nunca havia lido um livro que com tão poucas páginas mexesse tanto comigo. É quase impossível não se apaixonar
pelo pequeno príncipe, e pela lição que ele nos deixa: que precisamos mais do que nunca ver o mundo com os olhos de uma
criança. [...]

Adaptado de https://blogs.opovo.com.br/entreaspas/2014/12/14/resenha-o-pequeno-principe/

Você sabia que a árvore baobá aparece no 
livro “O Pequeno Príncipe”? Que tal conferir?

SAINT-EXUPÉY, Antoine de. O Pequeno
Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 2014, p. 23.
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Vamos ler outra resenha para compreender melhor esse gênero textual! Texto 9
Um menino conquista o mundo

"O menino e o mundo", animação de Alê Abreu, une arte, lirismo e dialoga com crianças e adultos
             Camila Moraes
       Sobram motivos para assistir a O menino e o mundo, belíssimo filme de animação de Alê Abreu (‘Garoto cósmico’), que 
estreou comercialmente no Brasil em janeiro de 2014, pouco antes de ganhar os principais prêmios da 
maior competição internacional do gênero, o Festival Internacional de Animação de Annecy. [...]

  Sublime, o filme conta a história de um menino que descobre um mundo fantástico, feito de máquinas que 
parecem bichos (e bichos que são máquinas) e seres estranhos [...]. Tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de 
casa, em uma pequena aldeia, para buscar o pai que tanto lhe faz falta. “Dizem que é um filme infantil, mas as pessoas 
de todas as idades se identificam de alguma maneira. Gosto de pensar que é um filme para as crianças que habitam os 
adultos“, diz o diretor.

Esse mundo e esse menino passeiam diante dos olhos do espectador em imagens ultracoloridas, inspiradas em pintores 
como Paul Klee e Joan Miró, que também traziam em suas obras a perspectiva infantil, e combinadas nas mais 
variadas técnicas de animação. O resultado é uma explosão de colagens e texturas, que Alê Abreu explica que são ancoradas 
na ideia de elementos analógicos. Uma curiosidade é que todos os diálogos das vozes foram feitos em português invertido. O 
objetivo era criar uma nova língua para o filme, tornando-o mais universal. [...]
       Fica claro que essa história, além de poética e artística, é engajada. “É muito lírica, de um bom gosto extremo [...]. Faz 
uma defesa da América Latina, toca em temas do nosso desenvolvimento e da nossa realidade”, opina Luiz Bolognesi, diretor 
de Uma história de amor e fúria, outra animação brasileira a levar o prêmio máximo de Annecy [...]. Bolognesi participou em 
2014 do júri que escolheu O menino e o mundo, uma produção de menos de dois milhões de reais que concorreu 
com produções dos Estados Unidos e do Japão que custaram mais de 20 milhões – e estão entre os maiores 
expoentes da animação mundial.

  Pode parecer uma surpresa que a animação brasileira esteja desbancando tamanhos pesos-pesados e vivendo 
um grande boom. Mas basta olhar com cuidado, e fica claro que não é. “O mundo está encantado com o radicalismo e a 
autoria dos nossos filmes. Estamos conquistando esse reconhecimento graças ao nosso talento”, conclui Bolognesi.

Adaptado de https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/cultura/1404501709_810516.html

“Resenha é o nome das sínteses e dos comentários sobre obra artística ou profissional. Pode abranger 
apreciações críticas sobre livros técnicos, científicos ou filosóficos e sobre produtos culturais, como filmes, 
obras literárias, musicais, teatrais etc. Seu objetivo é divulgar e servir ao leitor como bússola em meio à 
quantidade de produtos culturais disponíveis ou resumir qualidades e defeitos de um produto[...].”

Guia da Língua 2010. Revista Língua.

9.  A  quem  se  refere     a palav r   a destacad a   e  m “[... ]  ele  viv  e j unto     a um a  r os  a [...]   ? ___________________________________

10. N  o f inal   d  o segund  o parágrafo,  a  quem   s  e dirig e     a mens agem   d  o livro?
____________________________________________________________________________________________________

11. P or  que,  segund o   o t exto,    o l ivr   o sof r   e preconceito?
_________________________________________________  _ __________________________________________________

12.  O   qu  e podemo    s inferi r   d  a express  ã  o “citaç õe   s memoráveis ”,   n  o últim    o parágrafo?
____________________________________________________________________________________________________

13.  E   m "[... ]     É quas    e impossív el  não   s  e apaixona r   pel  o pequen    o prínci  p  e [...]  " , tem os  u m f ato   o  u um    a opiniã o   d  o resenhista?
____________________________________________________________________________________________________

14. A pó  s l er     a resenha,   e  m relaç ão   à  s informaçõe s  de   cad  a parágrafo,   h  á diferença  sent re  as  parte  d o t  exto  ? Q  uai  s são?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Vamos ler uma resenha sobre o livro “O Pequeno Príncipe”, um clássico escrito por
Antoine de Saint-Exupéry. A obra apresenta a essência da vida e da amizade. A palavra
“resenha” pode significar trocar ideias expressando opinião, pela fala ou escrita, com
argumentos, sobre um filme, livro, dentre outros.

1. Que tese ou reflexão principal é expressa na resenha ?
_____________________________________________________________________________________________________

2. De quais argumentos o resenhista se utiliza para justificar as releituras que ele sempre faz do livro O Pequeno
Príncipe?______________________________________________________________________________________________

3. Que efeito de sentido apresenta a repetição do verbo destacado em “[...] O livro além de tudo, é mágico, é surreal, é real, é
impressionante [...]”?_____________________________________________________________________________________

4. Releia o primeiro parágrafo e diga qual circunstância tem a palavra destacada. ____________________________________

5. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em [...] ganhei de presente da minha irmã e tenho até hoje [...] ?
______________________________________________________________________________________________________

6. Por que o livro do resenhista foi tão bem conservado?_________________________________________________________

7. Que palavra, ao final do primeiro parágrafo, marca a interlocução entre o resenhista e os(as) leitores(as)? _______________

8. Que função tem a interrogação, no final do primeiro parágrafo?
______________________________________________________________________________________________________

Texto 8

O Pequeno Príncipe
Eduardo Souza

Depois que acabo de ler algum outro livro, sempre acabo voltando para este: O Pequeno Príncipe. É como se fosse um 
vício sabe, um vício dessa história, dessas metáforas, dessa realidade pueril. O livro além de tudo, é mágico, é surreal, é real, 
é impressionante. Tive o primeiro contanto com ele, em 2007, numa das minhas andanças pela biblioteca pública aqui de 
Fortaleza. Depois que li, gostei e quis para mim, queria ter aquele livro sob às minhas ordens, os meus sonhos, daí que 
depois de um tempo ganhei de presente da minha irmã e tenho até hoje, conservado em uma redoma de amor e paixão. Mas 
vamos falar sobre o livro, que é o que vocês estão esperando, não é mesmo?
     A narrativa é metafórica, com ilustrações e de uma linguagem clássica, mostrando a história de um pequeno príncipe, 
único habitante de um asteroide, ele vive junto a uma rosa na qual ele tem um grande amor, o Pequeno Príncipe viaja para 
conhecer outros planetas e acaba parando na Terra onde conhece o narrador da história. A trama é uma crítica aos hábitos e 
vícios dos adultos nunca questionados, mandando uma linda mensagem que somente será captada pelos leitores de mente 
aberta e bom coração.
     O livro sofre um pouco de preconceito, pois é considerado por muitos como uma obra infantil, que apenas crianças 

podem lê-lo, mas estão enganados, já que essa talvez tenha sido a ideia do autor ao escrever a obra: você não precisa ser 
uma criança para ler o livro, apenas precisa deixar de agir como um adulto o tempo todo, e tentar enxergar o mundo 
com menos preocupação e mais pureza. [...]
    O livro também é dono de citações memoráveis. Quem nunca ouviu ou disse alguma vez frases como: “Você é 

responsável por aquilo que cativas” ou “O essencial é invisível aos olhos”? Citações belíssimas, que guardam uma sabedoria 
imensa. Nunca havia lido um livro que com tão poucas páginas mexesse tanto comigo. É quase impossível não se apaixonar 
pelo pequeno príncipe, e pela lição que ele nos deixa: que precisamos mais do que nunca ver o mundo com os olhos de uma 
criança. [...]

Adaptado de https://blogs.opovo.com.br/entreaspas/2014/12/14/resenha-o-pequeno-principe/

Você sabia que a árvore baobá aparece no 
livro “O Pequeno Príncipe”? Que tal conferir?

SAINT-EXUPÉY, Antoine de. O  Pequeno 
Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 2014, p. 23.
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Vamos ler outra resenha para compreender melhor esse gênero textual!Texto 9
Um menino conquista o mundo

"O menino e o mundo", animação de Alê Abreu, une arte, lirismo e dialoga com crianças e adultos
Camila Moraes

Sobram motivos para assistir a O menino e o mundo, belíssimo filme de animação de Alê Abreu (‘Garoto cósmico’), que
estreou comercialmente no Brasil em janeiro de 2014, pouco antes de ganhar os principais prêmios da maior competição
internacional do gênero, o Festival Internacional de Animação de Annecy. [...]

Sublime, o filme conta a história de um menino que descobre um mundo fantástico, feito de máquinas que parecem
bichos (e bichos que são máquinas) e seres estranhos [...]. Tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de casa, em
uma pequena aldeia, para buscar o pai que tanto lhe faz falta. “Dizem que é um filme infantil, mas as pessoas de todas as
idades se identificam de alguma maneira. Gosto de pensar que é um filme para as crianças que habitam os adultos“, diz o
diretor.

Esse mundo e esse menino passeiam diante dos olhos do espectador em imagens ultracoloridas, inspiradas em pintores
como Paul Klee e Joan Miró, que também traziam em suas obras a perspectiva infantil, e combinadas nas mais variadas
técnicas de animação. O resultado é uma explosão de colagens e texturas, que Alê Abreu explica que são ancoradas na ideia
de elementos analógicos. Uma curiosidade é que todos os diálogos das vozes foram feitos em português invertido. O objetivo
era criar uma nova língua para o filme, tornando-o mais universal. [...]

Fica claro que essa história, além de poética e artística, é engajada. “É muito lírica, de um bom gosto extremo [...]. Faz
uma defesa da América Latina, toca em temas do nosso desenvolvimento e da nossa realidade”, opina Luiz Bolognesi, diretor
de Uma história de amor e fúria, outra animação brasileira a levar o prêmio máximo de Annecy [...]. Bolognesi participou em
2014 do júri que escolheu O menino e o mundo, uma produção de menos de dois milhões de reais que concorreu com
produções dos Estados Unidos e do Japão que custaram mais de 20 milhões – e estão entre os maiores expoentes da
animação mundial.

Pode parecer uma surpresa que a animação brasileira esteja desbancando tamanhos pesos-pesados e vivendo um
grande boom. Mas basta olhar com cuidado, e fica claro que não é. “O mundo está encantado com o radicalismo e a autoria
dos nossos filmes. Estamos conquistando esse reconhecimento graças ao nosso talento”, conclui Bolognesi.

Adaptado de https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/cultura/1404501709_810516.html

9. A quem se refere a palavra destacada em “[...] ele vive junto a uma rosa [...]? ___________________________________

10. No final do segundo parágrafo, a quem se dirige a mensagem do livro?
____________________________________________________________________________________________________

11. Por que , segundo o texto, o livro sofre preconceito?
____________________________________________________________________________________________________

12. O que podemos inferir da expressão “citações memoráveis”, no último parágrafo?
____________________________________________________________________________________________________

13. Em "[...] É quase impossível não se apaixonar pelo pequeno príncipe [...]", temos um fato ou uma opinião do resenhista?
____________________________________________________________________________________________________

14. Após ler a resenha, em relação às informações de cada parágrafo, há diferenças entre as parte do texto? Quais são?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

“Resenha é o nome das sínteses e dos comentários sobre obra artística ou profissional. Pode abranger
apreciações críticas sobre livros técnicos, científicos ou filosóficos e sobre produtos culturais, como
filmes, obras literárias, musicais, teatrais etc. Seu objetivo é divulgar e servir ao leitor como bússola em
meio à quantidade de produtos culturais disponíveis ou resumir qualidades e defeitos de um produto[...].”

Guia da Língua 2010. Revista Língua.
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Vamos ler uma resenha sobre o livro “O Pequeno Príncipe”, um clássico escrito por
Antoine de Saint-Exupéry. A obra apresenta a essência da vida e da amizade. A palavra
“resenha” pode significar trocar ideias expressando opinião, pela fala ou escrita, com
argumentos, sobre um filme, livro, dentre outros.

1. Que tese ou reflexão principal é expressa na resenha ?
______________________________________________________________________________________________________

2. De quais argumentos o resenhista se utiliza para justificar as releituras que ele sempre faz do livro O Pequeno
Príncipe?______________________________________________________________________________________________

3. Que efeito de sentido apresenta a repetição do verbo destacado em “[...] O livro além de tudo, é mágico, é surreal, é real, é
impressionante [...]”?_____________________________________________________________________________________

4. Releia o primeiro parágrafo e diga qual circunstância tem a palavra destacada. ____________________________________

5. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em [...] ganhei de presente da minha irmã e tenho até hoje [...] ?
______________________________________________________________________________________________________

6. Por que o livro do resenhista foi tão bem conservado?_________________________________________________________

7. Que palavra, ao final do primeiro parágrafo, marca a interlocução entre o resenhista e os(as) leitores(as)? _______________

8. Que função tem a interrogação, no final do primeiro parágrafo?
______________________________________________________________________________________________________

Texto 8

O Pequeno Príncipe
Eduardo Souza

Depois que acabo de ler algum outro livro, sempre acabo voltando para este: O Pequeno Príncipe. É como se fosse um
vício sabe, um vício dessa história, dessas metáforas, dessa realidade pueril. O livro além de tudo, é mágico, é surreal, é real,
é impressionante. Tive o primeiro contanto com ele, em 2007, numa das minhas andanças pela biblioteca pública aqui de
Fortaleza. Depois que li, gostei e quis para mim, queria ter aquele livro sob às minhas ordens, os meus sonhos, daí que
depois de um tempo ganhei de presente da minha irmã e tenho até hoje, conservado em uma redoma de amor e paixão. Mas
vamos falar sobre o livro, que é o que vocês estão esperando, não é mesmo?

A narrativa é metafórica, com ilustrações e de uma linguagem clássica, mostrando a história de um pequeno príncipe,
único habitante de um asteroide, ele vive junto a uma rosa na qual ele tem um grande amor, o Pequeno Príncipe viaja para
conhecer outros planetas e acaba parando na Terra onde conhece o narrador da história. A trama é uma crítica aos hábitos e
vícios dos adultos nunca questionados, mandando uma linda mensagem que somente será captada pelos leitores de mente
aberta e bom coração.

O livro sofre um pouco de preconceito, pois é considerado por muitos como uma obra infantil, que apenas crianças
podem lê-lo, mas estão enganados, já que essa talvez tenha sido a ideia do autor ao escrever a obra: Você não precisa ser
uma criança para ler o livro, apenas precisa deixar de agir como um adulto o tempo todo, e tentar enxergar o mundo com
menos preocupação e mais pureza. [...]

O livro também é dono de citações memoráveis. Quem nunca ouviu ou disse alguma vez frases como: “Você é
responsável por aquilo que cativas” ou “O essencial é invisível aos olhos”? Citações belíssimas, que guardam uma sabedoria
imensa. Nunca havia lido um livro que com tão poucas páginas mexesse tanto comigo. É quase impossível não se apaixonar
pelo pequeno príncipe, e pela lição que ele nos deixa: que precisamos mais do que nunca ver o mundo com os olhos de uma
criança. [...]

Adaptado de https://blogs.opovo.com.br/entreaspas/2014/12/14/resenha-o-pequeno-principe/

Você sabia que a árvore baobá aparece no 
livro “O Pequeno Príncipe”? Que tal conferir?

SAINT-EXUPÉY, Antoine de. O Pequeno
Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 2014, p. 23.
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Vamos ler outra resenha para compreender melhor esse gênero textual! Texto 9
Um menino conquista o mundo

"O menino e o mundo", animação de Alê Abreu, une arte, lirismo e dialoga com crianças e adultos
             Camila Moraes
       Sobram motivos para assistir a O menino e o mundo, belíssimo filme de animação de Alê Abreu (‘Garoto cósmico’), que 
estreou comercialmente no Brasil em janeiro de 2014, pouco antes de ganhar os principais prêmios da 
maior competição internacional do gênero, o Festival Internacional de Animação de Annecy. [...]

  Sublime, o filme conta a história de um menino que descobre um mundo fantástico, feito de máquinas que 
parecem bichos (e bichos que são máquinas) e seres estranhos [...]. Tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de 
casa, em uma pequena aldeia, para buscar o pai que tanto lhe faz falta. “Dizem que é um filme infantil, mas as pessoas 
de todas as idades se identificam de alguma maneira. Gosto de pensar que é um filme para as crianças que habitam os 
adultos“, diz o diretor.

Esse mundo e esse menino passeiam diante dos olhos do espectador em imagens ultracoloridas, inspiradas em pintores 
como Paul Klee e Joan Miró, que também traziam em suas obras a perspectiva infantil, e combinadas nas mais 
variadas técnicas de animação. O resultado é uma explosão de colagens e texturas, que Alê Abreu explica que são ancoradas 
na ideia de elementos analógicos. Uma curiosidade é que todos os diálogos das vozes foram feitos em português invertido. O 
objetivo era criar uma nova língua para o filme, tornando-o mais universal. [...]
       Fica claro que essa história, além de poética e artística, é engajada. “É muito lírica, de um bom gosto extremo [...]. Faz 
uma defesa da América Latina, toca em temas do nosso desenvolvimento e da nossa realidade”, opina Luiz Bolognesi, diretor 
de Uma história de amor e fúria, outra animação brasileira a levar o prêmio máximo de Annecy [...]. Bolognesi participou em 
2014 do júri que escolheu O menino e o mundo, uma produção de menos de dois milhões de reais que concorreu 
com produções dos Estados Unidos e do Japão que custaram mais de 20 milhões – e estão entre os maiores 
expoentes da animação mundial.

  Pode parecer uma surpresa que a animação brasileira esteja desbancando tamanhos pesos-pesados e vivendo 
um grande boom. Mas basta olhar com cuidado, e fica claro que não é. “O mundo está encantado com o radicalismo e a 
autoria dos nossos filmes. Estamos conquistando esse reconhecimento graças ao nosso talento”, conclui Bolognesi.

Adaptado de https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/cultura/1404501709_810516.html

“Resenha é o nome das sínteses e dos comentários sobre obra artística ou profissional. Pode abranger 
apreciações críticas sobre livros técnicos, científicos ou filosóficos e sobre produtos culturais, como filmes, 
obras literárias, musicais, teatrais etc. Seu objetivo é divulgar e servir ao leitor como bússola em meio à 
quantidade de produtos culturais disponíveis ou resumir qualidades e defeitos de um produto[...].”

Guia da Língua 2010. Revista Língua.

9.  A  quem  se  refere     a palav r   a destacad a   e  m “[... ]  ele  viv  e j unto     a um a  r os  a [...]   ? ___________________________________

10. N  o f inal   d  o segund  o parágrafo,  a  quem   s  e dirig e     a mens agem   d  o livro?
____________________________________________________________________________________________________

11. P or  que,  segund o   o t exto,    o l ivr   o sof r   e preconceito?
_________________________________________________  _ __________________________________________________

12.  O   qu  e podemo    s inferi r   d  a express  ã  o “citaç õe   s memoráveis ”,   n  o últim    o parágrafo?
____________________________________________________________________________________________________

13.  E   m "[... ]     É quas    e impossív el  não   s  e apaixona r   pel  o pequen    o prínci  p  e [...]  " , tem os  u m f ato   o  u um    a opiniã o   d  o resenhista?
____________________________________________________________________________________________________

14. A pó  s l er     a resenha,   e  m relaç ão   à  s informaçõe s  de   cad  a parágrafo,   h  á diferença  sent re  as  parte  d o t  exto  ? Q  uai  s são?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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NO 1. Qual é a tese ou reflexão principal do texto 9?
_____________________________________________________________________________________________________

2. Na afirmação “[...] Sobram motivos para assistir a O menino e o mundo, belíssimo filme de animação [...]”, vemos um fato ou 
uma opinião? Explique.__________________________________________________________________________________

3. A quem se refere a palavra destacada em “[...] Tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de 
casa[...]”?______________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, que relação é estabelecida pela palavra “mas”? __________________________________________

5. No texto, qual é a função das aspas?_____________________________________________________________________

6. Qual argumento é expresso para defender que todos os públicos se identificam com o filme?
_____________________________________________________________________________________________________

7. De acordo com a resenha, por que o menino saiu de casa?
_____________________________________________________________________________________________________

8. A viagem que o menino faz, como apresentada na resenha, é real ou imaginária? __________________________________

9. No filme, os diálogos contêm palavras que não conseguimos compreender. Podemos inferir que a história é narrada por 
meio das imagens? Por que isso ocorre?
_____________________________________________________________________________________________________

10. No quarto parágrafo, quais são os argumentos utilizados por Luiz Bolognesi para engrandecer o filme “O menino e o 
mundo”?
_____________________________________________________________________________________________________

11. No final do texto, o que significa a expressão “pesos-pesados”?
_____________________________________________________________________________________________________

12. Na conclusão, por que os filmes de animação brasileiros estão desbancando as produções internacionais?
_____________________________________________________________________________________________________

13. Qual é o efeito de sentido da palavra destacada em “[...] Mas basta olhar com cuidado, e fica claro que não é [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

14. De acordo com a leitura da resenha, que hipóteses de leitura podemos levantar sobre o filme “O menino e o mundo”?
_____________________________________________________________________________________________________

15. Como as informações são expostas, em cada parágrafo da resenha lida (texto 11)?
____________________________________________________________________________________________________

Agora que você já conhece a resenha, que traz opiniões expostas com argumentos, escolha um
livro, filme ou outra obra artística-literária de sua preferência e escreva!

Sobre qual tema/assunto a obra fala e por que vale a pena ser resenhada? Que mensagens positivas e/ou ensinamentos 
traz? O que você pretende dizer aos(às) seus/suas leitores(as)?
    Planeje seu texto, que deve ter título, parágrafos, início, meio, fim, a sua tese articulada aos argumentos e conclusão. 
Escreva, reescreva e elabore um rascunho. Levante os pontos principais e os resuma. Não se esqueça de que o objetivo é 
convencer os(as) seus/suas leitores(as)!
     Por fim, faça a revisão e preste atenção aos sinais de pontuação e aos elementos coesivos. Reescreva e compartilhe o 
seu texto. Que tal fazer uma roda de leitura com as resenhas produzidas pela sua turma? Combine toda a atividade com 
seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa.
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Por uma longa vida útil dos produtos
Hoje, a humanidade já consome 50% a mais de recursos naturais renováveis do que a Terra consegue repor ou regenerar

Helio Mattar

Olhe ao seu redor. Há tantas coisas úteis, cumprindo bem seu papel, atendendo suas necessidades, preservando seus
alimentos, protegendo e dando conforto ao seu corpo, fazendo a sua conexão ao mundo digital.

No entanto, no dia a dia, a satisfação no uso dos produtos e com o fato deles poderem continuar úteis por muito tempo
é atropelada por vários estímulos que nos convidam a comprar substitutos irresistíveis. A reação é natural em uma sociedade
em que se deixou de pensar na real necessidade e onde a novidade reserva sempre uma expectativa (ilusória) de ganho de
felicidade: “Preciso trocar por um novo”. Estamos habituados a acreditar que não apenas precisamos ter coisas, mas que as
coisas não precisam ser usadas até o final de sua vida útil.

Há sempre aquela novidade aparentemente indispensável: um novo celular com câmera de maior resolução, uma nova
geladeira que oferece o gelo diretamente na porta. [...]

A lógica da compra pela compra em si, desprovida de um conteúdo de real necessidade, assim como a troca
desnecessária de produtos ainda em plena vida útil, alimenta modelos de produção e de consumo que vêm se mostrando
crescentemente insustentáveis. Hoje, a humanidade já consome 50% a mais de recursos naturais renováveis do que a Terra
consegue repor ou regenerar. [...] Assim, é preciso pensar em alternativas que possam, ao mesmo tempo, atender ao nosso
bem-estar, respeitar os limites do planeta e atender as necessidades sociais.

Isso implica um novo estilo de vida que, ao contrário do que muitos pensam, não reduzirá o bem-estar conquistado por
uma pequena parte da humanidade – aqueles 1 bilhão de pessoas que hoje consomem 78% do total consumido no mundo.
Um novo estilo de vida centrado no bem-estar das pessoas e não no consumo de produtos e serviços pelo consumo em si. [...]

Quando uma criança rasga um livro ou quebra um brinquedo, pode aprender a consertá-lo. Com isso, passará a
valorizar o que tem e possivelmente tomará mais cuidado em sua preservação. Basta observar uma criança consertando algo
para ver o grande prazer nela despertado pela recuperação de seu brinquedo. [...]

Todas as coisas bem cuidadas terminam por gerar um interesse quando não precisamos mais delas, pois podem ser
trocadas num bazar, feira, ou brechó. Ou podem ser doadas, ampliando e fortalecendo os laços comunitários [...].

Aprendemos que "O essencial é invisível aos olhos”, mas no que podemos pensar quando há consumo desnecessário em
nosso planeta?

Leia, agora, um artigo de opinião que, assim como a resenha, expõe um ponto de vista, mas em relação a um tema da
atualidade, defendido por meio de argumentos para convencer os(as) leitores(as). Ressaltamos que - para a construção de
bons argumentos - devemos sempre desconsiderar o uso das fake News ou notícias falsas.

1. Descreva o que há no texto 10.
___________________________________________________________________

2. O que a imagem, no texto 10, nos permite inferir?
___________________________________________________________________

3. Qual é o tema do texto 10?
__________________________________________________________________

4. Compare os textos 9 e 10.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Texto 10

Texto 11

Continue a leitura na próxima página.
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O 1. Qual é a tese ou reflexão principal do texto 9?
_____________________________________________________________________________________________________

2. Na afirmação “[...] Sobram motivos para assistir a O menino e o mundo, belíssimo filme de animação [...]”, vemos um fato ou
uma opinião? Explique.__________________________________________________________________________________

3. A quem se refere a palavra destacada em “[...] Tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de
casa[...]”?______________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, que relação é estabelecida pela palavra “mas”? __________________________________________

5. No texto, qual é a função das aspas?_____________________________________________________________________

6. Qual argumento é expresso para defender que todos os públicos se identificam com o filme?
_____________________________________________________________________________________________________

7. De acordo com a resenha, por que o menino saiu de casa?
_____________________________________________________________________________________________________

8. A viagem que o menino faz, como apresentada na resenha, é real ou imaginária? __________________________________

9. No filme, os diálogos contêm palavras que não conseguimos compreender. Podemos inferir que a história é narrada por
meio das imagens? Por que isso ocorre?
_____________________________________________________________________________________________________

10. No quarto parágrafo, quais são os argumentos utilizados por Luiz Bolognesi para engrandecer o filme “O menino e o
mundo”?
_____________________________________________________________________________________________________

11. No final do texto, o que significa a expressão “pesos-pesados”?
_____________________________________________________________________________________________________

12. Na conclusão, por que os filmes de animação brasileiros estão desbancando as produções internacionais?
_____________________________________________________________________________________________________

13. Qual é o efeito de sentido da palavra destacada em “[...] Mas basta olhar com cuidado, e fica claro que não é [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

14. De acordo com a leitura da resenha, que hipóteses de leitura podemos levantar sobre o filme “O menino e o mundo”?
_____________________________________________________________________________________________________

15. Como as informações são expostas, em cada parágrafo da resenha lida (texto 11)?
____________________________________________________________________________________________________

Agora que você já conhece a resenha, que traz opiniões expostas com argumentos, escolha um
livro, filme ou outra obra artística-literária de sua preferência e escreva!

Sobre qual tema/assunto a obra fala e por que vale a pena ser resenhada? Que mensagens positivas e/ou ensinamentos
traz? O que você pretende dizer aos(às) seus/suas leitores(as)?

Planeje seu texto, que deve ter título, parágrafos, início, meio, fim, a sua tese articulada aos argumentos e conclusão.
Escreva, reescreva e elabore um rascunho. Levante os pontos principais e os resuma. Não se esqueça de que o objetivo é
convencer os(as) seus/suas leitores(as)!

Por fim, faça a revisão e preste atenção aos sinais de pontuação e aos elementos coesivos. Reescreva e compartilhe o
seu texto. Que tal fazer uma roda de leitura com as resenhas produzidas pela sua turma? Combine toda a atividade com
seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa.
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1. Descreva o que há no texto 10.
___________________________________________________________________

2. O que a imagem, no texto 10, nos permite inferir?
___________________________________________________________________

3. Qual é o tema do texto 10?
__________________________________________________________________

4. Compare os textos 9 e 10.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Texto 10

Texto 11
Por uma longa vida útil dos produtos

Hoje, a humanidade já consome 50% a mais de recursos naturais renováveis do que a Terra consegue repor ou regenerar
Helio Mattar

Olhe ao seu redor. Há tantas coisas úteis, cumprindo bem seu papel, atendendo suas necessidades, preservando seus 
alimentos, protegendo e dando conforto ao seu corpo, fazendo a sua conexão ao mundo digital.

No entanto, no dia a dia, a satisfação no uso dos produtos e com o fato deles poderem continuar úteis por muito tempo 
é atropelada por vários estímulos que nos convidam a comprar substitutos irresistíveis. A reação é natural em uma sociedade 
em que se deixou de pensar na real necessidade e onde a novidade reserva sempre uma expectativa (ilusória) de ganho de 
felicidade: “Preciso trocar por um novo”. Estamos habituados a acreditar que não apenas precisamos ter coisas, mas que as 
coisas não precisam ser usadas até o final de sua vida útil.

Há sempre aquela novidade aparentemente indispensável: um novo celular com câmera de maior resolução, uma nova 
geladeira que oferece o gelo diretamente na porta. [...]

    A lógica da compra pela compra em si, desprovida de um conteúdo de real necessidade, assim como a troca 
desnecessária de produtos ainda em plena vida útil, alimenta modelos de produção e de consumo que vêm se mostrando 
crescentemente insustentáveis. Hoje, a humanidade já consome 50% a mais de recursos naturais renováveis do que a Terra 
consegue repor ou regenerar. [...] Assim, é preciso pensar em alternativas que possam, ao mesmo tempo, atender ao nosso 
bem-estar, respeitar os limites do planeta e atender as necessidades sociais.

Isso implica um novo estilo de vida que, ao contrário do que muitos pensam, não reduzirá o bem-estar conquistado por 
uma pequena parte da humanidade – aqueles 1 bilhão de pessoas que hoje consomem 78% do total consumido no mundo. 
Um novo estilo de vida centrado no bem-estar das pessoas e não no consumo de produtos e serviços pelo consumo em si. [...]

    Quando uma criança rasga um livro ou quebra um brinquedo, pode aprender a consertá-lo. Com isso, passará a 
valorizar o que tem e possivelmente tomará mais cuidado em sua preservação. Basta observar uma criança consertando algo 
para ver o grande prazer nela despertado pela recuperação de seu brinquedo. [...]

       Todas as coisas bem cuidadas terminam por gerar um interesse quando não precisamos mais delas, pois podem ser 
trocadas num bazar, feira, ou brechó. Ou podem ser doadas, ampliando e fortalecendo os laços comunitários [...].

Continue a leitura na próxima página.
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   Aprendemos que "O essencial é invisível aos olhos”, mas no que podemos pensar quando há consumo desnecessário 
em nosso planeta?

Leia, agora, um artigo de opinião que, assim como a resenha, expõe um ponto de vista, mas em relação a um tema da 
atualidade, defendido por meio de argumentos para convencer os(as) leitores(as). Ressaltamos que – para a construção de 
bons argumentos – devemos sempre desconsiderar o uso das fake News ou notícias falsas.
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NO 1. Qual é a tese ou reflexão principal do texto 9?
_____________________________________________________________________________________________________

2. Na afirmação “[...] Sobram motivos para assistir a O menino e o mundo, belíssimo filme de animação [...]”, vemos um fato ou 
uma opinião? Explique.__________________________________________________________________________________

3. A quem se refere a palavra destacada em “[...] Tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de 
casa[...]”?______________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, que relação é estabelecida pela palavra “mas”? __________________________________________

5. No texto, qual é a função das aspas?_____________________________________________________________________

6. Qual argumento é expresso para defender que todos os públicos se identificam com o filme?
_____________________________________________________________________________________________________

7. De acordo com a resenha, por que o menino saiu de casa?
_____________________________________________________________________________________________________

8. A viagem que o menino faz, como apresentada na resenha, é real ou imaginária? __________________________________

9. No filme, os diálogos contêm palavras que não conseguimos compreender. Podemos inferir que a história é narrada por 
meio das imagens? Por que isso ocorre?
_____________________________________________________________________________________________________

10. No quarto parágrafo, quais são os argumentos utilizados por Luiz Bolognesi para engrandecer o filme “O menino e o 
mundo”?
_____________________________________________________________________________________________________

11. No final do texto, o que significa a expressão “pesos-pesados”?
_____________________________________________________________________________________________________

12. Na conclusão, por que os filmes de animação brasileiros estão desbancando as produções internacionais?
_____________________________________________________________________________________________________

13. Qual é o efeito de sentido da palavra destacada em “[...] Mas basta olhar com cuidado, e fica claro que não é [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

14. De acordo com a leitura da resenha, que hipóteses de leitura podemos levantar sobre o filme “O menino e o mundo”?
_____________________________________________________________________________________________________

15. Como as informações são expostas, em cada parágrafo da resenha lida (texto 11)?
____________________________________________________________________________________________________

Agora que você já conhece a resenha, que traz opiniões expostas com argumentos, escolha um
livro, filme ou outra obra artística-literária de sua preferência e escreva!

Sobre qual tema/assunto a obra fala e por que vale a pena ser resenhada? Que mensagens positivas e/ou ensinamentos 
traz? O que você pretende dizer aos(às) seus/suas leitores(as)?
    Planeje seu texto, que deve ter título, parágrafos, início, meio, fim, a sua tese articulada aos argumentos e conclusão. 
Escreva, reescreva e elabore um rascunho. Levante os pontos principais e os resuma. Não se esqueça de que o objetivo é 
convencer os(as) seus/suas leitores(as)!
     Por fim, faça a revisão e preste atenção aos sinais de pontuação e aos elementos coesivos. Reescreva e compartilhe o 
seu texto. Que tal fazer uma roda de leitura com as resenhas produzidas pela sua turma? Combine toda a atividade com 
seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa.
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Por uma longa vida útil dos produtos
Hoje, a humanidade já consome 50% a mais de recursos naturais renováveis do que a Terra consegue repor ou regenerar

Helio Mattar

Olhe ao seu redor. Há tantas coisas úteis, cumprindo bem seu papel, atendendo suas necessidades, preservando seus
alimentos, protegendo e dando conforto ao seu corpo, fazendo a sua conexão ao mundo digital.

No entanto, no dia a dia, a satisfação no uso dos produtos e com o fato deles poderem continuar úteis por muito tempo
é atropelada por vários estímulos que nos convidam a comprar substitutos irresistíveis. A reação é natural em uma sociedade
em que se deixou de pensar na real necessidade e onde a novidade reserva sempre uma expectativa (ilusória) de ganho de
felicidade: “Preciso trocar por um novo”. Estamos habituados a acreditar que não apenas precisamos ter coisas, mas que as
coisas não precisam ser usadas até o final de sua vida útil.

Há sempre aquela novidade aparentemente indispensável: um novo celular com câmera de maior resolução, uma nova
geladeira que oferece o gelo diretamente na porta. [...]

A lógica da compra pela compra em si, desprovida de um conteúdo de real necessidade, assim como a troca
desnecessária de produtos ainda em plena vida útil, alimenta modelos de produção e de consumo que vêm se mostrando
crescentemente insustentáveis. Hoje, a humanidade já consome 50% a mais de recursos naturais renováveis do que a Terra
consegue repor ou regenerar. [...] Assim, é preciso pensar em alternativas que possam, ao mesmo tempo, atender ao nosso
bem-estar, respeitar os limites do planeta e atender as necessidades sociais.

Isso implica um novo estilo de vida que, ao contrário do que muitos pensam, não reduzirá o bem-estar conquistado por
uma pequena parte da humanidade – aqueles 1 bilhão de pessoas que hoje consomem 78% do total consumido no mundo.
Um novo estilo de vida centrado no bem-estar das pessoas e não no consumo de produtos e serviços pelo consumo em si. [...]

Quando uma criança rasga um livro ou quebra um brinquedo, pode aprender a consertá-lo. Com isso, passará a
valorizar o que tem e possivelmente tomará mais cuidado em sua preservação. Basta observar uma criança consertando algo
para ver o grande prazer nela despertado pela recuperação de seu brinquedo. [...]

Todas as coisas bem cuidadas terminam por gerar um interesse quando não precisamos mais delas, pois podem ser
trocadas num bazar, feira, ou brechó. Ou podem ser doadas, ampliando e fortalecendo os laços comunitários [...].

Aprendemos que "O essencial é invisível aos olhos”, mas no que podemos pensar quando há consumo desnecessário em
nosso planeta?

Leia, agora, um artigo de opinião que, assim como a resenha, expõe um ponto de vista, mas em relação a um tema da
atualidade, defendido por meio de argumentos para convencer os(as) leitores(as). Ressaltamos que - para a construção de
bons argumentos - devemos sempre desconsiderar o uso das fake News ou notícias falsas.

1. Descreva o que há no texto 10.
___________________________________________________________________

2. O que a imagem, no texto 10, nos permite inferir?
___________________________________________________________________

3. Qual é o tema do texto 10?
__________________________________________________________________

4. Compare os textos 9 e 10.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Texto 10

Texto 11

Continue a leitura na próxima página.
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O 1. Qual é a tese ou reflexão principal do texto 9?
_____________________________________________________________________________________________________

2. Na afirmação “[...] Sobram motivos para assistir a O menino e o mundo, belíssimo filme de animação [...]”, vemos um fato ou
uma opinião? Explique.__________________________________________________________________________________

3. A quem se refere a palavra destacada em “[...] Tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de
casa[...]”?______________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, que relação é estabelecida pela palavra “mas”? __________________________________________

5. No texto, qual é a função das aspas?_____________________________________________________________________

6. Qual argumento é expresso para defender que todos os públicos se identificam com o filme?
_____________________________________________________________________________________________________

7. De acordo com a resenha, por que o menino saiu de casa?
_____________________________________________________________________________________________________

8. A viagem que o menino faz, como apresentada na resenha, é real ou imaginária? __________________________________

9. No filme, os diálogos contêm palavras que não conseguimos compreender. Podemos inferir que a história é narrada por
meio das imagens? Por que isso ocorre?
_____________________________________________________________________________________________________

10. No quarto parágrafo, quais são os argumentos utilizados por Luiz Bolognesi para engrandecer o filme “O menino e o
mundo”?
_____________________________________________________________________________________________________

11. No final do texto, o que significa a expressão “pesos-pesados”?
_____________________________________________________________________________________________________

12. Na conclusão, por que os filmes de animação brasileiros estão desbancando as produções internacionais?
_____________________________________________________________________________________________________

13. Qual é o efeito de sentido da palavra destacada em “[...] Mas basta olhar com cuidado, e fica claro que não é [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

14. De acordo com a leitura da resenha, que hipóteses de leitura podemos levantar sobre o filme “O menino e o mundo”?
_____________________________________________________________________________________________________

15. Como as informações são expostas, em cada parágrafo da resenha lida (texto 11)?
____________________________________________________________________________________________________

Agora que você já conhece a resenha, que traz opiniões expostas com argumentos, escolha um
livro, filme ou outra obra artística-literária de sua preferência e escreva!

Sobre qual tema/assunto a obra fala e por que vale a pena ser resenhada? Que mensagens positivas e/ou ensinamentos
traz? O que você pretende dizer aos(às) seus/suas leitores(as)?

Planeje seu texto, que deve ter título, parágrafos, início, meio, fim, a sua tese articulada aos argumentos e conclusão.
Escreva, reescreva e elabore um rascunho. Levante os pontos principais e os resuma. Não se esqueça de que o objetivo é
convencer os(as) seus/suas leitores(as)!

Por fim, faça a revisão e preste atenção aos sinais de pontuação e aos elementos coesivos. Reescreva e compartilhe o
seu texto. Que tal fazer uma roda de leitura com as resenhas produzidas pela sua turma? Combine toda a atividade com
seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa.
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1. Descreva o que há no texto 10.
___________________________________________________________________

2. O que a imagem, no texto 10, nos permite inferir?
___________________________________________________________________

3. Qual é o tema do texto 10?
__________________________________________________________________

4. Compare os textos 9 e 10.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Texto 10

Texto 11
Por uma longa vida útil dos produtos

Hoje, a humanidade já consome 50% a mais de recursos naturais renováveis do que a Terra consegue repor ou regenerar
Helio Mattar

Olhe ao seu redor. Há tantas coisas úteis, cumprindo bem seu papel, atendendo suas necessidades, preservando seus 
alimentos, protegendo e dando conforto ao seu corpo, fazendo a sua conexão ao mundo digital.

No entanto, no dia a dia, a satisfação no uso dos produtos e com o fato deles poderem continuar úteis por muito tempo 
é atropelada por vários estímulos que nos convidam a comprar substitutos irresistíveis. A reação é natural em uma sociedade 
em que se deixou de pensar na real necessidade e onde a novidade reserva sempre uma expectativa (ilusória) de ganho de 
felicidade: “Preciso trocar por um novo”. Estamos habituados a acreditar que não apenas precisamos ter coisas, mas que as 
coisas não precisam ser usadas até o final de sua vida útil.

Há sempre aquela novidade aparentemente indispensável: um novo celular com câmera de maior resolução, uma nova 
geladeira que oferece o gelo diretamente na porta. [...]

    A lógica da compra pela compra em si, desprovida de um conteúdo de real necessidade, assim como a troca 
desnecessária de produtos ainda em plena vida útil, alimenta modelos de produção e de consumo que vêm se mostrando 
crescentemente insustentáveis. Hoje, a humanidade já consome 50% a mais de recursos naturais renováveis do que a Terra 
consegue repor ou regenerar. [...] Assim, é preciso pensar em alternativas que possam, ao mesmo tempo, atender ao nosso 
bem-estar, respeitar os limites do planeta e atender as necessidades sociais.

Isso implica um novo estilo de vida que, ao contrário do que muitos pensam, não reduzirá o bem-estar conquistado por 
uma pequena parte da humanidade – aqueles 1 bilhão de pessoas que hoje consomem 78% do total consumido no mundo. 
Um novo estilo de vida centrado no bem-estar das pessoas e não no consumo de produtos e serviços pelo consumo em si. [...]

    Quando uma criança rasga um livro ou quebra um brinquedo, pode aprender a consertá-lo. Com isso, passará a 
valorizar o que tem e possivelmente tomará mais cuidado em sua preservação. Basta observar uma criança consertando algo 
para ver o grande prazer nela despertado pela recuperação de seu brinquedo. [...]

       Todas as coisas bem cuidadas terminam por gerar um interesse quando não precisamos mais delas, pois podem ser 
trocadas num bazar, feira, ou brechó. Ou podem ser doadas, ampliando e fortalecendo os laços comunitários [...].

Continue a leitura na próxima página.
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   Aprendemos que "O essencial é invisível aos olhos”, mas no que podemos pensar quando há consumo desnecessário 
em nosso planeta?

Leia, agora, um artigo de opinião que, assim como a resenha, expõe um ponto de vista, mas em relação a um tema da 
atualidade, defendido por meio de argumentos para convencer os(as) leitores(as). Ressaltamos que – para a construção de 
bons argumentos – devemos sempre desconsiderar o uso das fake News ou notícias falsas.
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Na pesquisa do Instituto Akatu “Rumo à Sociedade de Bem-Estar”, as pessoas revelaram preferir produtos duráveis,
atualizáveis e consertáveis a produtos baratos e fáceis de substituir. Preferem estar com as pessoas a comprar presentes
para elas. Preferem deslocar-se facilmente a ter um carro. Seis em cada dez brasileiros acham que conviver com a família e
os amigos é importante para sentir-se feliz.

O consumo de produtos está, nesse caminho, ligado ao atendimento das necessidades das pessoas, à satisfação pelo
uso em si. Abre-se espaço, assim, para uma sociedade com estilos mais sustentáveis de vida – e com certeza mais feliz.

Adaptado de https://akatu.org.br/por-uma-longa-vida-util-dos-produtos/

1. O texto é um artigo de opinião e se organiza em torno de uma tese defendida pelo autor. Qual é a reflexão principal?
_____________________________________________________________________________________________________

2. Que sentido tem o uso expressivo do verbo em “[...] Olhe ao seu redor. [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Que significado podemos inferir sobre a expressão “vida útil”?
_____________________________________________________________________________________________________
4. Qual sentido tem o elemento coesivo que inicia o segundo parágrafo? ___________________________________________

5. A que se refere a palavra destacada em “[...] a satisfação no uso dos produtos e com o fato deles poderem continuar úteis
por muito tempo [...]”? ___________________________________________________________________________________

6. Qual é a função das aspas em “Preciso trocar por um novo”? _________________________________________________

7. De acordo com o segundo parágrafo, que causa faz uma sociedade desejar ter sempre um produto novo?
_____________________________________________________________________________________________________

8. Em relação ao que a Terra consegue regenerar, que consequência nociva é apontada pelo crescente consumo?
_____________________________________________________________________________________________________

9. No quinto parágrafo, quais são as duas formas de pensar opostas sobre um novo estilo de vida não centrado no consumo
pelo consumo?
_____________________________________________________________________________________________________

10. Quais argumentos são levantados, nos quinto, sexto e sétimo parágrafos, para que usemos os recursos naturais e, ao
mesmo tempo, preservemos a natureza e seus limites de regeneração?
_____________________________________________________________________________________________________

11. Que circunstância o elemento destacado expressa em“[...] Quando uma criança rasga um livro ou quebra um brinquedo,
pode aprender a consertá-lo. [...]”? _________________________________________________________________________

12. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em “[...] Todas as coisas bem cuidadas terminam por gerar um
interesse quando não precisamos mais delas, pois podem ser trocadas num bazar, feira, ou brechó. [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

13. Ao citar uma pesquisa, podemos dizer que há um argumento com base em uma evidência? Quais resultados a pesquisa
citada apresentou?
_____________________________________________________________________________________________________
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14. Na conclusão, presente no último parágrafo, quais apontamentos são feitos?
______________________________________________________________________________________________________

15. Em relação aos parágrafos, como as informações estão estruturadas no texto 11?
______________________________________________________________________________________________________

16. Qual é a finalidade do texto 11? Qual é o seu público-alvo?
______________________________________________________________________________________________________

1. Qual é finalidade do texto 12, quando lido pelo seu público-
alvo?
_____________________________________________________
___________________________________________________

2. No texto 12, como a combinação dos elementos verbais e não
verbais (palavras e expressão fisionômica de Miguelito) constrói a
mensagem da tirinha?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Os textos 11 e 12 tratam do mesmo assunto? Comente.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Texto 12

4. Que diferenças podemos notar ao comparar os textos 11 e 12?
__________________________________________________________________________________________________

5. Compare e veja como cada um dos textos 11 e 12 veicula as informações aos(às) leitores(as).
__________________________________________________________________________________________________

Como você percebeu, no artigo de opinião, o objetivo é convencer
os(as) leitores(as). A tese é sustentada por argumentos e há a
finalização. Vamos ler outro artigo de opinião!

A questão ambiental está em alta hoje. como administrar o lixo, o meio ambiente e sustentabilidade têm pautado
encontros de ambientalistas e especialistas na área

Francisco Oliveira

Recordo-me que há mais ou menos 40 anos, existia o personagem “Sujismundo” que, em diversos “flashes”, mostrava
os danos causados pela sujeira em vias públicas, além da falta de higiene. Sua imagem esteve presente em desenhos
animados, outdoors, adesivos, camisetas, cartazes etc. Se você perguntar para seu filho ou neto, com certeza ele não vai
saber sobre o que falamos. Esse personagem desapareceu de nossas vidas como se o assunto junto à população já tivesse
sido resolvido. Porém o problema continua a nos assombrar.

O uso de outras ferramentas de comunicação, como aconteceu nos anos 70 com o “Sujismundo”, criadas para alertar a
população sobre problemas relacionados ao meio ambiente e temas ligados ao lixo, está condicionado à relevância que o
tema tem no dia a dia da sociedade. [...]

O público ainda não está totalmente preparado para as novas estratégias de comunicação voltadas para divulgar temas
ambientais. Hoje, quem atua nos meios digitais e na internet deveria se predispor e colaborar para que haja uma
conscientização para melhorar a qualidade de vida. [...]

Texto 13

Continue a leitura na próxima página...
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Na pesquisa do Instituto Akatu “Rumo à Sociedade de Bem-Estar”, as pessoas revelaram preferir produtos duráveis,
atualizáveis e consertáveis a produtos baratos e fáceis de substituir. Preferem estar com as pessoas a comprar presentes
para elas. Preferem deslocar-se facilmente a ter um carro. Seis em cada dez brasileiros acham que conviver com a família e
os amigos é importante para sentir-se feliz.

O consumo de produtos está, nesse caminho, ligado ao atendimento das necessidades das pessoas, à satisfação pelo
uso em si. Abre-se espaço, assim, para uma sociedade com estilos mais sustentáveis de vida – e com certeza mais feliz.

Adaptado de https://akatu.org.br/por-uma-longa-vida-util-dos-produtos/

1. O texto é um artigo de opinião e se organiza em torno de uma tese defendida pelo autor. Qual é a reflexão principal?
_____________________________________________________________________________________________________

2. Que sentido tem o uso expressivo do verbo em “[...] Olhe ao seu redor. [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Que significado podemos inferir sobre a expressão “vida útil”?
_____________________________________________________________________________________________________
4. Qual sentido tem o elemento coesivo que inicia o segundo parágrafo? ___________________________________________

5. A que se refere a palavra destacada em “[...] a satisfação no uso dos produtos e com o fato deles poderem continuar úteis
por muito tempo [...]”? ___________________________________________________________________________________

6. Qual é a função das aspas em “Preciso trocar por um novo”? _________________________________________________

7. De acordo com o segundo parágrafo, que causa faz uma sociedade desejar ter sempre um produto novo?
_____________________________________________________________________________________________________

8. Em relação ao que a Terra consegue regenerar, que consequência nociva é apontada pelo crescente consumo?
_____________________________________________________________________________________________________

9. No quinto parágrafo, quais são as duas formas de pensar opostas sobre um novo estilo de vida não centrado no consumo
pelo consumo?
_____________________________________________________________________________________________________

10. Quais argumentos são levantados, nos quinto, sexto e sétimo parágrafos, para que usemos os recursos naturais e, ao
mesmo tempo, preservemos a natureza e seus limites de regeneração?
_____________________________________________________________________________________________________

11. Que circunstância o elemento destacado expressa em“[...] Quando uma criança rasga um livro ou quebra um brinquedo,
pode aprender a consertá-lo. [...]”? _________________________________________________________________________

12. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em “[...] Todas as coisas bem cuidadas terminam por gerar um
interesse quando não precisamos mais delas, pois podem ser trocadas num bazar, feira, ou brechó. [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

13. Ao citar uma pesquisa, podemos dizer que há um argumento com base em uma evidência? Quais resultados a pesquisa
citada apresentou?
_____________________________________________________________________________________________________
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14. Na conclusão, presente no último parágrafo, quais apontamentos são feitos?
______________________________________________________________________________________________________

15. Em relação aos parágrafos, como as informações estão estruturadas no texto 11?
______________________________________________________________________________________________________

16. Qual é a finalidade do texto 11? Qual é o seu público-alvo?
______________________________________________________________________________________________________

1. Qual é finalidade do texto 12, quando lido pelo seu 
público-alvo?
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________

2. No texto 12, como a combinação dos elementos verbais e não
verbais (palavras e expressão fisionômica de Miguelito) constrói a
mensagem da tirinha?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Os textos 11 e 12 tratam do mesmo assunto? Comente.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Texto 12

4. Que diferenças podemos notar ao comparar os textos 11 e 12?
__________________________________________________________________________________________________

5. Compare e veja como cada um dos textos 11 e 12 veicula as informações aos(às) leitores(as).
__________________________________________________________________________________________________

Como você percebeu, no artigo de opinião, o objetivo é convencer
os(as) leitores(as). A tese é sustentada por argumentos e há a
finalização. Vamos ler outro artigo de opinião!

A questão ambiental está em alta hoje. CComo administrar o lixo, o meio ambiente e sustentabilidade têm pautado 
encontros de ambientalistas e especialistas na área

Francisco Oliveira

Recordo-me que há mais ou menos 40 anos, existia o personagem “Sujismundo” que, em diversos “flashes”, mostrava 
os danos causados pela sujeira em vias públicas, além da falta de higiene. Sua imagem esteve presente em desenhos 
animados, outdoors, adesivos, camisetas, cartazes etc. Se você perguntar para seu filho ou neto, com certeza ele não vai 
saber sobre o que falamos. Esse personagem desapareceu de nossas vidas como se o assunto junto à população já tivesse 
sido resolvido. Porém o problema continua a nos assombrar.

O uso de outras ferramentas de comunicação, como aconteceu nos anos 70 com o “Sujismundo”, criadas para alertar a 
população sobre problemas relacionados ao meio ambiente e temas ligados ao lixo, está condicionado à relevância que o 
tema tem no dia a dia da sociedade. [...]

O público ainda não está totalmente preparado para as novas estratégias de comunicação voltadas para divulgar temas 
ambientais. Hoje, quem atua nos meios digitais e na internet deveria se predispor e colaborar para que haja uma 
conscientização para melhorar a qualidade de vida. [...]

Texto 13

Continue a leitura na próxima página...
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Na pesquisa do Instituto Akatu “Rumo à Sociedade de Bem-Estar”, as pessoas revelaram preferir produtos duráveis,
atualizáveis e consertáveis a produtos baratos e fáceis de substituir. Preferem estar com as pessoas a comprar presentes
para elas. Preferem deslocar-se facilmente a ter um carro. Seis em cada dez brasileiros acham que conviver com a família e
os amigos é importante para sentir-se feliz.

O consumo de produtos está, nesse caminho, ligado ao atendimento das necessidades das pessoas, à satisfação pelo
uso em si. Abre-se espaço, assim, para uma sociedade com estilos mais sustentáveis de vida – e com certeza mais feliz.

Adaptado de https://akatu.org.br/por-uma-longa-vida-util-dos-produtos/

1. O texto é um artigo de opinião e se organiza em torno de uma tese defendida pelo autor. Qual é a reflexão principal?
_____________________________________________________________________________________________________

2. Que sentido tem o uso expressivo do verbo em “[...] Olhe ao seu redor. [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Que significado podemos inferir sobre a expressão “vida útil”?
_____________________________________________________________________________________________________
4. Qual sentido tem o elemento coesivo que inicia o segundo parágrafo? ___________________________________________

5. A que se refere a palavra destacada em “[...] a satisfação no uso dos produtos e com o fato deles poderem continuar úteis
por muito tempo [...]”? ___________________________________________________________________________________

6. Qual é a função das aspas em “Preciso trocar por um novo”? _________________________________________________

7. De acordo com o segundo parágrafo, que causa faz uma sociedade desejar ter sempre um produto novo?
_____________________________________________________________________________________________________

8. Em relação ao que a Terra consegue regenerar, que consequência nociva é apontada pelo crescente consumo?
_____________________________________________________________________________________________________

9. No quinto parágrafo, quais são as duas formas de pensar opostas sobre um novo estilo de vida não centrado no consumo
pelo consumo?
_____________________________________________________________________________________________________

10. Quais argumentos são levantados, nos quinto, sexto e sétimo parágrafos, para que usemos os recursos naturais e, ao
mesmo tempo, preservemos a natureza e seus limites de regeneração?
_____________________________________________________________________________________________________

11. Que circunstância o elemento destacado expressa em“[...] Quando uma criança rasga um livro ou quebra um brinquedo,
pode aprender a consertá-lo. [...]”? _________________________________________________________________________

12. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em “[...] Todas as coisas bem cuidadas terminam por gerar um
interesse quando não precisamos mais delas, pois podem ser trocadas num bazar, feira, ou brechó. [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

13. Ao citar uma pesquisa, podemos dizer que há um argumento com base em uma evidência? Quais resultados a pesquisa
citada apresentou?
_____________________________________________________________________________________________________
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14. Na conclusão, presente no último parágrafo, quais apontamentos são feitos?
______________________________________________________________________________________________________

15. Em relação aos parágrafos, como as informações estão estruturadas no texto 11?
______________________________________________________________________________________________________

16. Qual é a finalidade do texto 11? Qual é o seu público-alvo?
______________________________________________________________________________________________________

1. Qual é finalidade do texto 12, quando lido pelo seu público-
alvo?
_____________________________________________________
___________________________________________________

2. No texto 12, como a combinação dos elementos verbais e não
verbais (palavras e expressão fisionômica de Miguelito) constrói a
mensagem da tirinha?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Os textos 11 e 12 tratam do mesmo assunto? Comente.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Texto 12

4. Que diferenças podemos notar ao comparar os textos 11 e 12?
__________________________________________________________________________________________________

5. Compare e veja como cada um dos textos 11 e 12 veicula as informações aos(às) leitores(as).
__________________________________________________________________________________________________

Como você percebeu, no artigo de opinião, o objetivo é convencer
os(as) leitores(as). A tese é sustentada por argumentos e há a
finalização. Vamos ler outro artigo de opinião!

A questão ambiental está em alta hoje. como administrar o lixo, o meio ambiente e sustentabilidade têm pautado
encontros de ambientalistas e especialistas na área

Francisco Oliveira

Recordo-me que há mais ou menos 40 anos, existia o personagem “Sujismundo” que, em diversos “flashes”, mostrava
os danos causados pela sujeira em vias públicas, além da falta de higiene. Sua imagem esteve presente em desenhos
animados, outdoors, adesivos, camisetas, cartazes etc. Se você perguntar para seu filho ou neto, com certeza ele não vai
saber sobre o que falamos. Esse personagem desapareceu de nossas vidas como se o assunto junto à população já tivesse
sido resolvido. Porém o problema continua a nos assombrar.

O uso de outras ferramentas de comunicação, como aconteceu nos anos 70 com o “Sujismundo”, criadas para alertar a
população sobre problemas relacionados ao meio ambiente e temas ligados ao lixo, está condicionado à relevância que o
tema tem no dia a dia da sociedade. [...]

O público ainda não está totalmente preparado para as novas estratégias de comunicação voltadas para divulgar temas
ambientais. Hoje, quem atua nos meios digitais e na internet deveria se predispor e colaborar para que haja uma
conscientização para melhorar a qualidade de vida. [...]

Texto 13

Continue a leitura na próxima página...
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Na pesquisa do Instituto Akatu “Rumo à Sociedade de Bem-Estar”, as pessoas revelaram preferir produtos duráveis,
atualizáveis e consertáveis a produtos baratos e fáceis de substituir. Preferem estar com as pessoas a comprar presentes
para elas. Preferem deslocar-se facilmente a ter um carro. Seis em cada dez brasileiros acham que conviver com a família e
os amigos é importante para sentir-se feliz.

O consumo de produtos está, nesse caminho, ligado ao atendimento das necessidades das pessoas, à satisfação pelo
uso em si. Abre-se espaço, assim, para uma sociedade com estilos mais sustentáveis de vida – e com certeza mais feliz.

Adaptado de https://akatu.org.br/por-uma-longa-vida-util-dos-produtos/

1. O texto é um artigo de opinião e se organiza em torno de uma tese defendida pelo autor. Qual é a reflexão principal?
_____________________________________________________________________________________________________

2. Que sentido tem o uso expressivo do verbo em “[...] Olhe ao seu redor. [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Que significado podemos inferir sobre a expressão “vida útil”?
_____________________________________________________________________________________________________
4. Qual sentido tem o elemento coesivo que inicia o segundo parágrafo? ___________________________________________

5. A que se refere a palavra destacada em “[...] a satisfação no uso dos produtos e com o fato deles poderem continuar úteis
por muito tempo [...]”? ___________________________________________________________________________________

6. Qual é a função das aspas em “Preciso trocar por um novo”? _________________________________________________

7. De acordo com o segundo parágrafo, que causa faz uma sociedade desejar ter sempre um produto novo?
_____________________________________________________________________________________________________

8. Em relação ao que a Terra consegue regenerar, que consequência nociva é apontada pelo crescente consumo?
_____________________________________________________________________________________________________

9. No quinto parágrafo, quais são as duas formas de pensar opostas sobre um novo estilo de vida não centrado no consumo
pelo consumo?
_____________________________________________________________________________________________________

10. Quais argumentos são levantados, nos quinto, sexto e sétimo parágrafos, para que usemos os recursos naturais e, ao
mesmo tempo, preservemos a natureza e seus limites de regeneração?
_____________________________________________________________________________________________________

11. Que circunstância o elemento destacado expressa em“[...] Quando uma criança rasga um livro ou quebra um brinquedo,
pode aprender a consertá-lo. [...]”? _________________________________________________________________________

12. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em “[...] Todas as coisas bem cuidadas terminam por gerar um
interesse quando não precisamos mais delas, pois podem ser trocadas num bazar, feira, ou brechó. [...]”?
_____________________________________________________________________________________________________

13. Ao citar uma pesquisa, podemos dizer que há um argumento com base em uma evidência? Quais resultados a pesquisa
citada apresentou?
_____________________________________________________________________________________________________
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14. Na conclusão, presente no último parágrafo, quais apontamentos são feitos?
______________________________________________________________________________________________________

15. Em relação aos parágrafos, como as informações estão estruturadas no texto 11?
______________________________________________________________________________________________________

16. Qual é a finalidade do texto 11? Qual é o seu público-alvo?
______________________________________________________________________________________________________

1. Qual é finalidade do texto 12, quando lido pelo seu 
público-alvo?
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________

2. No texto 12, como a combinação dos elementos verbais e não
verbais (palavras e expressão fisionômica de Miguelito) constrói a
mensagem da tirinha?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Os textos 11 e 12 tratam do mesmo assunto? Comente.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Texto 12

4. Que diferenças podemos notar ao comparar os textos 11 e 12?
__________________________________________________________________________________________________

5. Compare e veja como cada um dos textos 11 e 12 veicula as informações aos(às) leitores(as).
__________________________________________________________________________________________________

Como você percebeu, no artigo de opinião, o objetivo é convencer
os(as) leitores(as). A tese é sustentada por argumentos e há a
finalização. Vamos ler outro artigo de opinião!

A questão ambiental está em alta hoje. CComo administrar o lixo, o meio ambiente e sustentabilidade têm pautado 
encontros de ambientalistas e especialistas na área

Francisco Oliveira

Recordo-me que há mais ou menos 40 anos, existia o personagem “Sujismundo” que, em diversos “flashes”, mostrava 
os danos causados pela sujeira em vias públicas, além da falta de higiene. Sua imagem esteve presente em desenhos 
animados, outdoors, adesivos, camisetas, cartazes etc. Se você perguntar para seu filho ou neto, com certeza ele não vai 
saber sobre o que falamos. Esse personagem desapareceu de nossas vidas como se o assunto junto à população já tivesse 
sido resolvido. Porém o problema continua a nos assombrar.

O uso de outras ferramentas de comunicação, como aconteceu nos anos 70 com o “Sujismundo”, criadas para alertar a 
população sobre problemas relacionados ao meio ambiente e temas ligados ao lixo, está condicionado à relevância que o 
tema tem no dia a dia da sociedade. [...]

O público ainda não está totalmente preparado para as novas estratégias de comunicação voltadas para divulgar temas 
ambientais. Hoje, quem atua nos meios digitais e na internet deveria se predispor e colaborar para que haja uma 
conscientização para melhorar a qualidade de vida. [...]

Texto 13

Continue a leitura na próxima página...
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sta/tv/11458-consumo-2
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NO Finalmente cabe colocar em caráter provocativo algumas propostas que poderiam ser pensadas para futuras 
discussões e sensibilização da população como, por exemplo: é possível ser realizado um campeonato de surf em meio a um 
mar de garrafas pet e rejeitos orgânicos, como foi recentemente noticiado? [...] Como imaginar abastecer com água uma 
população de São Paulo, que terá aproximadamente 40 milhões de pessoas ao final deste século, com o alto índice de 
desmatamento e ocupação de áreas de mananciais? São questões que precisamos pensar e refletir agora, para que surjam 
melhores perspectivas amanhã.
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1. No início do texto 13, o autor se utiliza de sua memória pessoal para trazer a ideia principal a ser defendia. Que reflexão é
essa?_________________________________________________________________________________________________

2. Releia o trecho para responder às questões a. e b., abaixo “[...] Se você perguntar para seu filho ou neto, com certeza ele
não vai saber sobre o que falamos. [...]”.
a. Que sentido o elemento coesivo grifado expressa? __________________________________________________________
b. Qual palavra mostra um diálogo entre o locutor e o interlocutor? ________________________________________________

3. Nas palavras “Sujismundo” e “flashes”, quais funções diferentes os usos das aspas apresentam?
_____________________________________________________________________________________________________

4. Que consequências ruins o personagem “Sujismundo” mostrava ao público?
_____________________________________________________________________________________________________

5. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O uso de outras ferramentas de comunicação, como aconteceu nos
anos 70 com o “Sujismundo” [...]”?__________________________________________________________________________

6. No início do terceiro parágrafo, o autor argumenta trazendo um fato ou uma opinião?________________________________

7. Por que, segundo o texto, no terceiro parágrafo, quem atua nos meios digitais e na internet deveria se predispor e
colaborar?
____________________________________________________________________________________________________

8. Que palavra é utilizada para iniciar o parágrafo de conclusão? O que podemos inferir sobre essa palavra?
_____________________________________________________________________________________________________

9. Releia o último parágrafo. Quais provocações são feitas aos/às leitores(as)? Como essas foram realizadas?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

10. De que forma o texto está estruturado? Como cada parágrafo foi construído?
_____________________________________________________________________________________________________

Texto 14
1. Em relação ao público-alvo, qual é função social do texto 14?
______________________________________________________
______________________________________________________

2. No texto 14, os elementos verbais e não verbais constroem a
mensagem. De que forma isso acontece?
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Compare os textos 13 e 14 e diga como cada um veicula as
informações.
______________________________________________________
______________________________________________________

Adaptado de https://www.ecodebate.com.br/2015/07/15/meio-ambiente-e-sustentabilidade-discussao-deve-ser-permanente-artigo-de-francisco-oliveira/
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Texto 15

1. Qual é a tese defendia no texto 15?
_______________________________________________________________________________________________________

2. Em relação ao cenário mundial, trata-se de um fato ou de uma opinião, quando o texto diz que nunca estivemos tão
conectados uns com os outros pela tecnologia? Explique.
_______________________________________________________________________________________________________

3. De acordo com o primeiro parágrafo, qual é a consequência trazida pelo uso excessivo das redes sociais?
_______________________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, que consequências a solidão indesejada persistente traz?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Que argumentos são utilizados a favor da interação face a face?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Ao final, qual seria o lado positivo da interação nas plataformas digitais?
______________________________________________________________________________________________________

As redes sociais aumentam a nossa solidão?
De acordo com pesquisa, uso em excesso de tecnologias seria responsável pela deterioração das relações sociais e um

aumento da solidão
Marta Miret e Elvira Lara Pérez

Nós nunca estivemos tão conectados. As redes sociais podem fortalecer relacionamentos preexistentes e permitir que
novas conexões sejam estabelecidas. No entanto, o uso excessivo também pode nos fazer sentir mais sozinhos. Na Espanha,
92% das pessoas têm um smartphone e o utilizam principalmente para se comunicar por mensagens instantâneas com
aplicativos como o WhatsApp. Nós nos comunicamos mais com nossa família e amigos por mensagens instantâneas do que
face a face. Na verdade, passamos cada vez mais tempo interagindo com a mídia digital. Apesar disso, uma em cada três
pessoas se sente solitária.

A solidão indesejada tem consequências negativas para o bem-estar e a saúde. Quando persistente, pode levar a
mudanças negativas em nossos sistemas nervoso, imunológico e cardiovascular. A solidão indesejada pode até aumentar o
risco de morte — na mesma proporção que o fumo e mais do que a obesidade e a inatividade física.

Então, o contato cara a cara é melhor que a comunicação virtual? Um pilar essencial na felicidade são as relações
sociais. As pessoas que têm mais interações sociais face a face estão mais satisfeitas e têm um melhor estado de saúde em
comparação com aquelas com uma rede social limitada. Por outro lado, a comunicação através de plataformas digitais nos
permite nos expressar e construir a comunidade, mas parece ter um efeito negativo no bem-estar das pessoas que não têm
uma rede de apoio. [...]

Adaptado de https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2019/06/redes-sociais-aumentam-nossa-solidao.html

Na atual era das redes sociais, questões como consumismo, sustentabilidade,
manutenção e preservação da natureza são também muito discutidas porque estão
ligadas a nossa saúde mental. E por falar nisso, o que podemos pensar quando
vemos o sentimento de solidão no momento atual, de interação sem fronteiras?

Antes de ler o próximo texto integralmente, converse com seus(as) colegas
sobre a pergunta título do texto: "As redes sociais aumentam a nossa solidão?" Cada
um de vocês deve elaborar uma resposta fundamentada em argumentos
consistentes.

Após a conversa, vamos ler o próximo texto e conferir!
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Finalmente cabe colocar em caráter provocativo algumas propostas que poderiam ser pensadas para futuras

discussões e sensibilização da população como, por exemplo: é possível ser realizado um campeonato de surf em meio a um
mar de garrafas pet e rejeitos orgânicos, como foi recentemente noticiado? [...] Como imaginar abastecer com água uma
população de São Paulo, que terá aproximadamente 40 milhões de pessoas ao final deste século, com o alto índice de
desmatamento e ocupação de áreas de mananciais? São questões que precisamos pensar e refletir agora, para que surjam
melhores perspectivas amanhã.
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1. No início do texto 13, o autor se utiliza de sua memória pessoal para trazer a ideia principal a ser defendia. Que reflexão é
essa?_________________________________________________________________________________________________

2. Releia o trecho para responder às questões a. e b., abaixo “[...] Se você perguntar para seu filho ou neto, com certeza ele
não vai saber sobre o que falamos. [...]”.
a. Que sentido o elemento coesivo grifado expressa? __________________________________________________________
b. Qual palavra mostra um diálogo entre o locutor e o interlocutor? ________________________________________________

3. Nas palavras “Sujismundo” e “flashes”, quais funções diferentes os usos das aspas apresentam?
_____________________________________________________________________________________________________

4. Que consequências ruins o personagem “Sujismundo” mostrava ao público?
_____________________________________________________________________________________________________

5. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O uso de outras ferramentas de comunicação, como aconteceu nos
anos 70 com o “Sujismundo” [...]”?__________________________________________________________________________

6. No início do terceiro parágrafo, o autor argumenta trazendo um fato ou uma opinião?________________________________

7. Por que, segundo o texto, no terceiro parágrafo, quem atua nos meios digitais e na internet deveria se predispor e
colaborar?
____________________________________________________________________________________________________

8. Que palavra é utilizada para iniciar o parágrafo de conclusão? O que podemos inferir sobre essa palavra?
_____________________________________________________________________________________________________

9. Releia o último parágrafo. Quais provocações são feitas aos/às leitores(as)? Como essas foram realizadas?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

10. De que forma o texto está estruturado? Como cada parágrafo foi construído?
_____________________________________________________________________________________________________

Texto 14
1. Em relação ao público-alvo, qual é função social do texto 14?
______________________________________________________
______________________________________________________

2. No texto 14, os elementos verbais e não verbais constroem a
mensagem. De que forma isso acontece?
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Compare os textos 13 e 14 e diga como cada um veicula as
informações.
______________________________________________________
______________________________________________________

Adaptado de https://www.ecodebate.com.br/2015/07/15/meio-ambiente-e-sustentabilidade-discussao-deve-ser-permanente-artigo-de-francisco-oliveira/
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1. Qual é a tese defendia no texto 15?
_______________________________________________________________________________________________________

2. Em relação ao cenário mundial, trata-se de um fato ou de uma opinião, quando o texto diz que nunca estivemos tão
conectados uns com os outros pela tecnologia? Explique.
_______________________________________________________________________________________________________

3. De acordo com o primeiro parágrafo, qual é a consequência trazida pelo uso excessivo das redes sociais?
_______________________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, que consequências a solidão indesejada persistente traz?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Que argumentos são utilizados a favor da interação face a face?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Ao final, qual seria o lado positivo da interação nas plataformas digitais?
______________________________________________________________________________________________________

Texto 15
As redes sociais aumentam a nossa solidão?

De acordo com pesquisa, uso em excesso de tecnologias seria responsável pela deterioração das relações sociais e um 
aumento da solidão

Marta Miret e Elvira Lara Pérez

Nós nunca estivemos tão conectados. As redes sociais podem fortalecer relacionamentos preexistentes e permitir que 
novas conexões sejam estabelecidas. No entanto, o uso excessivo também pode nos fazer sentir mais sozinhos. Na Espanha, 
92% das pessoas têm um smartphone e o utilizam principalmente para se comunicar por mensagens instantâneas com 
aplicativos como o WhatsApp. Nós nos comunicamos mais com nossa família e amigos por mensagens instantâneas do que 
face a face. Na verdade, passamos cada vez mais tempo interagindo com a mídia digital. Apesar disso, uma em cada três 
pessoas se sente solitária.
     A solidão indesejada tem consequências negativas para o bem-estar e a saúde. Quando persistente, pode levar a 

mudanças negativas em nossos sistemas nervoso, imunológico e cardiovascular. A solidão indesejada pode até aumentar o 
risco de morte — na mesma proporção que o fumo e mais do que a obesidade e a inatividade física.

     Então, o contato cara a cara é melhor que a comunicação virtual? Um pilar essencial na felicidade são as relações 
sociais. As pessoas que têm mais interações sociais face a face estão mais satisfeitas e têm um melhor estado de saúde em 
comparação com aquelas com uma rede social limitada. Por outro lado, a comunicação através de plataformas digitais nos 
permite nos expressar e construir a comunidade, mas parece ter um efeito negativo no bem-estar das pessoas que não têm 
uma rede de apoio. [...]

Adaptado de https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2019/06/redes-sociais-aumentam-nossa-solidao.html

Na atual era das redes sociais, questões como consumismo, sustentabilidade, 
manutenção e preservação da natureza são também muito discutidas porque estão 
ligadas a nossa saúde mental. E por falar nisso, o que podemos pensar quando 
vemos o sentimento de solidão no momento atual, de interação sem fronteiras?
    Antes de ler o próximo texto integralmente, converse com seus(as) colegas 

sobre a pergunta título do texto: "As redes sociais aumentam a nossa solidão?" Cada 
um de vocês deve elaborar uma resposta fundamentada em 
argumentos consistentes.

Após a conversa, vamos ler o próximo texto e conferir!
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discussões e sensibilização da população como, por exemplo: é possível ser realizado um campeonato de surf em meio a um 
mar de garrafas pet e rejeitos orgânicos, como foi recentemente noticiado? [...] Como imaginar abastecer com água uma 
população de São Paulo, que terá aproximadamente 40 milhões de pessoas ao final deste século, com o alto índice de 
desmatamento e ocupação de áreas de mananciais? São questões que precisamos pensar e refletir agora, para que surjam 
melhores perspectivas amanhã.
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1. No início do texto 13, o autor se utiliza de sua memória pessoal para trazer a ideia principal a ser defendia. Que reflexão é
essa?_________________________________________________________________________________________________

2. Releia o trecho para responder às questões a. e b., abaixo “[...] Se você perguntar para seu filho ou neto, com certeza ele
não vai saber sobre o que falamos. [...]”.
a. Que sentido o elemento coesivo grifado expressa? __________________________________________________________
b. Qual palavra mostra um diálogo entre o locutor e o interlocutor? ________________________________________________

3. Nas palavras “Sujismundo” e “flashes”, quais funções diferentes os usos das aspas apresentam?
_____________________________________________________________________________________________________

4. Que consequências ruins o personagem “Sujismundo” mostrava ao público?
_____________________________________________________________________________________________________

5. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O uso de outras ferramentas de comunicação, como aconteceu nos
anos 70 com o “Sujismundo” [...]”?__________________________________________________________________________

6. No início do terceiro parágrafo, o autor argumenta trazendo um fato ou uma opinião?________________________________

7. Por que, segundo o texto, no terceiro parágrafo, quem atua nos meios digitais e na internet deveria se predispor e
colaborar?
____________________________________________________________________________________________________

8. Que palavra é utilizada para iniciar o parágrafo de conclusão? O que podemos inferir sobre essa palavra?
_____________________________________________________________________________________________________

9. Releia o último parágrafo. Quais provocações são feitas aos/às leitores(as)? Como essas foram realizadas?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

10. De que forma o texto está estruturado? Como cada parágrafo foi construído?
_____________________________________________________________________________________________________

Texto 14
1. Em relação ao público-alvo, qual é função social do texto 14?
______________________________________________________
______________________________________________________

2. No texto 14, os elementos verbais e não verbais constroem a
mensagem. De que forma isso acontece?
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Compare os textos 13 e 14 e diga como cada um veicula as
informações.
______________________________________________________
______________________________________________________

Adaptado de https://www.ecodebate.com.br/2015/07/15/meio-ambiente-e-sustentabilidade-discussao-deve-ser-permanente-artigo-de-francisco-oliveira/
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Texto 15

1. Qual é a tese defendia no texto 15?
_______________________________________________________________________________________________________

2. Em relação ao cenário mundial, trata-se de um fato ou de uma opinião, quando o texto diz que nunca estivemos tão
conectados uns com os outros pela tecnologia? Explique.
_______________________________________________________________________________________________________

3. De acordo com o primeiro parágrafo, qual é a consequência trazida pelo uso excessivo das redes sociais?
_______________________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, que consequências a solidão indesejada persistente traz?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Que argumentos são utilizados a favor da interação face a face?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Ao final, qual seria o lado positivo da interação nas plataformas digitais?
______________________________________________________________________________________________________

As redes sociais aumentam a nossa solidão?
De acordo com pesquisa, uso em excesso de tecnologias seria responsável pela deterioração das relações sociais e um

aumento da solidão
Marta Miret e Elvira Lara Pérez

Nós nunca estivemos tão conectados. As redes sociais podem fortalecer relacionamentos preexistentes e permitir que
novas conexões sejam estabelecidas. No entanto, o uso excessivo também pode nos fazer sentir mais sozinhos. Na Espanha,
92% das pessoas têm um smartphone e o utilizam principalmente para se comunicar por mensagens instantâneas com
aplicativos como o WhatsApp. Nós nos comunicamos mais com nossa família e amigos por mensagens instantâneas do que
face a face. Na verdade, passamos cada vez mais tempo interagindo com a mídia digital. Apesar disso, uma em cada três
pessoas se sente solitária.

A solidão indesejada tem consequências negativas para o bem-estar e a saúde. Quando persistente, pode levar a
mudanças negativas em nossos sistemas nervoso, imunológico e cardiovascular. A solidão indesejada pode até aumentar o
risco de morte — na mesma proporção que o fumo e mais do que a obesidade e a inatividade física.

Então, o contato cara a cara é melhor que a comunicação virtual? Um pilar essencial na felicidade são as relações
sociais. As pessoas que têm mais interações sociais face a face estão mais satisfeitas e têm um melhor estado de saúde em
comparação com aquelas com uma rede social limitada. Por outro lado, a comunicação através de plataformas digitais nos
permite nos expressar e construir a comunidade, mas parece ter um efeito negativo no bem-estar das pessoas que não têm
uma rede de apoio. [...]

Adaptado de https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2019/06/redes-sociais-aumentam-nossa-solidao.html

Na atual era das redes sociais, questões como consumismo, sustentabilidade,
manutenção e preservação da natureza são também muito discutidas porque estão
ligadas a nossa saúde mental. E por falar nisso, o que podemos pensar quando
vemos o sentimento de solidão no momento atual, de interação sem fronteiras?

Antes de ler o próximo texto integralmente, converse com seus(as) colegas
sobre a pergunta título do texto: "As redes sociais aumentam a nossa solidão?" Cada
um de vocês deve elaborar uma resposta fundamentada em argumentos
consistentes.

Após a conversa, vamos ler o próximo texto e conferir!
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Finalmente cabe colocar em caráter provocativo algumas propostas que poderiam ser pensadas para futuras
discussões e sensibilização da população como, por exemplo: é possível ser realizado um campeonato de surf em meio a um
mar de garrafas pet e rejeitos orgânicos, como foi recentemente noticiado? [...] Como imaginar abastecer com água uma
população de São Paulo, que terá aproximadamente 40 milhões de pessoas ao final deste século, com o alto índice de
desmatamento e ocupação de áreas de mananciais? São questões que precisamos pensar e refletir agora, para que surjam
melhores perspectivas amanhã.
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1. No início do texto 13, o autor se utiliza de sua memória pessoal para trazer a ideia principal a ser defendia. Que reflexão é
essa?_________________________________________________________________________________________________

2. Releia o trecho para responder às questões a. e b., abaixo “[...] Se você perguntar para seu filho ou neto, com certeza ele
não vai saber sobre o que falamos. [...]”.
a. Que sentido o elemento coesivo grifado expressa? __________________________________________________________
b. Qual palavra mostra um diálogo entre o locutor e o interlocutor? ________________________________________________

3. Nas palavras “Sujismundo” e “flashes”, quais funções diferentes os usos das aspas apresentam?
_____________________________________________________________________________________________________

4. Que consequências ruins o personagem “Sujismundo” mostrava ao público?
_____________________________________________________________________________________________________

5. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O uso de outras ferramentas de comunicação, como aconteceu nos
anos 70 com o “Sujismundo” [...]”?__________________________________________________________________________

6. No início do terceiro parágrafo, o autor argumenta trazendo um fato ou uma opinião?________________________________

7. Por que, segundo o texto, no terceiro parágrafo, quem atua nos meios digitais e na internet deveria se predispor e
colaborar?
____________________________________________________________________________________________________

8. Que palavra é utilizada para iniciar o parágrafo de conclusão? O que podemos inferir sobre essa palavra?
_____________________________________________________________________________________________________

9. Releia o último parágrafo. Quais provocações são feitas aos/às leitores(as)? Como essas foram realizadas?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

10. De que forma o texto está estruturado? Como cada parágrafo foi construído?
_____________________________________________________________________________________________________

Texto 14
1. Em relação ao público-alvo, qual é função social do texto 14?
______________________________________________________
______________________________________________________

2. No texto 14, os elementos verbais e não verbais constroem a
mensagem. De que forma isso acontece?
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Compare os textos 13 e 14 e diga como cada um veicula as
informações.
______________________________________________________
______________________________________________________

Adaptado de https://www.ecodebate.com.br/2015/07/15/meio-ambiente-e-sustentabilidade-discussao-deve-ser-permanente-artigo-de-francisco-oliveira/
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1. Qual é a tese defendia no texto 15?
_______________________________________________________________________________________________________

2. Em relação ao cenário mundial, trata-se de um fato ou de uma opinião, quando o texto diz que nunca estivemos tão
conectados uns com os outros pela tecnologia? Explique.
_______________________________________________________________________________________________________

3. De acordo com o primeiro parágrafo, qual é a consequência trazida pelo uso excessivo das redes sociais?
_______________________________________________________________________________________________________

4. No segundo parágrafo, que consequências a solidão indesejada persistente traz?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Que argumentos são utilizados a favor da interação face a face?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Ao final, qual seria o lado positivo da interação nas plataformas digitais?
______________________________________________________________________________________________________

Texto 15
As redes sociais aumentam a nossa solidão?

De acordo com pesquisa, uso em excesso de tecnologias seria responsável pela deterioração das relações sociais e um 
aumento da solidão

Marta Miret e Elvira Lara Pérez

Nós nunca estivemos tão conectados. As redes sociais podem fortalecer relacionamentos preexistentes e permitir que 
novas conexões sejam estabelecidas. No entanto, o uso excessivo também pode nos fazer sentir mais sozinhos. Na Espanha, 
92% das pessoas têm um smartphone e o utilizam principalmente para se comunicar por mensagens instantâneas com 
aplicativos como o WhatsApp. Nós nos comunicamos mais com nossa família e amigos por mensagens instantâneas do que 
face a face. Na verdade, passamos cada vez mais tempo interagindo com a mídia digital. Apesar disso, uma em cada três 
pessoas se sente solitária.
     A solidão indesejada tem consequências negativas para o bem-estar e a saúde. Quando persistente, pode levar a 

mudanças negativas em nossos sistemas nervoso, imunológico e cardiovascular. A solidão indesejada pode até aumentar o 
risco de morte — na mesma proporção que o fumo e mais do que a obesidade e a inatividade física.

     Então, o contato cara a cara é melhor que a comunicação virtual? Um pilar essencial na felicidade são as relações 
sociais. As pessoas que têm mais interações sociais face a face estão mais satisfeitas e têm um melhor estado de saúde em 
comparação com aquelas com uma rede social limitada. Por outro lado, a comunicação através de plataformas digitais nos 
permite nos expressar e construir a comunidade, mas parece ter um efeito negativo no bem-estar das pessoas que não têm 
uma rede de apoio. [...]

Adaptado de https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2019/06/redes-sociais-aumentam-nossa-solidao.html

Na atual era das redes sociais, questões como consumismo, sustentabilidade, 
manutenção e preservação da natureza são também muito discutidas porque estão 
ligadas a nossa saúde mental. E por falar nisso, o que podemos pensar quando 
vemos o sentimento de solidão no momento atual, de interação sem fronteiras?
    Antes de ler o próximo texto integralmente, converse com seus(as) colegas 

sobre a pergunta título do texto: "As redes sociais aumentam a nossa solidão?" Cada 
um de vocês deve elaborar uma resposta fundamentada em 
argumentos consistentes.

Após a conversa, vamos ler o próximo texto e conferir!
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Adaptado de https://deolhonofuturo.uninter.com/tecnologia-aproxima-pessoas-em-periodo-de-isolamento/

Texto 16
Tecnologia aproxima pessoas em período de isolamento

Ferramentas de videoconferência, redes sociais, aplicativos de entrega, canais de streaming e cursos a distância estão sendo 
mais utilizados no período de quarentena

 Na tentativa de limitar a disseminação do novo coronavírus, governos de vários estados do Brasil têm tomado medidas 
para aumentar o distanciamento social. Em tempos de quarentena, algumas soluções tecnológicas têm unido amigos e 
desconhecidos para minimizar o isolamento.

Durante este período, a tecnologia tem sido fundamental não só para passar o tempo navegando em redes sociais e 
em “streaming” (transmissão de conteúdo, como áudio ou vídeo, on-line), mas também — e principalmente — para dar 
continuidade as interações humanas. “Já que não podemos ter relacionamentos humanos nem ficar muito próximos, a 
internet cumpre esse papel, além de promover ações sociais como o compartilhamento de listas de supermercado, compra 
de produtores locais e outras ações. A  tecnologia tem esse objetivo, ser um canal facilitador para atividades humanas”, afirma 
Maria Carolina Avis, professora do curso de Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter.

 A tecnologia aproxima as pessoas não só em tempos de crise, mas no cotidiano. A chegada dos aplicativos, das redes 
sociais e até mesmo dos buscadores (como o Google) mudou o modo de vida. Maria afirma que o uso dessas soluções 
aumentou durante o isolamento social. “Já que não podemos ficar circulando, indo ao supermercado e nem a restaurantes, 
os serviços de delivery estão sendo muito utilizados. Aulas on-line, serviços de streaming (como o YouTube, por exemplo) e 
redes sociais acumulam absurdos números de acessos todos os dias durante a crise, já que as pessoas buscam 
entretenimento e uma atividade que ajude em suas tarefas”, comenta. [..]

1. Qual é a tese defendia no texto 16?
_____________________________________________________________________________________________________

2. No terceiro parágrafo, qual é a função das aspas?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Por que a internet foi muito utilizada nos tempos de isolamento social?
_____________________________________________________________________________________________________

4. Cite um exemplo usado para defender a ideia do aumento do uso das ferramentas tecnológicas em tempos de isolamento
social.
_____________________________________________________________________________________________________

5. Os textos 15 e 16 apontam duas opiniões distintas sobre os relacionamentos nas redes sociais. Quais seriam essas opiniões?
_____________________________________________________________________________________________________

Que tal transmitir a sua opinião por meio de um debate com amigos e familiares? Sobre qual tema da
atualidade você gostaria de falar? Após o debate, escreva um texto defendendo a sua opinião sobre o
tema.

     Para se inspirar, leia os textos deste seu material. Faça um resumo de cada um e destaque os pontos que mais 
chamaram a sua atenção. Observe como os argumentos foram utilizados para sustentar a tese e como as informações 
foram conduzidas na conclusão.

Pense no tema que gostaria de desenvolver. Qual será a sua tese? Que questões vai discutir? Quais argumentos 
sólidos você vai trazer para sustentar a sua reflexão principal? O que vai dizer para compor a conclusão? Planeje a sua 
escrita. Leia textos diferentes que tratem do tema escolhido por você. Lembre-se de que a tese se sustenta por meio dos 
argumentos. Quando for elaborar a conclusão, pense em uma possível solução para o problema ou em caminhos que 
levem a reflexões diversas sobre a tese levantada.

   Antes de escrever, faça o seu planejamento em um rascunho que oriente a sua escrita. Após a escrita, releia várias 
vezes o seu texto e faça a revisão. Por fim reescreva atentamente. Peça a orientação e combine toda a atividade com 
seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa. Que tal compartilhar seu texto em uma roda de leitura com a sua turma?

Para finalizar este bimestre e renovar as nossas esperanças para o próximo 
que virá, vamos ler um conto. 2121

LÍNGUA PORTUGUESA · 2ºSEMESTRE
/2021· 9ºANO

Tinham acabado de se mudar para aquela cidade. Passaram o primeiro dia ajeitando tudo. Mas, no segundo dia, o
homem foi trabalhar, a mulher quis conhecer a vizinha. O menino, para não ficar só num espaço que ainda não sentia seu, a
acompanhou.

Entrou na casa atrás da mãe, sem esperança de ser feliz. Estava cheio de sombras, sem os companheiros. Mas logo o
verde de seus olhos se refrescou com as coisas novas: a mulher suave, os quadros coloridos, o relógio cuco na parede. E, de
repente, o susto de algo a se enovelar em sua perna: o gato. Reagiu, afastando-se. O bichano, contudo, se aproximou de
novo, a maciez do pelo agradando. E a mão desceu numa carícia.

O menino experimentou de fininho uma alegria, como sopro de vento no rosto. Já se sentia menos solitário. Não vigorava
mais nele, unicamente, a satisfação do passado. A nova companhia o avivava. E era apenas o começo. Porque seu olhar
apanhou, como fruta na árvore, uma bola no canto da sala. Havia mais surpresas ali. Ouviu um som familiar: os pirilins do
videogame. E, em seguida, uma voz que gargalhava. Reconhecia o momento da jogada emocionante. Vinha lá do fundo da
casa o convite. O gato continuava afofando-se nas suas pernas. Mas elas queriam o corredor. E, na leveza de um pássaro, o
menino se desprendeu da mãe. Ela não percebeu, nem a dona da casa. Só ele sabia que avançava, tanta a sua lentidão:
assim é o imperceptível dos milagres.

Enfiou-se pelo corredor silencioso, farejando a descoberta. Deteve-se um instante. O ruído lúdico novamente atraiu o
menino. A voz o chamava sem saber seu nome.

Então chegou à porta do quarto - e lá estava o outro menino, que logo se virou ao dar pela sua presença. Miraram-se, os
olhos secos da diferença. Mas já se molhando por dentro, se amolecendo. O outro não lhe perguntou quem era nem de onde
vinha. Disse apenas: quer brincar? Queria. O Sol renasceu nele. Há tanto tempo precisava desse novo amigo.

Adaptado de https://novaescola.org.br/conteudo/3238/e-vem-o-sol

Texto 17

1. Como é o narrador do conto? Narrador- personagem ou narrador-observador?
_______________________________________________________________________________________________________

2. Qual o sentido da expressão destacada em "o susto de algo a se enovelar em sua perna: o gato."?
_____________________________________________________________________________
3. No segundo parágrafo, por que os olhos do menino se refrescaram?
_______________________________________________________________________________________________________

4. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O bichano, contudo, se aproximou de novo [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Em “[...] O menino experimentou de fininho uma alegria, como sopro de vento no rosto [...]”:
A) Qual o sentido da expressão "de fininho"?
_______________________________________________________________________________________________________

B) Qual o sentido estabelecido pelo termo "como"?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Em "Mas elas queriam o corredor.", que termo o pronome substitui? ______________________________________________

7. Por que, no terceiro parágrafo, o menino começou a se sentir menos solitário?
_______________________________________________________________________________________________________

8. O que fez o menino se desprender da mãe?
_______________________________________________________________________________________________________

9.Ao final do conto, o que podemos inferir sobre a expressão “[...] O Sol renasceu nele [....]”?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10. Qual é o tema do conto lido?
________________________________________________________________________________________________________

Sigamos, juntos, com força total ao próximo bimestre!

E vem o Sol
João Anzanello Carrascoza
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Tecnologia aproxima pessoas em período de isolamento

Ferramentas de videoconferência, redes sociais, aplicativos de entrega, canais de streaming e cursos a distância estão sendo
mais utilizados no período de quarentena

Na tentativa de limitar a disseminação do novo coronavírus, governos de vários estados do Brasil têm tomado medidas
para aumentar o distanciamento social. Em tempos de quarentena, algumas soluções tecnológicas têm unido amigos e
desconhecidos para minimizar o isolamento.

Durante este período, a tecnologia tem sido fundamental não só para passar o tempo navegando em redes sociais e
em “streaming” (transmissão de conteúdo, como áudio ou vídeo, on-line), mas também — e principalmente — para dar
continuidade as interações humanas. “Já que não podemos ter relacionamentos humanos nem ficar muito próximos, a
internet cumpre esse papel, além de promover ações sociais como o compartilhamento de listas de supermercado, compra
de produtores locais e outras ações. A tecnologia tem esse objetivo, ser um canal facilitador para atividades humanas”, afirma
Maria Carolina Avis, professora do curso de Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter.

A tecnologia aproxima as pessoas não só em tempos de crise, mas no cotidiano. A chegada dos aplicativos, das redes
sociais e até mesmo dos buscadores (como o Google) mudou o modo de vida. Maria afirma que o uso dessas soluções
aumentou durante o isolamento social. “Já que não podemos ficar circulando, indo ao supermercado e nem a restaurantes,
os serviços de delivery estão sendo muito utilizados. Aulas on-line, serviços de streaming (como o YouTube, por exemplo) e
redes sociais acumulam absurdos números de acessos todos os dias durante a crise, já que as pessoas buscam
entretenimento e uma atividade que ajude em suas tarefas”, comenta. [..]

Adaptado de https://deolhonofuturo.uninter.com/tecnologia-aproxima-pessoas-em-periodo-de-isolamento/

Texto 16

1. Qual é a tese defendia no texto 16?
_____________________________________________________________________________________________________

2. No terceiro parágrafo, qual é a função das aspas?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Por que a internet foi muito utilizada nos tempos de isolamento social?
_____________________________________________________________________________________________________

4. Cite um exemplo usado para defender a ideia do aumento do uso das ferramentas tecnológicas em tempos de isolamento
social.
_____________________________________________________________________________________________________

5. Os textos 15 e 16 apontam duas opiniões distintas sobre os relacionamentos nas redes sociais. Quais seriam essas opiniões?
_____________________________________________________________________________________________________

Que tal transmitir a sua opinião por meio de um debate com amigos e familiares? Sobre qual tema da
atualidade você gostaria de falar? Após o debate, escreva um texto defendendo a sua opinião sobre o

tema.
Para se inspirar, leia os textos deste seu material. Faça um resumo de cada um e destaque os pontos que mais

chamaram a sua atenção. Observe como os argumentos foram utilizados para sustentar a tese e como as informações
foram conduzidas na conclusão.

Pense no tema que gostaria de desenvolver. Qual será a sua tese? Que questões vai discutir? Quais argumentos
sólidos você vai trazer para sustentar a sua reflexão principal? O que vai dizer para compor a conclusão? Planeje a sua
escrita. Leia textos diferentes que tratem do tema escolhido por você. Lembre-se de que a tese se sustenta por meio dos
argumentos. Quando for elaborar a conclusão, pense em uma possível solução para o problema ou em caminhos que
levem a reflexões diversas sobre a tese levantada.

Antes de escrever, faça o seu planejamento em um rascunho que oriente a sua escrita. Após a escrita, releia várias
vezes o seu texto e faça a revisão. Por fim reescreva atentamente. Peça a orientação e combine toda a atividade com
seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa. Que tal compartilhar seu texto em uma roda de leitura com a sua turma?

Para finalizar este bimestre e renovar as nossas esperanças para o próximo
que virá, vamos ler um conto. 2121

LÍNGUA PORTUGUESA · 2º SEMESTRE / 2021 · 9º ANO

Tinham acabado de se mudar para aquela cidade. Passaram o primeiro dia ajeitando tudo. Mas, no segundo dia, o 
homem foi trabalhar, a mulher quis conhecer a vizinha. O menino, para não ficar só num espaço que ainda não sentia seu, a 
acompanhou.
       Entrou na casa atrás da mãe, sem esperança de ser feliz. Estava cheio de sombras, sem os companheiros. Mas logo o 

verde de seus olhos se refrescou com as coisas novas: a mulher suave, os quadros coloridos, o relógio cuco na parede. E, de 
repente, o susto de algo a se enovelar em sua perna: o gato. Reagiu, afastando-se. O bichano, contudo, se aproximou de 
novo, a maciez do pelo agradando. E a mão desceu numa carícia.

 O menino experimentou de fininho uma alegria, como sopro de vento no rosto. Já se sentia menos solitário. Não vigorava 
mais nele, unicamente, a satisfação do passado. A nova companhia o avivava. E era apenas o começo. Porque seu olhar 
apanhou, como fruta na árvore, uma bola no canto da sala. Havia mais surpresas ali. Ouviu um som familiar: os pirilins do 
videogame. E, em seguida, uma voz que gargalhava. Reconhecia o momento da jogada emocionante. Vinha lá do fundo da 
casa o convite. O gato continuava afofando-se nas suas pernas. Mas elas queriam o corredor. E, na leveza de um pássaro, o 
menino se desprendeu da mãe. Ela não percebeu, nem a dona da casa. Só ele sabia que avançava, tanta a sua lentidão: 
assim é o imperceptível dos milagres.

 Enfiou-se pelo corredor silencioso, farejando a descoberta. Deteve-se um instante. O ruído lúdico novamente atraiu 
o menino. A voz o chamava sem saber seu nome.

  Então chegou à porta do quarto – e lá estava o outro menino, que logo se virou ao dar pela sua presença. Miraram-se, os 
olhos secos da diferença. Mas já se molhando por dentro, se amolecendo. O outro não lhe perguntou quem era nem de 
onde vinha. Disse apenas: quer brincar? Queria. O Sol renasceu nele. Há tanto tempo precisava desse novo amigo.

Adaptado de https://novaescola.org.br/conteudo/3238/e-vem-o-sol

Texto 17

1. Como é o narrador do conto? Narrador-personagem ou narrador-observador?
_______________________________________________________________________________________________________

2. Qual o sentido da expressão destacada em "o susto de algo a se enovelar em sua perna: o gato."?
_____________________________________________________________________________
3. No segundo parágrafo, por que os olhos do menino se refrescaram?
_______________________________________________________________________________________________________

4. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O bichano, contudo, se aproximou de novo [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Em “[...] O menino experimentou de fininho uma alegria, como sopro de vento no rosto [...]”:
A) Qual o sentido da expressão "de fininho"?
_______________________________________________________________________________________________________

B) Qual o sentido estabelecido pelo termo "como"?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Em "Mas elas queriam o corredor.", que termo o pronome substitui? ______________________________________________

7. Por que, no terceiro parágrafo, o menino começou a se sentir menos solitário?
_______________________________________________________________________________________________________

8. O que fez o menino se desprender da mãe?
_______________________________________________________________________________________________________

9.Ao final do conto, o que podemos inferir sobre a expressão “[...] O Sol renasceu nele [....]”?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10. Qual é o tema do conto lido?
________________________________________________________________________________________________________

Sigamos, juntos, com força total ao próximo bimestre!

E vem o Sol
João Anzanello Carrascoza
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Adaptado de https://deolhonofuturo.uninter.com/tecnologia-aproxima-pessoas-em-periodo-de-isolamento/

Texto 16
Tecnologia aproxima pessoas em período de isolamento

Ferramentas de videoconferência, redes sociais, aplicativos de entrega, canais de streaming e cursos a distância estão sendo 
mais utilizados no período de quarentena

 Na tentativa de limitar a disseminação do novo coronavírus, governos de vários estados do Brasil têm tomado medidas 
para aumentar o distanciamento social. Em tempos de quarentena, algumas soluções tecnológicas têm unido amigos e 
desconhecidos para minimizar o isolamento.

Durante este período, a tecnologia tem sido fundamental não só para passar o tempo navegando em redes sociais e 
em “streaming” (transmissão de conteúdo, como áudio ou vídeo, on-line), mas também — e principalmente — para dar 
continuidade as interações humanas. “Já que não podemos ter relacionamentos humanos nem ficar muito próximos, a 
internet cumpre esse papel, além de promover ações sociais como o compartilhamento de listas de supermercado, compra 
de produtores locais e outras ações. A  tecnologia tem esse objetivo, ser um canal facilitador para atividades humanas”, afirma 
Maria Carolina Avis, professora do curso de Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter.

 A tecnologia aproxima as pessoas não só em tempos de crise, mas no cotidiano. A chegada dos aplicativos, das redes 
sociais e até mesmo dos buscadores (como o Google) mudou o modo de vida. Maria afirma que o uso dessas soluções 
aumentou durante o isolamento social. “Já que não podemos ficar circulando, indo ao supermercado e nem a restaurantes, 
os serviços de delivery estão sendo muito utilizados. Aulas on-line, serviços de streaming (como o YouTube, por exemplo) e 
redes sociais acumulam absurdos números de acessos todos os dias durante a crise, já que as pessoas buscam 
entretenimento e uma atividade que ajude em suas tarefas”, comenta. [..]

1. Qual é a tese defendia no texto 16?
_____________________________________________________________________________________________________

2. No terceiro parágrafo, qual é a função das aspas?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Por que a internet foi muito utilizada nos tempos de isolamento social?
_____________________________________________________________________________________________________

4. Cite um exemplo usado para defender a ideia do aumento do uso das ferramentas tecnológicas em tempos de isolamento
social.
_____________________________________________________________________________________________________

5. Os textos 15 e 16 apontam duas opiniões distintas sobre os relacionamentos nas redes sociais. Quais seriam essas opiniões?
_____________________________________________________________________________________________________

Que tal transmitir a sua opinião por meio de um debate com amigos e familiares? Sobre qual tema da
atualidade você gostaria de falar? Após o debate, escreva um texto defendendo a sua opinião sobre o
tema.

     Para se inspirar, leia os textos deste seu material. Faça um resumo de cada um e destaque os pontos que mais 
chamaram a sua atenção. Observe como os argumentos foram utilizados para sustentar a tese e como as informações 
foram conduzidas na conclusão.

Pense no tema que gostaria de desenvolver. Qual será a sua tese? Que questões vai discutir? Quais argumentos 
sólidos você vai trazer para sustentar a sua reflexão principal? O que vai dizer para compor a conclusão? Planeje a sua 
escrita. Leia textos diferentes que tratem do tema escolhido por você. Lembre-se de que a tese se sustenta por meio dos 
argumentos. Quando for elaborar a conclusão, pense em uma possível solução para o problema ou em caminhos que 
levem a reflexões diversas sobre a tese levantada.

   Antes de escrever, faça o seu planejamento em um rascunho que oriente a sua escrita. Após a escrita, releia várias 
vezes o seu texto e faça a revisão. Por fim reescreva atentamente. Peça a orientação e combine toda a atividade com 
seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa. Que tal compartilhar seu texto em uma roda de leitura com a sua turma?

Para finalizar este bimestre e renovar as nossas esperanças para o próximo 
que virá, vamos ler um conto. 2121

LÍNGUA PORTUGUESA · 2ºSEMESTRE
/2021· 9ºANO

Tinham acabado de se mudar para aquela cidade. Passaram o primeiro dia ajeitando tudo. Mas, no segundo dia, o
homem foi trabalhar, a mulher quis conhecer a vizinha. O menino, para não ficar só num espaço que ainda não sentia seu, a
acompanhou.

Entrou na casa atrás da mãe, sem esperança de ser feliz. Estava cheio de sombras, sem os companheiros. Mas logo o
verde de seus olhos se refrescou com as coisas novas: a mulher suave, os quadros coloridos, o relógio cuco na parede. E, de
repente, o susto de algo a se enovelar em sua perna: o gato. Reagiu, afastando-se. O bichano, contudo, se aproximou de
novo, a maciez do pelo agradando. E a mão desceu numa carícia.

O menino experimentou de fininho uma alegria, como sopro de vento no rosto. Já se sentia menos solitário. Não vigorava
mais nele, unicamente, a satisfação do passado. A nova companhia o avivava. E era apenas o começo. Porque seu olhar
apanhou, como fruta na árvore, uma bola no canto da sala. Havia mais surpresas ali. Ouviu um som familiar: os pirilins do
videogame. E, em seguida, uma voz que gargalhava. Reconhecia o momento da jogada emocionante. Vinha lá do fundo da
casa o convite. O gato continuava afofando-se nas suas pernas. Mas elas queriam o corredor. E, na leveza de um pássaro, o
menino se desprendeu da mãe. Ela não percebeu, nem a dona da casa. Só ele sabia que avançava, tanta a sua lentidão:
assim é o imperceptível dos milagres.

Enfiou-se pelo corredor silencioso, farejando a descoberta. Deteve-se um instante. O ruído lúdico novamente atraiu o
menino. A voz o chamava sem saber seu nome.

Então chegou à porta do quarto - e lá estava o outro menino, que logo se virou ao dar pela sua presença. Miraram-se, os
olhos secos da diferença. Mas já se molhando por dentro, se amolecendo. O outro não lhe perguntou quem era nem de onde
vinha. Disse apenas: quer brincar? Queria. O Sol renasceu nele. Há tanto tempo precisava desse novo amigo.

Adaptado de https://novaescola.org.br/conteudo/3238/e-vem-o-sol

Texto 17

1. Como é o narrador do conto? Narrador- personagem ou narrador-observador?
_______________________________________________________________________________________________________

2. Qual o sentido da expressão destacada em "o susto de algo a se enovelar em sua perna: o gato."?
_____________________________________________________________________________
3. No segundo parágrafo, por que os olhos do menino se refrescaram?
_______________________________________________________________________________________________________

4. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O bichano, contudo, se aproximou de novo [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Em “[...] O menino experimentou de fininho uma alegria, como sopro de vento no rosto [...]”:
A) Qual o sentido da expressão "de fininho"?
_______________________________________________________________________________________________________

B) Qual o sentido estabelecido pelo termo "como"?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Em "Mas elas queriam o corredor.", que termo o pronome substitui? ______________________________________________

7. Por que, no terceiro parágrafo, o menino começou a se sentir menos solitário?
_______________________________________________________________________________________________________

8. O que fez o menino se desprender da mãe?
_______________________________________________________________________________________________________

9.Ao final do conto, o que podemos inferir sobre a expressão “[...] O Sol renasceu nele [....]”?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10. Qual é o tema do conto lido?
________________________________________________________________________________________________________

Sigamos, juntos, com força total ao próximo bimestre!

E vem o Sol
João Anzanello Carrascoza
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Tecnologia aproxima pessoas em período de isolamento
Ferramentas de videoconferência, redes sociais, aplicativos de entrega, canais de streaming e cursos a distância estão sendo

mais utilizados no período de quarentena

Na tentativa de limitar a disseminação do novo coronavírus, governos de vários estados do Brasil têm tomado medidas
para aumentar o distanciamento social. Em tempos de quarentena, algumas soluções tecnológicas têm unido amigos e
desconhecidos para minimizar o isolamento.

Durante este período, a tecnologia tem sido fundamental não só para passar o tempo navegando em redes sociais e
em “streaming” (transmissão de conteúdo, como áudio ou vídeo, on-line), mas também — e principalmente — para dar
continuidade as interações humanas. “Já que não podemos ter relacionamentos humanos nem ficar muito próximos, a
internet cumpre esse papel, além de promover ações sociais como o compartilhamento de listas de supermercado, compra
de produtores locais e outras ações. A tecnologia tem esse objetivo, ser um canal facilitador para atividades humanas”, afirma
Maria Carolina Avis, professora do curso de Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter.

A tecnologia aproxima as pessoas não só em tempos de crise, mas no cotidiano. A chegada dos aplicativos, das redes
sociais e até mesmo dos buscadores (como o Google) mudou o modo de vida. Maria afirma que o uso dessas soluções
aumentou durante o isolamento social. “Já que não podemos ficar circulando, indo ao supermercado e nem a restaurantes,
os serviços de delivery estão sendo muito utilizados. Aulas on-line, serviços de streaming (como o YouTube, por exemplo) e
redes sociais acumulam absurdos números de acessos todos os dias durante a crise, já que as pessoas buscam
entretenimento e uma atividade que ajude em suas tarefas”, comenta. [..]

Adaptado de https://deolhonofuturo.uninter.com/tecnologia-aproxima-pessoas-em-periodo-de-isolamento/

Texto 16

1. Qual é a tese defendia no texto 16?
_____________________________________________________________________________________________________

2. No terceiro parágrafo, qual é a função das aspas?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Por que a internet foi muito utilizada nos tempos de isolamento social?
_____________________________________________________________________________________________________

4. Cite um exemplo usado para defender a ideia do aumento do uso das ferramentas tecnológicas em tempos de isolamento
social.
_____________________________________________________________________________________________________

5. Os textos 15 e 16 apontam duas opiniões distintas sobre os relacionamentos nas redes sociais. Quais seriam essas opiniões?
_____________________________________________________________________________________________________

Que tal transmitir a sua opinião por meio de um debate com amigos e familiares? Sobre qual tema da
atualidade você gostaria de falar? Após o debate, escreva um texto defendendo a sua opinião sobre o

tema.
Para se inspirar, leia os textos deste seu material. Faça um resumo de cada um e destaque os pontos que mais

chamaram a sua atenção. Observe como os argumentos foram utilizados para sustentar a tese e como as informações
foram conduzidas na conclusão.

Pense no tema que gostaria de desenvolver. Qual será a sua tese? Que questões vai discutir? Quais argumentos
sólidos você vai trazer para sustentar a sua reflexão principal? O que vai dizer para compor a conclusão? Planeje a sua
escrita. Leia textos diferentes que tratem do tema escolhido por você. Lembre-se de que a tese se sustenta por meio dos
argumentos. Quando for elaborar a conclusão, pense em uma possível solução para o problema ou em caminhos que
levem a reflexões diversas sobre a tese levantada.

Antes de escrever, faça o seu planejamento em um rascunho que oriente a sua escrita. Após a escrita, releia várias
vezes o seu texto e faça a revisão. Por fim reescreva atentamente. Peça a orientação e combine toda a atividade com
seu/sua Professor(a) de Língua Portuguesa. Que tal compartilhar seu texto em uma roda de leitura com a sua turma?

Para finalizar este bimestre e renovar as nossas esperanças para o próximo
que virá, vamos ler um conto. 2121

LÍNGUA PORTUGUESA · 2º SEMESTRE / 2021 · 9º ANO

Tinham acabado de se mudar para aquela cidade. Passaram o primeiro dia ajeitando tudo. Mas, no segundo dia, o 
homem foi trabalhar, a mulher quis conhecer a vizinha. O menino, para não ficar só num espaço que ainda não sentia seu, a 
acompanhou.
       Entrou na casa atrás da mãe, sem esperança de ser feliz. Estava cheio de sombras, sem os companheiros. Mas logo o 

verde de seus olhos se refrescou com as coisas novas: a mulher suave, os quadros coloridos, o relógio cuco na parede. E, de 
repente, o susto de algo a se enovelar em sua perna: o gato. Reagiu, afastando-se. O bichano, contudo, se aproximou de 
novo, a maciez do pelo agradando. E a mão desceu numa carícia.

 O menino experimentou de fininho uma alegria, como sopro de vento no rosto. Já se sentia menos solitário. Não vigorava 
mais nele, unicamente, a satisfação do passado. A nova companhia o avivava. E era apenas o começo. Porque seu olhar 
apanhou, como fruta na árvore, uma bola no canto da sala. Havia mais surpresas ali. Ouviu um som familiar: os pirilins do 
videogame. E, em seguida, uma voz que gargalhava. Reconhecia o momento da jogada emocionante. Vinha lá do fundo da 
casa o convite. O gato continuava afofando-se nas suas pernas. Mas elas queriam o corredor. E, na leveza de um pássaro, o 
menino se desprendeu da mãe. Ela não percebeu, nem a dona da casa. Só ele sabia que avançava, tanta a sua lentidão: 
assim é o imperceptível dos milagres.

 Enfiou-se pelo corredor silencioso, farejando a descoberta. Deteve-se um instante. O ruído lúdico novamente atraiu 
o menino. A voz o chamava sem saber seu nome.

  Então chegou à porta do quarto – e lá estava o outro menino, que logo se virou ao dar pela sua presença. Miraram-se, os 
olhos secos da diferença. Mas já se molhando por dentro, se amolecendo. O outro não lhe perguntou quem era nem de 
onde vinha. Disse apenas: quer brincar? Queria. O Sol renasceu nele. Há tanto tempo precisava desse novo amigo.

Adaptado de https://novaescola.org.br/conteudo/3238/e-vem-o-sol

Texto 17

1. Como é o narrador do conto? Narrador-personagem ou narrador-observador?
_______________________________________________________________________________________________________

2. Qual o sentido da expressão destacada em "o susto de algo a se enovelar em sua perna: o gato."?
_____________________________________________________________________________
3. No segundo parágrafo, por que os olhos do menino se refrescaram?
_______________________________________________________________________________________________________

4. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em “[...] O bichano, contudo, se aproximou de novo [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Em “[...] O menino experimentou de fininho uma alegria, como sopro de vento no rosto [...]”:
A) Qual o sentido da expressão "de fininho"?
_______________________________________________________________________________________________________

B) Qual o sentido estabelecido pelo termo "como"?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Em "Mas elas queriam o corredor.", que termo o pronome substitui? ______________________________________________

7. Por que, no terceiro parágrafo, o menino começou a se sentir menos solitário?
_______________________________________________________________________________________________________

8. O que fez o menino se desprender da mãe?
_______________________________________________________________________________________________________

9.Ao final do conto, o que podemos inferir sobre a expressão “[...] O Sol renasceu nele [....]”?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10. Qual é o tema do conto lido?
________________________________________________________________________________________________________

Sigamos, juntos, com força total ao próximo bimestre!

E vem o Sol
João Anzanello Carrascoza
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Encantos da Natureza
Tião Carreiro e Pardinho

Tu que não tivestes a felicidade
Deixa a cidade e vem conhecer
Meu sertão querido, meu reino encantado
Meu berço adorado que me viu nascer
Venha mais depressa, não fique pensando
Estou te esperando para te mostrar
Vou mostrar os lindos rios de águas claras
E as belezas raras do nosso luar

Quando a Lua nasce por detrás da mata
Fica cor de prata a imensidão
Então fico horas e horas olhando
A Lua banhando lá no ribeirão
Muitos não se importam com este luar
Nem lembram de olhar o luar na serra
Mas estes não vivem, são seres humanos
Que estão vegetando em cima da terra
[...]
Adaptado de https://www.letras.mus.br/tiao-carreiro-e-pardinho/710640/

Os poemas 
Mário Quintana 

Os poemas são pássaros que chegam 
não se sabe de onde e pousam
no livro que lês. 
Quando fechas o livro, eles alçam voo 
como de um alçapão. 
Eles não têm pouso 
nem porto 
alimentam-se um instante em cada par de mãos 
e partem. 
E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 
no maravilhoso espanto de saberes 
que o alimento deles já estava em ti... 

QUINTANA, Mário. Esconderijos do tempo. São Paulo: Globo, 2005, p. 27.

Bem-vindos(as) ao quarto bimestre! Vamos iniciar falando sobre aquela que está
em todos os lugares e que, em nós, desperta as mais diferentes sensações: a
poesia! Você já percebeu que a nossa sensibilidade tem uma escuta natural para a
poesia? Leia com fluência e expressividade os textos de diferentes gêneros a seguir!
A beleza encantadora da natureza está repleta de poesia.

Um poema, sempre transbordado de poesia, além de emocionar o(a) leitor(a), é capaz de aflorar
nossos sentimentos, expressar formas de pensar e provocar inúmeras reflexões sobre a vida.

1. No texto, os poemas são comparados aos pássaros? Há um
verso que comprove essa informação?
___________________________________________________

2. Que sentido tem o elemento coesivo em “[...] Quando fechas
o livro [...]”__________________________________________

3. Que sentido tem a palavra “então”, no décimo verso?
___________________________________________________

4. Compare os textos 1 e 2, estabelecendo semelhanças e
diferenças entre ambos.
___________________________________________________

5. Quais hipóteses de leitura podemos fazer, a partir da
comparação entre os poemas e os pássaros?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Qual é o tema da letra de canção?
_________________________________________________________

2. Na primeira estrofe, quais marcas linguísticas mostram a 
interlocução com os(as) leitores(as)?___________________________

3. Que sentido podemos inferir pela expressão “reino encantado”, no 
terceiro verso?
_________________________________________________________

4. Após a leitura da letra de canção, podemos inferir um sentido 
afetivo em “meu sertão querido”, “meu reino encantado” e “meu berço 
adorado”? Explique. 
_________________________________________________________

5. Que circunstância o elemento coesivo destacado revela em “[...] 
Quando a Lua nasce por detrás da mata [...]”? ___________________

6. Que causa faz a imensidão ficar na cor prata?
_________________________________________________________

7. Ao final da segunda estrofe, quando o eu lírico fala dos seres 
humanos, notamos um fato ou uma opinião? Por quê?
_________________________________________________________

Texto 1 

Texto 2 

Leia com fluência e 
expressividade os 
textos desta página! POEMA é um texto literário organizado em versos. Há também textos literários em prosa.

POESIA, de forma geral, pode ser compreendida como tudo o que toca a sensibilidade.
Sugerir emoções através das diferentes linguagens – e não só pela palavra – é poesia.

2323
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Carlos Drummond de Andrade

Certa palavra dorme na sombra
de um livro raro.
Como desencantá-la?
É a senha da vida
a senha do mundo.
Vou procurá-la.

Vou procurá-la a vida inteira
no mundo todo.
Se tarda o encontro, se não a encontro,
não desanimo,
procuro sempre.

Procuro sempre, e minha procura
ficará sendo
minha palavra.

Texto 3 

1. Que sentido podemos inferir pela palavra destacada em: “[...] Certa
palavra dorme na sombra [...]”?
__________________________________________________________

2 . Como está a palavra no início do poema?
__________________________________________________________

3. A que se refere o termo destacado em “[...] Como desencantá-la? [...]”?
__________________________________________________________

4. Qual é o sentido expressivo transmitido pelo verbo desencantar?
__________________________________________________________

5. Em relação ao poema, que hipóteses de leitura podemos fazer sobre o
título do texto 4?
__________________________________________________________

6. Que sentido expressa o elemento coesivo em “[...] Se tarda o encontro,
se não a encontro [...]”? _______________________________________

Poema
Manoel de Barros

A poesia está guardada nas palavras – é tudo que eu sei.
Meu fado é o de não saber quase tudo.
Sobre o nada eu tenho profundidades.
Não tenho conexões com a realidade.
Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.
Para mim poderoso é aquele que descobre as
insignificâncias
(do mundo e as nossas).
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.
Fiquei emocionado.
Sou fraco para elogios.

BARROS, Manoel de. Tratado geral das grandezas do infinito. São Paulo: Record, 2001. Texto 4 

1. No verso “[...] Meu fado é o de não saber quase
tudo[...]”, o que podemos inferir sobre o eu lírico?
______________________________________________

2. Que sentido tem a palavra “insignificâncias” no poema?
______________________________________________

3. Qual é a função dos parênteses no texto?
______________________________________________

4. Em “[...] Para mim poderoso é aquele que descobre
[...]”, encontramos um fato ou uma opinião do eu lírico?
______________________________________________

5. Há efeito de humor e ironia no final do poema. Como
isso acontece?__________________________________

A palavra
Pablo Neruda
[...] ... Amo tanto as palavras... As inesperadas... As que avidamente a gente espera, espreita até que de repente caem... [...]
Brilham como pedras coloridas, saltam como peixes de prata, são espuma, fio, metal, orvalho... Persigo algumas palavras...
São tão belas que quero colocá-las todas em meu poema... [...] Tudo está na palavra... [...]. São antiquíssimas e
recentíssimas. Vivem no féretro escondido e na flor apenas desabrochada...[...]

NERUDA, Pablo. Confesso que Vivi — Memórias. Rio de Janeiro: Difel, 1978.

Texto 5

1. Os textos 3 e 4 são diferentes do texto 5, em relação às estruturas e os propósitos comunicativos? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________________
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Encantos da Natureza
Tião Carreiro e Pardinho

Tu que não tivestes a felicidade
Deixa a cidade e vem conhecer
Meu sertão querido, meu reino encantado
Meu berço adorado que me viu nascer
Venha mais depressa, não fique pensando
Estou te esperando para te mostrar
Vou mostrar os lindos rios de águas claras
E as belezas raras do nosso luar

Quando a Lua nasce por detrás da mata
Fica cor de prata a imensidão
Então fico horas e horas olhando
A Lua banhando lá no ribeirão
Muitos não se importam com este luar
Nem lembram de olhar o luar na serra
Mas estes não vivem, são seres humanos
Que estão vegetando em cima da terra
[...]
Adaptado de https://www.letras.mus.br/tiao-carreiro-e-pardinho/710640/

Os poemas
Mário Quintana

Os poemas são pássaros que chegam
não se sabe de onde e pousam
no livro que lês. 
Quando fechas o livro, eles alçam voo 
como de um alçapão.
Eles não têm pouso
nem porto 
alimentam-se um instante em cada par de mãos
e partem.
E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 
no maravilhoso espanto de saberes
que o alimento deles já estava em ti...

QUINTANA, Mário. Esconderijos do tempo. São Paulo: Globo, 2005, p. 27.

Bem-vindos(as) ao quarto bimestre! Vamos iniciar falando sobre aquela que está
em todos os lugares e que, em nós, desperta as mais diferentes sensações: a
poesia! Você já percebeu que a nossa sensibilidade tem uma escuta natural para a
poesia? Leia com fluência e expressividade os textos de diferentes gêneros a seguir!
A beleza encantadora da natureza está repleta de poesia.

Um poema, sempre transbordado de poesia, além de emocionar o(a) leitor(a), é capaz de aflorar
nossos sentimentos, expressar formas de pensar e provocar inúmeras reflexões sobre a vida.

1. No texto, os poemas são comparados aos pássaros? Há um
verso que comprove essa informação?
________________________________________________

2. Que sentido tem o elemento coesivo em “[...] Quando fechas
o livro [...]”__________________________________

3. Que sentido tem a palavra “então”, no décimo verso?
________________________________________________

4. Compare os textos 1 e 2, estabelecendo semelhanças e
diferenças entre ambos.
________________________________________________

5. Quais hipóteses de leitura podemos fazer, a partir da
comparação entre os poemas e os pássaros?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Qual é o tema da letra de canção?
___________________________________________________

2. Na primeira estrofe, quais marcas linguísticas mostram a
interlocução com os(as) leitores(as)?_____________________

3. Que sentido podemos inferir pela expressão “reino encantado”, no
terceiro verso?
___________________________________________________

4. Após a leitura da letra de canção, podemos inferir um sentido
afetivo em “meu sertão querido”, “meu reino encantado” e “meu berço
adorado”? Explique.
___________________________________________________

5. Que circunstância o elemento coesivo destacado revela em “[...]
Quando a Lua nasce por detrás da mata [...]”? __________

6. Que causa faz a imensidão ficar na cor prata?
___________________________________________________

7. Ao final da segunda estrofe, quando o eu lírico fala dos seres
humanos, notamos um fato ou uma opinião? Por quê?
___________________________________________________

Texto 1 

Texto 2 

Leia com fluência e 
expressividade os 
textos desta página! POEMA é um texto literário organizado em versos. Há também textos literários em prosa.

POESIA, de forma geral, pode ser compreendida como tudo o que toca a sensibilidade.
Sugerir emoções através das diferentes linguagens – e não só pela palavra – é poesia.

2323

LÍNGUA PORTUGUESA · 2º SEMESTRE / 2021 · 9º ANOA palavra mágica 
Carlos Drummond de Andrade

Certa palavra dorme na sombra
de um livro raro.
Como desencantá-la?
É a senha da vida
a senha do mundo.
Vou procurá-la.

Vou procurá-la a vida inteira
no mundo todo.
Se tarda o encontro, se não a encontro,
não desanimo,
procuro sempre.

Procuro sempre, e minha procura
ficará sendo
minha palavra.

Texto 3 

1. Que sentido podemos inferir pela palavra destacada em: “[...] Certa
palavra dorme na sombra [...]”?
__________________________________________________________

2 . Como está a palavra no início do poema?
__________________________________________________________

3. A que se refere o termo destacado em “[...] Como desencantá-la? [...]”?
__________________________________________________________

4. Qual é o sentido expressivo transmitido pelo verbo desencantar?
__________________________________________________________

5. Em relação ao poema, que hipóteses de leitura podemos fazer sobre o
título do texto 4?
__________________________________________________________

6. Que sentido expressa o elemento coesivo em “[...] Se tarda o encontro,
se não a encontro [...]”? _______________________________________

Poema
Manoel de Barros

A poesia está guardada nas palavras – é tudo que eu sei.
Meu fado é o de não saber quase tudo.
Sobre o nada eu tenho profundidades.
Não tenho conexões com a realidade.
Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.
Para mim poderoso é aquele que descobre as
insignificâncias
(do mundo e as nossas).
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.
Fiquei emocionado.
Sou fraco para elogios.

BARROS, Manoel de. Tratado geral das grandezas do infinito. São Paulo: Record, 2001. Texto 4 

1. No verso “[...] Meu fado é o de não saber quase
tudo[...]”, o que podemos inferir sobre o eu lírico?
______________________________________________

2. Que sentido tem a palavra “insignificâncias” no poema?
______________________________________________

3. Qual é a função dos parênteses no texto?
______________________________________________

4. Em “[...] Para mim poderoso é aquele que descobre
[...]”, encontramos um fato ou uma opinião do eu lírico?
______________________________________________

5. Há efeito de humor e ironia no final do poema. Como
isso acontece?__________________________________

A palavra
Pablo Neruda
[...] ... Amo tanto as palavras... As inesperadas... As que avidamente a gente espera, espreita até que de repente caem... [...]
Brilham como pedras coloridas, saltam como peixes de prata, são espuma, fio, metal, orvalho... Persigo algumas palavras...
São tão belas que quero colocá-las todas em meu poema... [...] Tudo está na palavra... [...]. São antiquíssimas e
recentíssimas. Vivem no féretro escondido e na flor apenas desabrochada...[...]

NERUDA, Pablo. Confesso que Vivi — Memórias. Rio de Janeiro: Difel, 1978.

Texto 5

1. Os textos 3 e 4 são diferentes do texto 5, em relação às estruturas e os propósitos comunicativos? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________________
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Encantos da Natureza
Tião Carreiro e Pardinho

Tu que não tivestes a felicidade
Deixa a cidade e vem conhecer
Meu sertão querido, meu reino encantado
Meu berço adorado que me viu nascer
Venha mais depressa, não fique pensando
Estou te esperando para te mostrar
Vou mostrar os lindos rios de águas claras
E as belezas raras do nosso luar

Quando a Lua nasce por detrás da mata
Fica cor de prata a imensidão
Então fico horas e horas olhando
A Lua banhando lá no ribeirão
Muitos não se importam com este luar
Nem lembram de olhar o luar na serra
Mas estes não vivem, são seres humanos
Que estão vegetando em cima da terra
[...]
Adaptado de https://www.letras.mus.br/tiao-carreiro-e-pardinho/710640/

Os poemas 
Mário Quintana 

Os poemas são pássaros que chegam 
não se sabe de onde e pousam
no livro que lês. 
Quando fechas o livro, eles alçam voo 
como de um alçapão. 
Eles não têm pouso 
nem porto 
alimentam-se um instante em cada par de mãos 
e partem. 
E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 
no maravilhoso espanto de saberes 
que o alimento deles já estava em ti... 

QUINTANA, Mário. Esconderijos do tempo. São Paulo: Globo, 2005, p. 27.

Bem-vindos(as) ao quarto bimestre! Vamos iniciar falando sobre aquela que está
em todos os lugares e que, em nós, desperta as mais diferentes sensações: a
poesia! Você já percebeu que a nossa sensibilidade tem uma escuta natural para a
poesia? Leia com fluência e expressividade os textos de diferentes gêneros a seguir!
A beleza encantadora da natureza está repleta de poesia.

Um poema, sempre transbordado de poesia, além de emocionar o(a) leitor(a), é capaz de aflorar
nossos sentimentos, expressar formas de pensar e provocar inúmeras reflexões sobre a vida.

1. No texto, os poemas são comparados aos pássaros? Há um
verso que comprove essa informação?
___________________________________________________

2. Que sentido tem o elemento coesivo em “[...] Quando fechas
o livro [...]”__________________________________________

3. Que sentido tem a palavra “então”, no décimo verso?
___________________________________________________

4. Compare os textos 1 e 2, estabelecendo semelhanças e
diferenças entre ambos.
___________________________________________________

5. Quais hipóteses de leitura podemos fazer, a partir da
comparação entre os poemas e os pássaros?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Qual é o tema da letra de canção?
_________________________________________________________

2. Na primeira estrofe, quais marcas linguísticas mostram a 
interlocução com os(as) leitores(as)?___________________________

3. Que sentido podemos inferir pela expressão “reino encantado”, no 
terceiro verso?
_________________________________________________________

4. Após a leitura da letra de canção, podemos inferir um sentido 
afetivo em “meu sertão querido”, “meu reino encantado” e “meu berço 
adorado”? Explique. 
_________________________________________________________

5. Que circunstância o elemento coesivo destacado revela em “[...] 
Quando a Lua nasce por detrás da mata [...]”? ___________________

6. Que causa faz a imensidão ficar na cor prata?
_________________________________________________________

7. Ao final da segunda estrofe, quando o eu lírico fala dos seres 
humanos, notamos um fato ou uma opinião? Por quê?
_________________________________________________________

Texto 1 

Texto 2 

Leia com fluência e 
expressividade os 
textos desta página! POEMA é um texto literário organizado em versos. Há também textos literários em prosa.

POESIA, de forma geral, pode ser compreendida como tudo o que toca a sensibilidade.
Sugerir emoções através das diferentes linguagens – e não só pela palavra – é poesia.
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Carlos Drummond de Andrade

Certa palavra dorme na sombra
de um livro raro.
Como desencantá-la?
É a senha da vida
a senha do mundo.
Vou procurá-la.

Vou procurá-la a vida inteira
no mundo todo.
Se tarda o encontro, se não a encontro,
não desanimo,
procuro sempre.

Procuro sempre, e minha procura
ficará sendo
minha palavra.

Texto 3 

1. Que sentido podemos inferir pela palavra destacada em: “[...] Certa
palavra dorme na sombra [...]”?
__________________________________________________________

2 . Como está a palavra no início do poema?
__________________________________________________________

3. A que se refere o termo destacado em “[...] Como desencantá-la? [...]”?
__________________________________________________________

4. Qual é o sentido expressivo transmitido pelo verbo desencantar?
__________________________________________________________

5. Em relação ao poema, que hipóteses de leitura podemos fazer sobre o
título do texto 4?
__________________________________________________________

6. Que sentido expressa o elemento coesivo em “[...] Se tarda o encontro,
se não a encontro [...]”? _______________________________________

Poema
Manoel de Barros

A poesia está guardada nas palavras – é tudo que eu sei.
Meu fado é o de não saber quase tudo.
Sobre o nada eu tenho profundidades.
Não tenho conexões com a realidade.
Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.
Para mim poderoso é aquele que descobre as
insignificâncias
(do mundo e as nossas).
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.
Fiquei emocionado.
Sou fraco para elogios.

BARROS, Manoel de. Tratado geral das grandezas do infinito. São Paulo: Record, 2001. Texto 4 

1. No verso “[...] Meu fado é o de não saber quase
tudo[...]”, o que podemos inferir sobre o eu lírico?
______________________________________________

2. Que sentido tem a palavra “insignificâncias” no poema?
______________________________________________

3. Qual é a função dos parênteses no texto?
______________________________________________

4. Em “[...] Para mim poderoso é aquele que descobre
[...]”, encontramos um fato ou uma opinião do eu lírico?
______________________________________________

5. Há efeito de humor e ironia no final do poema. Como
isso acontece?__________________________________

A palavra
Pablo Neruda
[...] ... Amo tanto as palavras... As inesperadas... As que avidamente a gente espera, espreita até que de repente caem... [...]
Brilham como pedras coloridas, saltam como peixes de prata, são espuma, fio, metal, orvalho... Persigo algumas palavras...
São tão belas que quero colocá-las todas em meu poema... [...] Tudo está na palavra... [...]. São antiquíssimas e
recentíssimas. Vivem no féretro escondido e na flor apenas desabrochada...[...]

NERUDA, Pablo. Confesso que Vivi — Memórias. Rio de Janeiro: Difel, 1978.

Texto 5

1. Os textos 3 e 4 são diferentes do texto 5, em relação às estruturas e os propósitos comunicativos? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________________
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Encantos da Natureza
Tião Carreiro e Pardinho

Tu que não tivestes a felicidade
Deixa a cidade e vem conhecer
Meu sertão querido, meu reino encantado
Meu berço adorado que me viu nascer
Venha mais depressa, não fique pensando
Estou te esperando para te mostrar
Vou mostrar os lindos rios de águas claras
E as belezas raras do nosso luar

Quando a Lua nasce por detrás da mata
Fica cor de prata a imensidão
Então fico horas e horas olhando
A Lua banhando lá no ribeirão
Muitos não se importam com este luar
Nem lembram de olhar o luar na serra
Mas estes não vivem, são seres humanos
Que estão vegetando em cima da terra
[...]
Adaptado de https://www.letras.mus.br/tiao-carreiro-e-pardinho/710640/

Os poemas
Mário Quintana

Os poemas são pássaros que chegam
não se sabe de onde e pousam
no livro que lês. 
Quando fechas o livro, eles alçam voo 
como de um alçapão.
Eles não têm pouso
nem porto 
alimentam-se um instante em cada par de mãos
e partem.
E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 
no maravilhoso espanto de saberes
que o alimento deles já estava em ti...

QUINTANA, Mário. Esconderijos do tempo. São Paulo: Globo, 2005, p. 27.

Bem-vindos(as) ao quarto bimestre! Vamos iniciar falando sobre aquela que está
em todos os lugares e que, em nós, desperta as mais diferentes sensações: a
poesia! Você já percebeu que a nossa sensibilidade tem uma escuta natural para a
poesia? Leia com fluência e expressividade os textos de diferentes gêneros a seguir!
A beleza encantadora da natureza está repleta de poesia.

Um poema, sempre transbordado de poesia, além de emocionar o(a) leitor(a), é capaz de aflorar
nossos sentimentos, expressar formas de pensar e provocar inúmeras reflexões sobre a vida.

1. No texto, os poemas são comparados aos pássaros? Há um
verso que comprove essa informação?
________________________________________________

2. Que sentido tem o elemento coesivo em “[...] Quando fechas
o livro [...]”__________________________________

3. Que sentido tem a palavra “então”, no décimo verso?
________________________________________________

4. Compare os textos 1 e 2, estabelecendo semelhanças e
diferenças entre ambos.
________________________________________________

5. Quais hipóteses de leitura podemos fazer, a partir da
comparação entre os poemas e os pássaros?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Qual é o tema da letra de canção?
___________________________________________________

2. Na primeira estrofe, quais marcas linguísticas mostram a
interlocução com os(as) leitores(as)?_____________________

3. Que sentido podemos inferir pela expressão “reino encantado”, no
terceiro verso?
___________________________________________________

4. Após a leitura da letra de canção, podemos inferir um sentido
afetivo em “meu sertão querido”, “meu reino encantado” e “meu berço
adorado”? Explique.
___________________________________________________

5. Que circunstância o elemento coesivo destacado revela em “[...]
Quando a Lua nasce por detrás da mata [...]”? __________

6. Que causa faz a imensidão ficar na cor prata?
___________________________________________________

7. Ao final da segunda estrofe, quando o eu lírico fala dos seres
humanos, notamos um fato ou uma opinião? Por quê?
___________________________________________________

Texto 1 

Texto 2 

Leia com fluência e 
expressividade os 
textos desta página! POEMA é um texto literário organizado em versos. Há também textos literários em prosa.

POESIA, de forma geral, pode ser compreendida como tudo o que toca a sensibilidade.
Sugerir emoções através das diferentes linguagens – e não só pela palavra – é poesia.
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Carlos Drummond de Andrade

Certa palavra dorme na sombra
de um livro raro.
Como desencantá-la?
É a senha da vida
a senha do mundo.
Vou procurá-la.

Vou procurá-la a vida inteira
no mundo todo.
Se tarda o encontro, se não a encontro,
não desanimo,
procuro sempre.

Procuro sempre, e minha procura
ficará sendo
minha palavra.

Texto 3 

1. Que sentido podemos inferir pela palavra destacada em: “[...] Certa
palavra dorme na sombra [...]”?
__________________________________________________________

2 . Como está a palavra no início do poema?
__________________________________________________________

3. A que se refere o termo destacado em “[...] Como desencantá-la? [...]”?
__________________________________________________________

4. Qual é o sentido expressivo transmitido pelo verbo desencantar?
__________________________________________________________

5. Em relação ao poema, que hipóteses de leitura podemos fazer sobre o
título do texto 4?
__________________________________________________________

6. Que sentido expressa o elemento coesivo em “[...] Se tarda o encontro,
se não a encontro [...]”? _______________________________________

Poema
Manoel de Barros

A poesia está guardada nas palavras – é tudo que eu sei.
Meu fado é o de não saber quase tudo.
Sobre o nada eu tenho profundidades.
Não tenho conexões com a realidade.
Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.
Para mim poderoso é aquele que descobre as
insignificâncias
(do mundo e as nossas).
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.
Fiquei emocionado.
Sou fraco para elogios.

BARROS, Manoel de. Tratado geral das grandezas do infinito. São Paulo: Record, 2001. Texto 4 

1. No verso “[...] Meu fado é o de não saber quase
tudo[...]”, o que podemos inferir sobre o eu lírico?
______________________________________________

2. Que sentido tem a palavra “insignificâncias” no poema?
______________________________________________

3. Qual é a função dos parênteses no texto?
______________________________________________

4. Em “[...] Para mim poderoso é aquele que descobre
[...]”, encontramos um fato ou uma opinião do eu lírico?
______________________________________________

5. Há efeito de humor e ironia no final do poema. Como
isso acontece?__________________________________

A palavra
Pablo Neruda
[...] ... Amo tanto as palavras... As inesperadas... As que avidamente a gente espera, espreita até que de repente caem... [...]
Brilham como pedras coloridas, saltam como peixes de prata, são espuma, fio, metal, orvalho... Persigo algumas palavras...
São tão belas que quero colocá-las todas em meu poema... [...] Tudo está na palavra... [...]. São antiquíssimas e
recentíssimas. Vivem no féretro escondido e na flor apenas desabrochada...[...]

NERUDA, Pablo. Confesso que Vivi — Memórias. Rio de Janeiro: Difel, 1978.

Texto 5

1. Os textos 3 e 4 são diferentes do texto 5, em relação às estruturas e os propósitos comunicativos? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________________
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Texto 6

1. O texto 6, chamado de “Rosa para Gertrudes” (1988), de Augusto de
Campos, traz elementos visuais/gráficos verbais e não verbais (cores,
formato e tipo de letra). Quais são?
______________________________________________________________

2. Que imagem podemos inferir a partir da disposição gráfica das letras no
poema?
______________________________________________________________

3. Em relação à finalidade, o que o poema provoca os/os leitores(as)?
______________________________________________________________
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Texto 7

Há poemas que formam imagens com palavras. Esses são os poemas concretos. Vamos conferir! 

1. No texto 7, de Arnaldo Antunes, quais hipóteses de leitura
podem ser feitas, em relação às palavras e suas letras arredondadas,
em destaque?
________________________________________________________

2. Escreva uma mensagem possível a partir da leitura do poema.
________________________________________________________
________________________________________________________

Texto 8

1. Como é formado o texto 8, “Pêndulo” , de Ernesto Manuel Geraldes de Melo e
Castro?
__________________________________________________________________

2. Há uma relação entre a palavra e a imagem? O que a imagem criada, no
poema, permite-nos inferir?
__________________________________________________________________

3. Compare os poemas concretos, textos 6, 7 e 8.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

A pintura ao lado, Brodowski (1942), é de
Candido Portinari e nos convida a muitas

reflexões. Que tal realizar uma roda de conversa virtual com
seus familiares e colegas sobre o que cada um diz ou opina
sobre o que vê na imagem? Exponha quais sensações você
teve ao se deparar com a obra, dizendo o porquê. Que
palavras vieram a sua mente? Sobre o que desejou escrever?

Que tal brincar de fazer versos com as palavras, criando
sentidos com desenhos e/ou imagens? Que tal criar um poema
concreto, brincando com as palavras para formar imagens?
Planeje seu texto, rascunhe, solte a sua imaginação e faça a
revisão de seu texto. Combine a atividade com seu/sua
Professor(a) de Língua Portuguesa.

Texto 9
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Musa paradisíaca
Tatiana Belink

Hoje, na quitanda, vi duas donas de casa pondo as mãos na cabeça: “Trinta e seis cruzeiros por uma dúzia de bananas!
É o fim do mundo, onde já se viu uma coisa dessas!”

E a conversa continuava nesse tom. Mas eu fui e paguei prazerosamente o preço de um cacho dourado. Tudo está pela
hora da morte, concordo. Mas banana não! Acho que nunca a banana será cara demais para mim, e eu conto por quê.

Para mim, a banana é bem mais que aquela fruta amarela, perfumada, de polpa alva, macia e saborosa, que se
apresenta numa abundância nababesca em cachos e pencas. O aspecto, o sabor, o perfume da banana estão
indissoluvelmente associados com minha infância longínqua na terra nórdica de onde eu vim, nas praias do Mar Báltico.

Naquele tempo, naquele lugar, uma banana era uma novidade e uma raridade. Numa certa época do ano, ela aparecia
na cidade, em algumas casas muito finas, solitária e formosa, exposta na vitrina. Solitária, sim – uma de cada vez. E uma
banana custava uma quantia fabulosa, porque meu pai comprava mesmo uma só, e a trazia para casa onde ela era admirada
e namorada durante horas, para depois ser solenemente descascada e repartida em partes milimetricamente iguais entre nós
crianças, que a saboreávamos lentamente, conservando o bocadinho de polpa suave na boca o mais possível, com pena de
engoli-lo.

Imaginem, pois, o meu espanto maravilhado ao desembarcar do navio no porto de Santos e dar de cara com todo um
carregamento de bananas, cachos e mais cachos enormes, num exagero de abundância que só em contos de fadas!

Naquele dia, me empachei de bananas até quase estourar. Foi aos dez anos de idade, a minha primeira grande
impressão gastronômica do Trópico de Capricórnio – e nunca mais me refiz dela. Até hoje sou fiel ao meu primeiro amor
brasileiro – a banana.

Se eu fosse poeta, como Pablo Neruda, por exemplo, que escreveu Ode à cebola, eu escreveria uma Ode à banana.
E não estou sozinha neste meu entusiasmo pela mais brasileira das frutas, porque se eu não tivesse razão, os cientistas,

que não são as pessoas mais sentimentais do mundo, não a teriam batizado com o nome poético de musa paradisíaca.

Glossário: cruzeiro - moeda antiga. Nababesca – luxuosa. Nórdica – Norte da Europa. Ode - poema com elogios. 

No próximo texto você vai ler uma crônica. Além de falar de uma fruta específica, o texto contém humor.

Texto 10

Adaptado de BELINKY, Tatiana. Olhos de ver. São Paulo: Moderna, 1996, p. 68 - 70.

1. Qual é o tema da crônica?
___________________________________________________________________________________________________

2. No primeiro parágrafo, qual é função das aspas?
___________________________________________________________________________________________________

3. Que efeito de sentido tem a palavra destacada em “[...] E a conversa continuava nesse tom [...]?____________________

4. Como a “musa paradisíaca” é descrita no texto? __________________________________________________________

5. O elemento coesivo em “[...] uma banana era uma novidade e uma raridade [...]” apresenta qual sentido?_____________

6. Por que a narradora sempre comprará bananas, mesmo custando caro?
___________________________________________________________________________________________________

7.  Em “[...] Acho que nunca a banana será cara demais para mim [...]”, há um fato ou uma opinião? Explique. 
___________________________________________________________________________________________________
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Texto 6

1. O texto 6, chamado de “Rosa para Gertrudes” (1988), de Augusto de
Campos, traz elementos visuais/gráficos verbais e não verbais (cores,
formato e tipo de letra). Quais são?
______________________________________________________________

2. Que imagem podemos inferir a partir da disposição gráfica das letras no
poema?
______________________________________________________________

3. Em relação à finalidade, o que o poema provoca os/os leitores(as)?
______________________________________________________________
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Texto 7

Há poemas que formam imagens com palavras. Esses são os poemas concretos. Vamos conferir! 

1. No texto 7, de Arnaldo Antunes, quais hipóteses de leitura
podem ser feitas, em relação às palavras e suas letras arredondadas,
em destaque?
________________________________________________________

2. Escreva uma mensagem possível a partir da leitura do poema.
________________________________________________________
________________________________________________________

Texto 8

1. Como é formado o texto 8, “Pêndulo” , de Ernesto Manuel Geraldes de Melo e
Castro?
__________________________________________________________________

2. Há uma relação entre a palavra e a imagem? O que a imagem criada, no
poema, permite-nos inferir?
__________________________________________________________________

3. Compare os poemas concretos, textos 6, 7 e 8.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

A pintura ao lado, Brodowski (1942), é de
Candido Portinari e nos convida a muitas

reflexões. Que tal realizar uma roda de conversa virtual com
seus familiares e colegas sobre o que cada um diz ou opina
sobre o que vê na imagem? Exponha quais sensações você
teve ao se deparar com a obra, dizendo o porquê. Que
palavras vieram a sua mente? Sobre o que desejou escrever?

Que tal brincar de fazer versos com as palavras, criando
sentidos com desenhos e/ou imagens? Que tal criar um poema
concreto, brincando com as palavras para formar imagens?
Planeje seu texto, rascunhe, solte a sua imaginação e faça a
revisão de seu texto. Combine a atividade com seu/sua
Professor(a) de Língua Portuguesa.
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LÍNGUA PORTUGUESA · 2º SEMESTRE / 2021 · 9º ANO

Musa paradisíaca
Tatiana Belink

Hoje, na quitanda, vi duas donas de casa pondo as mãos na cabeça: “Trinta e seis cruzeiros por uma dúzia de bananas!
É o fim do mundo, onde já se viu uma coisa dessas!”

E a conversa continuava nesse tom. Mas eu fui e paguei prazerosamente o preço de um cacho dourado. Tudo está pela 
hora da morte, concordo. Mas banana não! Acho que nunca a banana será cara demais para mim, e eu conto por quê.

Para mim, a banana é bem mais que aquela fruta amarela, perfumada, de polpa alva, macia e saborosa, que se 
apresenta numa abundância nababesca em cachos e pencas. O aspecto, o sabor, o perfume da banana estão 
indissoluvelmente associados com minha infância longínqua na terra nórdica de onde eu vim, nas praias do Mar Báltico.

Naquele tempo, naquele lugar, uma banana era uma novidade e uma raridade. Numa certa época do ano, ela aparecia 
na cidade, em algumas casas muito finas, solitária e formosa, exposta na vitrina. Solitária, sim – uma de cada vez. E uma 
banana custava uma quantia fabulosa, porque meu pai comprava mesmo uma só, e a trazia para casa onde ela era admirada 
e namorada durante horas, para depois ser solenemente descascada e repartida em partes milimetricamente iguais entre nós 
crianças, que a saboreávamos lentamente, conservando o bocadinho de polpa suave na boca o mais possível, com pena de 
engoli-lo.

 Imaginem, pois, o meu espanto maravilhado ao desembarcar do navio no porto de Santos e dar de cara com todo um 
carregamento de bananas, cachos e mais cachos enormes, num exagero de abundância que só em contos de fadas!

Naquele dia, me empachei de bananas até quase estourar. Foi aos dez anos de idade, a minha primeira grande 
impressão gastronômica do Trópico de Capricórnio – e nunca mais me refiz dela. Até hoje sou fiel ao meu primeiro amor 
brasileiro – a banana.

 Se eu fosse poeta, como Pablo Neruda, por exemplo, que escreveu Ode à cebola, eu escreveria uma Ode à banana.
 E não estou sozinha neste meu entusiasmo pela mais brasileira das frutas, porque se eu não tivesse razão, os cientistas, 

que não são as pessoas mais sentimentais do mundo, não a teriam batizado com o nome poético de musa paradisíaca.

Glossário: cruzeiro - moeda antiga. Nababesca – luxuosa. Nórdica – Norte da Europa. Ode - poema com elogios. 

No próximo texto você vai ler uma crônica. Além de falar de uma fruta específica, o texto contém humor.

Texto 10

Adaptado de BELINKY, Tatiana. Olhos de ver. São Paulo: Moderna, 1996, p. 68 - 70.

1. Qual é o tema da crônica?
___________________________________________________________________________________________________

2. No primeiro parágrafo, qual é função das aspas?
___________________________________________________________________________________________________

3. Que efeito de sentido tem a palavra destacada em “[...] E a conversa continuava nesse tom [...]?___________________

4. Como a “musa paradisíaca” é descrita no texto? __________________________________________________________

5. O elemento coesivo em “[...] uma banana era uma novidade e uma raridade [...]” apresenta qual sentido?_____________

6. Por que a narradora sempre comprará bananas, mesmo custando caro?
___________________________________________________________________________________________________

7. Em “[...] Acho que nunca a banana será cara demais para mim [...]”, há um fato ou uma opinião? Explique.
___________________________________________________________________________________________________
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Texto 6

1. O texto 6, chamado de “Rosa para Gertrudes” (1988), de Augusto de
Campos, traz elementos visuais/gráficos verbais e não verbais (cores,
formato e tipo de letra). Quais são?
______________________________________________________________

2. Que imagem podemos inferir a partir da disposição gráfica das letras no
poema?
______________________________________________________________

3. Em relação à finalidade, o que o poema provoca os/os leitores(as)?
______________________________________________________________
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Texto 7

Há poemas que formam imagens com palavras. Esses são os poemas concretos. Vamos conferir! 

1. No texto 7, de Arnaldo Antunes, quais hipóteses de leitura
podem ser feitas, em relação às palavras e suas letras arredondadas,
em destaque?
________________________________________________________

2. Escreva uma mensagem possível a partir da leitura do poema.
________________________________________________________
________________________________________________________

Texto 8

1. Como é formado o texto 8, “Pêndulo” , de Ernesto Manuel Geraldes de Melo e
Castro?
__________________________________________________________________

2. Há uma relação entre a palavra e a imagem? O que a imagem criada, no
poema, permite-nos inferir?
__________________________________________________________________

3. Compare os poemas concretos, textos 6, 7 e 8.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

A pintura ao lado, Brodowski (1942), é de
Candido Portinari e nos convida a muitas

reflexões. Que tal realizar uma roda de conversa virtual com
seus familiares e colegas sobre o que cada um diz ou opina
sobre o que vê na imagem? Exponha quais sensações você
teve ao se deparar com a obra, dizendo o porquê. Que
palavras vieram a sua mente? Sobre o que desejou escrever?

Que tal brincar de fazer versos com as palavras, criando
sentidos com desenhos e/ou imagens? Que tal criar um poema
concreto, brincando com as palavras para formar imagens?
Planeje seu texto, rascunhe, solte a sua imaginação e faça a
revisão de seu texto. Combine a atividade com seu/sua
Professor(a) de Língua Portuguesa.

Texto 9

htt
p:/

/w
ww

.po
rtin

ar
i.o

rg
.br

/im
g/s

ec
tio

ns
/co

lle
cti

on
/ar

tw
or

k/2
00

/18
62

.jp
g

htt
ps

://w
ww

.e-
pu

bli
ca

co
es

.ue
rj.b

r/in
de

x.p
hp

/pa
lim

ps
es

to/
ar

tic
le/

vie
wF

ile
/35

30
3/2

54
38

2525
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Musa paradisíaca
Tatiana Belink

Hoje, na quitanda, vi duas donas de casa pondo as mãos na cabeça: “Trinta e seis cruzeiros por uma dúzia de bananas!
É o fim do mundo, onde já se viu uma coisa dessas!”

E a conversa continuava nesse tom. Mas eu fui e paguei prazerosamente o preço de um cacho dourado. Tudo está pela
hora da morte, concordo. Mas banana não! Acho que nunca a banana será cara demais para mim, e eu conto por quê.

Para mim, a banana é bem mais que aquela fruta amarela, perfumada, de polpa alva, macia e saborosa, que se
apresenta numa abundância nababesca em cachos e pencas. O aspecto, o sabor, o perfume da banana estão
indissoluvelmente associados com minha infância longínqua na terra nórdica de onde eu vim, nas praias do Mar Báltico.

Naquele tempo, naquele lugar, uma banana era uma novidade e uma raridade. Numa certa época do ano, ela aparecia
na cidade, em algumas casas muito finas, solitária e formosa, exposta na vitrina. Solitária, sim – uma de cada vez. E uma
banana custava uma quantia fabulosa, porque meu pai comprava mesmo uma só, e a trazia para casa onde ela era admirada
e namorada durante horas, para depois ser solenemente descascada e repartida em partes milimetricamente iguais entre nós
crianças, que a saboreávamos lentamente, conservando o bocadinho de polpa suave na boca o mais possível, com pena de
engoli-lo.

Imaginem, pois, o meu espanto maravilhado ao desembarcar do navio no porto de Santos e dar de cara com todo um
carregamento de bananas, cachos e mais cachos enormes, num exagero de abundância que só em contos de fadas!

Naquele dia, me empachei de bananas até quase estourar. Foi aos dez anos de idade, a minha primeira grande
impressão gastronômica do Trópico de Capricórnio – e nunca mais me refiz dela. Até hoje sou fiel ao meu primeiro amor
brasileiro – a banana.

Se eu fosse poeta, como Pablo Neruda, por exemplo, que escreveu Ode à cebola, eu escreveria uma Ode à banana.
E não estou sozinha neste meu entusiasmo pela mais brasileira das frutas, porque se eu não tivesse razão, os cientistas,

que não são as pessoas mais sentimentais do mundo, não a teriam batizado com o nome poético de musa paradisíaca.

Glossário: cruzeiro - moeda antiga. Nababesca – luxuosa. Nórdica – Norte da Europa. Ode - poema com elogios. 

No próximo texto você vai ler uma crônica. Além de falar de uma fruta específica, o texto contém humor.

Texto 10

Adaptado de BELINKY, Tatiana. Olhos de ver. São Paulo: Moderna, 1996, p. 68 - 70.

1. Qual é o tema da crônica?
___________________________________________________________________________________________________

2. No primeiro parágrafo, qual é função das aspas?
___________________________________________________________________________________________________

3. Que efeito de sentido tem a palavra destacada em “[...] E a conversa continuava nesse tom [...]?____________________

4. Como a “musa paradisíaca” é descrita no texto? __________________________________________________________

5. O elemento coesivo em “[...] uma banana era uma novidade e uma raridade [...]” apresenta qual sentido?_____________

6. Por que a narradora sempre comprará bananas, mesmo custando caro?
___________________________________________________________________________________________________

7.  Em “[...] Acho que nunca a banana será cara demais para mim [...]”, há um fato ou uma opinião? Explique. 
___________________________________________________________________________________________________
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Texto 6

1. O texto 6, chamado de “Rosa para Gertrudes” (1988), de Augusto de
Campos, traz elementos visuais/gráficos verbais e não verbais (cores,
formato e tipo de letra). Quais são?
______________________________________________________________

2. Que imagem podemos inferir a partir da disposição gráfica das letras no
poema?
______________________________________________________________

3. Em relação à finalidade, o que o poema provoca os/os leitores(as)?
______________________________________________________________
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Texto 7

Há poemas que formam imagens com palavras. Esses são os poemas concretos. Vamos conferir! 

1. No texto 7, de Arnaldo Antunes, quais hipóteses de leitura
podem ser feitas, em relação às palavras e suas letras arredondadas,
em destaque?
________________________________________________________

2. Escreva uma mensagem possível a partir da leitura do poema.
________________________________________________________
________________________________________________________

Texto 8

1. Como é formado o texto 8, “Pêndulo” , de Ernesto Manuel Geraldes de Melo e
Castro?
__________________________________________________________________

2. Há uma relação entre a palavra e a imagem? O que a imagem criada, no
poema, permite-nos inferir?
__________________________________________________________________

3. Compare os poemas concretos, textos 6, 7 e 8.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

A pintura ao lado, Brodowski (1942), é de
Candido Portinari e nos convida a muitas

reflexões. Que tal realizar uma roda de conversa virtual com
seus familiares e colegas sobre o que cada um diz ou opina
sobre o que vê na imagem? Exponha quais sensações você
teve ao se deparar com a obra, dizendo o porquê. Que
palavras vieram a sua mente? Sobre o que desejou escrever?

Que tal brincar de fazer versos com as palavras, criando
sentidos com desenhos e/ou imagens? Que tal criar um poema
concreto, brincando com as palavras para formar imagens?
Planeje seu texto, rascunhe, solte a sua imaginação e faça a
revisão de seu texto. Combine a atividade com seu/sua
Professor(a) de Língua Portuguesa.
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Musa paradisíaca
Tatiana Belink

Hoje, na quitanda, vi duas donas de casa pondo as mãos na cabeça: “Trinta e seis cruzeiros por uma dúzia de bananas!
É o fim do mundo, onde já se viu uma coisa dessas!”

E a conversa continuava nesse tom. Mas eu fui e paguei prazerosamente o preço de um cacho dourado. Tudo está pela 
hora da morte, concordo. Mas banana não! Acho que nunca a banana será cara demais para mim, e eu conto por quê.

Para mim, a banana é bem mais que aquela fruta amarela, perfumada, de polpa alva, macia e saborosa, que se 
apresenta numa abundância nababesca em cachos e pencas. O aspecto, o sabor, o perfume da banana estão 
indissoluvelmente associados com minha infância longínqua na terra nórdica de onde eu vim, nas praias do Mar Báltico.

Naquele tempo, naquele lugar, uma banana era uma novidade e uma raridade. Numa certa época do ano, ela aparecia 
na cidade, em algumas casas muito finas, solitária e formosa, exposta na vitrina. Solitária, sim – uma de cada vez. E uma 
banana custava uma quantia fabulosa, porque meu pai comprava mesmo uma só, e a trazia para casa onde ela era admirada 
e namorada durante horas, para depois ser solenemente descascada e repartida em partes milimetricamente iguais entre nós 
crianças, que a saboreávamos lentamente, conservando o bocadinho de polpa suave na boca o mais possível, com pena de 
engoli-lo.

 Imaginem, pois, o meu espanto maravilhado ao desembarcar do navio no porto de Santos e dar de cara com todo um 
carregamento de bananas, cachos e mais cachos enormes, num exagero de abundância que só em contos de fadas!

Naquele dia, me empachei de bananas até quase estourar. Foi aos dez anos de idade, a minha primeira grande 
impressão gastronômica do Trópico de Capricórnio – e nunca mais me refiz dela. Até hoje sou fiel ao meu primeiro amor 
brasileiro – a banana.

 Se eu fosse poeta, como Pablo Neruda, por exemplo, que escreveu Ode à cebola, eu escreveria uma Ode à banana.
 E não estou sozinha neste meu entusiasmo pela mais brasileira das frutas, porque se eu não tivesse razão, os cientistas, 

que não são as pessoas mais sentimentais do mundo, não a teriam batizado com o nome poético de musa paradisíaca.

Glossário: cruzeiro - moeda antiga. Nababesca – luxuosa. Nórdica – Norte da Europa. Ode - poema com elogios. 

No próximo texto você vai ler uma crônica. Além de falar de uma fruta específica, o texto contém humor.

Texto 10

Adaptado de BELINKY, Tatiana. Olhos de ver. São Paulo: Moderna, 1996, p. 68 - 70.

1. Qual é o tema da crônica?
___________________________________________________________________________________________________

2. No primeiro parágrafo, qual é função das aspas?
___________________________________________________________________________________________________

3. Que efeito de sentido tem a palavra destacada em “[...] E a conversa continuava nesse tom [...]?___________________

4. Como a “musa paradisíaca” é descrita no texto? __________________________________________________________

5. O elemento coesivo em “[...] uma banana era uma novidade e uma raridade [...]” apresenta qual sentido?_____________

6. Por que a narradora sempre comprará bananas, mesmo custando caro?
___________________________________________________________________________________________________

7. Em “[...] Acho que nunca a banana será cara demais para mim [...]”, há um fato ou uma opinião? Explique.
___________________________________________________________________________________________________

MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   25MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   25 23/07/2021   17:28:2523/07/2021   17:28:25



2626

LÍ
NG

UA
 P

OR
TU

GU
ES

A 
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 9º
 A

NO 8. A que se refere a palavra destacada em “[...] Numa certa época do ano, ela aparecia na cidade [...]”? ________________

9. Por que o pai da narradora comprava apenas uma banana? _________________________________________________

10. No início do quinto parágrafo, que sentido tem o uso expressivo da forma verbal imaginem?
___________________________________________________________________________________________________

11. Qual foi a consequência vivida pela narradora, quando desembarcou do navio no porto de Santos?
___________________________________________________________________________________________________

12. Que episódio narrado, no sexto parágrafo, apresenta efeito de humor? Por que isso acontece?
___________________________________________________________________________________________________

13. Em “[...] Se eu fosse poeta [...]”, que sentido o elemento coesivo transmite? ___________________________________

14. No penúltimo parágrafo, que comparação é feita pela cronista?
___________________________________________________________________________________________________

15. No último parágrafo, há um fato ou uma opinião sobre os cientistas? Por quê?
___________________________________________________________________________________________________

16. Que argumento é utilizado, pela cronista, para chamar a banana de “musa paradisíaca”?
___________________________________________________________________________________________________

O texto lido também nos faz pensar que podemos escrever sobre qualquer tema, mesmo que 
seja sobre o gosto por bananas! Por falar em escrita e imaginação, leia a tirinha a seguir!  

1. Observe a postura física do personagem e diga o que ele está fazendo.
_____________________________________________________________________________________________________

2. No primeiro quadrinho, qual é a função dos dois pontos?
_____________________________________________________________________________________________________

3. O que significam as reticências, no segundo quadrinho?
_____________________________________________________________________________________________________

4. O que, na tirinha, gera o efeito de humor?
_____________________________________________________________________________________________________
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1. Descreva o que você vê no texto 12.
______________________________________________
______________________________________________

2. Compare os textos 11 e 12.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Texto 12
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LÍNGUA PORTUGUESA · 2ºSEMESTRE
/2021· 9ºANO

A menina sul-africana de apenas 7 anos que está fazendo história como escritora
14/06/2016

Aos 7 anos, Michelle Nkamankeng se tornou a mais jovem autora do continente africano a entrar na lista dos 10
melhores escritores infantis do mundo.

Seu primeiro livro, Waiting for the Waves (“Aguardando as Ondas”), em tradução livre, foi publicado este mês e fez
com que rapidamente ela entrasse para a lista de honra que reúne os melhores escritores jovens do mundo.

O livro é baseado na experiência da própria Michelle ao entrar pela primeira vez no mar e encarar o medo das ondas.
“Fomos à praia, vimos as ondas e eu e meu pai entramos no mar. Quando a segunda onda estava vindo eu perguntei para
onde as pessoas estavam olhando. Ele me disse que elas estavam aguardando as ondas e eu respondi que ele havia me
dado uma ótima ideia, que eu ia escrever um livro chamado Aguardando as Ondas, disse Michelle à BBC.

O livro foi financiado pelos pais da jovem escritora, que criou uma série de quatro obras que devem ser financiadas
através de doações nos próximos anos.

Quando questionada pela BBC sobre que conselhos daria a jovens escritores como ela, Michelle recomendou a leitura.
“Ler é legal, siga seus sonhos e não deixe ninguém te atrapalhar. Se você não conseguir ler, você não conseguirá escrever”.

Adaptado de https://www.geledes.org.br/menina-sul-africana-de-apenas-7-anos-que-esta-fazendo-historia-como-escritora/

A escrita possibilita registrar importantes experiências vividas, independente da idade que temos.

Glossário: BBC – “British Broadcasting Corporation”, Corporação Britânica de Radiodifusão, em tradução livre da língua inglesa, é uma
empresa/corporação pública de comunicação de múltiplas plataformas.

1. Qual é a temática do texto?
___________________________________________________________________________________________________

2. Quem é Michelle Nkamankeng?
___________________________________________________________________________________________________

3. Por que Michelle Nkamankeng resolveu escrever seu primeiro livro?
___________________________________________________________________________________________________

4. Que circunstância a palavra, em destaque, expressa em “[...] eu perguntei para onde as pessoas estavam olhando
[...]”?_______________________________________________________________________________________________

5. A quem se refere o termo destacado em “[...] Ele me disse que elas estavam aguardando as ondas [...]”?
___________________________________________________________________________________________________

6. Releia o último parágrafo e diga qual sentido a palavra destacada expressa.
___________________________________________________________________________________________________

7. No último parágrafo, que função tem o uso das aspas?
___________________________________________________________________________________________________

8. No conselho, que sentido tem a expressão “siga seus sonhos”?
___________________________________________________________________________________________________

9. Que palavra marca, no conselho dado por Michelle Nkamankeng, a interlocução com os 
leitores(as)?_________________________________________________________________________________________

10. Michelle Nkamankeng é uma das escritoras infantis mais relevantes do mundo. O que podemos inferir a partir disso?
___________________________________________________________________________________________________

Texto 13 
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8. A que se refere a palavra destacada em “[...] Numa certa época do ano, ela aparecia na cidade [...]”? ________________

9. Por que o pai da narradora comprava apenas uma banana? _________________________________________________

10. No início do quinto parágrafo, que sentido tem o uso expressivo da forma verbal imaginem?
___________________________________________________________________________________________________

11. Qual foi a consequência vivida pela narradora, quando desembarcou do navio no porto de Santos?
___________________________________________________________________________________________________

12. Que episódio narrado, no sexto parágrafo, apresenta efeito de humor? Por que isso acontece?
___________________________________________________________________________________________________

13. Em “[...] Se eu fosse poeta [...]”, que sentido o elemento coesivo transmite? ___________________________________

14. No penúltimo parágrafo, que comparação é feita pela cronista?
___________________________________________________________________________________________________

15. No último parágrafo, há um fato ou uma opinião sobre os cientistas? Por quê?
___________________________________________________________________________________________________

16. Que argumento é utilizado, pela cronista, para chamar a banana de “musa paradisíaca”?
___________________________________________________________________________________________________

O texto lido também nos faz pensar que podemos escrever sobre qualquer tema, mesmo que seja 
sobre o gosto por bananas! Por falar em escrita e imaginação, leia a tirinha a seguir!  

1. Observe a postura física do personagem e diga o que ele está fazendo.
_____________________________________________________________________________________________________

2. No primeiro quadrinho, qual é a função dos dois pontos?
_____________________________________________________________________________________________________

3. O que significam as reticências, no segundo quadrinho?
_____________________________________________________________________________________________________

4. O que, na tirinha, gera o efeito de humor?
_____________________________________________________________________________________________________
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1. Descreva o que você vê no texto 12.
______________________________________________
______________________________________________

2. Compare os textos 11 e 12.
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A menina sul-africana de apenas 7 anos que está fazendo história como escritora
14/06/2016

Aos 7 anos, Michelle Nkamankeng se tornou a mais jovem autora do continente africano a entrar na lista dos 10 
melhores escritores infantis do mundo.

Seu primeiro livro, Waiting for the Waves (“Aguardando as Ondas”), em tradução livre, foi publicado este mês e fez 
com que rapidamente ela entrasse para a lista de honra que reúne os melhores escritores jovens do mundo.

O livro é baseado na experiência da própria Michelle ao entrar pela primeira vez no mar e encarar o medo das ondas. 
“Fomos à praia, vimos as ondas e eu e meu pai entramos no mar. Quando a segunda onda estava vindo eu perguntei para 
onde as pessoas estavam olhando. Ele me disse que elas estavam aguardando as ondas e eu respondi que ele havia me 
dado uma ótima ideia, que eu ia escrever um livro chamado Aguardando as Ondas, disse Michelle à BBC.

 O livro foi financiado pelos pais da jovem escritora, que criou uma série de quatro obras que devem ser financiadas 
através de doações nos próximos anos.

  Quando questionada pela BBC sobre que conselhos daria a jovens escritores como ela, Michelle recomendou a leitura.
“Ler é legal, siga seus sonhos e não deixe ninguém te atrapalhar. Se você não conseguir ler, você não conseguirá escrever”.

Adaptado de https://www.geledes.org.br/menina-sul-africana-de-apenas-7-anos-que-esta-fazendo-historia-como-escritora/

A escrita possibilita registrar importantes experiências vividas, independente da idade que temos.

Glossário: BBC – “British Broadcasting Corporation”, Corporação Britânica de Radiodifusão, em tradução livre da língua inglesa, é uma
empresa/corporação pública de comunicação de múltiplas plataformas.

1. Qual é a temática do texto?
___________________________________________________________________________________________________

2. Quem é Michelle Nkamankeng?
___________________________________________________________________________________________________

3. Por que Michelle Nkamankeng resolveu escrever seu primeiro livro?
___________________________________________________________________________________________________

4. Que circunstância a palavra, em destaque, expressa em “[...] eu perguntei para onde as pessoas estavam olhando [...]”?
___________________________________________________________________________________________________

5. A quem se refere o termo destacado em “[...] Ele me disse que elas estavam aguardando as ondas [...]”?
___________________________________________________________________________________________________

6. Releia o último parágrafo e diga qual sentido a palavra destacada expressa. 
___________________________________________________________________________________________________

7. No último parágrafo, que função tem o uso das aspas?
___________________________________________________________________________________________________

8. No conselho, que sentido tem a expressão “siga seus sonhos”?
___________________________________________________________________________________________________

9. Que palavra marca, no conselho dado por Michelle Nkamankeng, a interlocução com os leitores(as)?
___________________________________________________________________________________________________

10. Michelle Nkamankeng é uma das escritoras infantis mais relevantes do mundo. O que podemos inferir a partir disso?
___________________________________________________________________________________________________

Texto 13 
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NO 8. A que se refere a palavra destacada em “[...] Numa certa época do ano, ela aparecia na cidade [...]”? ________________

9. Por que o pai da narradora comprava apenas uma banana? _________________________________________________

10. No início do quinto parágrafo, que sentido tem o uso expressivo da forma verbal imaginem?
___________________________________________________________________________________________________

11. Qual foi a consequência vivida pela narradora, quando desembarcou do navio no porto de Santos?
___________________________________________________________________________________________________

12. Que episódio narrado, no sexto parágrafo, apresenta efeito de humor? Por que isso acontece?
___________________________________________________________________________________________________

13. Em “[...] Se eu fosse poeta [...]”, que sentido o elemento coesivo transmite? ___________________________________

14. No penúltimo parágrafo, que comparação é feita pela cronista?
___________________________________________________________________________________________________

15. No último parágrafo, há um fato ou uma opinião sobre os cientistas? Por quê?
___________________________________________________________________________________________________

16. Que argumento é utilizado, pela cronista, para chamar a banana de “musa paradisíaca”?
___________________________________________________________________________________________________

O texto lido também nos faz pensar que podemos escrever sobre qualquer tema, mesmo que 
seja sobre o gosto por bananas! Por falar em escrita e imaginação, leia a tirinha a seguir!  

1. Observe a postura física do personagem e diga o que ele está fazendo.
_____________________________________________________________________________________________________

2. No primeiro quadrinho, qual é a função dos dois pontos?
_____________________________________________________________________________________________________

3. O que significam as reticências, no segundo quadrinho?
_____________________________________________________________________________________________________

4. O que, na tirinha, gera o efeito de humor?
_____________________________________________________________________________________________________
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1. Descreva o que você vê no texto 12.
______________________________________________
______________________________________________

2. Compare os textos 11 e 12.
______________________________________________
______________________________________________
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A menina sul-africana de apenas 7 anos que está fazendo história como escritora
14/06/2016

Aos 7 anos, Michelle Nkamankeng se tornou a mais jovem autora do continente africano a entrar na lista dos 10
melhores escritores infantis do mundo.

Seu primeiro livro, Waiting for the Waves (“Aguardando as Ondas”), em tradução livre, foi publicado este mês e fez
com que rapidamente ela entrasse para a lista de honra que reúne os melhores escritores jovens do mundo.

O livro é baseado na experiência da própria Michelle ao entrar pela primeira vez no mar e encarar o medo das ondas.
“Fomos à praia, vimos as ondas e eu e meu pai entramos no mar. Quando a segunda onda estava vindo eu perguntei para
onde as pessoas estavam olhando. Ele me disse que elas estavam aguardando as ondas e eu respondi que ele havia me
dado uma ótima ideia, que eu ia escrever um livro chamado Aguardando as Ondas, disse Michelle à BBC.

O livro foi financiado pelos pais da jovem escritora, que criou uma série de quatro obras que devem ser financiadas
através de doações nos próximos anos.

Quando questionada pela BBC sobre que conselhos daria a jovens escritores como ela, Michelle recomendou a leitura.
“Ler é legal, siga seus sonhos e não deixe ninguém te atrapalhar. Se você não conseguir ler, você não conseguirá escrever”.

Adaptado de https://www.geledes.org.br/menina-sul-africana-de-apenas-7-anos-que-esta-fazendo-historia-como-escritora/

A escrita possibilita registrar importantes experiências vividas, independente da idade que temos.

Glossário: BBC – “British Broadcasting Corporation”, Corporação Britânica de Radiodifusão, em tradução livre da língua inglesa, é uma
empresa/corporação pública de comunicação de múltiplas plataformas.

1. Qual é a temática do texto?
___________________________________________________________________________________________________

2. Quem é Michelle Nkamankeng?
___________________________________________________________________________________________________

3. Por que Michelle Nkamankeng resolveu escrever seu primeiro livro?
___________________________________________________________________________________________________

4. Que circunstância a palavra, em destaque, expressa em “[...] eu perguntei para onde as pessoas estavam olhando
[...]”?_______________________________________________________________________________________________

5. A quem se refere o termo destacado em “[...] Ele me disse que elas estavam aguardando as ondas [...]”?
___________________________________________________________________________________________________

6. Releia o último parágrafo e diga qual sentido a palavra destacada expressa.
___________________________________________________________________________________________________

7. No último parágrafo, que função tem o uso das aspas?
___________________________________________________________________________________________________

8. No conselho, que sentido tem a expressão “siga seus sonhos”?
___________________________________________________________________________________________________

9. Que palavra marca, no conselho dado por Michelle Nkamankeng, a interlocução com os 
leitores(as)?_________________________________________________________________________________________

10. Michelle Nkamankeng é uma das escritoras infantis mais relevantes do mundo. O que podemos inferir a partir disso?
___________________________________________________________________________________________________

Texto 13 
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8. A que se refere a palavra destacada em “[...] Numa certa época do ano, ela aparecia na cidade [...]”? ________________

9. Por que o pai da narradora comprava apenas uma banana? _________________________________________________

10. No início do quinto parágrafo, que sentido tem o uso expressivo da forma verbal imaginem?
___________________________________________________________________________________________________

11. Qual foi a consequência vivida pela narradora, quando desembarcou do navio no porto de Santos?
___________________________________________________________________________________________________

12. Que episódio narrado, no sexto parágrafo, apresenta efeito de humor? Por que isso acontece?
___________________________________________________________________________________________________

13. Em “[...] Se eu fosse poeta [...]”, que sentido o elemento coesivo transmite? ___________________________________

14. No penúltimo parágrafo, que comparação é feita pela cronista?
___________________________________________________________________________________________________

15. No último parágrafo, há um fato ou uma opinião sobre os cientistas? Por quê?
___________________________________________________________________________________________________

16. Que argumento é utilizado, pela cronista, para chamar a banana de “musa paradisíaca”?
___________________________________________________________________________________________________

O texto lido também nos faz pensar que podemos escrever sobre qualquer tema, mesmo que seja 
sobre o gosto por bananas! Por falar em escrita e imaginação, leia a tirinha a seguir!  

1. Observe a postura física do personagem e diga o que ele está fazendo.
_____________________________________________________________________________________________________

2. No primeiro quadrinho, qual é a função dos dois pontos?
_____________________________________________________________________________________________________

3. O que significam as reticências, no segundo quadrinho?
_____________________________________________________________________________________________________

4. O que, na tirinha, gera o efeito de humor?
_____________________________________________________________________________________________________
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1. Descreva o que você vê no texto 12.
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2. Compare os textos 11 e 12.
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A menina sul-africana de apenas 7 anos que está fazendo história como escritora
14/06/2016

Aos 7 anos, Michelle Nkamankeng se tornou a mais jovem autora do continente africano a entrar na lista dos 10 
melhores escritores infantis do mundo.

Seu primeiro livro, Waiting for the Waves (“Aguardando as Ondas”), em tradução livre, foi publicado este mês e fez 
com que rapidamente ela entrasse para a lista de honra que reúne os melhores escritores jovens do mundo.

O livro é baseado na experiência da própria Michelle ao entrar pela primeira vez no mar e encarar o medo das ondas. 
“Fomos à praia, vimos as ondas e eu e meu pai entramos no mar. Quando a segunda onda estava vindo eu perguntei para 
onde as pessoas estavam olhando. Ele me disse que elas estavam aguardando as ondas e eu respondi que ele havia me 
dado uma ótima ideia, que eu ia escrever um livro chamado Aguardando as Ondas, disse Michelle à BBC.

 O livro foi financiado pelos pais da jovem escritora, que criou uma série de quatro obras que devem ser financiadas 
através de doações nos próximos anos.

  Quando questionada pela BBC sobre que conselhos daria a jovens escritores como ela, Michelle recomendou a leitura.
“Ler é legal, siga seus sonhos e não deixe ninguém te atrapalhar. Se você não conseguir ler, você não conseguirá escrever”.

Adaptado de https://www.geledes.org.br/menina-sul-africana-de-apenas-7-anos-que-esta-fazendo-historia-como-escritora/

A escrita possibilita registrar importantes experiências vividas, independente da idade que temos.

Glossário: BBC – “British Broadcasting Corporation”, Corporação Britânica de Radiodifusão, em tradução livre da língua inglesa, é uma
empresa/corporação pública de comunicação de múltiplas plataformas.

1. Qual é a temática do texto?
___________________________________________________________________________________________________

2. Quem é Michelle Nkamankeng?
___________________________________________________________________________________________________

3. Por que Michelle Nkamankeng resolveu escrever seu primeiro livro?
___________________________________________________________________________________________________

4. Que circunstância a palavra, em destaque, expressa em “[...] eu perguntei para onde as pessoas estavam olhando [...]”?
___________________________________________________________________________________________________

5. A quem se refere o termo destacado em “[...] Ele me disse que elas estavam aguardando as ondas [...]”?
___________________________________________________________________________________________________

6. Releia o último parágrafo e diga qual sentido a palavra destacada expressa. 
___________________________________________________________________________________________________

7. No último parágrafo, que função tem o uso das aspas?
___________________________________________________________________________________________________

8. No conselho, que sentido tem a expressão “siga seus sonhos”?
___________________________________________________________________________________________________

9. Que palavra marca, no conselho dado por Michelle Nkamankeng, a interlocução com os leitores(as)?
___________________________________________________________________________________________________

10. Michelle Nkamankeng é uma das escritoras infantis mais relevantes do mundo. O que podemos inferir a partir disso?
___________________________________________________________________________________________________

Texto 13 
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A arte de escrever
Todas as pessoas, com certeza, têm o dom de contar uma história, de compartilhar informações ou emoções

Por Diário de Santa Maria

Quem escreve diz que o mundo oferece infinitas histórias, basta lê-lo com o espírito e os olhos abertos que as
possibilidades se apresentarão. Muitos eventos do mundo real podem ser pontos de partida para possíveis histórias.
Mas, na realidade, isso não é tão simples quanto possa parecer.

O verdadeiro escritor tem a habilidade única de prender e entreter os leitores, oferecendo informações ou
fantasias. Ele tem o poder mágico de encantar quem lê. Através do jogo das palavras, ele é capaz de fazer rir, refletir
ou até chorar quem se envolve em seu jogo. O escritor, muitas vezes, é um professor, pois, por meio da escrita, ele
ensina, faz o leitor repensar e até mesmo mudar de ideia sobre determinados conceitos.

Mas, para mim, a maior qualidade de quem escreve está na habilidade de nos fazer esquecer, por alguns
momentos, da realidade, e nos levar para um mundo mágico, um mundo perfeito, onde não existe fome, miséria ou
tristezas.

Fernando Pessoa já dizia: "Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida". Paulo
Coelho, em entrevista ao Time, relatou o que sente quando escreve: "... enquanto eu estava escrevendo, eu percorri
um longo caminho. Agora termino este parágrafo com a consciência de que arrisquei o bastante e dei o melhor de mim
mesmo... Livros não estão aí para mostrar como você é inteligente. Livros estão aí para mostrar a sua alma".

Escrever, para os que olham de fora, parece ser um trabalho solitário, mas, para quem escreve, é um mundo
quase real, cheio de personagens que ganham vida, que sentem e que sofrem, onde o impossível acontece e todos
têm a possibilidade, até mesmo, de viverem felizes para sempre.

Todas as pessoas, com certeza, têm o dom de contar uma história, de compartilhar informações ou emoções,
com uma boa dose de criatividade, mas há aqueles que nos fazem aprender e entender diversos pensamentos e
culturas, a vivenciar grandes histórias e aventuras, a viajar por mundos e lugares desconhecidos. O verdadeiro escritor
é aquele que não apenas escreve as palavras certas, mas, por meio delas, expressa sentimentos.

É aquele que faz a realidade desaparecer, colocando em seu lugar um mundo dos sonhos, onde nós podemos
vivenciar sentimentos mais íntimos e desejos mais intensos. Faz-nos viver e até morrer numa vida que não é nossa.
[...]

A arte de escrever é uma forma de aliviar a alma pela intensidade e sentimentos que as 
palavras transbordam. Vamos ler, agora, um artigo de opinião que fala sobre a escrita.

Texto 14

1. O que podemos inferir sobre o título “A arte de escrever”?
______________________________________________________________________________________________________

2. No subtítulo, qual é o sentido da palavra dom? ______________________________________________________________

3. Qual é a tese defendida no texto 14 ?
______________________________________________________________________________________________________

4. Ao final do primeiro parágrafo, há um elemento coesivo que significa oposição de ideias. Qual é esse elemento? __________

5. Que efeito de sentido tem a expressão “mundo real ”?
______________________________________________________________________________________________________

6. Em “[...] O verdadeiro escritor tem a habilidade única [...]”, a utilização da palavra destacada expõe um fato ou uma opinião
sobre o escritor?
_______________________________________________________________________________________________________

Adaptado de https://diariosm.com.br/colunistas/colunistas-do-impresso/opini%C3%A3o-a-arte-de-escrever-1.2083405
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7. No segundo parágrafo, que consequência traz o “poder mágico” do(a) escritor(a)?
__________________________________________________________________________________________________

8. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em destaque, no segundo parágrafo? _________________________

9. A quem se refere a palavra destacada em “[...] ele ensina, faz o leitor repensar [...]”?_____________________________

10. A expressão destacada em “[...] Mas, para mim, a maior qualidade de quem escreve [...]”, é uma opinião? Comente.
__________________________________________________________________________________________________

11. Releia o quarto parágrafo e, em seguida, responda às questões a seguir.

a. Que efeito de sentido tem o uso expressivo do verbo em “[...] "Escrever é esquecer [...]”? _________________________

b. O argumento “escrever é esquecer” seria de autoridade? Por quê?
__________________________________________________________________________________________________

c. Que argumento é utilizado para dizer que a escrita revela a alma do escritor(a)?
__________________________________________________________________________________________________

d. Podemos dizer que esses argumentos, presentes no quarto parágrafo, são de autoridade? Por quê?
__________________________________________________________________________________________________

e. Qual é a função das aspas? _________________________________________________________________________

f. Que palavra marca a interlocução entre o autor e seus/suas leitores(as), ao final do quarto parágrafo?_______________

12. No quinto parágrafo, há a exposição de duas formas de pensar opostas sobre o ato de escrever? Quais são?
__________________________________________________________________________________________________

13. No início do sexto parágrafo, temos uma opinião ou um fato? ______________________________________________

14. A que conclusão chegou o autor, no último parágrafo do artigo de opinião (texto 14)?
__________________________________________________________________________________________________

Texto 15
1. Que cena está sendo retratada na imagem?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Quais hipóteses de leitura podemos realizar a partir da cena retratada
na imagem?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Estabeleça uma comparação entre os textos 14 e 15.
__________________________________________________________
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A escrita e a leitura andam sempre juntas, não é
mesmo? Além das palavras, somos capazes de ler tudo o que nos cerca!
Vivemos em um mundo repleto de imagens que nos permitem muitas
interpretações. Que tal conversar sobre esse tema com seus familiares e
amigos(as), levando aquilo que você pensa e os seus argumentos?

Vicent Van Gogh – A leitora de romance (1888)
Mire a câmera do seu 

telefone celular para o QR
code, ao lado, e assista ao 

episódio “Estratégias para ler
um texto” do seriado “Morde 

a Língua” da MultiRio!
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A arte de escrever
Todas as pessoas, com certeza, têm o dom de contar uma história, de compartilhar informações ou emoções

Por Diário de Santa Maria

Quem escreve diz que o mundo oferece infinitas histórias, basta lê-lo com o espírito e os olhos abertos que as
possibilidades se apresentarão. Muitos eventos do mundo real podem ser pontos de partida para possíveis histórias.
Mas, na realidade, isso não é tão simples quanto possa parecer.

O verdadeiro escritor tem a habilidade única de prender e entreter os leitores, oferecendo informações ou
fantasias. Ele tem o poder mágico de encantar quem lê. Através do jogo das palavras, ele é capaz de fazer rir, refletir
ou até chorar quem se envolve em seu jogo. O escritor, muitas vezes, é um professor, pois, por meio da escrita, ele
ensina, faz o leitor repensar e até mesmo mudar de ideia sobre determinados conceitos.

Mas, para mim, a maior qualidade de quem escreve está na habilidade de nos fazer esquecer, por alguns
momentos, da realidade, e nos levar para um mundo mágico, um mundo perfeito, onde não existe fome, miséria ou
tristezas.

Fernando Pessoa já dizia: "Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida". Paulo
Coelho, em entrevista ao Time, relatou o que sente quando escreve: "... enquanto eu estava escrevendo, eu percorri
um longo caminho. Agora termino este parágrafo com a consciência de que arrisquei o bastante e dei o melhor de mim
mesmo... Livros não estão aí para mostrar como você é inteligente. Livros estão aí para mostrar a sua alma".

Escrever, para os que olham de fora, parece ser um trabalho solitário, mas, para quem escreve, é um mundo
quase real, cheio de personagens que ganham vida, que sentem e que sofrem, onde o impossível acontece e todos
têm a possibilidade, até mesmo, de viverem felizes para sempre.

Todas as pessoas, com certeza, têm o dom de contar uma história, de compartilhar informações ou emoções,
com uma boa dose de criatividade, mas há aqueles que nos fazem aprender e entender diversos pensamentos e
culturas, a vivenciar grandes histórias e aventuras, a viajar por mundos e lugares desconhecidos. O verdadeiro escritor
é aquele que não apenas escreve as palavras certas, mas, por meio delas, expressa sentimentos.

É aquele que faz a realidade desaparecer, colocando em seu lugar um mundo dos sonhos, onde nós podemos
vivenciar sentimentos mais íntimos e desejos mais intensos. Faz-nos viver e até morrer numa vida que não é nossa.
[...]

A arte de escrever é uma forma de aliviar a alma pela intensidade e sentimentos que
as palavras transbordam. Vamos ler, agora, artigo de opinião que fala sobre a escrita.

Texto 14

1. O que podemos inferir sobre o título “A arte de escrever”?
______________________________________________________________________________________________________

2. No subtítulo, qual é o sentido da palavra dom? ______________________________________________________________

3. Qual é a tese defendida no texto 14 ?
______________________________________________________________________________________________________

4. Ao final do primeiro parágrafo, há um elemento coesivo que significa oposição de ideias. Qual é esse elemento? __________

5. Que efeito de sentido tem a expressão “mundo real ”?
______________________________________________________________________________________________________

6. Em “[...] O verdadeiro escritor tem a habilidade única [...]”, a utilização da palavra destacada expõe um fato ou uma opinião
sobre o escritor?
_______________________________________________________________________________________________________

Adaptado de https://diariosm.com.br/colunistas/colunistas-do-impresso/opini%C3%A3o-a-arte-de-escrever-1.2083405
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7. No segundo parágrafo, que consequência traz o “poder mágico” do(a) escritor(a)?
__________________________________________________________________________________________________

8. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em destaque, no segundo parágrafo? _________________________

9. A quem se refere a palavra destacada em “[...] ele ensina, faz o leitor repensar [...]”?_____________________________

10. A expressão destacada em “[...] Mas, para mim, a maior qualidade de quem escreve [...]”, é uma opinião? Comente.
__________________________________________________________________________________________________

11. Releia o quarto parágrafo e, em seguida, responda às questões a seguir.

a. Que efeito de sentido tem o uso expressivo do verbo em “[...] "Escrever é esquecer [...]”? _________________________

b. O argumento “escrever é esquecer” seria de autoridade? Por quê?
__________________________________________________________________________________________________

c. Que argumento é utilizado para dizer que a escrita revela a alma do escritor(a)?
__________________________________________________________________________________________________

d. Podemos dizer que esses argumentos, presentes no quarto parágrafo, são de autoridade? Por quê?
__________________________________________________________________________________________________

e. Qual é a função das aspas? _________________________________________________________________________

f. Que palavra marca a interlocução entre o autor e seus/suas leitores(as), ao final do quarto parágrafo?_______________

12. No quinto parágrafo, há a exposição de duas formas de pensar opostas sobre o ato de escrever? Quais são?
__________________________________________________________________________________________________

13. No início do sexto parágrafo, temos uma opinião ou um fato? ______________________________________________

14. A que conclusão chegou o autor, no último parágrafo do artigo de opinião (texto 14)?
__________________________________________________________________________________________________

Texto 15
1. Que cena está sendo retratada na imagem?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Quais hipóteses de leitura podemos realizar a partir da cena retratada
na imagem?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Estabeleça uma comparação entre os textos 14 e 15.
__________________________________________________________
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A escrita e a leitura andam sempre juntas, não é
mesmo? Além das palavras, somos capazes de ler tudo o que nos cerca!
Vivemos em um mundo repleto de imagens que nos permitem muitas
interpretações. Que tal conversar sobre esse tema com seus familiares e
amigos(as), levando aquilo que você pensa e os seus argumentos?

Vicent Van Gogh – A leitora de romance (1888)
Mire a câmera do seu 

telefone celular para o QR 
code, ao lado, e assista ao 

episódio “Estratégias para ler 
um texto” do seriado “Morde 

a Língua” da MultiRio!
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A arte de escrever
Todas as pessoas, com certeza, têm o dom de contar uma história, de compartilhar informações ou emoções

Por Diário de Santa Maria

Quem escreve diz que o mundo oferece infinitas histórias, basta lê-lo com o espírito e os olhos abertos que as
possibilidades se apresentarão. Muitos eventos do mundo real podem ser pontos de partida para possíveis histórias.
Mas, na realidade, isso não é tão simples quanto possa parecer.

O verdadeiro escritor tem a habilidade única de prender e entreter os leitores, oferecendo informações ou
fantasias. Ele tem o poder mágico de encantar quem lê. Através do jogo das palavras, ele é capaz de fazer rir, refletir
ou até chorar quem se envolve em seu jogo. O escritor, muitas vezes, é um professor, pois, por meio da escrita, ele
ensina, faz o leitor repensar e até mesmo mudar de ideia sobre determinados conceitos.

Mas, para mim, a maior qualidade de quem escreve está na habilidade de nos fazer esquecer, por alguns
momentos, da realidade, e nos levar para um mundo mágico, um mundo perfeito, onde não existe fome, miséria ou
tristezas.

Fernando Pessoa já dizia: "Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida". Paulo
Coelho, em entrevista ao Time, relatou o que sente quando escreve: "... enquanto eu estava escrevendo, eu percorri
um longo caminho. Agora termino este parágrafo com a consciência de que arrisquei o bastante e dei o melhor de mim
mesmo... Livros não estão aí para mostrar como você é inteligente. Livros estão aí para mostrar a sua alma".

Escrever, para os que olham de fora, parece ser um trabalho solitário, mas, para quem escreve, é um mundo
quase real, cheio de personagens que ganham vida, que sentem e que sofrem, onde o impossível acontece e todos
têm a possibilidade, até mesmo, de viverem felizes para sempre.

Todas as pessoas, com certeza, têm o dom de contar uma história, de compartilhar informações ou emoções,
com uma boa dose de criatividade, mas há aqueles que nos fazem aprender e entender diversos pensamentos e
culturas, a vivenciar grandes histórias e aventuras, a viajar por mundos e lugares desconhecidos. O verdadeiro escritor
é aquele que não apenas escreve as palavras certas, mas, por meio delas, expressa sentimentos.

É aquele que faz a realidade desaparecer, colocando em seu lugar um mundo dos sonhos, onde nós podemos
vivenciar sentimentos mais íntimos e desejos mais intensos. Faz-nos viver e até morrer numa vida que não é nossa.
[...]

A arte de escrever é uma forma de aliviar a alma pela intensidade e sentimentos que as 
palavras transbordam. Vamos ler, agora, um artigo de opinião que fala sobre a escrita.

Texto 14

1. O que podemos inferir sobre o título “A arte de escrever”?
______________________________________________________________________________________________________

2. No subtítulo, qual é o sentido da palavra dom? ______________________________________________________________

3. Qual é a tese defendida no texto 14 ?
______________________________________________________________________________________________________

4. Ao final do primeiro parágrafo, há um elemento coesivo que significa oposição de ideias. Qual é esse elemento? __________

5. Que efeito de sentido tem a expressão “mundo real ”?
______________________________________________________________________________________________________

6. Em “[...] O verdadeiro escritor tem a habilidade única [...]”, a utilização da palavra destacada expõe um fato ou uma opinião
sobre o escritor?
_______________________________________________________________________________________________________

Adaptado de https://diariosm.com.br/colunistas/colunistas-do-impresso/opini%C3%A3o-a-arte-de-escrever-1.2083405
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7. No segundo parágrafo, que consequência traz o “poder mágico” do(a) escritor(a)?
__________________________________________________________________________________________________

8. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em destaque, no segundo parágrafo? _________________________

9. A quem se refere a palavra destacada em “[...] ele ensina, faz o leitor repensar [...]”?_____________________________

10. A expressão destacada em “[...] Mas, para mim, a maior qualidade de quem escreve [...]”, é uma opinião? Comente.
__________________________________________________________________________________________________

11. Releia o quarto parágrafo e, em seguida, responda às questões a seguir.

a. Que efeito de sentido tem o uso expressivo do verbo em “[...] "Escrever é esquecer [...]”? _________________________

b. O argumento “escrever é esquecer” seria de autoridade? Por quê?
__________________________________________________________________________________________________

c. Que argumento é utilizado para dizer que a escrita revela a alma do escritor(a)?
__________________________________________________________________________________________________

d. Podemos dizer que esses argumentos, presentes no quarto parágrafo, são de autoridade? Por quê?
__________________________________________________________________________________________________

e. Qual é a função das aspas? _________________________________________________________________________

f. Que palavra marca a interlocução entre o autor e seus/suas leitores(as), ao final do quarto parágrafo?_______________

12. No quinto parágrafo, há a exposição de duas formas de pensar opostas sobre o ato de escrever? Quais são?
__________________________________________________________________________________________________

13. No início do sexto parágrafo, temos uma opinião ou um fato? ______________________________________________

14. A que conclusão chegou o autor, no último parágrafo do artigo de opinião (texto 14)?
__________________________________________________________________________________________________

Texto 15
1. Que cena está sendo retratada na imagem?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Quais hipóteses de leitura podemos realizar a partir da cena retratada
na imagem?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Estabeleça uma comparação entre os textos 14 e 15.
__________________________________________________________

htt
ps

://w
ww

.w
iki

ar
t.o

rg
/en

/vi
nc

en
t-v

an
-g

og
h/t

he
-n

ov
el-

re
ad

er
-1

88
8-

1

A escrita e a leitura andam sempre juntas, não é
mesmo? Além das palavras, somos capazes de ler tudo o que nos cerca!
Vivemos em um mundo repleto de imagens que nos permitem muitas
interpretações. Que tal conversar sobre esse tema com seus familiares e
amigos(as), levando aquilo que você pensa e os seus argumentos?

Vicent Van Gogh – A leitora de romance (1888)
Mire a câmera do seu 

telefone celular para o QR
code, ao lado, e assista ao 

episódio “Estratégias para ler
um texto” do seriado “Morde 

a Língua” da MultiRio!
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A arte de escrever
Todas as pessoas, com certeza, têm o dom de contar uma história, de compartilhar informações ou emoções

Por Diário de Santa Maria

Quem escreve diz que o mundo oferece infinitas histórias, basta lê-lo com o espírito e os olhos abertos que as
possibilidades se apresentarão. Muitos eventos do mundo real podem ser pontos de partida para possíveis histórias.
Mas, na realidade, isso não é tão simples quanto possa parecer.

O verdadeiro escritor tem a habilidade única de prender e entreter os leitores, oferecendo informações ou
fantasias. Ele tem o poder mágico de encantar quem lê. Através do jogo das palavras, ele é capaz de fazer rir, refletir
ou até chorar quem se envolve em seu jogo. O escritor, muitas vezes, é um professor, pois, por meio da escrita, ele
ensina, faz o leitor repensar e até mesmo mudar de ideia sobre determinados conceitos.

Mas, para mim, a maior qualidade de quem escreve está na habilidade de nos fazer esquecer, por alguns
momentos, da realidade, e nos levar para um mundo mágico, um mundo perfeito, onde não existe fome, miséria ou
tristezas.

Fernando Pessoa já dizia: "Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida". Paulo
Coelho, em entrevista ao Time, relatou o que sente quando escreve: "... enquanto eu estava escrevendo, eu percorri
um longo caminho. Agora termino este parágrafo com a consciência de que arrisquei o bastante e dei o melhor de mim
mesmo... Livros não estão aí para mostrar como você é inteligente. Livros estão aí para mostrar a sua alma".

Escrever, para os que olham de fora, parece ser um trabalho solitário, mas, para quem escreve, é um mundo
quase real, cheio de personagens que ganham vida, que sentem e que sofrem, onde o impossível acontece e todos
têm a possibilidade, até mesmo, de viverem felizes para sempre.

Todas as pessoas, com certeza, têm o dom de contar uma história, de compartilhar informações ou emoções,
com uma boa dose de criatividade, mas há aqueles que nos fazem aprender e entender diversos pensamentos e
culturas, a vivenciar grandes histórias e aventuras, a viajar por mundos e lugares desconhecidos. O verdadeiro escritor
é aquele que não apenas escreve as palavras certas, mas, por meio delas, expressa sentimentos.

É aquele que faz a realidade desaparecer, colocando em seu lugar um mundo dos sonhos, onde nós podemos
vivenciar sentimentos mais íntimos e desejos mais intensos. Faz-nos viver e até morrer numa vida que não é nossa.
[...]

A arte de escrever é uma forma de aliviar a alma pela intensidade e sentimentos que
as palavras transbordam. Vamos ler, agora, artigo de opinião que fala sobre a escrita.

Texto 14

1. O que podemos inferir sobre o título “A arte de escrever”?
______________________________________________________________________________________________________

2. No subtítulo, qual é o sentido da palavra dom? ______________________________________________________________

3. Qual é a tese defendida no texto 14 ?
______________________________________________________________________________________________________

4. Ao final do primeiro parágrafo, há um elemento coesivo que significa oposição de ideias. Qual é esse elemento? __________

5. Que efeito de sentido tem a expressão “mundo real ”?
______________________________________________________________________________________________________

6. Em “[...] O verdadeiro escritor tem a habilidade única [...]”, a utilização da palavra destacada expõe um fato ou uma opinião
sobre o escritor?
_______________________________________________________________________________________________________

Adaptado de https://diariosm.com.br/colunistas/colunistas-do-impresso/opini%C3%A3o-a-arte-de-escrever-1.2083405
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7. No segundo parágrafo, que consequência traz o “poder mágico” do(a) escritor(a)?
__________________________________________________________________________________________________

8. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em destaque, no segundo parágrafo? _________________________

9. A quem se refere a palavra destacada em “[...] ele ensina, faz o leitor repensar [...]”?_____________________________

10. A expressão destacada em “[...] Mas, para mim, a maior qualidade de quem escreve [...]”, é uma opinião? Comente.
__________________________________________________________________________________________________

11. Releia o quarto parágrafo e, em seguida, responda às questões a seguir.

a. Que efeito de sentido tem o uso expressivo do verbo em “[...] "Escrever é esquecer [...]”? _________________________

b. O argumento “escrever é esquecer” seria de autoridade? Por quê?
__________________________________________________________________________________________________

c. Que argumento é utilizado para dizer que a escrita revela a alma do escritor(a)?
__________________________________________________________________________________________________

d. Podemos dizer que esses argumentos, presentes no quarto parágrafo, são de autoridade? Por quê?
__________________________________________________________________________________________________

e. Qual é a função das aspas? _________________________________________________________________________

f. Que palavra marca a interlocução entre o autor e seus/suas leitores(as), ao final do quarto parágrafo?_______________

12. No quinto parágrafo, há a exposição de duas formas de pensar opostas sobre o ato de escrever? Quais são?
__________________________________________________________________________________________________

13. No início do sexto parágrafo, temos uma opinião ou um fato? ______________________________________________

14. A que conclusão chegou o autor, no último parágrafo do artigo de opinião (texto 14)?
__________________________________________________________________________________________________

Texto 15
1. Que cena está sendo retratada na imagem?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Quais hipóteses de leitura podemos realizar a partir da cena retratada
na imagem?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Estabeleça uma comparação entre os textos 14 e 15.
__________________________________________________________
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A escrita e a leitura andam sempre juntas, não é
mesmo? Além das palavras, somos capazes de ler tudo o que nos cerca!
Vivemos em um mundo repleto de imagens que nos permitem muitas
interpretações. Que tal conversar sobre esse tema com seus familiares e
amigos(as), levando aquilo que você pensa e os seus argumentos?

Vicent Van Gogh – A leitora de romance (1888)
Mire a câmera do seu 

telefone celular para o QR 
code, ao lado, e assista ao 

episódio “Estratégias para ler 
um texto” do seriado “Morde 

a Língua” da MultiRio!
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dessa forma, observar como os argumentos sustentam a tese para convencer os(as) leitores(as)! Dessa vez, a
arte de escrever vai ser tratada em uma perspectiva diferente do texto lido anteriormente.

Texto 16 

“Na madrugada escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um pedação do coração…”
Maria Eugénia Leitão

Esta frase, fotografada em Lisboa, diz: “Na madrugada escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um 
pedação do coração…”. Nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário, e que, em todas as linhas, coloca um 
“pedação” do coração; coloca, de forma rimada, um grande pedaço de si e dos seus sentimentos.
      Ora, a escrita é uma atividade solitária, em que o escritor, no sossego de um espaço (mesmo num café confuso e 
barulhento, o escritor consegue isolar-se no seu mundo), frente a um computador ou a uma folha em branco, apenas está 
acompanhado pelas palavras que escreve e pelas personagens que cria. Como diz Jonathan Franzen: “Tornei-me um escritor 
que gosta de viver nos romances. Gosto de ter um romance em andamento porque é um “lugar“ onde posso ir todos os dias, 
pela manhã. E, desta forma, a minha vida tem sentido”. Ou como afirma Lobo Antunes, que, quando acaba de escrever um 
livro, sente um vazio, porque deixa de estar acompanhado pelas personagens do livro.

Também Fernando Pessoa escrevia na companhia das várias personalidades que tinha, dos seus heterónimos e 
pseudónimos. Como diz Alberto Caeiro: “Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho: / O valor está ali, nos meus 
versos. / Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade.”
       Um romance ou um poema são a companhia de quem os escreve, e as palavras que ficam gravadas no papel ou no 
disco do computador são as palavras que viveram dentro dele, e que, recorrendo à imagem de Almada Negreiros, andaram 
“da cabeça para o coração e do coração para a cabeça”. O escritor solitário [...] escreve o que sente, aquilo que tem dentro do 
coração, o que me parece ser feito com algum sofrimento, como se lhe custasse muito colocar em palavras o que sente.
       Muitas vezes, a escrita é um ato doloroso, porque o escritor rememora momentos passados, de felicidade ou tristeza, 
mas que, quase sempre, acabaram. Há, pois, uma certa nostalgia em fazer reviver tais fatos. Há também escritores que criam 
as suas personagens sem que estas os habitam, partindo de construções mentais e de um plano de escrita bem definido. 
Mas, também nesses casos, há um certo sofrimento, ao tentarem passar para o papel, da forma que melhor conseguem, o 
plano traçado.

Quem não sente o impulso de escrever talvez não entenda totalmente a dificuldade do escritor. Mas António Lobo 
Antunes explica-nos melhor essa ideia, quando João Céu e Silva lhe pergunta se sofre muito ao escrever: “Há instantes de 
intensa felicidade – às vezes sinto as lágrimas a caírem-me pela cara – e momentos de grande irritação (...). O material 
resiste, as palavras não chegam”.
      E, se importa perceber a perspectiva do autor, também é relevante percebermos porque ler é tão importante para o 
leitor. Diz o escritor Ken Follet, em entrevista, em Portugal, quando do lançamento do seu mais recente livro: “Se lemos um 
romance, vemos as coisas sob o ponto de vista de outra pessoa, alguém diferente de nós. Isso alarga os nossos horizontes e 
permite-nos olhar para uma situação a partir de um ponto de vista que não é o nosso. É dessa forma que um romance pode 
mudar-nos. Ler romances, o hábito de ler livros, muda a forma como pensamos e isso torna-nos mais tolerantes e mais 
compassivos”.

E, citando Afonso Cruz, acrescentaria: “Todos os leitores estão, na verdade, a ler a sua própria consciência. Seja 
quando abrem um livro, seja quando olham pela janela, porque, em ambos os casos, estamos a olhar para espelhos”. No 
fundo, aquilo que somos reflete-se nos filtros que utilizamos para ver o mundo, e só encontramos aquilo que queremos ver. 
Porque, no fundo, nos sentimos uma estrela…

Adaptado de https://sol.sapo.pt/artigo/622716/-na-madrugada-escrevendo-ao-lado-da-solidao-em-cada-linha-escrita-um-pedacao-do-coracao-
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1. Qual é a tese defendida no texto?
_______________________________________________________________________________________________________

2. A que se refere a palavra grifada em “[...] Nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário, e que, em todas as
linhas, coloca um “pedação” do coração [...]”? __________________________________________________________________

3. Sobre os usos das aspas, responda a seguir.

A) Que função tem as aspas, no título do texto e no primeiro parágrafo do texto?
_______________________________________________________________________________________________________

B). Por que a palavra “pedação” aparece entre aspas?
_______________________________________________________________________________________________________

C) Que efeito de sentido têm as aspas em “[...] Gosto de ter um romance em andamento porque é um “lugar“ onde posso ir todos
os dias, pela manhã [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________
D) No restante do texto, o que justifica os usos das aspas?
_______________________________________________________________________________________________________

4. Em relação à palavra “pedação do coração”, que efeito de sentido a utilização do aumentativo transmite?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Que sentido expressivo tem o uso expressivo do verbo em “[...] A escrita é uma atividade solitária [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] frente a um computador ou a uma folha em branco [...]”?
______________________________________________________________________________________________________

7. No segundo parágrafo, qual é a função dos parênteses?
_______________________________________________________________________________________________________

8. No decorrer dos parágrafos do texto, podemos dizer que há argumentos baseados em citações? Explique a função dessa
estratégia no artigo de opinião.
_______________________________________________________________________________________________________

9. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em “[...] quando acaba de escrever um livro, sente um vazio, porque deixa
de estar acompanhado pelas personagens do livro.[...]”? __________________________________________________________

10. Que sentido o elemento coesivo apresenta em “[...] o escritor rememora momentos passados, de felicidade ou tristeza, mas
que, quase sempre, acabaram [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

11. Em “[...] o que me parece ser feito com algum sofrimento [...]”, encontramos um fato ou uma opinião? Justifique a sua
resposta.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

12. A que conclusão chegou a articulista, ao final do texto?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Vamos ler outro um artigo de opinião para que você possa conhecer mais sobre esse gênero textual e,

dessa forma, observar como os argumentos sustentam a tese para convencer os(as) leitores(as)! Dessa vez, a
arte de escrever vai ser tratada em uma perspectiva diferente do texto lido anteriormente.

Texto 16 

“Na madrugada escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um pedação do coração…”
Maria Eugénia Leitão

Esta frase, fotografada em Lisboa, diz: “Na madrugada escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um
pedação do coração…”. Nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário, e que, em todas as linhas, coloca um
“pedação” do coração; coloca, de forma rimada, um grande pedaço de si e dos seus sentimentos.

Ora, a escrita é uma atividade solitária, em que o escritor, no sossego de um espaço (mesmo num café confuso e
barulhento, o escritor consegue isolar-se no seu mundo), frente a um computador ou a uma folha em branco, apenas está
acompanhado pelas palavras que escreve e pelas personagens que cria. Como diz Jonathan Franzen: “Tornei-me um escritor
que gosta de viver nos romances. Gosto de ter um romance em andamento porque é um “lugar“ onde posso ir todos os dias,
pela manhã. E, desta forma, a minha vida tem sentido”. Ou como afirma Lobo Antunes, que, quando acaba de escrever um
livro, sente um vazio, porque deixa de estar acompanhado pelas personagens do livro.

Também Fernando Pessoa escrevia na companhia das várias personalidades que tinha, dos seus heterónimos e
pseudónimos. Como diz Alberto Caeiro: “Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho: / O valor está ali, nos meus
versos. / Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade.”

Um romance ou um poema são a companhia de quem os escreve, e as palavras que ficam gravadas no papel ou no
disco do computador são as palavras que viveram dentro dele, e que, recorrendo à imagem de Almada Negreiros, andaram
“da cabeça para o coração e do coração para a cabeça”. O escritor solitário [...] escreve o que sente, aquilo que tem dentro do
coração, o que me parece ser feito com algum sofrimento, como se lhe custasse muito colocar em palavras o que sente.

Muitas vezes, a escrita é um ato doloroso, porque o escritor rememora momentos passados, de felicidade ou tristeza,
mas que, quase sempre, acabaram. Há, pois, uma certa nostalgia em fazer reviver tais fatos. Há também escritores que criam
as suas personagens sem que estas os habitam, partindo de construções mentais e de um plano de escrita bem definido.
Mas, também nesses casos, há um certo sofrimento, ao tentarem passar para o papel, da forma que melhor conseguem, o
plano traçado.

Quem não sente o impulso de escrever talvez não entenda totalmente a dificuldade do escritor. Mas António Lobo
Antunes explica-nos melhor essa ideia, quando João Céu e Silva lhe pergunta se sofre muito ao escrever: “Há instantes de
intensa felicidade – às vezes sinto as lágrimas a caírem-me pela cara – e momentos de grande irritação (...). O material
resiste, as palavras não chegam”.

E, se importa perceber a perspectiva do autor, também é relevante percebermos porque ler é tão importante para o
leitor. Diz o escritor Ken Follet, em entrevista, em Portugal, quando do lançamento do seu mais recente livro: “Se lemos um
romance, vemos as coisas sob o ponto de vista de outra pessoa, alguém diferente de nós. Isso alarga os nossos horizontes e
permite-nos olhar para uma situação a partir de um ponto de vista que não é o nosso. É dessa forma que um romance pode
mudar-nos. Ler romances, o hábito de ler livros, muda a forma como pensamos e isso torna-nos mais tolerantes e mais
compassivos”.

E, citando Afonso Cruz, acrescentaria: “Todos os leitores estão, na verdade, a ler a sua própria consciência. Seja
quando abrem um livro, seja quando olham pela janela, porque, em ambos os casos, estamos a olhar para espelhos”. No
fundo, aquilo que somos reflete-se nos filtros que utilizamos para ver o mundo, e só encontramos aquilo que queremos ver.
Porque, no fundo, nos sentimos uma estrela…

Adaptado de https://sol.sapo.pt/artigo/622716/-na-madrugada-escrevendo-ao-lado-da-solidao-em-cada-linha-escrita-um-pedacao-do-coracao-
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1. Qual é a tese defendida no texto?
_______________________________________________________________________________________________________

2. A que se refere a palavra grifada em “[...] Nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário, e que, em todas as
linhas, coloca um “pedação” do coração [...]”? __________________________________________________________________

3. Sobre os usos das aspas, responda a seguir.

A) Que função tem as aspas, no título do texto e no primeiro parágrafo do texto?
_______________________________________________________________________________________________________

B). Por que a palavra “pedação” aparece entre aspas?
_______________________________________________________________________________________________________

C) Que efeito de sentido têm as aspas em “[...] Gosto de ter um romance em andamento porque é um “lugar“ onde posso ir todos
os dias, pela manhã [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________
D) No restante do texto, o que justifica os usos das aspas?
_______________________________________________________________________________________________________

4. Em relação à palavra “pedação do coração”, que efeito de sentido a utilização do aumentativo transmite?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Que sentido expressivo tem o uso expressivo do verbo em “[...] A escrita é uma atividade solitária [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] frente a um computador ou a uma folha em branco [...]”?
______________________________________________________________________________________________________

7. No segundo parágrafo, qual é a função dos parênteses?
_______________________________________________________________________________________________________

8. No decorrer dos parágrafos do texto, podemos dizer que há argumentos baseados em citações? Explique a função dessa
estratégia no artigo de opinião.
_______________________________________________________________________________________________________

9. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em “[...] quando acaba de escrever um livro, sente um vazio, porque deixa
de estar acompanhado pelas personagens do livro.[...]”? __________________________________________________________

10. Que sentido o elemento coesivo apresenta em “[...] o escritor rememora momentos passados, de felicidade ou tristeza, mas
que, quase sempre, acabaram [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

11. Em “[...] o que me parece ser feito com algum sofrimento [...]”, encontramos um fato ou uma opinião? Justifique a sua
resposta.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

12. A que conclusão chegou a articulista, ao final do texto?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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NO Vamos ler outro um artigo de opinião para que você possa conhecer mais sobre esse gênero textual e,
dessa forma, observar como os argumentos sustentam a tese para convencer os(as) leitores(as)! Dessa vez, a
arte de escrever vai ser tratada em uma perspectiva diferente do texto lido anteriormente.

Texto 16 

“Na madrugada escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um pedação do coração…”
Maria Eugénia Leitão

Esta frase, fotografada em Lisboa, diz: “Na madrugada escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um 
pedação do coração…”. Nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário, e que, em todas as linhas, coloca um 
“pedação” do coração; coloca, de forma rimada, um grande pedaço de si e dos seus sentimentos.
      Ora, a escrita é uma atividade solitária, em que o escritor, no sossego de um espaço (mesmo num café confuso e 
barulhento, o escritor consegue isolar-se no seu mundo), frente a um computador ou a uma folha em branco, apenas está 
acompanhado pelas palavras que escreve e pelas personagens que cria. Como diz Jonathan Franzen: “Tornei-me um escritor 
que gosta de viver nos romances. Gosto de ter um romance em andamento porque é um “lugar“ onde posso ir todos os dias, 
pela manhã. E, desta forma, a minha vida tem sentido”. Ou como afirma Lobo Antunes, que, quando acaba de escrever um 
livro, sente um vazio, porque deixa de estar acompanhado pelas personagens do livro.

Também Fernando Pessoa escrevia na companhia das várias personalidades que tinha, dos seus heterónimos e 
pseudónimos. Como diz Alberto Caeiro: “Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho: / O valor está ali, nos meus 
versos. / Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade.”
       Um romance ou um poema são a companhia de quem os escreve, e as palavras que ficam gravadas no papel ou no 
disco do computador são as palavras que viveram dentro dele, e que, recorrendo à imagem de Almada Negreiros, andaram 
“da cabeça para o coração e do coração para a cabeça”. O escritor solitário [...] escreve o que sente, aquilo que tem dentro do 
coração, o que me parece ser feito com algum sofrimento, como se lhe custasse muito colocar em palavras o que sente.
       Muitas vezes, a escrita é um ato doloroso, porque o escritor rememora momentos passados, de felicidade ou tristeza, 
mas que, quase sempre, acabaram. Há, pois, uma certa nostalgia em fazer reviver tais fatos. Há também escritores que criam 
as suas personagens sem que estas os habitam, partindo de construções mentais e de um plano de escrita bem definido. 
Mas, também nesses casos, há um certo sofrimento, ao tentarem passar para o papel, da forma que melhor conseguem, o 
plano traçado.

Quem não sente o impulso de escrever talvez não entenda totalmente a dificuldade do escritor. Mas António Lobo 
Antunes explica-nos melhor essa ideia, quando João Céu e Silva lhe pergunta se sofre muito ao escrever: “Há instantes de 
intensa felicidade – às vezes sinto as lágrimas a caírem-me pela cara – e momentos de grande irritação (...). O material 
resiste, as palavras não chegam”.
      E, se importa perceber a perspectiva do autor, também é relevante percebermos porque ler é tão importante para o 
leitor. Diz o escritor Ken Follet, em entrevista, em Portugal, quando do lançamento do seu mais recente livro: “Se lemos um 
romance, vemos as coisas sob o ponto de vista de outra pessoa, alguém diferente de nós. Isso alarga os nossos horizontes e 
permite-nos olhar para uma situação a partir de um ponto de vista que não é o nosso. É dessa forma que um romance pode 
mudar-nos. Ler romances, o hábito de ler livros, muda a forma como pensamos e isso torna-nos mais tolerantes e mais 
compassivos”.

E, citando Afonso Cruz, acrescentaria: “Todos os leitores estão, na verdade, a ler a sua própria consciência. Seja 
quando abrem um livro, seja quando olham pela janela, porque, em ambos os casos, estamos a olhar para espelhos”. No 
fundo, aquilo que somos reflete-se nos filtros que utilizamos para ver o mundo, e só encontramos aquilo que queremos ver. 
Porque, no fundo, nos sentimos uma estrela…

Adaptado de https://sol.sapo.pt/artigo/622716/-na-madrugada-escrevendo-ao-lado-da-solidao-em-cada-linha-escrita-um-pedacao-do-coracao-
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1. Qual é a tese defendida no texto?
_______________________________________________________________________________________________________

2. A que se refere a palavra grifada em “[...] Nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário, e que, em todas as
linhas, coloca um “pedação” do coração [...]”? __________________________________________________________________

3. Sobre os usos das aspas, responda a seguir.

A) Que função tem as aspas, no título do texto e no primeiro parágrafo do texto?
_______________________________________________________________________________________________________

B). Por que a palavra “pedação” aparece entre aspas?
_______________________________________________________________________________________________________

C) Que efeito de sentido têm as aspas em “[...] Gosto de ter um romance em andamento porque é um “lugar“ onde posso ir todos
os dias, pela manhã [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________
D) No restante do texto, o que justifica os usos das aspas?
_______________________________________________________________________________________________________

4. Em relação à palavra “pedação do coração”, que efeito de sentido a utilização do aumentativo transmite?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Que sentido expressivo tem o uso expressivo do verbo em “[...] A escrita é uma atividade solitária [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] frente a um computador ou a uma folha em branco [...]”?
______________________________________________________________________________________________________

7. No segundo parágrafo, qual é a função dos parênteses?
_______________________________________________________________________________________________________

8. No decorrer dos parágrafos do texto, podemos dizer que há argumentos baseados em citações? Explique a função dessa
estratégia no artigo de opinião.
_______________________________________________________________________________________________________

9. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em “[...] quando acaba de escrever um livro, sente um vazio, porque deixa
de estar acompanhado pelas personagens do livro.[...]”? __________________________________________________________

10. Que sentido o elemento coesivo apresenta em “[...] o escritor rememora momentos passados, de felicidade ou tristeza, mas
que, quase sempre, acabaram [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

11. Em “[...] o que me parece ser feito com algum sofrimento [...]”, encontramos um fato ou uma opinião? Justifique a sua
resposta.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

12. A que conclusão chegou a articulista, ao final do texto?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Vamos ler outro um artigo de opinião para que você possa conhecer mais sobre esse gênero textual e,
dessa forma, observar como os argumentos sustentam a tese para convencer os(as) leitores(as)! Dessa vez, a
arte de escrever vai ser tratada em uma perspectiva diferente do texto lido anteriormente.

Texto 16 

“Na madrugada escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um pedação do coração…”
Maria Eugénia Leitão

Esta frase, fotografada em Lisboa, diz: “Na madrugada escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um
pedação do coração…”. Nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário, e que, em todas as linhas, coloca um
“pedação” do coração; coloca, de forma rimada, um grande pedaço de si e dos seus sentimentos.

Ora, a escrita é uma atividade solitária, em que o escritor, no sossego de um espaço (mesmo num café confuso e
barulhento, o escritor consegue isolar-se no seu mundo), frente a um computador ou a uma folha em branco, apenas está
acompanhado pelas palavras que escreve e pelas personagens que cria. Como diz Jonathan Franzen: “Tornei-me um escritor
que gosta de viver nos romances. Gosto de ter um romance em andamento porque é um “lugar“ onde posso ir todos os dias,
pela manhã. E, desta forma, a minha vida tem sentido”. Ou como afirma Lobo Antunes, que, quando acaba de escrever um
livro, sente um vazio, porque deixa de estar acompanhado pelas personagens do livro.

Também Fernando Pessoa escrevia na companhia das várias personalidades que tinha, dos seus heterónimos e
pseudónimos. Como diz Alberto Caeiro: “Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho: / O valor está ali, nos meus
versos. / Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade.”

Um romance ou um poema são a companhia de quem os escreve, e as palavras que ficam gravadas no papel ou no
disco do computador são as palavras que viveram dentro dele, e que, recorrendo à imagem de Almada Negreiros, andaram
“da cabeça para o coração e do coração para a cabeça”. O escritor solitário [...] escreve o que sente, aquilo que tem dentro do
coração, o que me parece ser feito com algum sofrimento, como se lhe custasse muito colocar em palavras o que sente.

Muitas vezes, a escrita é um ato doloroso, porque o escritor rememora momentos passados, de felicidade ou tristeza,
mas que, quase sempre, acabaram. Há, pois, uma certa nostalgia em fazer reviver tais fatos. Há também escritores que criam
as suas personagens sem que estas os habitam, partindo de construções mentais e de um plano de escrita bem definido.
Mas, também nesses casos, há um certo sofrimento, ao tentarem passar para o papel, da forma que melhor conseguem, o
plano traçado.

Quem não sente o impulso de escrever talvez não entenda totalmente a dificuldade do escritor. Mas António Lobo
Antunes explica-nos melhor essa ideia, quando João Céu e Silva lhe pergunta se sofre muito ao escrever: “Há instantes de
intensa felicidade – às vezes sinto as lágrimas a caírem-me pela cara – e momentos de grande irritação (...). O material
resiste, as palavras não chegam”.

E, se importa perceber a perspectiva do autor, também é relevante percebermos porque ler é tão importante para o
leitor. Diz o escritor Ken Follet, em entrevista, em Portugal, quando do lançamento do seu mais recente livro: “Se lemos um
romance, vemos as coisas sob o ponto de vista de outra pessoa, alguém diferente de nós. Isso alarga os nossos horizontes e
permite-nos olhar para uma situação a partir de um ponto de vista que não é o nosso. É dessa forma que um romance pode
mudar-nos. Ler romances, o hábito de ler livros, muda a forma como pensamos e isso torna-nos mais tolerantes e mais
compassivos”.

E, citando Afonso Cruz, acrescentaria: “Todos os leitores estão, na verdade, a ler a sua própria consciência. Seja
quando abrem um livro, seja quando olham pela janela, porque, em ambos os casos, estamos a olhar para espelhos”. No
fundo, aquilo que somos reflete-se nos filtros que utilizamos para ver o mundo, e só encontramos aquilo que queremos ver.
Porque, no fundo, nos sentimos uma estrela…

Adaptado de https://sol.sapo.pt/artigo/622716/-na-madrugada-escrevendo-ao-lado-da-solidao-em-cada-linha-escrita-um-pedacao-do-coracao-
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1. Qual é a tese defendida no texto?
_______________________________________________________________________________________________________

2. A que se refere a palavra grifada em “[...] Nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário, e que, em todas as
linhas, coloca um “pedação” do coração [...]”? __________________________________________________________________

3. Sobre os usos das aspas, responda a seguir.

A) Que função tem as aspas, no título do texto e no primeiro parágrafo do texto?
_______________________________________________________________________________________________________

B). Por que a palavra “pedação” aparece entre aspas?
_______________________________________________________________________________________________________

C) Que efeito de sentido têm as aspas em “[...] Gosto de ter um romance em andamento porque é um “lugar“ onde posso ir todos
os dias, pela manhã [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________
D) No restante do texto, o que justifica os usos das aspas?
_______________________________________________________________________________________________________

4. Em relação à palavra “pedação do coração”, que efeito de sentido a utilização do aumentativo transmite?
_______________________________________________________________________________________________________

5. Que sentido expressivo tem o uso expressivo do verbo em “[...] A escrita é uma atividade solitária [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

6. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] frente a um computador ou a uma folha em branco [...]”?
______________________________________________________________________________________________________

7. No segundo parágrafo, qual é a função dos parênteses?
_______________________________________________________________________________________________________

8. No decorrer dos parágrafos do texto, podemos dizer que há argumentos baseados em citações? Explique a função dessa
estratégia no artigo de opinião.
_______________________________________________________________________________________________________

9. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em “[...] quando acaba de escrever um livro, sente um vazio, porque deixa
de estar acompanhado pelas personagens do livro.[...]”? __________________________________________________________

10. Que sentido o elemento coesivo apresenta em “[...] o escritor rememora momentos passados, de felicidade ou tristeza, mas
que, quase sempre, acabaram [...]”?
_______________________________________________________________________________________________________

11. Em “[...] o que me parece ser feito com algum sofrimento [...]”, encontramos um fato ou uma opinião? Justifique a sua
resposta.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

12. A que conclusão chegou a articulista, ao final do texto?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Texto 17 1. Do que trata o poema?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Em “[...] Escrevo. E pronto [...]”, que efeito expressivo tem o verbo
em destaque?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Quais são as causas que fazem o eu lírico escrever?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. O que podemos inferir da expressão “Ninguém tem nada a ver com
isso”?
________________________________________________________

5. Que circunstância expressa o termo destacado em “[...] Quando o
poema me anoitece [...]”? ____________________________________

6. O que podemos inferir quando o eu lírico diz que as estrelas
lembram as letras?

Razão de ser
Paulo Leminski

Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso,
Preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.
Escrevo porque amanhece,
E as estrelas lá no céu
Lembram letras no papel,
Quando o poema me anoitece.
A aranha tece teias.
O peixe beija e morde o que vê.
Eu escrevo apenas.
Tem que ter por quê?

LEMINSKI, Paulo. Distraídos venceremos. In.: GOES, Fred; 
MARTINS, Álvaro (Orgs.). Melhores poemas de Paulo Leminski. São 

Paulo: Global, 1996.

___________________________________________________________________________________________________

7. Que hipóteses de leitura podemos realizar sobre o que fazem a aranha, o sapo e o eu lírico?
___________________________________________________________________________________________________

8. Que efeito de sentido tem o uso do sinal de interrogação, no último verso?
___________________________________________________________________________________________________

9. Compare os textos 16 e 17.
___________________________________________________________________________________________________

13. Pela leitura dos textos 14 e 16, notamos duas opiniões distintas sobre o ato de escrever. Quais seriam?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Você já refletiu que a leitura e escrita são complementares? O ato de ler, além de ser um
companheiro de aventuras pela imaginação, é um caminho possível para se encontrar a felicidade.

http://www.fpc.ba.gov.br/2019/04/1403/FPCEntrevista-Cassia-Vale-A-
leitura-e-o-mundo-da-imaginaca o.html

Texto 18 
1. Qual é o tema do anúncio publicitário (texto 18)?
______________________________________________________________

2. Qual é a finalidade do texto 18?
______________________________________________________________

3. Quais elementos são utilizados para induzir o público-alvo ao que está
sendo propagado?
______________________________________________________________

4. Quais hipóteses de leitura podemos realizar, a partir da campanha que se
chama “Benefícios da leitura para as crianças”?

________________________________________________________________
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Dia do silêncio é um convite a desligar os barulhos externos e criar conexão com o "lado de dentro"
Érica Bandeira Machado

Hoje, 07 de maio, é comemorado o Dia do Silêncio, data instituída pela OMS – Organização Mundial de Saúde. A origem,
incerta, é supostamente inspirada nas práticas milenares de meditação. Mas, independente de qual seja a origem da data, sua
maior importância deve-se ao seu objetivo de conscientizar as pessoas dos males que a poluição sonora é capaz de provocar e,
portanto, da importância do silêncio para a uma melhor saúde e qualidade de vida.

A poluição sonora presente na vida urbana pode trazer prejuízos à concentração, aumentar os níveis de estresse e até
prejudicar a audição. Além disso, o excesso de ruídos e atividades no nosso dia a dia nos atrai e nos fixa no mundo externo,
contribuindo para que nos afastemos do nosso mundo interno.

Texto 20

Os hábitos de leitura e de escrita exigem momentos silenciosos que são essenciais para que possamos prestar 
mais atenção ao que estamos pensando, escrevendo e lendo. Vamos ao próximo texto.

1.Qual é o tema da tirinha?
_____________________________________________________________________________________________________

2. O que podemos inferir sobre o momento de se transformar, no primeiro quadrinho?
____________________________________________________________________________________________________

3. O que, na tirinha, gera o efeito de humor?
____________________________________________________________________________________________________

Texto 19

Leia os textos deste material didático e crie as suas próprias reflexões. E se você realizasse um debate com
amigos e familiares para transmitir a sua forma de pensar com argumentos sólidos? Dialogue, buscando compreender as
opiniões dos outros. Qual será a sua tese ou reflexão principal? Como serão as ideias que farão parte de sua
conclusão? Que tal pensar também na produção de um podcast para ser compartilhado?

O hábito de leitura das palavras escritas e do mundo que nos rodeia pode ampliar a nossa forma de pensar. A escrita possibilita a
ampliação de nosso vocabulário e tem um poder transformador, porque nos faz imaginar e refletir, além de nos dar acesso aos mais
diversos conhecimentos.

Continue a leitura na próxima página.

http://bichinhosdejardim.com/tra
nsformacao-3/

A escrita e a leitura são práticas históricas e fundamentais para toda a nossa vida cidadã, em
sociedade. Além dos usos nas mais diversas situações cotidianas, os atos de ler e de escrever
ampliam nossos horizontes. Sobre esse tema, que tal formular suas opiniões e hipóteses? Pense
em como você se utiliza de todo o conhecimento que obteve por meio da leitura, incluindo a
interpretação que faz dos acontecimentos presentes no mundo e no seu dia a dia.

Para rascunhar o seu passo a passo no encadeamento das ideias, sempre elabore um planejamento, que vai orientar
a sua escrita, lembrando-se de que seu objetivo é convencer os(as) seus/suas leitores(as). Defina a sua tese e os argumentos
que utilizará para defendê-la. Organize seu texto em parágrafos, tendo em mente a estrutura: introdução, desenvolvimento e
conclusão.

Após a escrita, não esqueça de sempre fazer a revisão de seu texto. A partir do que observar na revisão, reescreva. Peça
a orientação e combine a atividade com seu/sua professor(a) de Língua Portuguesa.

Que tal compartilhar o seu artigo? Combine com o(a) seu (sua) Professor(a).

Após mobilizar suas ideias na roda de conversa, seu desafio será escrever um
artigo de opinião sobre o tema: a importância da leitura e da escrita para o indivíduo.
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Texto 17 1. Do que trata o poema?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Em “[...] Escrevo. E pronto [...]”, que efeito expressivo tem o verbo
em destaque?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Quais são as causas que fazem o eu lírico escrever?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. O que podemos inferir da expressão “Ninguém tem nada a ver com
isso”?
________________________________________________________

5. Que circunstância expressa o termo destacado em “[...] Quando o
poema me anoitece [...]”? ____________________________________

6. O que podemos inferir quando o eu lírico diz que as estrelas
lembram as letras?

Razão de ser
Paulo Leminski

Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso,
Preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.
Escrevo porque amanhece,
E as estrelas lá no céu
Lembram letras no papel,
Quando o poema me anoitece.
A aranha tece teias.
O peixe beija e morde o que vê.
Eu escrevo apenas.
Tem que ter por quê?

LEMINSKI, Paulo. Distraídos venceremos. In.: GOES, Fred; 
MARTINS, Álvaro (Orgs.). Melhores poemas de Paulo Leminski. São 

Paulo: Global, 1996.

___________________________________________________________________________________________________

7. Que hipóteses de leitura podemos realizar sobre o que fazem a aranha, o sapo e o eu lírico?
___________________________________________________________________________________________________

8. Que efeito de sentido tem o uso do sinal de interrogação, no último verso?
___________________________________________________________________________________________________

9. Compare os textos 16 e 17.
___________________________________________________________________________________________________

13. Pela leitura dos textos 14 e 16, notamos duas opiniões distintas sobre o ato de escrever. Quais seriam?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Você já refletiu que a leitura e escrita são complementares? O ato de ler, além de ser um
companheiro de aventuras pela imaginação, é um caminho possível para se encontrar a felicidade.
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Texto 18 
1. Qual é o tema do anúncio publicitário (texto 18)?
______________________________________________________________

2. Qual é a finalidade do texto 18?
______________________________________________________________

3. Quais elementos são utilizados para induzir o público-alvo ao que está
sendo propagado?
______________________________________________________________

4. Quais hipóteses de leitura podemos realizar, a partir da campanha que se
chama “Benefícios da leitura para as crianças”?

________________________________________________________________
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Texto 20

Os hábitos de leitura e de escrita exigem momentos silenciosos que são essenciais para que possamos prestar 
mais atenção ao que estamos pensando, escrevendo e lendo. Vamos ao próximo texto.

1.Qual é o tema da tirinha?
_____________________________________________________________________________________________________

2. O que podemos inferir sobre o momento de se transformar, no primeiro quadrinho?
____________________________________________________________________________________________________

3. O que, na tirinha, gera o efeito de humor?
____________________________________________________________________________________________________

Texto 19

        Leia os textos deste material didático e crie as suas próprias reflexões. E se você realizasse um debate com amigos 
e familiares para transmitir a sua forma de pensar com argumentos sólidos? Dialogue, buscando compreender as opiniões 
dos outros. Qual será a sua tese ou reflexão principal? Como serão as ideias que farão parte de sua 
conclusão? Que tal pensar também na produção de um podcast para ser compartilhado?

O hábito de leitura das palavras escritas e do mundo que nos rodeia pode ampliar a nossa forma de pensar. A escrita possibilita a
ampliação de nosso vocabulário e tem um poder transformador, porque nos faz imaginar e refletir, além de nos dar acesso aos mais
diversos conhecimentos.

Dia do silêncio é um convite a desligar os barulhos externos e criar conexão com o "lado de dentro"
Érica Bandeira Machado

Hoje, 07 de maio, é comemorado o Dia do Silêncio, data instituída pela OMS – Organização Mundial de Saúde. A origem, 
incerta, é supostamente inspirada nas práticas milenares de meditação. Mas, independente de qual seja a origem da data, sua 
maior importância deve-se ao seu objetivo de conscientizar as pessoas dos males que a poluição sonora é capaz de provocar e, 
portanto, da importância do silêncio para a uma melhor saúde e qualidade de vida.
        A poluição sonora presente na vida urbana pode trazer prejuízos à concentração, aumentar os níveis de estresse e até 
prejudicar a audição. Além disso, o excesso de ruídos e atividades no nosso dia a dia nos atrai e nos fixa no mundo externo, 
contribuindo para que nos afastemos do nosso mundo interno.

Continue a leitura na próxima página.

http://bichinhosdejardim.com/tra
nsformacao-3/

A escrita e a leitura são práticas históricas e fundamentais para toda a nossa vida cidadã, em
sociedade. Além dos usos nas mais diversas situações cotidianas, os atos de ler e de escrever
ampliam nossos horizontes. Sobre esse tema, que tal formular suas opiniões e hipóteses? Pense
em como você se utiliza de todo o conhecimento que obteve por meio da leitura, incluindo a
interpretação que faz dos acontecimentos presentes no mundo e no seu dia a dia.

Para rascunhar o seu passo a passo no encadeamento das ideias, sempre elabore um planejamento, que vai orientar 
a sua escrita, lembrando-se de que seu objetivo é convencer os(as) seus/suas leitores(as). Defina a sua tese e os argumentos 
que utilizará para defendê-la. Organize seu texto em parágrafos, tendo em mente a estrutura: introdução, desenvolvimento e 
conclusão.

   Após a escrita, não esqueça de sempre fazer a revisão de seu texto. A partir do que observar na revisão, reescreva. 
Peça a orientação e combine a atividade com seu/sua professor(a) de Língua Portuguesa.

Que tal compartilhar o seu artigo? Combine com o(a) seu (sua) Professor(a).

Após mobilizar suas ideias na roda de conversa, seu desafio será escrever um
artigo de opinião sobre o tema: a importância da leitura e da escrita para o indivíduo.
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Texto 17 1. Do que trata o poema?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Em “[...] Escrevo. E pronto [...]”, que efeito expressivo tem o verbo
em destaque?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Quais são as causas que fazem o eu lírico escrever?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. O que podemos inferir da expressão “Ninguém tem nada a ver com
isso”?
________________________________________________________

5. Que circunstância expressa o termo destacado em “[...] Quando o
poema me anoitece [...]”? ____________________________________

6. O que podemos inferir quando o eu lírico diz que as estrelas
lembram as letras?

Razão de ser
Paulo Leminski

Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso,
Preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.
Escrevo porque amanhece,
E as estrelas lá no céu
Lembram letras no papel,
Quando o poema me anoitece.
A aranha tece teias.
O peixe beija e morde o que vê.
Eu escrevo apenas.
Tem que ter por quê?

LEMINSKI, Paulo. Distraídos venceremos. In.: GOES, Fred; 
MARTINS, Álvaro (Orgs.). Melhores poemas de Paulo Leminski. São 

Paulo: Global, 1996.

___________________________________________________________________________________________________

7. Que hipóteses de leitura podemos realizar sobre o que fazem a aranha, o sapo e o eu lírico?
___________________________________________________________________________________________________

8. Que efeito de sentido tem o uso do sinal de interrogação, no último verso?
___________________________________________________________________________________________________

9. Compare os textos 16 e 17.
___________________________________________________________________________________________________

13. Pela leitura dos textos 14 e 16, notamos duas opiniões distintas sobre o ato de escrever. Quais seriam?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Você já refletiu que a leitura e escrita são complementares? O ato de ler, além de ser um
companheiro de aventuras pela imaginação, é um caminho possível para se encontrar a felicidade.

http://www.fpc.ba.gov.br/2019/04/1403/FPCEntrevista-Cassia-Vale-A-
leitura-e-o-mundo-da-imaginaca o.html

Texto 18 
1. Qual é o tema do anúncio publicitário (texto 18)?
______________________________________________________________

2. Qual é a finalidade do texto 18?
______________________________________________________________

3. Quais elementos são utilizados para induzir o público-alvo ao que está
sendo propagado?
______________________________________________________________

4. Quais hipóteses de leitura podemos realizar, a partir da campanha que se
chama “Benefícios da leitura para as crianças”?

________________________________________________________________
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Dia do silêncio é um convite a desligar os barulhos externos e criar conexão com o "lado de dentro"
Érica Bandeira Machado

Hoje, 07 de maio, é comemorado o Dia do Silêncio, data instituída pela OMS – Organização Mundial de Saúde. A origem,
incerta, é supostamente inspirada nas práticas milenares de meditação. Mas, independente de qual seja a origem da data, sua
maior importância deve-se ao seu objetivo de conscientizar as pessoas dos males que a poluição sonora é capaz de provocar e,
portanto, da importância do silêncio para a uma melhor saúde e qualidade de vida.

A poluição sonora presente na vida urbana pode trazer prejuízos à concentração, aumentar os níveis de estresse e até
prejudicar a audição. Além disso, o excesso de ruídos e atividades no nosso dia a dia nos atrai e nos fixa no mundo externo,
contribuindo para que nos afastemos do nosso mundo interno.

Texto 20

Os hábitos de leitura e de escrita exigem momentos silenciosos que são essenciais para que possamos prestar 
mais atenção ao que estamos pensando, escrevendo e lendo. Vamos ao próximo texto.

1.Qual é o tema da tirinha?
_____________________________________________________________________________________________________

2. O que podemos inferir sobre o momento de se transformar, no primeiro quadrinho?
____________________________________________________________________________________________________

3. O que, na tirinha, gera o efeito de humor?
____________________________________________________________________________________________________

Texto 19

Leia os textos deste material didático e crie as suas próprias reflexões. E se você realizasse um debate com
amigos e familiares para transmitir a sua forma de pensar com argumentos sólidos? Dialogue, buscando compreender as
opiniões dos outros. Qual será a sua tese ou reflexão principal? Como serão as ideias que farão parte de sua
conclusão? Que tal pensar também na produção de um podcast para ser compartilhado?

O hábito de leitura das palavras escritas e do mundo que nos rodeia pode ampliar a nossa forma de pensar. A escrita possibilita a
ampliação de nosso vocabulário e tem um poder transformador, porque nos faz imaginar e refletir, além de nos dar acesso aos mais
diversos conhecimentos.

Continue a leitura na próxima página.

http://bichinhosdejardim.com/tra
nsformacao-3/

A escrita e a leitura são práticas históricas e fundamentais para toda a nossa vida cidadã, em
sociedade. Além dos usos nas mais diversas situações cotidianas, os atos de ler e de escrever
ampliam nossos horizontes. Sobre esse tema, que tal formular suas opiniões e hipóteses? Pense
em como você se utiliza de todo o conhecimento que obteve por meio da leitura, incluindo a
interpretação que faz dos acontecimentos presentes no mundo e no seu dia a dia.

Para rascunhar o seu passo a passo no encadeamento das ideias, sempre elabore um planejamento, que vai orientar
a sua escrita, lembrando-se de que seu objetivo é convencer os(as) seus/suas leitores(as). Defina a sua tese e os argumentos
que utilizará para defendê-la. Organize seu texto em parágrafos, tendo em mente a estrutura: introdução, desenvolvimento e
conclusão.

Após a escrita, não esqueça de sempre fazer a revisão de seu texto. A partir do que observar na revisão, reescreva. Peça
a orientação e combine a atividade com seu/sua professor(a) de Língua Portuguesa.

Que tal compartilhar o seu artigo? Combine com o(a) seu (sua) Professor(a).

Após mobilizar suas ideias na roda de conversa, seu desafio será escrever um
artigo de opinião sobre o tema: a importância da leitura e da escrita para o indivíduo.
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Texto 17 1. Do que trata o poema?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Em “[...] Escrevo. E pronto [...]”, que efeito expressivo tem o verbo
em destaque?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Quais são as causas que fazem o eu lírico escrever?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. O que podemos inferir da expressão “Ninguém tem nada a ver com
isso”?
________________________________________________________

5. Que circunstância expressa o termo destacado em “[...] Quando o
poema me anoitece [...]”? ____________________________________

6. O que podemos inferir quando o eu lírico diz que as estrelas
lembram as letras?

Razão de ser
Paulo Leminski

Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso,
Preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.
Escrevo porque amanhece,
E as estrelas lá no céu
Lembram letras no papel,
Quando o poema me anoitece.
A aranha tece teias.
O peixe beija e morde o que vê.
Eu escrevo apenas.
Tem que ter por quê?

LEMINSKI, Paulo. Distraídos venceremos. In.: GOES, Fred; 
MARTINS, Álvaro (Orgs.). Melhores poemas de Paulo Leminski. São 

Paulo: Global, 1996.

___________________________________________________________________________________________________

7. Que hipóteses de leitura podemos realizar sobre o que fazem a aranha, o sapo e o eu lírico?
___________________________________________________________________________________________________

8. Que efeito de sentido tem o uso do sinal de interrogação, no último verso?
___________________________________________________________________________________________________

9. Compare os textos 16 e 17.
___________________________________________________________________________________________________

13. Pela leitura dos textos 14 e 16, notamos duas opiniões distintas sobre o ato de escrever. Quais seriam?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Você já refletiu que a leitura e escrita são complementares? O ato de ler, além de ser um
companheiro de aventuras pela imaginação, é um caminho possível para se encontrar a felicidade.
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Texto 18 
1. Qual é o tema do anúncio publicitário (texto 18)?
______________________________________________________________

2. Qual é a finalidade do texto 18?
______________________________________________________________

3. Quais elementos são utilizados para induzir o público-alvo ao que está
sendo propagado?
______________________________________________________________

4. Quais hipóteses de leitura podemos realizar, a partir da campanha que se
chama “Benefícios da leitura para as crianças”?

________________________________________________________________
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Texto 20

Os hábitos de leitura e de escrita exigem momentos silenciosos que são essenciais para que possamos prestar 
mais atenção ao que estamos pensando, escrevendo e lendo. Vamos ao próximo texto.

1.Qual é o tema da tirinha?
_____________________________________________________________________________________________________

2. O que podemos inferir sobre o momento de se transformar, no primeiro quadrinho?
____________________________________________________________________________________________________

3. O que, na tirinha, gera o efeito de humor?
____________________________________________________________________________________________________

Texto 19

        Leia os textos deste material didático e crie as suas próprias reflexões. E se você realizasse um debate com amigos 
e familiares para transmitir a sua forma de pensar com argumentos sólidos? Dialogue, buscando compreender as opiniões 
dos outros. Qual será a sua tese ou reflexão principal? Como serão as ideias que farão parte de sua 
conclusão? Que tal pensar também na produção de um podcast para ser compartilhado?

O hábito de leitura das palavras escritas e do mundo que nos rodeia pode ampliar a nossa forma de pensar. A escrita possibilita a
ampliação de nosso vocabulário e tem um poder transformador, porque nos faz imaginar e refletir, além de nos dar acesso aos mais
diversos conhecimentos.

Dia do silêncio é um convite a desligar os barulhos externos e criar conexão com o "lado de dentro"
Érica Bandeira Machado

Hoje, 07 de maio, é comemorado o Dia do Silêncio, data instituída pela OMS – Organização Mundial de Saúde. A origem, 
incerta, é supostamente inspirada nas práticas milenares de meditação. Mas, independente de qual seja a origem da data, sua 
maior importância deve-se ao seu objetivo de conscientizar as pessoas dos males que a poluição sonora é capaz de provocar e, 
portanto, da importância do silêncio para a uma melhor saúde e qualidade de vida.
        A poluição sonora presente na vida urbana pode trazer prejuízos à concentração, aumentar os níveis de estresse e até 
prejudicar a audição. Além disso, o excesso de ruídos e atividades no nosso dia a dia nos atrai e nos fixa no mundo externo, 
contribuindo para que nos afastemos do nosso mundo interno.

Continue a leitura na próxima página.

http://bichinhosdejardim.com/tra
nsformacao-3/

A escrita e a leitura são práticas históricas e fundamentais para toda a nossa vida cidadã, em
sociedade. Além dos usos nas mais diversas situações cotidianas, os atos de ler e de escrever
ampliam nossos horizontes. Sobre esse tema, que tal formular suas opiniões e hipóteses? Pense
em como você se utiliza de todo o conhecimento que obteve por meio da leitura, incluindo a
interpretação que faz dos acontecimentos presentes no mundo e no seu dia a dia.

Para rascunhar o seu passo a passo no encadeamento das ideias, sempre elabore um planejamento, que vai orientar 
a sua escrita, lembrando-se de que seu objetivo é convencer os(as) seus/suas leitores(as). Defina a sua tese e os argumentos 
que utilizará para defendê-la. Organize seu texto em parágrafos, tendo em mente a estrutura: introdução, desenvolvimento e 
conclusão.

   Após a escrita, não esqueça de sempre fazer a revisão de seu texto. A partir do que observar na revisão, reescreva. 
Peça a orientação e combine a atividade com seu/sua professor(a) de Língua Portuguesa.

Que tal compartilhar o seu artigo? Combine com o(a) seu (sua) Professor(a).

Após mobilizar suas ideias na roda de conversa, seu desafio será escrever um
artigo de opinião sobre o tema: a importância da leitura e da escrita para o indivíduo.
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NO O nosso mundo interno está sempre presente, precisando da nossa atenção. Mas a vida cada vez mais agitada 
que levamos, especialmente nos últimos 30 anos, nos tem feito desaprender a silenciar. Hoje em dia, com a Internet e o uso 
cada vez mais ininterrupto de celulares, estamos o tempo todo conectados, lendo notícias, interagindo nas redes 
sociais, ouvindo músicas. Mesmo que estejamos sozinhos nos distraindo com essas atividades, elas não equivalem ao 
silêncio.

O silêncio de que temos nos distanciado não se trata apenas de não falar, vai além: trata-se de nos desligarmos desse 
furacão de acontecimentos e estímulos externos e nos ligarmos ao nosso interior, olharmos para dentro e cultivarmos uma 
relação com nós mesmos.

Por isso, é imprescindível que aprendamos e cultivemos o hábito de silenciar, ato importante de introspecção que cria 
um espaço mental e emocional para digerir emoções, organizar ideias, modular afetos e elaborar experiências. Quando 
silenciamos, somos levados a conhecer lugares novos da nossa mente, encontrar potenciais inexplorados, fortalecer a intuição 
e até encontrar soluções que só são possíveis quando nos damos tempo e espaço para pensar e sentir. [...]

Adaptado de https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/dias-melhores/dia-do-silencio-e-um-convite-a-desligar-os-barulhos-externos-e-criar-conexao-
com-o-lado-de-dentro-1.3082934

1. Qual é a tese do texto?
______________________________________________________________________________________________________

2. No título, o que podemos inferir sobre a expressão “lado de dentro”?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Releia o primeiro parágrafo e diga qual sentido a palavra destacada expressa. ____________________________________

4. Quais prejuízos a poluição sonora pode trazer como consequência?
______________________________________________________________________________________________________

5. No segundo parágrafo, que causa nos afasta do nosso mundo interno?
______________________________________________________________________________________________________

6. A que se refere a palavra destacada em “ [...] Mesmo que estejamos sozinhos nos distraindo com essas atividades, elas não
equivalem ao silêncio. [...]”?
______________________________________________________________________________________________________

7. Podemos inferir que o silêncio, em relação às tecnologias, no quarto parágrafo, seria um tipo de isolamento social?
Explique. ______________________________________________________________________________________________

8. O elemento coesivo apresenta que sentido em “[...] olharmos para dentro e cultivarmos uma relação
[...]”?___________________________________________________________________________________________________

9. Quais são as ideias apresentadas na conclusão?
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Texto 21 1. Faça diferentes hipóteses de leitura sobre a pintura. Que cena está
representada no texto 21?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. O personagem, na pintura, é Narciso que, de acordo com a mitologia grega,
apaixona-se por si mesmo quando vê a própria imagem refletida no espelho
d’água. Podemos inferir que o jovem está introspectivo? Por quê?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Compare os textos 20 e 21.
__________________________________________________________________
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O que é? O que é?
Gonzaguinha

Eu fico com a pureza
Da resposta das crianças
É a vida, é bonita
E é bonita

Viver
E não ter a vergonha
De ser feliz
Cantar e cantar e cantar
A beleza de ser
Um eterno aprendiz

[...]
Eu sei, eu sei
Que a vida devia ser
Bem melhor e será
Mas isso não impede
Que eu repita
É bonita, é bonita
E é bonita [...]

Chegamos ao final deste ano e de um longo ciclo de estudos em Língua
Portuguesa, que envolveu um trabalho com a oralidade, inúmeras leituras, escritas e
análises linguísticas! É tempo de concluir esta etapa do Ensino Fundamental,
contudo, ainda há muito o que aprender na construção de sua competência como
leitor e autor. Desejamos sucesso na sua caminhada!

Desejamos que nunca falte força e a vontade para acreditar que vida sempre pode e vai 
melhorar! Vamos encerrar com uma mensagem especial para você: conecte mais a si 

mesmo(a), cante, planeje, sonhe e tenha, cada vez mais, esperança!

http://bichinhosdejardim.co
m/brilha-esperanca/

1. Qual é o tema da canção?
_____________________________________________________

2. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] É a
vida, é bonita / E é bonita [...]”?
_____________________________________________________

3. O que podemos inferir ao ler os versos “[...] A beleza de ser /
Um eterno aprendiz [...]”?
_____________________________________________________

4. Qual a é relação estabelecida pelo termo destacado no verso
“[...] Mas isso não impede [...]”?
_____________________________________________________

5. Qual é o efeito da repetição no verso “[...] Cantar e cantar e
cantar [...]” ?
_____________________________________________________

6. Em “[...] Que a vida devia ser / Bem melhor e será [...]”, notamos
um fato ou uma opinião do eu lírico? Por quê?
_____________________________________________________

Mire a câmera do seu telefone 
celular para o QR code, ao lado, leia 

e cante “O que é? O que é?” de 
Gonzaguinha com expressividade!

Texto 22

Texto 23
1. No primeiro quadrinho, que sentido a palavra
“talvez” transmite? __________________________

2. Que palavra marca a interlocução entre o
personagem e o(a) leitor(a)? __________________

3. O que podemos inferir a partir da expressão “[...]
pilha de escombros [...]”?

4. Que mensagem a tirinha transmite?
______________________________________________________________________________________________________

5. A partir da mensagem da tirinha, quais são os seus desejos para o próximo ano?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Adaptado de https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/463845/
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O O nosso mundo interno está sempre presente, precisando da nossa atenção. Mas a vida cada vez mais agitada
que levamos, especialmente nos últimos 30 anos, nos tem feito desaprender a silenciar. Hoje em dia, com a Internet e o uso
cada vez mais ininterrupto de celulares, estamos o tempo todo conectados, lendo notícias, interagindo nas redes
sociais, ouvindo músicas. Mesmo que estejamos sozinhos nos distraindo com essas atividades, elas não equivalem ao
silêncio.

O silêncio de que temos nos distanciado não se trata apenas de não falar, vai além: trata-se de nos desligarmos desse
furacão de acontecimentos e estímulos externos e nos ligarmos ao nosso interior, olharmos para dentro e cultivarmos uma
relação com nós mesmos.

Por isso, é imprescindível que aprendamos e cultivemos o hábito de silenciar, ato importante de introspecção que cria
um espaço mental e emocional para digerir emoções, organizar ideias, modular afetos e elaborar experiências. Quando
silenciamos, somos levados a conhecer lugares novos da nossa mente, encontrar potenciais inexplorados, fortalecer a intuição
e até encontrar soluções que só são possíveis quando nos damos tempo e espaço para pensar e sentir. [...]

Adaptado de https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/dias-melhores/dia-do-silencio-e-um-convite-a-desligar-os-barulhos-externos-e-criar-conexao-
com-o-lado-de-dentro-1.3082934

1. Qual é a tese do texto?
______________________________________________________________________________________________________

2. No título, o que podemos inferir sobre a expressão “lado de dentro”?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Releia o primeiro parágrafo e diga qual sentido a palavra destacada expressa. ____________________________________

4. Quais prejuízos a poluição sonora pode trazer como consequência?
______________________________________________________________________________________________________

5. No segundo parágrafo, que causa nos afasta do nosso mundo interno?
______________________________________________________________________________________________________

6. A que se refere a palavra destacada em “ [...] Mesmo que estejamos sozinhos nos distraindo com essas atividades, elas não
equivalem ao silêncio. [...]”?
______________________________________________________________________________________________________

7. Podemos inferir que o silêncio, em relação às tecnologias, no quarto parágrafo, seria um tipo de isolamento social?
Explique. ______________________________________________________________________________________________

8. O elemento coesivo apresenta que sentido em “[...] olharmos para dentro e cultivarmos uma relação
[...]”?___________________________________________________________________________________________________

9. Quais são as ideias apresentadas na conclusão?
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Texto 21 1. Faça diferentes hipóteses de leitura sobre a pintura. Que cena está
representada no texto 21?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. O personagem, na pintura, é Narciso que, de acordo com a mitologia grega,
apaixona-se por si mesmo quando vê a própria imagem refletida no espelho
d’água. Podemos inferir que o jovem está introspectivo? Por quê?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Compare os textos 20 e 21.
__________________________________________________________________
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O que é? O que é?
Gonzaguinha

Eu fico com a pureza
Da resposta das crianças
É a vida, é bonita
E é bonita

Viver
E não ter a vergonha
De ser feliz
Cantar e cantar e cantar
A beleza de ser
Um eterno aprendiz

[...]
Eu sei, eu sei
Que a vida devia ser
Bem melhor e será
Mas isso não impede
Que eu repita
É bonita, é bonita
E é bonita [...]

Chegamos ao final deste ano e de um longo ciclo de estudos em Língua
Portuguesa, que envolveu um trabalho com a oralidade, inúmeras leituras, escritas e
análises linguísticas! É tempo de concluir esta etapa do Ensino Fundamental,
contudo, ainda há muito o que aprender na construção de sua competência como
leitor e autor. Desejamos sucesso na sua caminhada!

Desejamos que nunca falte força e a vontade para acreditar que vida sempre pode e vai 
melhorar! Vamos encerrar com uma mensagem especial para você: conecte mais a si 

mesmo(a), cante, planeje, sonhe e tenha, cada vez mais, esperança!

http://bichinhosdejardim.co
m/brilha-esperanca/

1. Qual é o tema da canção?
_________________________________________________________________

2. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] É a vida, é 
bonita / E é bonita [...]”?
________________________________________________________________

3. O que podemos inferir ao ler os versos “[...] A beleza de ser /Um eterno 
aprendiz [...]”?_____________________________________________________

4. Qual a é relação estabelecida pelo termo destacado no verso “[...] Mas isso 
não impede [...]”?
_________________________________________________________________

5. Qual é o efeito da repetição no verso “[...] Cantar e cantar e cantar [...]” ?
_________________________________________________________________

6. Em “[...] Que a vida devia ser / Bem melhor e será [...]”, notamos um fato ou 
uma opinião do eu lírico? Por quê?
_________________________________________________________________

Mire a câmera do seu telefone 
celular para o QR code, ao lado, leia 

e cante “O que é? O que é?” de 
Gonzaguinha com expressividade!

Texto 22

Texto 23
1. No primeiro quadrinho, que sentido a palavra
“talvez” transmite? __________________________

2. Que palavra marca a interlocução entre o
personagem e o(a) leitor(a)? __________________

3. O que podemos inferir a partir da expressão “[...]
pilha de escombros [...]”?

4. Que mensagem a tirinha transmite?
______________________________________________________________________________________________________

5. A partir da mensagem da tirinha, quais são os seus desejos para o próximo ano?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Adaptado de https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/463845/
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NO O nosso mundo interno está sempre presente, precisando da nossa atenção. Mas a vida cada vez mais agitada 
que levamos, especialmente nos últimos 30 anos, nos tem feito desaprender a silenciar. Hoje em dia, com a Internet e o uso 
cada vez mais ininterrupto de celulares, estamos o tempo todo conectados, lendo notícias, interagindo nas redes 
sociais, ouvindo músicas. Mesmo que estejamos sozinhos nos distraindo com essas atividades, elas não equivalem ao 
silêncio.

O silêncio de que temos nos distanciado não se trata apenas de não falar, vai além: trata-se de nos desligarmos desse 
furacão de acontecimentos e estímulos externos e nos ligarmos ao nosso interior, olharmos para dentro e cultivarmos uma 
relação com nós mesmos.

Por isso, é imprescindível que aprendamos e cultivemos o hábito de silenciar, ato importante de introspecção que cria 
um espaço mental e emocional para digerir emoções, organizar ideias, modular afetos e elaborar experiências. Quando 
silenciamos, somos levados a conhecer lugares novos da nossa mente, encontrar potenciais inexplorados, fortalecer a intuição 
e até encontrar soluções que só são possíveis quando nos damos tempo e espaço para pensar e sentir. [...]

Adaptado de https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/dias-melhores/dia-do-silencio-e-um-convite-a-desligar-os-barulhos-externos-e-criar-conexao-
com-o-lado-de-dentro-1.3082934

1. Qual é a tese do texto?
______________________________________________________________________________________________________

2. No título, o que podemos inferir sobre a expressão “lado de dentro”?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Releia o primeiro parágrafo e diga qual sentido a palavra destacada expressa. ____________________________________

4. Quais prejuízos a poluição sonora pode trazer como consequência?
______________________________________________________________________________________________________

5. No segundo parágrafo, que causa nos afasta do nosso mundo interno?
______________________________________________________________________________________________________

6. A que se refere a palavra destacada em “ [...] Mesmo que estejamos sozinhos nos distraindo com essas atividades, elas não
equivalem ao silêncio. [...]”?
______________________________________________________________________________________________________

7. Podemos inferir que o silêncio, em relação às tecnologias, no quarto parágrafo, seria um tipo de isolamento social?
Explique. ______________________________________________________________________________________________

8. O elemento coesivo apresenta que sentido em “[...] olharmos para dentro e cultivarmos uma relação
[...]”?___________________________________________________________________________________________________

9. Quais são as ideias apresentadas na conclusão?
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Texto 21 1. Faça diferentes hipóteses de leitura sobre a pintura. Que cena está
representada no texto 21?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. O personagem, na pintura, é Narciso que, de acordo com a mitologia grega,
apaixona-se por si mesmo quando vê a própria imagem refletida no espelho
d’água. Podemos inferir que o jovem está introspectivo? Por quê?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Compare os textos 20 e 21.
__________________________________________________________________
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O que é? O que é?
Gonzaguinha

Eu fico com a pureza
Da resposta das crianças
É a vida, é bonita
E é bonita

Viver
E não ter a vergonha
De ser feliz
Cantar e cantar e cantar
A beleza de ser
Um eterno aprendiz

[...]
Eu sei, eu sei
Que a vida devia ser
Bem melhor e será
Mas isso não impede
Que eu repita
É bonita, é bonita
E é bonita [...]

Chegamos ao final deste ano e de um longo ciclo de estudos em Língua
Portuguesa, que envolveu um trabalho com a oralidade, inúmeras leituras, escritas e
análises linguísticas! É tempo de concluir esta etapa do Ensino Fundamental,
contudo, ainda há muito o que aprender na construção de sua competência como
leitor e autor. Desejamos sucesso na sua caminhada!

Desejamos que nunca falte força e a vontade para acreditar que vida sempre pode e vai 
melhorar! Vamos encerrar com uma mensagem especial para você: conecte mais a si 

mesmo(a), cante, planeje, sonhe e tenha, cada vez mais, esperança!
http://bichinhosdejardim.co

m/brilha-esperanca/

1. Qual é o tema da canção?
_____________________________________________________

2. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] É a
vida, é bonita / E é bonita [...]”?
_____________________________________________________

3. O que podemos inferir ao ler os versos “[...] A beleza de ser /
Um eterno aprendiz [...]”?
_____________________________________________________

4. Qual a é relação estabelecida pelo termo destacado no verso
“[...] Mas isso não impede [...]”?
_____________________________________________________

5. Qual é o efeito da repetição no verso “[...] Cantar e cantar e
cantar [...]” ?
_____________________________________________________

6. Em “[...] Que a vida devia ser / Bem melhor e será [...]”, notamos
um fato ou uma opinião do eu lírico? Por quê?
_____________________________________________________

Mire a câmera do seu telefone 
celular para o QR code, ao lado, leia 

e cante “O que é? O que é?” de 
Gonzaguinha com expressividade!

Texto 22

Texto 23
1. No primeiro quadrinho, que sentido a palavra
“talvez” transmite? __________________________

2. Que palavra marca a interlocução entre o
personagem e o(a) leitor(a)? __________________

3. O que podemos inferir a partir da expressão “[...]
pilha de escombros [...]”?

4. Que mensagem a tirinha transmite?
______________________________________________________________________________________________________

5. A partir da mensagem da tirinha, quais são os seus desejos para o próximo ano?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Adaptado de https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/463845/
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O O nosso mundo interno está sempre presente, precisando da nossa atenção. Mas a vida cada vez mais agitada
que levamos, especialmente nos últimos 30 anos, nos tem feito desaprender a silenciar. Hoje em dia, com a Internet e o uso
cada vez mais ininterrupto de celulares, estamos o tempo todo conectados, lendo notícias, interagindo nas redes
sociais, ouvindo músicas. Mesmo que estejamos sozinhos nos distraindo com essas atividades, elas não equivalem ao
silêncio.

O silêncio de que temos nos distanciado não se trata apenas de não falar, vai além: trata-se de nos desligarmos desse
furacão de acontecimentos e estímulos externos e nos ligarmos ao nosso interior, olharmos para dentro e cultivarmos uma
relação com nós mesmos.

Por isso, é imprescindível que aprendamos e cultivemos o hábito de silenciar, ato importante de introspecção que cria
um espaço mental e emocional para digerir emoções, organizar ideias, modular afetos e elaborar experiências. Quando
silenciamos, somos levados a conhecer lugares novos da nossa mente, encontrar potenciais inexplorados, fortalecer a intuição
e até encontrar soluções que só são possíveis quando nos damos tempo e espaço para pensar e sentir. [...]

Adaptado de https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/dias-melhores/dia-do-silencio-e-um-convite-a-desligar-os-barulhos-externos-e-criar-conexao-
com-o-lado-de-dentro-1.3082934

1. Qual é a tese do texto?
______________________________________________________________________________________________________

2. No título, o que podemos inferir sobre a expressão “lado de dentro”?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Releia o primeiro parágrafo e diga qual sentido a palavra destacada expressa. ____________________________________

4. Quais prejuízos a poluição sonora pode trazer como consequência?
______________________________________________________________________________________________________

5. No segundo parágrafo, que causa nos afasta do nosso mundo interno?
______________________________________________________________________________________________________

6. A que se refere a palavra destacada em “ [...] Mesmo que estejamos sozinhos nos distraindo com essas atividades, elas não
equivalem ao silêncio. [...]”?
______________________________________________________________________________________________________

7. Podemos inferir que o silêncio, em relação às tecnologias, no quarto parágrafo, seria um tipo de isolamento social?
Explique. ______________________________________________________________________________________________

8. O elemento coesivo apresenta que sentido em “[...] olharmos para dentro e cultivarmos uma relação
[...]”?___________________________________________________________________________________________________

9. Quais são as ideias apresentadas na conclusão?
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Caravaggio - Narciso (1597 - 1599)ht
tp

s:
//w

w
w

.w
ik

ia
rt.

or
g/

en
/c

ar
av

ag
gi

o/
na

rc
is

su
s

Texto 21 1. Faça diferentes hipóteses de leitura sobre a pintura. Que cena está
representada no texto 21?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. O personagem, na pintura, é Narciso que, de acordo com a mitologia grega,
apaixona-se por si mesmo quando vê a própria imagem refletida no espelho
d’água. Podemos inferir que o jovem está introspectivo? Por quê?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Compare os textos 20 e 21.
__________________________________________________________________
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O que é? O que é?
Gonzaguinha

Eu fico com a pureza
Da resposta das crianças
É a vida, é bonita
E é bonita

Viver
E não ter a vergonha
De ser feliz
Cantar e cantar e cantar
A beleza de ser
Um eterno aprendiz

[...]
Eu sei, eu sei
Que a vida devia ser
Bem melhor e será
Mas isso não impede
Que eu repita
É bonita, é bonita
E é bonita [...]

Chegamos ao final deste ano e de um longo ciclo de estudos em Língua
Portuguesa, que envolveu um trabalho com a oralidade, inúmeras leituras, escritas e
análises linguísticas! É tempo de concluir esta etapa do Ensino Fundamental,
contudo, ainda há muito o que aprender na construção de sua competência como
leitor e autor. Desejamos sucesso na sua caminhada!

Desejamos que nunca falte força e a vontade para acreditar que vida sempre pode e vai 
melhorar! Vamos encerrar com uma mensagem especial para você: conecte mais a si 

mesmo(a), cante, planeje, sonhe e tenha, cada vez mais, esperança!
http://bichinhosdejardim.co

m/brilha-esperanca/

1. Qual é o tema da canção?
_________________________________________________________________

2. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em “[...] É a vida, é 
bonita / E é bonita [...]”?
________________________________________________________________

3. O que podemos inferir ao ler os versos “[...] A beleza de ser /Um eterno 
aprendiz [...]”?_____________________________________________________

4. Qual a é relação estabelecida pelo termo destacado no verso “[...] Mas isso 
não impede [...]”?
_________________________________________________________________

5. Qual é o efeito da repetição no verso “[...] Cantar e cantar e cantar [...]” ?
_________________________________________________________________

6. Em “[...] Que a vida devia ser / Bem melhor e será [...]”, notamos um fato ou 
uma opinião do eu lírico? Por quê?
_________________________________________________________________

Mire a câmera do seu telefone 
celular para o QR code, ao lado, leia 

e cante “O que é? O que é?” de 
Gonzaguinha com expressividade!

Texto 22

Texto 23
1. No primeiro quadrinho, que sentido a palavra
“talvez” transmite? __________________________

2. Que palavra marca a interlocução entre o
personagem e o(a) leitor(a)? __________________

3. O que podemos inferir a partir da expressão “[...]
pilha de escombros [...]”?

4. Que mensagem a tirinha transmite?
______________________________________________________________________________________________________

5. A partir da mensagem da tirinha, quais são os seus desejos para o próximo ano?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Adaptado de https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/463845/
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ℕ representa o conjunto dos números naturais 

e ℤ, o conjunto dos números inteiros.

Frações, números decimais exatos e números decimais não exatos que
podem ser representados como frações (as dízimas periódicas) são alguns
exemplos de números racionais. O conjunto dos números racionais é representado
pela letra ℚ. Veja alguns exemplos de números racionais no diagrama de conjuntos
numéricos ao lado.
Toda dízima periódica indica um número racional, pois pode ser transformada em

fração. Essa fração é chamada de fração geratriz, pois ela gera, dá origem à dízima
periódica, por exemplo 8

9
= 0,888 … . Observe como se chamam alguns tipos de

dízimas:

Algumas são dízimas periódicas simples,

pois o período (parte que se repete)

aparece logo depois da vírgula.

Ex.: 0,333 … ; 3,262626 … ; 0, 345.

Existem também as dízimas periódicas compostas. Nelas,

após a vírgula, vem uma parte não periódica (chamada

anteperíodo) e depois a parte periódica (parte que se repete).

Ex.: 0,34545 … ; 1,76212121 … ; 0,235.

publicdomainpictures.net

OS NÚMEROS RACIONAIS E AS DÍZIMAS PERIÓDICAS

ℚ

ℤ
ℕ

2
3

2,78

1
5

0,125

0,777 …

0,252525 …

1,333 …

13,06

1
9

Revisando e pesquisando mais sobre

números decimais que já aprendi,

verifiquei que há alguns tipos de

números decimais. Você sabia disso?

Dízima periódica simples: 0,262626 …

Processo prático: 0,262626 … = 26
99

período com 2 algarismos

[

período

dois
algarismos 
9

Dízima periódica simples: 0,262626 …

Processo prático: 0,262626 … = 26
99

período com 2 algarismos

[

período

dois
algarismos 
9

Dízima periódica simples: 0,888 …

Processo prático: 0,888 … = 8
9

período com 1 algarismo

[

período

um 
algarismo
9

Dízima periódica composta: 0,12555 …

Processo prático: 0,12555 … = 125−12
900

= 113
900

parte não periódica período

[ [

MÉTODO PRÁTICO PARA OBTENÇÃO DA FRAÇÃO GERATRIZ DE DÍZIMAS PERIÓDICAS

Diante de uma dízima periódica, simples ou composta, 

é muito importante identificar quem é o período, ou 

seja, qual ou quais algarismos se repetem infinitamente 

à direita da vírgula. Os procedimentos práticos são 

fáceis de entender. A seguir, temos uma sequência de 

exercícios para aplicar os conhecimentos.

No terceiro bimestre, em matemática, veremos conteúdos sobre
números racionais e irracionais (número reais), notação científica,
porcentagem, juros simples e compostos, produtos notáveis e
fatoração, semelhança de triângulos e equação do 2° grau.

Seja bem-vindo(a) ao

2° Semestre de 2021!
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01. Complete os espaços vazios das palavras cruzadas, utilizando seus conhecimentos
sobre números racionais. Escreva, por extenso, todas as respostas nos espaços vazios
das cruzadinhas.

VERTICAIS:

1) O número racional 0,444... é classificado como sendo uma dízima periódica do tipo.

2) O número racional 2,5 é classificado como sendo um decimal do tipo.

3) A representação fracionária do número 0,25444... possui ............ algarismos 0 (zero)

no denominador.

5) No número 0,2333... o algarismo 2 que aparece após a vírgula é chamado.

HORIZONTAIS:

4) O número racional 0,1777... é classificado como sendo uma dízima

periódica do tipo.

6) A representação fracionária do número 0,137137137... possui .......

algarismos 9 (nove) no denominador.

7) O nome da fração obtida a partir do número 0,7777...

8) No número 0,888... , o algarismo 8 que aparece após a vírgula é

chamado.

02. Encontre a fração geratriz (fração irredutível) de cada dízima periódica:

A) 0,222...= ......................... C) 0,2414141...= .................

B) 0,151515...= ................... D) 0,0111...= .......................

Matemática e palavras cruzadas! 
Que legal! 

É preciso prestar atenção, pois há 
palavras que ficam na vertical e outras

que ficam na horizontal.

NÚMEROS RACIONAIS, IRRACIONAIS E REAIS

ℚ = {
a
b tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ }

A escrita matemática acima significa que o conjunto dos números racionais (representado por

ℚ ), possui os números que podem ser representados como o quociente (a divisão) entre dois

números inteiros, onde o denominador não pode ser 0 (zero). Relembrando... Na fração a
b

, a é o

numerador e b é o denominador. Exemplos:

(A) 6
2

ou 3 (B) 12
5

ou 2,4 (C) 4
3

ou 1,3333 … (D) 2
3

ou 0,666 …

Estudamos os seguintes conjuntos numéricos:

ℕ é o conjunto dos números naturais, onde: ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }

ℤ é o conjunto dos números inteiros, onde: ℤ = {… ,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, … }

ℚ é o conjunto dos números racionais, onde: ℚ = { a
b

tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ }

O que significa isso:

ℚ = a
b

tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ ?
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ℕ representa o conjunto dos números naturais

e ℤ, o conjunto dos números inteiros.

Frações, números decimais exatos e números decimais não exatos que
podem ser representados como frações (as dízimas periódicas) são alguns
exemplos de números racionais. O conjunto dos números racionais é representado
pela letra ℚ. Veja alguns exemplos de números racionais no diagrama de conjuntos
numéricos ao lado.
Toda dízima periódica indica um número racional, pois pode ser transformada em

fração. Essa fração é chamada de fração geratriz, pois ela gera, dá origem à dízima
periódica, por exemplo 8

9
= 0,888 … . Observe como se chamam alguns tipos de

dízimas:

Algumas são dízimas periódicas simples,

pois o período (parte que se repete)

aparece logo depois da vírgula.

Ex.: 0,333 … ; 3,262626 … ; 0, 345.

Existem também as dízimas periódicas compostas. Nelas,

após a vírgula, vem uma parte não periódica (chamada

anteperíodo) e depois a parte periódica (parte que se repete).

Ex.: 0,34545 … ; 1,76212121 … ; 0,235.

publicdomainpictures.net

OS NÚMEROS RACIONAIS E AS DÍZIMAS PERIÓDICAS

ℚ

ℤ
ℕ

2
3

2,78

1
5

0,125

0,777 …

0,252525 …

1,333 …

13,06

1
9

Revisando e pesquisando mais sobre

números decimais que já aprendi,

verifiquei que há alguns tipos de

números decimais. Você sabia disso?

Dízima periódica simples: 0,262626 …

Processo prático: 0,262626 … = 26
99

período com 2 algarismos

[

período

dois
algarismos
9

Dízima periódica simples: 0,262626 …

Processo prático: 0,262626 … = 26
99

período com 2 algarismos

[

período

dois
algarismos
9

Dízima periódica simples: 0,888 …

Processo prático: 0,888 … = 8
9

período com 1 algarismo

[

período

um 
algarismo
9

Dízima periódica composta: 0,12555 …

Processo prático: 0,12555 … = 125−12
900

= 113
900

parte não periódica período

[ [

MÉTODO PRÁTICO PARA OBTENÇÃO DA FRAÇÃO GERATRIZ DE DÍZIMAS PERIÓDICAS

Diante de uma dízima periódica, simples ou composta,

é muito importante identificar quem é o período, ou 

seja, qual ou quais algarismos se repetem infinitamente 

à direita da vírgula. Os procedimentos práticos são

fáceis de entender. A seguir, temos uma sequência de

exercícios para aplicar os conhecimentos.

No terceiro bimestre, em matemática, veremos conteúdos sobre
números racionais e irracionais (número reais), notação científica,
porcentagem, juros simples e compostos, produtos notáveis e
fatoração, semelhança de triângulos e equação do 2° grau.

Seja bem-vindo(a) ao

2° Semestre de 2021!
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NO01. Complete os espaços vazios das palavras cruzadas, utilizando seus conhecimentos

sobre números racionais. Escreva, por extenso, todas as respostas nos espaços vazios
das cruzadinhas.

VERTICAIS:

1) O número racional 0,444... é classificado como sendo uma dízima periódica do tipo.

2) O número racional 2,5 é classificado como sendo um decimal do tipo.

3) A representação fracionária do número 0,25444... possui ............ algarismos 0 (zero)

no denominador.

5) No número 0,2333... o algarismo 2 que aparece após a vírgula é chamado.

HORIZONTAIS:

4) O número racional 0,1777... é classificado como sendo uma dízima

periódica do tipo.

6) A representação fracionária do número 0,137137137... possui .......

algarismos 9 (nove) no denominador.

7) O nome da fração obtida a partir do número 0,7777...

8) No número 0,888... , o algarismo 8 que aparece após a vírgula é

chamado.

02. Encontre a fração geratriz (fração irredutível) de cada dízima periódica:

A) 0,222...= ......................... C) 0,2414141...= .................

B) 0,151515...= ................... D) 0,0111...= .......................

Matemática e palavras cruzadas! 
Que legal! 

É preciso prestar atenção, pois há 
palavras que ficam na vertical e outras 

que ficam na horizontal.

NÚMEROS RACIONAIS, IRRACIONAIS E REAIS

ℚ = {
a
b tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ }

A escrita matemática acima significa que o conjunto dos números racionais (representado por

ℚ ), possui os números que podem ser representados como o quociente (a divisão) entre dois

números inteiros, onde o denominador não pode ser 0 (zero). Relembrando... Na fração a
b

, a é o

numerador e b é o denominador. Exemplos:

(A) 6
2

ou 3 (B) 12
5

ou 2,4 (C) 4
3

ou 1,3333 … (D) 2
3

ou 0,666 …

Estudamos os seguintes conjuntos numéricos:

ℕ é o conjunto dos números naturais, onde: ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }

ℤ é o conjunto dos números inteiros, onde: ℤ = {… ,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, … }

ℚ é o conjunto dos números racionais, onde: ℚ = { a
b

tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ }

O que significa isso:

ℚ = a
b

tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ ?
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ℕ representa o conjunto dos números naturais 

e ℤ, o conjunto dos números inteiros.

Frações, números decimais exatos e números decimais não exatos que
podem ser representados como frações (as dízimas periódicas) são alguns
exemplos de números racionais. O conjunto dos números racionais é representado
pela letra ℚ. Veja alguns exemplos de números racionais no diagrama de conjuntos
numéricos ao lado.
Toda dízima periódica indica um número racional, pois pode ser transformada em

fração. Essa fração é chamada de fração geratriz, pois ela gera, dá origem à dízima
periódica, por exemplo 8

9
= 0,888 … . Observe como se chamam alguns tipos de

dízimas:

Algumas são dízimas periódicas simples,

pois o período (parte que se repete)

aparece logo depois da vírgula.

Ex.: 0,333 … ; 3,262626 … ; 0, 345.

Existem também as dízimas periódicas compostas. Nelas,

após a vírgula, vem uma parte não periódica (chamada

anteperíodo) e depois a parte periódica (parte que se repete).

Ex.: 0,34545 … ; 1,76212121 … ; 0,235.

publicdomainpictures.net

OS NÚMEROS RACIONAIS E AS DÍZIMAS PERIÓDICAS

ℚ

ℤ
ℕ

2
3

2,78

1
5

0,125

0,777 …

0,252525 …

1,333 …

13,06

1
9

Revisando e pesquisando mais sobre

números decimais que já aprendi,

verifiquei que há alguns tipos de

números decimais. Você sabia disso?

Dízima periódica simples: 0,262626 …

Processo prático: 0,262626 … = 26
99

período com 2 algarismos

[

período

dois
algarismos 
9

Dízima periódica simples: 0,262626 …

Processo prático: 0,262626 … = 26
99

período com 2 algarismos

[

período

dois
algarismos 
9

Dízima periódica simples: 0,888 …

Processo prático: 0,888 … = 8
9

período com 1 algarismo

[

período

um 
algarismo
9

Dízima periódica composta: 0,12555 …

Processo prático: 0,12555 … = 125−12
900

= 113
900

parte não periódica período

[ [

MÉTODO PRÁTICO PARA OBTENÇÃO DA FRAÇÃO GERATRIZ DE DÍZIMAS PERIÓDICAS

Diante de uma dízima periódica, simples ou composta, 

é muito importante identificar quem é o período, ou 

seja, qual ou quais algarismos se repetem infinitamente 

à direita da vírgula. Os procedimentos práticos são 

fáceis de entender. A seguir, temos uma sequência de 

exercícios para aplicar os conhecimentos.

No terceiro bimestre, em matemática, veremos conteúdos sobre
números racionais e irracionais (número reais), notação científica,
porcentagem, juros simples e compostos, produtos notáveis e
fatoração, semelhança de triângulos e equação do 2° grau.

Seja bem-vindo(a) ao

2° Semestre de 2021!
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01. Complete os espaços vazios das palavras cruzadas, utilizando seus conhecimentos
sobre números racionais. Escreva, por extenso, todas as respostas nos espaços vazios
das cruzadinhas.

VERTICAIS:

1) O número racional 0,444... é classificado como sendo uma dízima periódica do tipo.

2) O número racional 2,5 é classificado como sendo um decimal do tipo.

3) A representação fracionária do número 0,25444... possui ............ algarismos 0 (zero)

no denominador.

5) No número 0,2333... o algarismo 2 que aparece após a vírgula é chamado.

HORIZONTAIS:

4) O número racional 0,1777... é classificado como sendo uma dízima

periódica do tipo.

6) A representação fracionária do número 0,137137137... possui .......

algarismos 9 (nove) no denominador.

7) O nome da fração obtida a partir do número 0,7777...

8) No número 0,888... , o algarismo 8 que aparece após a vírgula é

chamado.

02. Encontre a fração geratriz (fração irredutível) de cada dízima periódica:

A) 0,222...= ......................... C) 0,2414141...= .................

B) 0,151515...= ................... D) 0,0111...= .......................

Matemática e palavras cruzadas! 
Que legal! 

É preciso prestar atenção, pois há 
palavras que ficam na vertical e outras

que ficam na horizontal.

NÚMEROS RACIONAIS, IRRACIONAIS E REAIS

ℚ = {
a
b tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ }

A escrita matemática acima significa que o conjunto dos números racionais (representado por

ℚ ), possui os números que podem ser representados como o quociente (a divisão) entre dois

números inteiros, onde o denominador não pode ser 0 (zero). Relembrando... Na fração a
b

, a é o

numerador e b é o denominador. Exemplos:

(A) 6
2

ou 3 (B) 12
5

ou 2,4 (C) 4
3

ou 1,3333 … (D) 2
3

ou 0,666 …

Estudamos os seguintes conjuntos numéricos:

ℕ é o conjunto dos números naturais, onde: ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }

ℤ é o conjunto dos números inteiros, onde: ℤ = {… ,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, … }

ℚ é o conjunto dos números racionais, onde: ℚ = { a
b

tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ }

O que significa isso:

ℚ = a
b

tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ ?
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ℕ representa o conjunto dos números naturais

e ℤ, o conjunto dos números inteiros.

Frações, números decimais exatos e números decimais não exatos que
podem ser representados como frações (as dízimas periódicas) são alguns
exemplos de números racionais. O conjunto dos números racionais é representado
pela letra ℚ. Veja alguns exemplos de números racionais no diagrama de conjuntos
numéricos ao lado.
Toda dízima periódica indica um número racional, pois pode ser transformada em

fração. Essa fração é chamada de fração geratriz, pois ela gera, dá origem à dízima
periódica, por exemplo 8

9
= 0,888 … . Observe como se chamam alguns tipos de

dízimas:

Algumas são dízimas periódicas simples,

pois o período (parte que se repete)

aparece logo depois da vírgula.

Ex.: 0,333 … ; 3,262626 … ; 0, 345.

Existem também as dízimas periódicas compostas. Nelas,

após a vírgula, vem uma parte não periódica (chamada

anteperíodo) e depois a parte periódica (parte que se repete).

Ex.: 0,34545 … ; 1,76212121 … ; 0,235.

publicdomainpictures.net

OS NÚMEROS RACIONAIS E AS DÍZIMAS PERIÓDICAS

ℚ
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2
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2,78

1
5

0,125

0,777 …

0,252525 …

1,333 …

13,06

1
9

Revisando e pesquisando mais sobre

números decimais que já aprendi,

verifiquei que há alguns tipos de

números decimais. Você sabia disso?

Dízima periódica simples: 0,262626 …

Processo prático: 0,262626 … = 26
99

período com 2 algarismos

[

período

dois
algarismos
9

Dízima periódica simples: 0,262626 …

Processo prático: 0,262626 … = 26
99

período com 2 algarismos

[

período

dois
algarismos
9

Dízima periódica simples: 0,888 …

Processo prático: 0,888 … = 8
9

período com 1 algarismo

[

período

um 
algarismo
9

Dízima periódica composta: 0,12555 …

Processo prático: 0,12555 … = 125−12
900

= 113
900

parte não periódica período

[ [

MÉTODO PRÁTICO PARA OBTENÇÃO DA FRAÇÃO GERATRIZ DE DÍZIMAS PERIÓDICAS

Diante de uma dízima periódica, simples ou composta,

é muito importante identificar quem é o período, ou 

seja, qual ou quais algarismos se repetem infinitamente 

à direita da vírgula. Os procedimentos práticos são

fáceis de entender. A seguir, temos uma sequência de

exercícios para aplicar os conhecimentos.

No terceiro bimestre, em matemática, veremos conteúdos sobre
números racionais e irracionais (número reais), notação científica,
porcentagem, juros simples e compostos, produtos notáveis e
fatoração, semelhança de triângulos e equação do 2° grau.

Seja bem-vindo(a) ao

2° Semestre de 2021!

3737
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NO01. Complete os espaços vazios das palavras cruzadas, utilizando seus conhecimentos

sobre números racionais. Escreva, por extenso, todas as respostas nos espaços vazios
das cruzadinhas.

VERTICAIS:

1) O número racional 0,444... é classificado como sendo uma dízima periódica do tipo.

2) O número racional 2,5 é classificado como sendo um decimal do tipo.

3) A representação fracionária do número 0,25444... possui ............ algarismos 0 (zero)

no denominador.

5) No número 0,2333... o algarismo 2 que aparece após a vírgula é chamado.

HORIZONTAIS:

4) O número racional 0,1777... é classificado como sendo uma dízima

periódica do tipo.

6) A representação fracionária do número 0,137137137... possui .......

algarismos 9 (nove) no denominador.

7) O nome da fração obtida a partir do número 0,7777...

8) No número 0,888... , o algarismo 8 que aparece após a vírgula é

chamado.

02. Encontre a fração geratriz (fração irredutível) de cada dízima periódica:

A) 0,222...= ......................... C) 0,2414141...= .................

B) 0,151515...= ................... D) 0,0111...= .......................

Matemática e palavras cruzadas! 
Que legal! 

É preciso prestar atenção, pois há 
palavras que ficam na vertical e outras 

que ficam na horizontal.

NÚMEROS RACIONAIS, IRRACIONAIS E REAIS

ℚ = {
a
b tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ }

A escrita matemática acima significa que o conjunto dos números racionais (representado por

ℚ ), possui os números que podem ser representados como o quociente (a divisão) entre dois

números inteiros, onde o denominador não pode ser 0 (zero). Relembrando... Na fração a
b

, a é o

numerador e b é o denominador. Exemplos:

(A) 6
2

ou 3 (B) 12
5

ou 2,4 (C) 4
3

ou 1,3333 … (D) 2
3

ou 0,666 …

Estudamos os seguintes conjuntos numéricos:

ℕ é o conjunto dos números naturais, onde: ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }

ℤ é o conjunto dos números inteiros, onde: ℤ = {… ,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, … }

ℚ é o conjunto dos números racionais, onde: ℚ = { a
b

tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ }

O que significa isso:

ℚ = a
b

tal que a ∈ ℤ e b ∈ ℤ∗ ?
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Veremos agora um importante conjunto numérico, o dos números irracionais (representado por � ). Diferentemente
dos racionais, os números irracionais não podem ser representados como quociente (uma divisão) de dois números
inteiros e sua representação decimal é infinita e não periódica. O conjunto dos números irracionais e o dos números
racionais não possuem algum elemento em comum, ou seja, não há número que seja racional e irracional ao mesmo
tempo.
Alguns exemplos de números irracionais: (A) 2 = 1,41421356 … (B) 3 = 1,7320508 …
(C) � = 3,14159265 …

NÚMEROS IRRACIONAIS

O conjunto formado pela união dos

conjuntos ℚ (racionais) e � (irracionais) é

chamado de conjunto dos números

reais, representado pela letra ℝ . O

conjunto dos números reais é

comumente representado através do

diagrama ao lado.

NÚMEROS REAIS

Exemplos de números reais:

1, 50, 97, 0, –75, –9, ½ ,

¾ , 0,29, 2, 7,

� = 3,14159265 … , etc.

ℝ
ℚℤ

ℕ

�

03. Associe os símbolos da coluna da esquerda com

seu respectivo conjunto, na coluna da direita:

A) ℚ (___) números irracionais.

B) ℤ (___) números naturais.

C) ℕ (___) números racionais.

D) ℝ (___) números inteiros.

E) � (___) números reais.

04. Escreva adequadamente no diagrama os números

abaixo:

1
4 ; 3;−7;

3
5 ;−2; 7; 0; −1; 8; 9; −9; −

1
2

N Z Q

05. Complete as lacunas escrevendo racionais ou irracionais:

A) Os números de representação decimal exata são

________

B) Os números de representação decimal infinita e periódica

são ________

C) Os números de representação decimal infinita e não

periódica são ________

D) Os números naturais são ________

E) Os números inteiros são ________

F) As raízes não exatas são números ________

G) As raízes exatas são números ________

H) Os números __________ podem ser escritos em forma de

fração.

I) Os números ............................ não podem ser escritos 

em forma de fração.

06. Envolva somente os números que não são racionais:

5, 6 , 16 , 0,8 , 9 , 0,12345 … , 1,333 … , 0 , 7 ,

− 25 , − 1 , −2,7 , − 2
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NOTAÇÃO CIENTÍFICA
Números muito próximos de zero (considerados “muito pequenos”) ou números

muito grandes podem ser expressos por meio de um produto do tipo � ⋅ ��� , sendo
que � será um número escrito na forma decimal cuja parte inteira tem um único
algarismo diferente de zero e � será um número inteiro. Exemplos:

Chamamos essa representação
de notação científica � ⋅

���

12. A Via láctea é uma estrutura constituída por cerca de 200 bilhões
de estrelas e tem massa de cerca de 1 trilhão e 750 bilhões de
massas solares. A massa solar equivalente a 2 ⋅ 1030 kg. Escreva,
em notação científica, a massa da Via Láctea, em quilograma.

10. Escreva, em notação científica, os números a seguir:
A) 184000 C) 2500 ⋅ 106

B) 0,0000064 D) 0,004 ⋅ 10−4

11. Com uma área de 20 000 m², o Oceanário de
Lisboa (Portugal) tem cerca de 7 500 000 litros
de água. Escreva, em notação científica, a
quantidade de água do oceanário, em litro.
.............................................................................

9870 = 9,87 ⋅ 103

3 casas expoente 3

360000 = 3,6 ⋅ 105

5 casas expoente 5

0,00067 = 6,7 ⋅ 10−4

4 casas expoente – 4

0,0000005 = 5 ⋅ 10−7

7 casas expoente – 7

Os números racionais podem ser representados por pontos na reta numérica.
Entre dois números racionais quaisquer existe outro número racional. Entre �,� e
�,�, há infinitos números racionais, como por exemplo �,��, �,�, �,�� e �,���.
Mesmo que pudéssemos representar todos os números racionais em pontos na reta
(são infinitos), os pontos representados por esses números não seriam suficientes
para cobri-la por completo. Faltariam, ainda, os pontos correspondentes aos
números irracionais para cobrir completamente a reta numérica.

09. Indique, na reta numérica abaixo, os números inteiros
consecutivos que são representados pelas letras A e B:

−
125
30

A B

07. Observe a reta numérica, na qual estão
destacados os pontos S, B, C, A, R, P e M.

Os números racionais −1 2
3

e 4
3

estão representados
na reta numérica, respectivamente, pelos pontos:
......................................................................................

−6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6

−
�
�

= −�,�
�
�
�

�,�

−
�
�

−�,�

� 𝟕𝟕 �,����…� 𝟕𝟕 �,����…

� 𝟕𝟕 �,�����…

�
�

�,�
−�,�

− �� 𝟕𝟕 −�,����…

− �� 𝟕𝟕 −�,�����… � 𝟕𝟕 �,����…

Dividimos a unidade em 3 partes iguais e assinalamos o segundo ponto da divisão.

08. Observe a reta numérica abaixo e localize os seguintes
pontos A, B, C e D utilizando: �, ��

�
, −�,� e −�,�.

Mire sua câmera 
no QR Code para

assistir à
videoaula 

“Números reais na 
reta numérica”

Chamamos de reta real a reta numérica preenchida por todos os números
reais, isto é, pela representação de todos os números racionais e irracionais.

.......................

.......................

........................

.................. . ................

............... ...............
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Veremos agora um importante conjunto numérico, o dos números irracionais (representado por � ). Diferentemente
dos racionais, os números irracionais não podem ser representados como quociente (uma divisão) de dois números
inteiros e sua representação decimal é infinita e não periódica. O conjunto dos números irracionais e o dos números
racionais não possuem algum elemento em comum, ou seja, não há número que seja racional e irracional ao mesmo
tempo.
Alguns exemplos de números irracionais: (A) 2 = 1,41421356 … (B) 3 = 1,7320508 …
(C) � = 3,14159265 …

NÚMEROS IRRACIONAIS

O conjunto formado pela união dos

conjuntos ℚ (racionais) e � (irracionais) é

chamado de conjunto dos números

reais, representado pela letra ℝ . O

conjunto dos números reais é

comumente representado através do

diagrama ao lado.

NÚMEROS REAIS

Exemplos de números reais:

1, 50, 97, 0, –75, –9, ½ ,

¾ , 0,29, 2, 7,

� = 3,14159265 … , etc.

ℝ
ℚℤ

ℕ

�

03. Associe os símbolos da coluna da esquerda com

seu respectivo conjunto, na coluna da direita:

A) ℚ (___) números irracionais.

B) ℤ (___) números naturais.

C) ℕ (___) números racionais.

D) ℝ (___) números inteiros.

E) � (___) números reais.

04. Escreva adequadamente no diagrama os números

abaixo:

1
4 ; 3;−7;

3
5 ;−2; 7; 0; −1; 8; 9; −9; −

1
2

N Z Q

05. Complete as lacunas escrevendo racionais ou irracionais:

A) Os números de representação decimal exata são

________

B) Os números de representação decimal infinita e periódica

são ________

C) Os números de representação decimal infinita e não

periódica são ________

D) Os números naturais são ________

E) Os números inteiros são ________

F) As raízes não exatas são números ________

G) As raízes exatas são números ________

H) Os números __________ podem ser escritos em forma de

fração.

I) Os números ............................ não podem escritos em

forma de fração.

06. Envolva somente os números que não são racionais:

5, 6 , 16 , 0,8 , 9 , 0,12345 … , 1,333 … , 0 , 7 ,

− 25 , − 1 , −2,7 , − 2
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NOLOCALIZAÇÃO DE NÚMEROS REAIS NA RETA NUMÉRICA

NOTAÇÃO CIENTÍFICA
Números muito próximos de zero (considerados “muito pequenos”) ou números

muito grandes podem ser expressos por meio de um produto do tipo � ⋅ ��� , sendo
que � será um número escrito na forma decimal cuja parte inteira tem um único
algarismo diferente de zero e � será um número inteiro. Exemplos:

12. A Via láctea é uma estrutura constituída por cerca de 200 bilhões
de estrelas e tem massa de cerca de 1 trilhão e 750 bilhões de
massas solares. A massa solar equivalente a 2 ⋅ 1030 kg. Escreva,
em notação científica, a massa da Via Láctea, em quilograma.

10. Escreva, em notação científica, os números a seguir:
A) 184000 C) 2500 ⋅ 106

B) 0,0000064 D) 0,004 ⋅ 10−4

11. Com uma área de 20 000 m², o Oceanário de
Lisboa (Portugal) tem cerca de 7 500 000 litros
de água. Escreva, em notação científica, a
quantidade de água do oceanário, em litro.
.............................................................................

9870 = 9,87 ⋅ 103

3 casas expoente 3

360000 = 3,6 ⋅ 105

5 casas expoente 5

0,00067 = 6,7 ⋅ 10−4

4 casas expoente – 4

Chamamos essa representação 
de notação científica  

���

0,0000005 = 5 ⋅ 10−7

7 casas expoente – 7

Os números racionais podem ser representados por pontos na reta numérica.
Entre dois números racionais quaisquer existe outro número racional. Entre �,� e
�,�, há infinitos números racionais, como por exemplo �,��, �,�, �,�� e �,���.
Mesmo que pudéssemos representar todos os números racionais em pontos na reta
(são infinitos), os pontos representados por esses números não seriam suficientes
para cobri-la por completo. Faltariam, ainda, os pontos correspondentes aos
números irracionais para cobrir completamente a reta numérica.

09. Indique, na reta numérica abaixo, os números inteiros
consecutivos que são representados pelas letras A e B:

−
125
30

A B

07. Observe a reta numérica, na qual estão
destacados os pontos S, B, C, A, R, P e M.

Os números racionais −1 2
3

e 4
3

estão representados
na reta numérica, respectivamente, pelos pontos:
......................................................................................

−6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6

−
�
�

= −�,�
�
�
�

�,�

−
�
�

−�,�

� 𝟕𝟕 �,����…� 𝟕𝟕 �,����…

� 𝟕𝟕 �,�����…

�
�

�,�
−�,�

− �� 𝟕𝟕 −�,����…

− �� 𝟕𝟕 −�,�����… � 𝟕𝟕 �,����…

Dividimos a unidade em 3 partes iguais e assinalamos o segundo ponto da divisão.

08. Observe a reta numérica abaixo e localize os seguintes
pontos A, B, C e D utilizando: �, ��

�
, −�,� e −�,�.

Mire sua câmera 
no QR Code para 

assistir à 
videoaula 

“Números reais na 
reta numérica”

Chamamos de reta real a reta numérica preenchida por todos os números
reais, isto é, pela representação de todos os números racionais e irracionais.

.......................

.......................

........................

.................. . ................

............... ...............
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Veremos agora um importante conjunto numérico, o dos números irracionais (representado por � ). Diferentemente
dos racionais, os números irracionais não podem ser representados como quociente (uma divisão) de dois números
inteiros e sua representação decimal é infinita e não periódica. O conjunto dos números irracionais e o dos números
racionais não possuem algum elemento em comum, ou seja, não há número que seja racional e irracional ao mesmo
tempo.
Alguns exemplos de números irracionais: (A) 2 = 1,41421356 … (B) 3 = 1,7320508 …
(C) � = 3,14159265 …

NÚMEROS IRRACIONAIS

O conjunto formado pela união dos

conjuntos ℚ (racionais) e � (irracionais) é

chamado de conjunto dos números

reais, representado pela letra ℝ . O

conjunto dos números reais é

comumente representado através do

diagrama ao lado.

NÚMEROS REAIS

Exemplos de números reais:

1, 50, 97, 0, –75, –9, ½ ,

¾ , 0,29, 2, 7,

� = 3,14159265 … , etc.

ℝ
ℚℤ

ℕ

�

03. Associe os símbolos da coluna da esquerda com

seu respectivo conjunto, na coluna da direita:

A) ℚ (___) números irracionais.

B) ℤ (___) números naturais.

C) ℕ (___) números racionais.

D) ℝ (___) números inteiros.

E) � (___) números reais.

04. Escreva adequadamente no diagrama os números

abaixo:

1
4 ; 3;−7;

3
5 ;−2; 7; 0; −1; 8; 9; −9; −

1
2

N Z Q

05. Complete as lacunas escrevendo racionais ou irracionais:

A) Os números de representação decimal exata são

________

B) Os números de representação decimal infinita e periódica

são ________

C) Os números de representação decimal infinita e não

periódica são ________

D) Os números naturais são ________

E) Os números inteiros são ________

F) As raízes não exatas são números ________

G) As raízes exatas são números ________

H) Os números __________ podem ser escritos em forma de

fração.

I) Os números ............................ não podem ser escritos 

em forma de fração.

06. Envolva somente os números que não são racionais:

5, 6 , 16 , 0,8 , 9 , 0,12345 … , 1,333 … , 0 , 7 ,

− 25 , − 1 , −2,7 , − 2
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NOTAÇÃO CIENTÍFICA
Números muito próximos de zero (considerados “muito pequenos”) ou números

muito grandes podem ser expressos por meio de um produto do tipo � ⋅ ��� , sendo
que � será um número escrito na forma decimal cuja parte inteira tem um único
algarismo diferente de zero e � será um número inteiro. Exemplos:

Chamamos essa representação
de notação científica � ⋅

���

12. A Via láctea é uma estrutura constituída por cerca de 200 bilhões
de estrelas e tem massa de cerca de 1 trilhão e 750 bilhões de
massas solares. A massa solar equivalente a 2 ⋅ 1030 kg. Escreva,
em notação científica, a massa da Via Láctea, em quilograma.

10. Escreva, em notação científica, os números a seguir:
A) 184000 C) 2500 ⋅ 106

B) 0,0000064 D) 0,004 ⋅ 10−4

11. Com uma área de 20 000 m², o Oceanário de
Lisboa (Portugal) tem cerca de 7 500 000 litros
de água. Escreva, em notação científica, a
quantidade de água do oceanário, em litro.
.............................................................................

9870 = 9,87 ⋅ 103

3 casas expoente 3

360000 = 3,6 ⋅ 105

5 casas expoente 5

0,00067 = 6,7 ⋅ 10−4

4 casas expoente – 4

0,0000005 = 5 ⋅ 10−7

7 casas expoente – 7

Os números racionais podem ser representados por pontos na reta numérica.
Entre dois números racionais quaisquer existe outro número racional. Entre �,� e
�,�, há infinitos números racionais, como por exemplo �,��, �,�, �,�� e �,���.
Mesmo que pudéssemos representar todos os números racionais em pontos na reta
(são infinitos), os pontos representados por esses números não seriam suficientes
para cobri-la por completo. Faltariam, ainda, os pontos correspondentes aos
números irracionais para cobrir completamente a reta numérica.

09. Indique, na reta numérica abaixo, os números inteiros
consecutivos que são representados pelas letras A e B:

−
125
30

A B

07. Observe a reta numérica, na qual estão
destacados os pontos S, B, C, A, R, P e M.

Os números racionais −1 2
3

e 4
3

estão representados
na reta numérica, respectivamente, pelos pontos:
......................................................................................

−6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6

−
�
�

= −�,�
�
�
�

�,�

−
�
�

−�,�

� 𝟕𝟕 �,����…� 𝟕𝟕 �,����…

� 𝟕𝟕 �,�����…

�
�

�,�
−�,�

− �� 𝟕𝟕 −�,����…

− �� 𝟕𝟕 −�,�����… � 𝟕𝟕 �,����…

Dividimos a unidade em 3 partes iguais e assinalamos o segundo ponto da divisão.

08. Observe a reta numérica abaixo e localize os seguintes
pontos A, B, C e D utilizando: �, ��

�
, −�,� e −�,�.

Mire sua câmera 
no QR Code para

assistir à
videoaula 

“Números reais na 
reta numérica”

Chamamos de reta real a reta numérica preenchida por todos os números
reais, isto é, pela representação de todos os números racionais e irracionais.

.......................

.......................

........................

.................. . ................

............... ...............
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Veremos agora um importante conjunto numérico, o dos números irracionais (representado por � ). Diferentemente
dos racionais, os números irracionais não podem ser representados como quociente (uma divisão) de dois números
inteiros e sua representação decimal é infinita e não periódica. O conjunto dos números irracionais e o dos números
racionais não possuem algum elemento em comum, ou seja, não há número que seja racional e irracional ao mesmo
tempo.
Alguns exemplos de números irracionais: (A) 2 = 1,41421356 … (B) 3 = 1,7320508 …
(C) � = 3,14159265 …

NÚMEROS IRRACIONAIS

O conjunto formado pela união dos

conjuntos ℚ (racionais) e � (irracionais) é

chamado de conjunto dos números

reais, representado pela letra ℝ . O

conjunto dos números reais é

comumente representado através do

diagrama ao lado.

NÚMEROS REAIS

Exemplos de números reais:

1, 50, 97, 0, –75, –9, ½ ,

¾ , 0,29, 2, 7,

� = 3,14159265 … , etc.

ℝ
ℚℤ

ℕ

�

03. Associe os símbolos da coluna da esquerda com

seu respectivo conjunto, na coluna da direita:

A) ℚ (___) números irracionais.

B) ℤ (___) números naturais.

C) ℕ (___) números racionais.

D) ℝ (___) números inteiros.

E) � (___) números reais.

04. Escreva adequadamente no diagrama os números

abaixo:

1
4 ; 3;−7;

3
5 ;−2; 7; 0; −1; 8; 9; −9; −

1
2

N Z Q

05. Complete as lacunas escrevendo racionais ou irracionais:

A) Os números de representação decimal exata são

________

B) Os números de representação decimal infinita e periódica

são ________

C) Os números de representação decimal infinita e não

periódica são ________

D) Os números naturais são ________

E) Os números inteiros são ________

F) As raízes não exatas são números ________

G) As raízes exatas são números ________

H) Os números __________ podem ser escritos em forma de

fração.

I) Os números ............................ não podem escritos em

forma de fração.

06. Envolva somente os números que não são racionais:

5, 6 , 16 , 0,8 , 9 , 0,12345 … , 1,333 … , 0 , 7 ,

− 25 , − 1 , −2,7 , − 2

3939

MA
TE

MÁ
TI

CA
 · 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

/2
02

1 ·
 9º

 A
NOLOCALIZAÇÃO DE NÚMEROS REAIS NA RETA NUMÉRICA

NOTAÇÃO CIENTÍFICA
Números muito próximos de zero (considerados “muito pequenos”) ou números

muito grandes podem ser expressos por meio de um produto do tipo � ⋅ ��� , sendo
que � será um número escrito na forma decimal cuja parte inteira tem um único
algarismo diferente de zero e � será um número inteiro. Exemplos:

12. A Via láctea é uma estrutura constituída por cerca de 200 bilhões
de estrelas e tem massa de cerca de 1 trilhão e 750 bilhões de
massas solares. A massa solar equivalente a 2 ⋅ 1030 kg. Escreva,
em notação científica, a massa da Via Láctea, em quilograma.

10. Escreva, em notação científica, os números a seguir:
A) 184000 C) 2500 ⋅ 106

B) 0,0000064 D) 0,004 ⋅ 10−4

11. Com uma área de 20 000 m², o Oceanário de
Lisboa (Portugal) tem cerca de 7 500 000 litros
de água. Escreva, em notação científica, a
quantidade de água do oceanário, em litro.
.............................................................................

9870 = 9,87 ⋅ 103

3 casas expoente 3

360000 = 3,6 ⋅ 105

5 casas expoente 5

0,00067 = 6,7 ⋅ 10−4

4 casas expoente – 4

Chamamos essa representação 
de notação científica  

���

0,0000005 = 5 ⋅ 10−7

7 casas expoente – 7

Os números racionais podem ser representados por pontos na reta numérica.
Entre dois números racionais quaisquer existe outro número racional. Entre �,� e
�,�, há infinitos números racionais, como por exemplo �,��, �,�, �,�� e �,���.
Mesmo que pudéssemos representar todos os números racionais em pontos na reta
(são infinitos), os pontos representados por esses números não seriam suficientes
para cobri-la por completo. Faltariam, ainda, os pontos correspondentes aos
números irracionais para cobrir completamente a reta numérica.

09. Indique, na reta numérica abaixo, os números inteiros
consecutivos que são representados pelas letras A e B:

−
125
30

A B

07. Observe a reta numérica, na qual estão
destacados os pontos S, B, C, A, R, P e M.

Os números racionais −1 2
3

e 4
3

estão representados
na reta numérica, respectivamente, pelos pontos:
......................................................................................

−6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6

−
�
�

= −�,�
�
�
�

�,�

−
�
�

−�,�

� 𝟕𝟕 �,����…� 𝟕𝟕 �,����…

� 𝟕𝟕 �,�����…

�
�

�,�
−�,�

− �� 𝟕𝟕 −�,����…

− �� 𝟕𝟕 −�,�����… � 𝟕𝟕 �,����…

Dividimos a unidade em 3 partes iguais e assinalamos o segundo ponto da divisão.

08. Observe a reta numérica abaixo e localize os seguintes
pontos A, B, C e D utilizando: �, ��

�
, −�,� e −�,�.

Mire sua câmera 
no QR Code para 

assistir à 
videoaula 

“Números reais na 
reta numérica”

Chamamos de reta real a reta numérica preenchida por todos os números
reais, isto é, pela representação de todos os números racionais e irracionais.

.......................

.......................

........................

.................. . ................

............... ...............

𝐚𝐚𝐚𝐚
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15. Qual das afirmações abaixo é verdadeira?

A) 10 é racional e 100 é irracional.
B) 10 é racional e 100 é racional.
C) 10 é irracional e 100 é racional.
D) 10 é irracional e 100 é irracional.

13. Em uma sala havia 3 armários; em cada armário
havia 3 caixas; em cada caixa havia 3 estojos; e em cada
estojo havia 3 colares. Quantos colares havia nessa sala?
_________

16. Qual é o número real cujo dobro é
6
3

? _________

14. A figura ao lado é
conhecida como cubo mágico
ou cubo de Rubik. Ela é
formada por quantos cubinhos
menores? _________

19. Analise cada uma das igualdades abaixo
e escreva V (verdadeiro) ou F (falso):
A) 0,4333... = 0,1 + 0,333... _____
B) 0,8666... = 0,8 + 0,666... _____
C) 0,1222... = - 0,1 + 0,222... _____

1177.. Qual é a medida do comprimento do lado de um 
quadrado cuja área meça 1600 m² ? _________

1188.. Qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume 
seja 1000 dm³ ? _________

A soma de dois números reais é um número real. Isso também vale para o produto e a diferença de dois números
reais. Excetuando a divisão por zero, que continua a não existir em ℝ, o quociente de dois números reais é um número
real. Em ℝ também podemos extrair a raiz quadrada de qualquer número positivo. No entanto, a raiz quadrada de um
número negativo não é um número real, pois todo número real elevado ao quadrado é positivo.

As atividades a seguir envolvem operações com  números reais.
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2200.. Priscila pensou em um número. Ela o elevou ao 
quadrado, multiplicou o resultado por 5, subtraiu 4 e 
obteve o número 41. Em qual número Priscila pensou?
_______________________________________________
2211.. O saldo bancário da conta de Pedro estava negativo 
em R$ 380,00. Ele fez um depósito e o novo saldo 
passou a ser R$ 970,00. Qual foi o valor do novo 
depósito realizado por Pedro? ______________________

23. Utilizando uma calculadora, calcule, com aproximação
de duas casas decimais, o valor de:
A) 2 + 3 B) 3 − 2 C) � − 2 3 D) 2 ⋅ 3

24. Leia as questões abaixo e responda:
A) Eu sou um número compreendido entre 200 e 250.
Minha raiz quadrada é um número inteiro. Quem sou eu?
_________
B) Eu sou um número compreendido entre 500 e 600.
Minha raiz quadrada é um número par. Quem sou eu?
_________

25. O número de bactérias, em uma colônia é duplicado a
cada 30 minutos. Se inicialmente havia 2 bactérias nessa
colônia, quantas bactérias haverá após 1 dia? Escreva esse
número na forma de potência. _________

26. Se o triplo de um número é
18
5

, então:

A) Seu quíntuplo é 18. B) Seu dobro é. 12
5

C) Sua metade é
2
5

D) Sua terça parte é
1
5

27. O valor de 0,333 … + 7
2
− 2

3
+ 2 é:

A)
1
2
. B)

1
3

. C)
7
6
. D )

3
2
.

43 + 31 + 21 + 13 + 7 + 3 + 1

29. Calcule mentalmente o valor de

22. Se um pacote de café pesar 125 g, quantos pacotes
com esse peso poderão ser feitos com 1 kg de café?
_________

28. Qual é o valor de 0,4444 … ? ______________

V =1.000 dm³ 
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Por volta do século I a.C, o imperador de Roma, Augusto, utilizava um imposto equivalente a uma parte

do valor sobre os preços das coisas vendidas. No apagar do século XV, no comércio do Oriente e

Ocidente, eram utilizadas taxas que tomavam por base o número 100 (“ X por cem”). Era bem comum

trabalhar-se com taxas do tipo “XXX p cento” e “VII p c”, que correspondem, respectivamente, aos

atuais 30% e 7%. Já no século XVII, é utilizado “per °
°

” , que deu origem ao símbolo %.

2) Para calcular a porcentagem de um número na calculadora, podemos

utilizar a tecla :

��𝟒𝟒𝟒𝟒 �� ��� �

1) Uma porcentagem nunca aparece isolada. Não tem sentido dizer apenas

30% ou 40%. Dizemos sempre 30% ou 40% de algum valor.

CÁLCULO DE DESCONTO OU ACRÉSCIMO COM PORCENTAGEM

PERCENTAGEM ou PORCENTAGEM ?

Porcentagem origina-se de “por cento”. Percentagem vem do latim per

centum. Ambas as formas são corretas. Porém porcentagem é a mais usual.

PORCENTAGEM: CÁLCULOS DE DESCONTOS E DE ACRÉSCIMOS

Como descontar 15% corresponde a obter 85% do valor

total (���𝟒𝟒𝟒𝟒 − ��𝟒𝟒𝟒𝟒 = ��𝟒𝟒𝟒𝟒), fazemos:

Portanto, com desconto de ��%, a quantia será �$ �.���,��.

Um produto custava R$ 90,00 e esse valor sofreu um
acréscimo de 20%. Qual é o novo preço desse produto?

Como acrescentar  20% corresponde a obter 120% do 

valor total (���𝟒𝟒𝟒𝟒 + ��𝟒𝟒𝟒𝟒 = ���𝟒𝟒𝟒𝟒), fazemos:

Portanto, o novo preço do produto é �$ ���,��.

Para calcular um desconto de 15% na quantia de R$ 1200,00 
utilizando uma calculadora, fazemos:
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15. Qual das afirmações abaixo é verdadeira?

A) 10 é racional e 100 é irracional.
B) 10 é racional e 100 é racional.
C) 10 é irracional e 100 é racional.
D) 10 é irracional e 100 é irracional.

13. Em uma sala havia 3 armários; em cada armário
havia 3 caixas; em cada caixa havia 3 estojos; e em cada
estojo havia 3 colares. Quantos colares havia nessa sala?
_________

16. Qual é o número real cujo dobro é
6
3

? _________

14. A figura ao lado é
conhecida como cubo mágico
ou cubo de Rubik. Ela é
formada por quantos cubinhos
menores? _________

17. Qual é a medida do comprimento do lado de um
quadrado cuja área meça 1600 m² ? _________

19. Analise cada uma das igualdades abaixo
e escreva V (verdadeiro) ou F (falso):
A) 0,4333... = 0,1 + 0,333... _____
B) 0,8666... = 0,8 + 0,666... _____
C) 0,1222... = - 0,1 + 0,222... _____

18. Qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume
seja 1000 dm³ ? _________

20. Priscila pensou em um número. Ela o elevou ao
quadrado, multiplicou o resultado por 5, subtraiu 4 e
obteve o número 41. Em qual número Priscila pensou ?
_________

A soma de dois números reais é um número real. Isso também vale para o produto e a diferença de dois números
reais. Excetuando a divisão por zero, que continua a não existir em ℝ, o quociente de dois números reais é um número
real. Em ℝ também podemos extrair a raiz quadrada de qualquer número positivo. No entanto, a raiz quadrada de um
número negativo não é um número real, pois todo número real elevado ao quadrado é positivo.

As atividades a seguir envolvem operações com  números reais.
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21. O saldo bancário da conta de Pedro estava negativo
em R$ 380,00. Ele fez um depósito e o novo saldo
passou a ser R$ 970,00. Qual foi o valor do novo
depósito realizado por Pedro? ______________

23. Utilizando uma calculadora, calcule, com aproximação
de duas casas decimais, o valor de:
A) 2 + 3 B) 3 − 2 C) � − 2 3 D) 2 ⋅ 3

24. Leia as questões abaixo e responda:
A) Eu sou um número compreendido entre 200 e 250.
Minha raiz quadrada é um número inteiro. Quem sou eu?
_________
B) Eu sou um número compreendido entre 500 e 600.
Minha raiz quadrada é um número par. Quem sou eu?
_________

25. O número de bactérias, em uma colônia é duplicado a
cada 30 minutos. Se inicialmente havia 2 bactérias nessa
colônia, quantas bactérias haverá após 1 dia? Escreva esse
número na forma de potência. _________

26. Se o triplo de um número é
18
5

, então:

A) Seu quíntuplo é 18. B) Seu dobro é. 12
5

C) Sua metade é
2
5

D) Sua terça parte é
1
5

27. O valor de 0,333 … + 7
2
− 2

3
+ 2 é:

A)
1
2
. B)

1
3

. C)
7
6
. D )

3
2
.

43 + 31 + 21 + 13 + 7 + 3 + 1

29. Calcule mentalmente o valor de

22. Se um pacote de café pesar 125 g, quantos pacotes
com esse peso poderão ser feitos com 1 kg de café?
_________

28. Qual é o valor de 0,4444 … ? ______________

V =1.000 dm³ 
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Por volta do século I a.C, o imperador de Roma, Augusto, utilizava um imposto equivalente a uma parte

do valor sobre os preços das coisas vendidas. No apagar do século XV, no comércio do Oriente e

Ocidente, eram utilizadas taxas que tomavam por base o número 100 (“ X por cem”). Era bem comum

trabalhar-se com taxas do tipo “XXX p cento” e “VII p c”, que correspondem, respectivamente, aos

atuais 30% e 7%. Já no século XVII, é utilizado “per °
°

” , que deu origem ao símbolo %.

2) Para calcular a porcentagem de um número na calculadora, podemos

utilizar a tecla :

��𝟒𝟒𝟒𝟒 �� ��� �

1) Uma porcentagem nunca aparece isolada. Não tem sentido dizer apenas

30% ou 40%. Dizemos sempre 30% ou 40% de algum valor.

CÁLCULO DE DESCONTO OU ACRÉSCIMO COM PORCENTAGEM

PERCENTAGEM ou PORCENTAGEM ?

Porcentagem origina-se de “por cento”. Percentagem vem do latim per

centum. Ambas as formas são corretas. Porém porcentagem é a mais usual.

PORCENTAGEM: CÁLCULOS DE DESCONTOS E DE ACRÉSCIMOS

Como descontar 15% corresponde a obter 85% do valor 

total (���𝟒𝟒𝟒𝟒 − ��𝟒𝟒𝟒𝟒 = ��𝟒𝟒𝟒𝟒), fazemos:

Portanto, com desconto de ��%, a quantia será �$ �.���,��.

Um produto custava R$ 90,00 e esse valor sofreu um
acréscimo de 20%. Qual é o novo preço desse produto?

Como acrescentar  20% corresponde a obter 120% do 

valor total (���𝟒𝟒𝟒𝟒 + ��𝟒𝟒𝟒𝟒 = ���𝟒𝟒𝟒𝟒), fazemos:

Portanto, o novo preço do produto é �$ ���,��.

Para calcular um desconto de 15% na quantia de R$ 1200,00 
utilizando uma calculadora, fazemos:
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15. Qual das afirmações abaixo é verdadeira?

A) 10 é racional e 100 é irracional.
B) 10 é racional e 100 é racional.
C) 10 é irracional e 100 é racional.
D) 10 é irracional e 100 é irracional.

13. Em uma sala havia 3 armários; em cada armário
havia 3 caixas; em cada caixa havia 3 estojos; e em cada
estojo havia 3 colares. Quantos colares havia nessa sala?
_________

16. Qual é o número real cujo dobro é
6
3

? _________

14. A figura ao lado é
conhecida como cubo mágico
ou cubo de Rubik. Ela é
formada por quantos cubinhos
menores? _________

19. Analise cada uma das igualdades abaixo
e escreva V (verdadeiro) ou F (falso):
A) 0,4333... = 0,1 + 0,333... _____
B) 0,8666... = 0,8 + 0,666... _____
C) 0,1222... = - 0,1 + 0,222... _____

1177.. Qual é a medida do comprimento do lado de um 
quadrado cuja área meça 1600 m² ? _________

1188.. Qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume 
seja 1000 dm³ ? _________

A soma de dois números reais é um número real. Isso também vale para o produto e a diferença de dois números
reais. Excetuando a divisão por zero, que continua a não existir em ℝ, o quociente de dois números reais é um número
real. Em ℝ também podemos extrair a raiz quadrada de qualquer número positivo. No entanto, a raiz quadrada de um
número negativo não é um número real, pois todo número real elevado ao quadrado é positivo.

As atividades a seguir envolvem operações com  números reais.
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2200.. Priscila pensou em um número. Ela o elevou ao 
quadrado, multiplicou o resultado por 5, subtraiu 4 e 
obteve o número 41. Em qual número Priscila pensou?
_______________________________________________
2211.. O saldo bancário da conta de Pedro estava negativo 
em R$ 380,00. Ele fez um depósito e o novo saldo 
passou a ser R$ 970,00. Qual foi o valor do novo 
depósito realizado por Pedro? ______________________

23. Utilizando uma calculadora, calcule, com aproximação
de duas casas decimais, o valor de:
A) 2 + 3 B) 3 − 2 C) � − 2 3 D) 2 ⋅ 3

24. Leia as questões abaixo e responda:
A) Eu sou um número compreendido entre 200 e 250.
Minha raiz quadrada é um número inteiro. Quem sou eu?
_________
B) Eu sou um número compreendido entre 500 e 600.
Minha raiz quadrada é um número par. Quem sou eu?
_________

25. O número de bactérias, em uma colônia é duplicado a
cada 30 minutos. Se inicialmente havia 2 bactérias nessa
colônia, quantas bactérias haverá após 1 dia? Escreva esse
número na forma de potência. _________

26. Se o triplo de um número é
18
5

, então:

A) Seu quíntuplo é 18. B) Seu dobro é. 12
5

C) Sua metade é
2
5

D) Sua terça parte é
1
5

27. O valor de 0,333 … + 7
2
− 2

3
+ 2 é:

A)
1
2
. B)

1
3

. C)
7
6
. D )

3
2
.

43 + 31 + 21 + 13 + 7 + 3 + 1

29. Calcule mentalmente o valor de

22. Se um pacote de café pesar 125 g, quantos pacotes
com esse peso poderão ser feitos com 1 kg de café?
_________

28. Qual é o valor de 0,4444 … ? ______________

V =1.000 dm³ 
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Por volta do século I a.C, o imperador de Roma, Augusto, utilizava um imposto equivalente a uma parte

do valor sobre os preços das coisas vendidas. No apagar do século XV, no comércio do Oriente e

Ocidente, eram utilizadas taxas que tomavam por base o número 100 (“ X por cem”). Era bem comum

trabalhar-se com taxas do tipo “XXX p cento” e “VII p c”, que correspondem, respectivamente, aos

atuais 30% e 7%. Já no século XVII, é utilizado “per °
°

” , que deu origem ao símbolo %.

2) Para calcular a porcentagem de um número na calculadora, podemos

utilizar a tecla :

��𝟒𝟒𝟒𝟒 �� ��� �

1) Uma porcentagem nunca aparece isolada. Não tem sentido dizer apenas

30% ou 40%. Dizemos sempre 30% ou 40% de algum valor.

CÁLCULO DE DESCONTO OU ACRÉSCIMO COM PORCENTAGEM

PERCENTAGEM ou PORCENTAGEM ?

Porcentagem origina-se de “por cento”. Percentagem vem do latim per

centum. Ambas as formas são corretas. Porém porcentagem é a mais usual.

PORCENTAGEM: CÁLCULOS DE DESCONTOS E DE ACRÉSCIMOS

Como descontar 15% corresponde a obter 85% do valor

total (���𝟒𝟒𝟒𝟒 − ��𝟒𝟒𝟒𝟒 = ��𝟒𝟒𝟒𝟒), fazemos:

Portanto, com desconto de ��%, a quantia será �$ �.���,��.

Um produto custava R$ 90,00 e esse valor sofreu um
acréscimo de 20%. Qual é o novo preço desse produto?

Como acrescentar  20% corresponde a obter 120% do 

valor total (���𝟒𝟒𝟒𝟒 + ��𝟒𝟒𝟒𝟒 = ���𝟒𝟒𝟒𝟒), fazemos:

Portanto, o novo preço do produto é �$ ���,��.

Para calcular um desconto de 15% na quantia de R$ 1200,00 
utilizando uma calculadora, fazemos:
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15. Qual das afirmações abaixo é verdadeira?

A) 10 é racional e 100 é irracional.
B) 10 é racional e 100 é racional.
C) 10 é irracional e 100 é racional.
D) 10 é irracional e 100 é irracional.

13. Em uma sala havia 3 armários; em cada armário
havia 3 caixas; em cada caixa havia 3 estojos; e em cada
estojo havia 3 colares. Quantos colares havia nessa sala?
_________

16. Qual é o número real cujo dobro é
6
3

? _________

14. A figura ao lado é
conhecida como cubo mágico
ou cubo de Rubik. Ela é
formada por quantos cubinhos
menores? _________

17. Qual é a medida do comprimento do lado de um
quadrado cuja área meça 1600 m² ? _________

19. Analise cada uma das igualdades abaixo
e escreva V (verdadeiro) ou F (falso):
A) 0,4333... = 0,1 + 0,333... _____
B) 0,8666... = 0,8 + 0,666... _____
C) 0,1222... = - 0,1 + 0,222... _____

18. Qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume
seja 1000 dm³ ? _________

20. Priscila pensou em um número. Ela o elevou ao
quadrado, multiplicou o resultado por 5, subtraiu 4 e
obteve o número 41. Em qual número Priscila pensou ?
_________

A soma de dois números reais é um número real. Isso também vale para o produto e a diferença de dois números
reais. Excetuando a divisão por zero, que continua a não existir em ℝ, o quociente de dois números reais é um número
real. Em ℝ também podemos extrair a raiz quadrada de qualquer número positivo. No entanto, a raiz quadrada de um
número negativo não é um número real, pois todo número real elevado ao quadrado é positivo.

As atividades a seguir envolvem operações com  números reais.
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21. O saldo bancário da conta de Pedro estava negativo
em R$ 380,00. Ele fez um depósito e o novo saldo
passou a ser R$ 970,00. Qual foi o valor do novo
depósito realizado por Pedro? ______________

23. Utilizando uma calculadora, calcule, com aproximação
de duas casas decimais, o valor de:
A) 2 + 3 B) 3 − 2 C) � − 2 3 D) 2 ⋅ 3

24. Leia as questões abaixo e responda:
A) Eu sou um número compreendido entre 200 e 250.
Minha raiz quadrada é um número inteiro. Quem sou eu?
_________
B) Eu sou um número compreendido entre 500 e 600.
Minha raiz quadrada é um número par. Quem sou eu?
_________

25. O número de bactérias, em uma colônia é duplicado a
cada 30 minutos. Se inicialmente havia 2 bactérias nessa
colônia, quantas bactérias haverá após 1 dia? Escreva esse
número na forma de potência. _________

26. Se o triplo de um número é
18
5

, então:

A) Seu quíntuplo é 18. B) Seu dobro é. 12
5

C) Sua metade é
2
5

D) Sua terça parte é
1
5

27. O valor de 0,333 … + 7
2
− 2

3
+ 2 é:

A)
1
2
. B)

1
3

. C)
7
6
. D )

3
2
.

43 + 31 + 21 + 13 + 7 + 3 + 1

29. Calcule mentalmente o valor de

22. Se um pacote de café pesar 125 g, quantos pacotes
com esse peso poderão ser feitos com 1 kg de café?
_________

28. Qual é o valor de 0,4444 … ? ______________

V =1.000 dm³ 
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Por volta do século I a.C, o imperador de Roma, Augusto, utilizava um imposto equivalente a uma parte

do valor sobre os preços das coisas vendidas. No apagar do século XV, no comércio do Oriente e

Ocidente, eram utilizadas taxas que tomavam por base o número 100 (“ X por cem”). Era bem comum

trabalhar-se com taxas do tipo “XXX p cento” e “VII p c”, que correspondem, respectivamente, aos

atuais 30% e 7%. Já no século XVII, é utilizado “per °
°

” , que deu origem ao símbolo %.

2) Para calcular a porcentagem de um número na calculadora, podemos

utilizar a tecla :

��𝟒𝟒𝟒𝟒 �� ��� �

1) Uma porcentagem nunca aparece isolada. Não tem sentido dizer apenas

30% ou 40%. Dizemos sempre 30% ou 40% de algum valor.

CÁLCULO DE DESCONTO OU ACRÉSCIMO COM PORCENTAGEM

PERCENTAGEM ou PORCENTAGEM ?

Porcentagem origina-se de “por cento”. Percentagem vem do latim per

centum. Ambas as formas são corretas. Porém porcentagem é a mais usual.

PORCENTAGEM: CÁLCULOS DE DESCONTOS E DE ACRÉSCIMOS

Como descontar 15% corresponde a obter 85% do valor 

total (���𝟒𝟒𝟒𝟒 − ��𝟒𝟒𝟒𝟒 = ��𝟒𝟒𝟒𝟒), fazemos:

Portanto, com desconto de ��%, a quantia será �$ �.���,��.

Um produto custava R$ 90,00 e esse valor sofreu um
acréscimo de 20%. Qual é o novo preço desse produto?

Como acrescentar  20% corresponde a obter 120% do 

valor total (���𝟒𝟒𝟒𝟒 + ��𝟒𝟒𝟒𝟒 = ���𝟒𝟒𝟒𝟒), fazemos:

Portanto, o novo preço do produto é �$ ���,��.

Para calcular um desconto de 15% na quantia de R$ 1200,00 
utilizando uma calculadora, fazemos:

M
U

LT
IR

IO

1081081.0201.020
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Primeiro, é preciso saber que “por cento é fração de denominador ���”.

Logo, dizer que o desconto é de 15 por cento é o mesmo que dizer que o desconto é ��
���

do preço.

Agora, é só calcular o desconto, lembrando que ��� = ��
���

= �,��.

31. A partir das informações sobre porcentagem, responda:

A) Como se lê 12% ? _____________________________

B) Qual das duas frações representa 12%: ��
���

ou ��
��

?

______________________________________________

C) Qual dos decimais representa 12%: �,��� ou �,�� ?

______________________________________________

D) Calcular ��% é o mesmo que calcular ��
���

?

______________________________________________

32. João recebia um salário de R$ 600,00 e teve um

aumento de 12%. Qual é o novo salário de João?

_____________________________________________

À vista ,
15% de
Desconto.br

.fr
ee

pi
k

.c
om

CALCULANDO PORCENTAGEM NO DIA A DIA
É fácil de entender, 

observe a 

explicação.

Se eu for comprar a 

bicicleta que está 

em promoção, 

quanto irei pagar?

Porcentagem é um assunto muito importante para
compreendermos o mundo que nos cerca.
Diariamente nos deparamos com descontos, lucros,
prejuízos, promoções, taxas e valores percentuais a
todo o momento.

Fazendo os cálculos: ,   ×  = .

Ao compra r  a bicicleta ,  ela pagará  $ ,   − $ ,   ou s eja,  $ , .

30. Resolva  os problem as  a seguir:

A) Em  um concurso , da s 1255 0 pess oas qu e fizer am

 as prov as par a  a primei ra etap a, apen as 12 % for am

aprovadas. Quant as pessoa s for am aprovadas?

______________________________________________

B) Em dezemb ro  do an o passad o, u ma fábrica  de

automóvei s produzi u  1240 automóvei s  e,  no m ês  de

novembr o  do me smo a no, produzi u 5 %  a menos. 

Quant os automóv eis e ssa fábrica produzi u  em novembro?

______________________________________________

C) Em médi a,  o time  do “Joga-Nad a Futebol Clube ” per de

p or  4 gol s  de diferenç a  em 75 % do s jogo s qu e participa. 

Depoi s  de jog ar  24 veze s,  em quant os jo gos e sse time 

perd eu po r e ssa diferença  de gols?

______________________________________________

D) Eduard o compro u  um automóv el po r R $ 40.000. Pago u

R $ 13.00 0  de entra da  e dividi u  o restant e  em tr ês

pagament os iguais.  O vendedo r cobr ou 5 %  a mai s  em

cad a prestação . Calcul e  o v alor  de ca da prestaç ão pag a

po r Eduardo. 

______________________________________________
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JUROS SIMPLES: Quando o valor é calculado
tendo como base o valor inicial emprestado e o
número de períodos do empréstimo sem a
incidência de juros sobre juros.

Denominamos juro (J) a toda compensação em dinheiro paga ou recebida, pela quantia em dinheiro que se empresta,
ou que se pede emprestado, em um determinado período de tempo (t). Em outras palavras, juro é o valor do dinheiro
que rende no decorrer do tempo.

PALAVRAS IMPORTANTES E SEUS SIGNIFICADOS:
• O dinheiro que se pede emprestado ou que se empresta: capital (C)
• A taxa de porcentagem que se paga pelo “aluguel” do dinheiro: taxa de juro (i).
• O total que se paga no fim do empréstimo (capital + juro): montante (M)

J =
� � � � �

100
J =

1000 � 2 � 3
100

J =
6000
100 � � = ��

Fórmulas de Juros
Simples

J =
� � � � �

100

M = C + J

Juros = J = ?

tempo = t = 2 meses

Capital = C = 1.000

taxa de juros = i = 3% ao mês

Calcule os juros produzidos por um empréstimo de R$ 1.000,00 por 2 meses com uma taxa de juros simples de 3% ao
mês?

JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTOS

Com isso, os juros são de R$ 60,00.

JUROS COMPOSTOS: Quando o valor é calculado ao
fim de cada período, a partir da dívida total acumulada
até o fim do período anterior, na qual já há juros. São os
“juros sobre juros”

33. Quanto renderá de juros simples:
A) A quantia de 1800 reais, aplicada durante 5 meses, a
uma taxa de 2 % ao mês? ________________
B) A quantia de 2450 reais, aplicada durante 2 meses, a

uma taxa de 1 % ao mês? ________________

34. Uma aplicação de 40.000 reais rendeu, em 3 meses,
3.000 reais de juros simples.
Qual é a taxa mensal de juro?_______________

36. Para obter o preço de uma mercadoria com aumento de
12%, basta multiplicar o preço original por 1,12, que
corresponde a 100% + 12% = 112% = 1,12. Sabendo disso,
calcule um preço de uma mercadoria de R$ 150,00 com um
aumento de 25%:_______________

Um investimento de R$1.000,00 foi aplicado na caderneta de poupança por 3 meses, a uma taxa de 10% ao mês.

Mês R$ 1.000,00

1 1000 + 1000 × 10% = ����

2 1100 + 1000 × 10% = ����

3
1200 + 1000 × 10% = ����
Pagamento realizado após três

meses

Mês R$ 1.000,00

1 1000 + 1000 × 10% = ����

2 1100 + 1100 × 10% = ����

3
1210 + 1210 × 10% = ����
Pagamento realizado após três

meses

Com juros simples. Com juros compostos.

2% =
2

100
= 0,02

10% =
10

100
= 0,1

EXEMPLO

EXEMPLO COMPARATIVO ENTRE JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTOS

35. Para obter o preço de uma mercadoria com desconto de
8%, basta multiplicar o preço original por 0,92, que
corresponde a 100% - 8% = 92%. Sabendo disso, calcule um
preço a ser pago à vista na compra de uma mercadoria de
R$ 920,00 com desconto de 15% ________________

Resolução:
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Primeiro, é preciso saber que “por cento é fração de denominador ”.

Logo, dizer que o desconto é de 15 por cento é o mesmo que dizer que o desconto é do preço.

Agora, é só calcular o desconto, lembrando que = = , .

30. Resolva os problemas a seguir:

A) Em um concurso, das 12550 pessoas que fizeram

as provas para a primeira etapa, apenas 12% foram

aprovadas. Quantas pessoas foram aprovadas?

______________________________________________

B) Em dezembro do ano passado, uma fábrica de

automóveis produziu 1240 automóveis e, no mês de

novembro do mesmo ano, produziu 5% a menos.

Quantos automóveis essa fábrica produziu em novembro?

______________________________________________

C) Em média, o time do “Joga-Nada Futebol Clube” perde

por 4 gols de diferença em 75% dos jogos que participa.

Depois de jogar 24 vezes, em quantos jogos esse time

perdeu por essa diferença de gols?

______________________________________________

D) Eduardo comprou um automóvel por R$ 40.000. Pagou

R$ 13.000 de entrada e dividiu o restante em três

pagamentos iguais. O vendedor cobrou 5% a mais em

cada prestação. Calcule o valor de cada prestação paga

por Eduardo.

______________________________________________

31. A partir das informações sobre porcentagem, responda:

A) Como se lê 12% ? _____________________________

B) Qual das duas frações representa 12%: ou ?

______________________________________________

C) Qual dos decimais representa 12%: , ou , ?

______________________________________________

D) Calcular % é o mesmo que calcular ?

______________________________________________

32. João recebia um salário de R$ 600,00 e teve um

aumento de 12%. Qual é o novo salário de João?

_____________________________________________

À vista ,
15% de
Desconto.br

.fr
ee

pi
k

.c
om

CALCULANDO PORCENTAGEM NO DIA A DIA
É fácil de entender,

observe a 

explicação.

Se eu for comprar a 

bicicleta que está 

em promoção, 

quanto irei pagar?

Porcentagem é um assunto muito importante para
compreendermos o mundo que nos cerca.
Diariamente nos deparamos com descontos, lucros,
prejuízos, promoções, taxas e valores percentuais a
todo o momento.

Fazendo os cálculos: , × = .

Ao comprar a bicicleta, ela pagará $ , $ , ou seja, $ , .
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JUROS SIMPLES: Quando o valor é calculado
tendo como base o valor inicial emprestado e o
número de períodos do empréstimo sem a
incidência de juros sobre juros.

Denominamos juro (J) a toda compensação em dinheiro paga ou recebida, pela quantia em dinheiro que se empresta,
ou que se pede emprestado, em um determinado período de tempo (t). Em outras palavras, juro é o valor do dinheiro
que rende no decorrer do tempo.

PALAVRAS IMPORTANTES E SEUS SIGNIFICADOS:
• O dinheiro que se pede emprestado ou que se empresta: capital (C)
• A taxa de porcentagem que se paga pelo “aluguel” do dinheiro: taxa de juro (i).
• O total que se paga no fim do empréstimo (capital + juro): montante (M)

J =
� � � � �

100
J =

1000 � 2 � 3
100

J =
6000
100 � � = ��

Fórmulas de Juros 
Simples

J =
� � � � �

100

M = C + J

Juros = J = ?

tempo = t = 2 meses

Capital = C = 1.000

taxa de juros = i = 3% ao mês

     Calcule os juros produzidos por um empréstimo de R$ 1.000,00 por 2 meses com uma taxa de juros simples de 
3% ao mês?

JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTOS

Com isso, os juros são de R$ 60,00.

JUROS COMPOSTOS: Quando o valor é calculado ao
fim de cada período, a partir da dívida total acumulada
até o fim do período anterior, na qual já há juros. São os
“juros sobre juros”

33. Quanto renderá de juros simples:
AA)) a quantia de 1800 reais, aplicada durante 5 meses, a 
uma taxa de 2 % ao mês? ________________
BB))  a quantia de 2450 reais, aplicada durante 2 meses, a 
uma taxa de 1 % ao mês? ________________

34. Uma aplicação de 40.000 reais rendeu, em 3 meses,
3.000 reais de juros simples.
Qual é a taxa mensal de juro?_______________

36. Para obter o preço de uma mercadoria com aumento de
12%, basta multiplicar o preço original por 1,12, que
corresponde a 100% + 12% = 112% = 1,12. Sabendo disso,
calcule um preço de uma mercadoria de R$ 150,00 com um
aumento de 25%:_______________

Um investimento de R$1.000,00 foi aplicado na caderneta de poupança por 3 meses, a uma taxa de 10% ao mês.

Mês R$ 1.000,00

1 1000 + 1000 × 10% = ����

2 1100 + 1000 × 10% = ����

3
1200 + 1000 × 10% = ����
Pagamento realizado após três 

meses

Mês R$ 1.000,00

1 1000 + 1000 × 10% = ����

2 1100 + 1100 × 10% = ����

3
1210 + 1210 × 10% = ����
Pagamento realizado após três 

meses

Com juros simples. Com juros compostos.

2% =
2

100
= 0,02

10% =
10

100
= 0,1

EXEMPLO

EXEMPLO COMPARATIVO ENTRE JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTOS

35. Para obter o preço de uma mercadoria com desconto de
8%, basta multiplicar o preço original por 0,92, que
corresponde a 100% - 8% = 92%. Sabendo disso, calcule um
preço a ser pago à vista na compra de uma mercadoria de
R$ 920,00 com desconto de 15% ________________

Resolução:
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Primeiro, é preciso saber que “por cento é fração de denominador ���”.

Logo, dizer que o desconto é de 15 por cento é o mesmo que dizer que o desconto é ��
���

do preço.

Agora, é só calcular o desconto, lembrando que ��� = ��
���

= �,��.

31. A partir das informações sobre porcentagem, responda:

A) Como se lê 12% ? _____________________________

B) Qual das duas frações representa 12%: ��
���

ou ��
��

?

______________________________________________

C) Qual dos decimais representa 12%: �,��� ou �,�� ?

______________________________________________

D) Calcular ��% é o mesmo que calcular ��
���

?

______________________________________________

32. João recebia um salário de R$ 600,00 e teve um

aumento de 12%. Qual é o novo salário de João?

_____________________________________________

À vista ,
15% de
Desconto.br

.fr
ee

pi
k

.c
om

CALCULANDO PORCENTAGEM NO DIA A DIA
É fácil de entender, 

observe a 

explicação.

Se eu for comprar a 

bicicleta que está 

em promoção, 

quanto irei pagar?

Porcentagem é um assunto muito importante para
compreendermos o mundo que nos cerca.
Diariamente nos deparamos com descontos, lucros,
prejuízos, promoções, taxas e valores percentuais a
todo o momento.

Fazendo os cálculos: ,   ×  = .

Ao compra r  a bicicleta ,  ela pagará  $ ,   − $ ,   ou s eja,  $ , .

30. Resolva  os problem as  a seguir:

A) Em  um concurso , da s 1255 0 pess oas qu e fizer am

 as prov as par a  a primei ra etap a, apen as 12 % for am

aprovadas. Quant as pessoa s for am aprovadas?

______________________________________________

B) Em dezemb ro  do an o passad o, u ma fábrica  de

automóvei s produzi u  1240 automóvei s  e,  no m ês  de

novembr o  do me smo a no, produzi u 5 %  a menos. 

Quant os automóv eis e ssa fábrica produzi u  em novembro?

______________________________________________

C) Em médi a,  o time  do “Joga-Nad a Futebol Clube ” per de

p or  4 gol s  de diferenç a  em 75 % do s jogo s qu e participa. 

Depoi s  de jog ar  24 veze s,  em quant os jo gos e sse time 

perd eu po r e ssa diferença  de gols?

______________________________________________

D) Eduard o compro u  um automóv el po r R $ 40.000. Pago u

R $ 13.00 0  de entra da  e dividi u  o restant e  em tr ês

pagament os iguais.  O vendedo r cobr ou 5 %  a mai s  em

cad a prestação . Calcul e  o v alor  de ca da prestaç ão pag a

po r Eduardo. 

______________________________________________
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JUROS SIMPLES: Quando o valor é calculado
tendo como base o valor inicial emprestado e o
número de períodos do empréstimo sem a
incidência de juros sobre juros.

Denominamos juro (J) a toda compensação em dinheiro paga ou recebida, pela quantia em dinheiro que se empresta,
ou que se pede emprestado, em um determinado período de tempo (t). Em outras palavras, juro é o valor do dinheiro
que rende no decorrer do tempo.

PALAVRAS IMPORTANTES E SEUS SIGNIFICADOS:
• O dinheiro que se pede emprestado ou que se empresta: capital (C)
• A taxa de porcentagem que se paga pelo “aluguel” do dinheiro: taxa de juro (i).
• O total que se paga no fim do empréstimo (capital + juro): montante (M)

J =
� � � � �

100
J =

1000 � 2 � 3
100

J =
6000
100 � � = ��

Fórmulas de Juros
Simples

J =
� � � � �

100

M = C + J

Juros = J = ?

tempo = t = 2 meses

Capital = C = 1.000

taxa de juros = i = 3% ao mês

Calcule os juros produzidos por um empréstimo de R$ 1.000,00 por 2 meses com uma taxa de juros simples de 3% ao
mês?

JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTOS

Com isso, os juros são de R$ 60,00.

JUROS COMPOSTOS: Quando o valor é calculado ao
fim de cada período, a partir da dívida total acumulada
até o fim do período anterior, na qual já há juros. São os
“juros sobre juros”

33. Quanto renderá de juros simples:
A) A quantia de 1800 reais, aplicada durante 5 meses, a
uma taxa de 2 % ao mês? ________________
B) A quantia de 2450 reais, aplicada durante 2 meses, a

uma taxa de 1 % ao mês? ________________

34. Uma aplicação de 40.000 reais rendeu, em 3 meses,
3.000 reais de juros simples.
Qual é a taxa mensal de juro?_______________

36. Para obter o preço de uma mercadoria com aumento de
12%, basta multiplicar o preço original por 1,12, que
corresponde a 100% + 12% = 112% = 1,12. Sabendo disso,
calcule um preço de uma mercadoria de R$ 150,00 com um
aumento de 25%:_______________

Um investimento de R$1.000,00 foi aplicado na caderneta de poupança por 3 meses, a uma taxa de 10% ao mês.

Mês R$ 1.000,00

1 1000 + 1000 × 10% = ����

2 1100 + 1000 × 10% = ����

3
1200 + 1000 × 10% = ����
Pagamento realizado após três

meses

Mês R$ 1.000,00

1 1000 + 1000 × 10% = ����

2 1100 + 1100 × 10% = ����

3
1210 + 1210 × 10% = ����
Pagamento realizado após três

meses

Com juros simples. Com juros compostos.

2% =
2

100
= 0,02

10% =
10

100
= 0,1

EXEMPLO

EXEMPLO COMPARATIVO ENTRE JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTOS

35. Para obter o preço de uma mercadoria com desconto de
8%, basta multiplicar o preço original por 0,92, que
corresponde a 100% - 8% = 92%. Sabendo disso, calcule um
preço a ser pago à vista na compra de uma mercadoria de
R$ 920,00 com desconto de 15% ________________

Resolução:
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Primeiro, é preciso saber que “por cento é fração de denominador ”.

Logo, dizer que o desconto é de 15 por cento é o mesmo que dizer que o desconto é do preço.

Agora, é só calcular o desconto, lembrando que = = , .

30. Resolva os problemas a seguir:

A) Em um concurso, das 12550 pessoas que fizeram

as provas para a primeira etapa, apenas 12% foram

aprovadas. Quantas pessoas foram aprovadas?

______________________________________________

B) Em dezembro do ano passado, uma fábrica de

automóveis produziu 1240 automóveis e, no mês de

novembro do mesmo ano, produziu 5% a menos.

Quantos automóveis essa fábrica produziu em novembro?

______________________________________________

C) Em média, o time do “Joga-Nada Futebol Clube” perde

por 4 gols de diferença em 75% dos jogos que participa.

Depois de jogar 24 vezes, em quantos jogos esse time

perdeu por essa diferença de gols?

______________________________________________

D) Eduardo comprou um automóvel por R$ 40.000. Pagou

R$ 13.000 de entrada e dividiu o restante em três

pagamentos iguais. O vendedor cobrou 5% a mais em

cada prestação. Calcule o valor de cada prestação paga

por Eduardo.

______________________________________________

31. A partir das informações sobre porcentagem, responda:

A) Como se lê 12% ? _____________________________

B) Qual das duas frações representa 12%: ou ?

______________________________________________

C) Qual dos decimais representa 12%: , ou , ?

______________________________________________

D) Calcular % é o mesmo que calcular ?

______________________________________________

32. João recebia um salário de R$ 600,00 e teve um

aumento de 12%. Qual é o novo salário de João?

_____________________________________________

À vista ,
15% de
Desconto.br

.fr
ee

pi
k

.c
om

CALCULANDO PORCENTAGEM NO DIA A DIA
É fácil de entender,

observe a 

explicação.

Se eu for comprar a 

bicicleta que está 

em promoção, 

quanto irei pagar?

Porcentagem é um assunto muito importante para
compreendermos o mundo que nos cerca.
Diariamente nos deparamos com descontos, lucros,
prejuízos, promoções, taxas e valores percentuais a
todo o momento.

Fazendo os cálculos: , × = .

Ao comprar a bicicleta, ela pagará $ , $ , ou seja, $ , .
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JUROS SIMPLES: Quando o valor é calculado
tendo como base o valor inicial emprestado e o
número de períodos do empréstimo sem a
incidência de juros sobre juros.

Denominamos juro (J) a toda compensação em dinheiro paga ou recebida, pela quantia em dinheiro que se empresta,
ou que se pede emprestado, em um determinado período de tempo (t). Em outras palavras, juro é o valor do dinheiro
que rende no decorrer do tempo.

PALAVRAS IMPORTANTES E SEUS SIGNIFICADOS:
• O dinheiro que se pede emprestado ou que se empresta: capital (C)
• A taxa de porcentagem que se paga pelo “aluguel” do dinheiro: taxa de juro (i).
• O total que se paga no fim do empréstimo (capital + juro): montante (M)

J =
� � � � �

100
J =

1000 � 2 � 3
100

J =
6000
100 � � = ��

Fórmulas de Juros 
Simples

J =
� � � � �

100

M = C + J

Juros = J = ?

tempo = t = 2 meses

Capital = C = 1.000

taxa de juros = i = 3% ao mês

     Calcule os juros produzidos por um empréstimo de R$ 1.000,00 por 2 meses com uma taxa de juros simples de 
3% ao mês?

JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTOS

Com isso, os juros são de R$ 60,00.

JUROS COMPOSTOS: Quando o valor é calculado ao
fim de cada período, a partir da dívida total acumulada
até o fim do período anterior, na qual já há juros. São os
“juros sobre juros”

33. Quanto renderá de juros simples:
AA)) a quantia de 1800 reais, aplicada durante 5 meses, a 
uma taxa de 2 % ao mês? ________________
BB))  a quantia de 2450 reais, aplicada durante 2 meses, a 
uma taxa de 1 % ao mês? ________________

34. Uma aplicação de 40.000 reais rendeu, em 3 meses,
3.000 reais de juros simples.
Qual é a taxa mensal de juro?_______________

36. Para obter o preço de uma mercadoria com aumento de
12%, basta multiplicar o preço original por 1,12, que
corresponde a 100% + 12% = 112% = 1,12. Sabendo disso,
calcule um preço de uma mercadoria de R$ 150,00 com um
aumento de 25%:_______________

Um investimento de R$1.000,00 foi aplicado na caderneta de poupança por 3 meses, a uma taxa de 10% ao mês.

Mês R$ 1.000,00

1 1000 + 1000 × 10% = ����

2 1100 + 1000 × 10% = ����

3
1200 + 1000 × 10% = ����
Pagamento realizado após três 

meses

Mês R$ 1.000,00

1 1000 + 1000 × 10% = ����

2 1100 + 1100 × 10% = ����

3
1210 + 1210 × 10% = ����
Pagamento realizado após três 

meses

Com juros simples. Com juros compostos.

2% =
2

100
= 0,02

10% =
10

100
= 0,1

EXEMPLO

EXEMPLO COMPARATIVO ENTRE JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTOS

35. Para obter o preço de uma mercadoria com desconto de
8%, basta multiplicar o preço original por 0,92, que
corresponde a 100% - 8% = 92%. Sabendo disso, calcule um
preço a ser pago à vista na compra de uma mercadoria de
R$ 920,00 com desconto de 15% ________________

Resolução:
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Ao efetuarmos as operações 
matemáticas é importante ter 

muita atenção com a regra dos 
sinais nos produtos (na 

multiplicação) e atentar para a 
propriedade distributiva. Sempre 
reduzir os termos semelhantes.

PRODUTOS NOTÁVEIS E FATORAÇÃO
     Vamos de álgebra agora? Antes de aprendermos produtos notáveis e fatoração, é  necessário compreender e 
efetuar operações matemáticas básicas (adição, subtração e multiplicação) envolvendo os monômios, que são os 
termos algébricos, e os polinômios (denomina-se polinômio qualquer adição algébrica de monômios).

1. Mire sua câmera no
QR Code para assistir

à videoaula 
“monômios”

2. Mire sua câmera
no QR Code para

assistir à videoaula
“adição e subtração 

de monômios”

3. Mire sua câmera 
no QR Code para

assistir à videoaula
“multiplicação de

polinômios”

Após assistir aos vídeos, podemos prosseguir com o estudo de produtos notáveis e fatoração. Alguns produtos
envolvendo polinômios apresentam uma regularidade nos resultados (um padrão). Por isso são conhecidos como
produtos notáveis. Conhecendo-os, podemos economizar muitos cálculos. Veremos alguns deles.

EXEMPLOS:
� + � � = x2 + 3x + 3x + 32 = x2 + 6x + 9

� 𝟓𝟓 � � = 52 𝟓𝟓 5y 𝟓𝟓 5y + y2 = 25 𝟓𝟓 10y + y²
�� + �� � = (2a)2+6ab + 6ab + (3b)2= 4a2 + 12ab + 9b²

� + � � 𝟓𝟓� = 42 𝟓𝟓 4m + 4m 𝟓𝟓 m2 = 16 𝟓𝟓 m²

37. Calcule:

A) (x + 7)²

B) (5 + 2m)²

C) (a + 3x)²

D) (10x + y)²

38. Calcule:

A) (m 𝟓𝟓 3)²

B) (2a 𝟓𝟓 5)²

C) (7 𝟓𝟓 3c)²

D) (5x 𝟓𝟓 2y)²

39. Calcule:

A) (x + 9)(x 𝟓𝟓 9)

B) (m 𝟓𝟓 1)(m + 1)

C) (3x + 5)(3x 𝟓𝟓 5)

D) (2 𝟓𝟓 7x)(2 + 7x)

https://bityli.com
/7AROA

https://bityli.com
/xKYri

https://url.gratis/wZLhy

Assista aos 3 
vídeos ao lado 

antes de prosseguir.

QUADRADO DA SOMA DE 2 
TERMOS

a + b 2 = a2 + 2ab + b²

a + b 2 =

= a + b ⋅ a + b =

= a ⋅ a + a ⋅ b + b ⋅ a + b ⋅ b =

= a2 + 2ab + b²

POIS:

QUADRADO DA DIFERENÇA DE 2 
TERMOS

a 𝟓𝟓 b 2 = a2 𝟓𝟓 2ab + b²

a 𝟓𝟓 b 2 =

= a 𝟓𝟓 b ⋅ a 𝟓𝟓 b =

= a ⋅ a + a ⋅ (𝟓𝟓b) 𝟓𝟓 b ⋅ a + (𝟓𝟓b) ⋅ (𝟓𝟓b) =

= a2 𝟓𝟓 2ab + b²

POIS:

PRODUTO DA SOMA PELA 
DIFERENÇA de dois termos

a + b ⋅ a 𝟓𝟓 b = a2 𝟓𝟓 b²

a + b ⋅ a 𝟓𝟓 b =

= a ⋅ a + a ⋅ 𝟓𝟓b + b ⋅ a + b ⋅ (𝟓𝟓b) =

= a ⋅ a 𝟓𝟓 a ⋅ b + b ⋅ a 𝟓𝟓 b ⋅ b =

= a2 𝟓𝟓 b²

POIS:
Propriedade 
distributiva!

Propriedade 
distributiva! Propriedade 

distributiva!
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42. Fatore as expressões abaixo:

A) q2 𝟓𝟓 25 F) 36cd + 6cd²

B) 33x + 22y 𝟓𝟓 55z G) 4xy + 12𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥�

C) x6 + x7+ x8 H) 3�
7
𝟓𝟓 3�

7

D) 100𝟓𝟓 y² I) 4a2 𝟓𝟓 9b²

E) a² 𝟓𝟓 36 J) 81a4 𝟓𝟓 y2z²

40. Relacione as expressões equivalentes:

A) x(x + 5)

B) 5x + 10

C) x + 5x²

D) 4(1 + 5x)

E) 15x + 20

(.....) 20x + 4

(.....) 5(3x + 4)

(.....) x² + 5x

(.....) 5(2 + x)

(.....) x(1 + 5x)

Os conhecimentos sobre produtos notáveis nos ajudam a economizar cálculos e geralmente permitem reescrever
expressões algébricas de forma mais simples. O nome fatoração não é algo completamente novo. Você deve se lembrar
que podemos escrever, por exemplo, o número ��� em sua forma fatorada em primos, ou seja, ��� = �� ⋅ ��.
Fatorar significa escrever em forma de produto. No caso da fatoração de polinômios, fazer a fatoração ou fatorar um
polinômio é expressá-lo como o produto de 2 ou mais polinômios. Por exemplo, o polinômio �2 + �� pode ser escrito
como o produto � ⋅ (� + �). Dizemos que � ⋅ (� + �) é a forma fatorada de �2 + ��. Veja alguns casos de fatoração:

1º CASO DE FATORAÇÃO: Fator comum em evidência

2° CASO DE FATORAÇÃO: POR AGRUPAMENTO
Observe o polinômio �� + �� + �� + ��. Perceba que não há fator comum a todos os termos. Entretanto, podemos

agrupá-los de maneira conveniente e fatorar o polinômio aplicando 2 vezes o 1° caso de fatoração. Observe:
ax + ay + bx + by = a ⋅ x + y + b ⋅ x + y = � + � � + � , pelo fato de � + � surgir como fator comum.

Vejamos outros exemplos:

ax + 2a + 5x + 10 = a ⋅ x + 2 + 5 ⋅ x + 2 = � + � � + �

ab + a 𝟓𝟓 bx 𝟓𝟓 x = a ⋅ � + 1 𝟓𝟓 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ⋅ � + 1 = � + � � 𝟓𝟓 �

a2 𝟓𝟓 5a + a 𝟓𝟓 5 = a ⋅ � 𝟓𝟓 5 + 1 ⋅ � 𝟓𝟓 5 = � 𝟓𝟓 � � + �

A fatoração de dois grupos

separadamente deve 

“gerar” um fator comum a 

esses grupos para uma 

nova fatoração.

41. Fatore as expressões a seguir:

A) x a + b + y(a + b)

B) 2a x 𝟓𝟓 1 𝟓𝟓 b(x 𝟓𝟓 1)

C) 5x + ax + 5y + ay

D) x3 + 2x2 + 7x + 14

E) c2 𝟓𝟓 c + cx 𝟓𝟓 x
F) �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �� + �� + �� + ��

Observe o polinômio �� + ��. Perceba que ele
pode ser reescrito como � ⋅ (� + �), sua forma
fatorada. Neste caso colocamos o fator comum �
em evidência. Quando todos os termos de um
polinômio tiverem um fator comum, esse pode ser
colocado em evidência. Por exemplo, vamos fatorar
a expressão ��� + ��� colocando em evidência o
fator comum:
��� + ��� = �� ⋅ � + �� ⋅ � = �� ⋅ (� + �)

Fator comum Fator comum
Note que �� é o fator comum aos 2 termos do polinômio

��� + ���. Logo, ele será um dos fatores na fatoração.

3° CASO DE FATORAÇÃO: Diferença de dois
quadrados
Sabemos o produto notável � + � ⋅ � 𝟓𝟓 � =

�� 𝟓𝟓 �². Ao fazer o caminho inverso, podemos
fatorar uma diferença de quadrados, obtendo
a2 𝟓𝟓 b2 = a + b a 𝟓𝟓 b

Exemplos:

6ay ⋅ � + 2 = ���� + ����

5a ⋅ � + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = ��� + ���

x2 𝟓𝟓 y2 = x + y x 𝟓𝟓 y

16a2 𝟓𝟓 9 = 4a + 3 4a 𝟓𝟓 3

y4 𝟓𝟓 81�2 = y² + 9z �² 𝟓𝟓 9z

Se aplicarmos a
propriedade
distributiva, retornamos
ao polinômio original.
Exemplos:
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Ao efetuarmos as operações 
matemáticas é importante ter

muita atenção com a regra dos
sinais nos produtos (na

multiplicação) e atentar para a 
propriedade distributiva. Sempre 
reduzir os termos semelhantes.

PRODUTOS NOTÁVEIS E FATORAÇÃO
Vamos de álgebra agora? Antes de aprendermos produtos notáveis e fatoração, é necessário compreender e efetuar
operações matemáticas básicas (adição, subtração e multiplicação) envolvendo os monômios, que são os termos
algébricos, e os polinômios (denomina-se polinômio qualquer adição algébrica de monômios).

1. Mire sua câmera no
QR Code para assistir

à videoaula 
“monômios”

2. Mire sua câmera
no QR Code para

assistir à videoaula
“adição e subtração

de monômios”

3. Mire sua câmera 
no QR Code para

assistir à videoaula
“multiplicação de

polinômios”

Após assistir aos vídeos, podemos prosseguir com o estudo de produtos notáveis e fatoração. Alguns produtos
envolvendo polinômios apresentam uma regularidade nos resultados (um padrão). Por isso são conhecidos como
produtos notáveis. Conhecendo-os, podemos economizar muitos cálculos. Veremos alguns deles.

EXEMPLOS:
� + � � = x2 + 3x + 3x + 32 = x2 + 6x + 9

� 𝟓𝟓 � � = 52 𝟓𝟓 5y 𝟓𝟓 5y + y2 = 25 𝟓𝟓 10y + y²
�� + �� � = (2a)2+6ab + 6ab + (3b)2= 4a2 + 12ab + 9b²

� + � � 𝟓𝟓� = 42 𝟓𝟓 4m + 4m 𝟓𝟓 m2 = 16 𝟓𝟓 m²

37. Calcule:

A) (x + 7)²

B) (5 + 2m)²

C) (a + 3x)²

D) (10x + y)²

38. Calcule:

A) (m 𝟓𝟓 3)²

B) (2a 𝟓𝟓 5)²

C) (7 𝟓𝟓 3c)²

D) (5x 𝟓𝟓 2y)²

39. Calcule:

A) (x + 9)(x 𝟓𝟓 9)

B) (m 𝟓𝟓 1)(m + 1)

C) (3x + 5)(3x 𝟓𝟓 5)

D) (2 𝟓𝟓 7x)(2 + 7x)

https://bityli.com
/7AROA

https://bityli.com
/xKYri

https://url.gratis/wZLhy

Assista aos 3 
vídeos ao lado 

antes de prosseguir.

QUADRADO DA SOMA DE 2 
TERMOS

a + b 2 = a2 + 2ab + b²

a + b 2 =

= a + b ⋅ a + b =

= a ⋅ a + a ⋅ b + b ⋅ a + b ⋅ b =

= a2 + 2ab + b²

POIS:

QUADRADO DA DIFERENÇA DE 2 
TERMOS

a 𝟓𝟓 b 2 = a2 𝟓𝟓 2ab + b²

a 𝟓𝟓 b 2 =

= a 𝟓𝟓 b ⋅ a 𝟓𝟓 b =

= a ⋅ a + a ⋅ (𝟓𝟓b) 𝟓𝟓 b ⋅ a + (𝟓𝟓b) ⋅ (𝟓𝟓b) =

= a2 𝟓𝟓 2ab + b²

POIS:

PRODUTO DA SOMA PELA 
DIFERENÇA de dois termos

a + b ⋅ a 𝟓𝟓 b = a2 𝟓𝟓 b²

a + b ⋅ a 𝟓𝟓 b =

= a ⋅ a + a ⋅ 𝟓𝟓b + b ⋅ a + b ⋅ (𝟓𝟓b) =

= a ⋅ a 𝟓𝟓 a ⋅ b + b ⋅ a 𝟓𝟓 b ⋅ b =

= a2 𝟓𝟓 b²

POIS:
Propriedade
distributiva!

Propriedade
distributiva! Propriedade

distributiva!
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42. Fatore as expressões abaixo:

A) q2 𝟓𝟓 25 F) 36cd + 6cd²

B) 33x + 22y 𝟓𝟓 55z G) 4xy + 12𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥�

C) x6 + x7+ x8 H) 3�
7
𝟓𝟓 3�

7

D) 100𝟓𝟓 y² I) 4a2 𝟓𝟓 9b²

E) a² 𝟓𝟓 36 J) 81a4 𝟓𝟓 y2z²

40. Relacione as expressões equivalentes:

A) x(x + 5)

B) 5x + 10

C) x + 5x²

D) 4(1 + 5x)

E) 15x + 20

(.....) 20x + 4

(.....) 5(3x + 4)

(.....) x² + 5x

(.....) 5(2 + x)

(.....) x(1 + 5x)

1º CASO DE FATORAÇÃO: Fator comum em evidência

2° CASO DE FATORAÇÃO: POR AGRUPAMENTO
Observe o polinômio �� + �� + �� + ��. Perceba que não há fator comum a todos os termos. Entretanto, podemos

agrupá-los de maneira conveniente e fatorar o polinômio aplicando 2 vezes o 1° caso de fatoração. Observe:
ax + ay + bx + by = a ⋅ x + y + b ⋅ x + y = � + � � + � , pelo fato de � + � surgir como fator comum.

Vejamos outros exemplos:

ax + 2a + 5x + 10 = a ⋅ x + 2 + 5 ⋅ x + 2 = � + � � + �

ab + a 𝟓𝟓 bx 𝟓𝟓 x = a ⋅ � + 1 𝟓𝟓 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ⋅ � + 1 = � + � � 𝟓𝟓 �

a2 𝟓𝟓 5a + a 𝟓𝟓 5 = a ⋅ � 𝟓𝟓 5 + 1 ⋅ � 𝟓𝟓 5 = � 𝟓𝟓 � � + �

A fatoração de dois grupos 

separadamente deve 

“gerar” um fator comum a 

esses grupos para uma 

nova fatoração.

41. Fatore as expressões a seguir:

A) x a + b + y(a + b)

B) 2a x 𝟓𝟓 1 𝟓𝟓 b(x 𝟓𝟓 1)

C) 5x + ax + 5y + ay

D) x3 + 2x2 + 7x + 14

E) c2 𝟓𝟓 c + cx 𝟓𝟓 x
F) �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �� + �� + �� + ��

Observe o polinômio �� + ��. Perceba que ele
pode ser reescrito como � ⋅ (� + �), sua forma
fatorada. Neste caso colocamos o fator comum �
em evidência. Quando todos os termos de um
polinômio tiverem um fator comum, esse pode ser
colocado em evidência. Por exemplo, vamos fatorar
a expressão ��� + ��� colocando em evidência o
fator comum:
��� + ��� = �� ⋅ � + �� ⋅ � = �� ⋅ (� + �)

Fator comum Fator comum
Note que �� é o fator comum aos 2 termos do polinômio

��� + ���. Logo, ele será um dos fatores na fatoração.

3° CASO DE FATORAÇÃO: Diferença de dois
quadrados
Sabemos o produto notável � + � ⋅ � 𝟓𝟓 � =

�� 𝟓𝟓 �². Ao fazer o caminho inverso, podemos
fatorar uma diferença de quadrados, obtendo
a2 𝟓𝟓 b2 = a + b a 𝟓𝟓 b

Exemplos:

6ay ⋅ � + 2 = ���� + ����

5a ⋅ � + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = ��� + ���

x2 𝟓𝟓 y2 = x + y x 𝟓𝟓 y

16a2 𝟓𝟓 9 = 4a + 3 4a 𝟓𝟓 3

y4 𝟓𝟓 81�2 = y² + 9z �² 𝟓𝟓 9z

Se aplicarmos a
propriedade
distributiva, retornamos
ao polinômio original.
Exemplos:

 Os conheciment os sobr e produt os notávei s  nos aj udam  a economiz ar cálculos  e geralment e permit em reescreve r
express ões algébric as  de fo rma mai s simples.  O nom e fatoraç ão  não  é al go completament e novo. Voc ê deve  se lembra r
 que podem os escrever,  por exemplo,  o núme ro   em s ua fo rma fatorada  em primos,  ou sej a,   =   ⋅ . 

Fato rar signific a escrev er em fo rma  de produto. N o  caso da fatoraç ão de polinômios, faz er  a fator ação  ou fatora r  um
polinômi o  é expressá-l o com o  o produt o  de  2  ou mai s polinômios. Por exemplo,  o polinômi o  2  +  p ode s er escrit o
com o  o produt o   ⋅ (  + ). Dizemos  que   ⋅ (  +  )  é  a fo rma fator ada  de  2  + . Vej a al guns cas os  de fatoração:
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Ao efetuarmos as operações 
matemáticas é importante ter 

muita atenção com a regra dos 
sinais nos produtos (na 

multiplicação) e atentar para a 
propriedade distributiva. Sempre 
reduzir os termos semelhantes.

PRODUTOS NOTÁVEIS E FATORAÇÃO
     Vamos de álgebra agora? Antes de aprendermos produtos notáveis e fatoração, é  necessário compreender e 
efetuar operações matemáticas básicas (adição, subtração e multiplicação) envolvendo os monômios, que são os 
termos algébricos, e os polinômios (denomina-se polinômio qualquer adição algébrica de monômios).

1. Mire sua câmera no
QR Code para assistir

à videoaula 
“monômios”

2. Mire sua câmera
no QR Code para

assistir à videoaula
“adição e subtração 

de monômios”

3. Mire sua câmera 
no QR Code para

assistir à videoaula
“multiplicação de

polinômios”

Após assistir aos vídeos, podemos prosseguir com o estudo de produtos notáveis e fatoração. Alguns produtos
envolvendo polinômios apresentam uma regularidade nos resultados (um padrão). Por isso são conhecidos como
produtos notáveis. Conhecendo-os, podemos economizar muitos cálculos. Veremos alguns deles.

EXEMPLOS:
� + � � = x2 + 3x + 3x + 32 = x2 + 6x + 9

� 𝟓𝟓 � � = 52 𝟓𝟓 5y 𝟓𝟓 5y + y2 = 25 𝟓𝟓 10y + y²
�� + �� � = (2a)2+6ab + 6ab + (3b)2= 4a2 + 12ab + 9b²

� + � � 𝟓𝟓� = 42 𝟓𝟓 4m + 4m 𝟓𝟓 m2 = 16 𝟓𝟓 m²

37. Calcule:

A) (x + 7)²

B) (5 + 2m)²

C) (a + 3x)²

D) (10x + y)²

38. Calcule:

A) (m 𝟓𝟓 3)²

B) (2a 𝟓𝟓 5)²

C) (7 𝟓𝟓 3c)²

D) (5x 𝟓𝟓 2y)²

39. Calcule:

A) (x + 9)(x 𝟓𝟓 9)

B) (m 𝟓𝟓 1)(m + 1)

C) (3x + 5)(3x 𝟓𝟓 5)

D) (2 𝟓𝟓 7x)(2 + 7x)

https://bityli.com
/7AROA

https://bityli.com
/xKYri

https://url.gratis/wZLhy

Assista aos 3 
vídeos ao lado 

antes de prosseguir.

QUADRADO DA SOMA DE 2 
TERMOS

a + b 2 = a2 + 2ab + b²

a + b 2 =

= a + b ⋅ a + b =

= a ⋅ a + a ⋅ b + b ⋅ a + b ⋅ b =

= a2 + 2ab + b²

POIS:

QUADRADO DA DIFERENÇA DE 2 
TERMOS

a 𝟓𝟓 b 2 = a2 𝟓𝟓 2ab + b²

a 𝟓𝟓 b 2 =

= a 𝟓𝟓 b ⋅ a 𝟓𝟓 b =

= a ⋅ a + a ⋅ (𝟓𝟓b) 𝟓𝟓 b ⋅ a + (𝟓𝟓b) ⋅ (𝟓𝟓b) =

= a2 𝟓𝟓 2ab + b²

POIS:

PRODUTO DA SOMA PELA 
DIFERENÇA de dois termos

a + b ⋅ a 𝟓𝟓 b = a2 𝟓𝟓 b²

a + b ⋅ a 𝟓𝟓 b =

= a ⋅ a + a ⋅ 𝟓𝟓b + b ⋅ a + b ⋅ (𝟓𝟓b) =

= a ⋅ a 𝟓𝟓 a ⋅ b + b ⋅ a 𝟓𝟓 b ⋅ b =

= a2 𝟓𝟓 b²

POIS:
Propriedade 
distributiva!

Propriedade 
distributiva! Propriedade 

distributiva!
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42. Fatore as expressões abaixo:

A) q2 𝟓𝟓 25 F) 36cd + 6cd²

B) 33x + 22y 𝟓𝟓 55z G) 4xy + 12𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥�

C) x6 + x7+ x8 H) 3�
7
𝟓𝟓 3�

7

D) 100𝟓𝟓 y² I) 4a2 𝟓𝟓 9b²

E) a² 𝟓𝟓 36 J) 81a4 𝟓𝟓 y2z²

40. Relacione as expressões equivalentes:

A) x(x + 5)

B) 5x + 10

C) x + 5x²

D) 4(1 + 5x)

E) 15x + 20

(.....) 20x + 4

(.....) 5(3x + 4)

(.....) x² + 5x

(.....) 5(2 + x)

(.....) x(1 + 5x)

Os conhecimentos sobre produtos notáveis nos ajudam a economizar cálculos e geralmente permitem reescrever
expressões algébricas de forma mais simples. O nome fatoração não é algo completamente novo. Você deve se lembrar
que podemos escrever, por exemplo, o número ��� em sua forma fatorada em primos, ou seja, ��� = �� ⋅ ��.
Fatorar significa escrever em forma de produto. No caso da fatoração de polinômios, fazer a fatoração ou fatorar um
polinômio é expressá-lo como o produto de 2 ou mais polinômios. Por exemplo, o polinômio �2 + �� pode ser escrito
como o produto � ⋅ (� + �). Dizemos que � ⋅ (� + �) é a forma fatorada de �2 + ��. Veja alguns casos de fatoração:

1º CASO DE FATORAÇÃO: Fator comum em evidência

2° CASO DE FATORAÇÃO: POR AGRUPAMENTO
Observe o polinômio �� + �� + �� + ��. Perceba que não há fator comum a todos os termos. Entretanto, podemos

agrupá-los de maneira conveniente e fatorar o polinômio aplicando 2 vezes o 1° caso de fatoração. Observe:
ax + ay + bx + by = a ⋅ x + y + b ⋅ x + y = � + � � + � , pelo fato de � + � surgir como fator comum.

Vejamos outros exemplos:

ax + 2a + 5x + 10 = a ⋅ x + 2 + 5 ⋅ x + 2 = � + � � + �

ab + a 𝟓𝟓 bx 𝟓𝟓 x = a ⋅ � + 1 𝟓𝟓 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ⋅ � + 1 = � + � � 𝟓𝟓 �

a2 𝟓𝟓 5a + a 𝟓𝟓 5 = a ⋅ � 𝟓𝟓 5 + 1 ⋅ � 𝟓𝟓 5 = � 𝟓𝟓 � � + �

A fatoração de dois grupos

separadamente deve 

“gerar” um fator comum a 

esses grupos para uma 

nova fatoração.

41. Fatore as expressões a seguir:

A) x a + b + y(a + b)

B) 2a x 𝟓𝟓 1 𝟓𝟓 b(x 𝟓𝟓 1)

C) 5x + ax + 5y + ay

D) x3 + 2x2 + 7x + 14

E) c2 𝟓𝟓 c + cx 𝟓𝟓 x
F) �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �� + �� + �� + ��

Observe o polinômio �� + ��. Perceba que ele
pode ser reescrito como � ⋅ (� + �), sua forma
fatorada. Neste caso colocamos o fator comum �
em evidência. Quando todos os termos de um
polinômio tiverem um fator comum, esse pode ser
colocado em evidência. Por exemplo, vamos fatorar
a expressão ��� + ��� colocando em evidência o
fator comum:
��� + ��� = �� ⋅ � + �� ⋅ � = �� ⋅ (� + �)

Fator comum Fator comum
Note que �� é o fator comum aos 2 termos do polinômio

��� + ���. Logo, ele será um dos fatores na fatoração.

3° CASO DE FATORAÇÃO: Diferença de dois
quadrados
Sabemos o produto notável � + � ⋅ � 𝟓𝟓 � =

�� 𝟓𝟓 �². Ao fazer o caminho inverso, podemos
fatorar uma diferença de quadrados, obtendo
a2 𝟓𝟓 b2 = a + b a 𝟓𝟓 b

Exemplos:

6ay ⋅ � + 2 = ���� + ����

5a ⋅ � + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = ��� + ���

x2 𝟓𝟓 y2 = x + y x 𝟓𝟓 y

16a2 𝟓𝟓 9 = 4a + 3 4a 𝟓𝟓 3

y4 𝟓𝟓 81�2 = y² + 9z �² 𝟓𝟓 9z

Se aplicarmos a
propriedade
distributiva, retornamos
ao polinômio original.
Exemplos:
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Ao efetuarmos as operações 
matemáticas é importante ter

muita atenção com a regra dos
sinais nos produtos (na

multiplicação) e atentar para a 
propriedade distributiva. Sempre 
reduzir os termos semelhantes.

PRODUTOS NOTÁVEIS E FATORAÇÃO
Vamos de álgebra agora? Antes de aprendermos produtos notáveis e fatoração, é necessário compreender e efetuar
operações matemáticas básicas (adição, subtração e multiplicação) envolvendo os monômios, que são os termos
algébricos, e os polinômios (denomina-se polinômio qualquer adição algébrica de monômios).

1. Mire sua câmera no
QR Code para assistir

à videoaula 
“monômios”

2. Mire sua câmera
no QR Code para

assistir à videoaula
“adição e subtração

de monômios”

3. Mire sua câmera 
no QR Code para

assistir à videoaula
“multiplicação de

polinômios”

Após assistir aos vídeos, podemos prosseguir com o estudo de produtos notáveis e fatoração. Alguns produtos
envolvendo polinômios apresentam uma regularidade nos resultados (um padrão). Por isso são conhecidos como
produtos notáveis. Conhecendo-os, podemos economizar muitos cálculos. Veremos alguns deles.

EXEMPLOS:
� + � � = x2 + 3x + 3x + 32 = x2 + 6x + 9

� 𝟓𝟓 � � = 52 𝟓𝟓 5y 𝟓𝟓 5y + y2 = 25 𝟓𝟓 10y + y²
�� + �� � = (2a)2+6ab + 6ab + (3b)2= 4a2 + 12ab + 9b²

� + � � 𝟓𝟓� = 42 𝟓𝟓 4m + 4m 𝟓𝟓 m2 = 16 𝟓𝟓 m²

37. Calcule:

A) (x + 7)²

B) (5 + 2m)²

C) (a + 3x)²

D) (10x + y)²

38. Calcule:

A) (m 𝟓𝟓 3)²

B) (2a 𝟓𝟓 5)²

C) (7 𝟓𝟓 3c)²

D) (5x 𝟓𝟓 2y)²

39. Calcule:

A) (x + 9)(x 𝟓𝟓 9)

B) (m 𝟓𝟓 1)(m + 1)

C) (3x + 5)(3x 𝟓𝟓 5)

D) (2 𝟓𝟓 7x)(2 + 7x)

https://bityli.com
/7AROA

https://bityli.com
/xKYri

https://url.gratis/wZLhy

Assista aos 3 
vídeos ao lado 

antes de prosseguir.

QUADRADO DA SOMA DE 2 
TERMOS

a + b 2 = a2 + 2ab + b²

a + b 2 =

= a + b ⋅ a + b =

= a ⋅ a + a ⋅ b + b ⋅ a + b ⋅ b =

= a2 + 2ab + b²

POIS:

QUADRADO DA DIFERENÇA DE 2 
TERMOS

a 𝟓𝟓 b 2 = a2 𝟓𝟓 2ab + b²

a 𝟓𝟓 b 2 =

= a 𝟓𝟓 b ⋅ a 𝟓𝟓 b =

= a ⋅ a + a ⋅ (𝟓𝟓b) 𝟓𝟓 b ⋅ a + (𝟓𝟓b) ⋅ (𝟓𝟓b) =

= a2 𝟓𝟓 2ab + b²

POIS:

PRODUTO DA SOMA PELA 
DIFERENÇA de dois termos

a + b ⋅ a 𝟓𝟓 b = a2 𝟓𝟓 b²

a + b ⋅ a 𝟓𝟓 b =

= a ⋅ a + a ⋅ 𝟓𝟓b + b ⋅ a + b ⋅ (𝟓𝟓b) =

= a ⋅ a 𝟓𝟓 a ⋅ b + b ⋅ a 𝟓𝟓 b ⋅ b =

= a2 𝟓𝟓 b²

POIS:
Propriedade
distributiva!

Propriedade
distributiva! Propriedade

distributiva!
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42. Fatore as expressões abaixo:

A) q2 𝟓𝟓 25 F) 36cd + 6cd²

B) 33x + 22y 𝟓𝟓 55z G) 4xy + 12𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥�

C) x6 + x7+ x8 H) 3�
7
𝟓𝟓 3�

7

D) 100𝟓𝟓 y² I) 4a2 𝟓𝟓 9b²

E) a² 𝟓𝟓 36 J) 81a4 𝟓𝟓 y2z²

40. Relacione as expressões equivalentes:

A) x(x + 5)

B) 5x + 10

C) x + 5x²

D) 4(1 + 5x)

E) 15x + 20

(.....) 20x + 4

(.....) 5(3x + 4)

(.....) x² + 5x

(.....) 5(2 + x)

(.....) x(1 + 5x)

1º CASO DE FATORAÇÃO: Fator comum em evidência

2° CASO DE FATORAÇÃO: POR AGRUPAMENTO
Observe o polinômio �� + �� + �� + ��. Perceba que não há fator comum a todos os termos. Entretanto, podemos

agrupá-los de maneira conveniente e fatorar o polinômio aplicando 2 vezes o 1° caso de fatoração. Observe:
ax + ay + bx + by = a ⋅ x + y + b ⋅ x + y = � + � � + � , pelo fato de � + � surgir como fator comum.

Vejamos outros exemplos:

ax + 2a + 5x + 10 = a ⋅ x + 2 + 5 ⋅ x + 2 = � + � � + �

ab + a 𝟓𝟓 bx 𝟓𝟓 x = a ⋅ � + 1 𝟓𝟓 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ⋅ � + 1 = � + � � 𝟓𝟓 �

a2 𝟓𝟓 5a + a 𝟓𝟓 5 = a ⋅ � 𝟓𝟓 5 + 1 ⋅ � 𝟓𝟓 5 = � 𝟓𝟓 � � + �

A fatoração de dois grupos 

separadamente deve 

“gerar” um fator comum a 

esses grupos para uma 

nova fatoração.

41. Fatore as expressões a seguir:

A) x a + b + y(a + b)

B) 2a x 𝟓𝟓 1 𝟓𝟓 b(x 𝟓𝟓 1)

C) 5x + ax + 5y + ay

D) x3 + 2x2 + 7x + 14

E) c2 𝟓𝟓 c + cx 𝟓𝟓 x
F) �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �� + �� + �� + ��

Observe o polinômio �� + ��. Perceba que ele
pode ser reescrito como � ⋅ (� + �), sua forma
fatorada. Neste caso colocamos o fator comum �
em evidência. Quando todos os termos de um
polinômio tiverem um fator comum, esse pode ser
colocado em evidência. Por exemplo, vamos fatorar
a expressão ��� + ��� colocando em evidência o
fator comum:
��� + ��� = �� ⋅ � + �� ⋅ � = �� ⋅ (� + �)

Fator comum Fator comum
Note que �� é o fator comum aos 2 termos do polinômio

��� + ���. Logo, ele será um dos fatores na fatoração.

3° CASO DE FATORAÇÃO: Diferença de dois
quadrados
Sabemos o produto notável � + � ⋅ � 𝟓𝟓 � =

�� 𝟓𝟓 �². Ao fazer o caminho inverso, podemos
fatorar uma diferença de quadrados, obtendo
a2 𝟓𝟓 b2 = a + b a 𝟓𝟓 b

Exemplos:

6ay ⋅ � + 2 = ���� + ����

5a ⋅ � + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = ��� + ���

x2 𝟓𝟓 y2 = x + y x 𝟓𝟓 y

16a2 𝟓𝟓 9 = 4a + 3 4a 𝟓𝟓 3

y4 𝟓𝟓 81�2 = y² + 9z �² 𝟓𝟓 9z

Se aplicarmos a
propriedade
distributiva, retornamos
ao polinômio original.
Exemplos:

 Os conheciment os sobr e produt os notávei s  nos aj udam  a economiz ar cálculos  e geralment e permit em reescreve r
express ões algébric as  de fo rma mai s simples.  O nom e fatoraç ão  não  é al go completament e novo. Voc ê deve  se lembra r
 que podem os escrever,  por exemplo,  o núme ro   em s ua fo rma fatorada  em primos,  ou sej a,   =   ⋅ . 

Fato rar signific a escrev er em fo rma  de produto. N o  caso da fatoraç ão de polinômios, faz er  a fator ação  ou fatora r  um
polinômi o  é expressá-l o com o  o produt o  de  2  ou mai s polinômios. Por exemplo,  o polinômi o  2  +  p ode s er escrit o
com o  o produt o   ⋅ (  + ). Dizemos  que   ⋅ (  +  )  é  a fo rma fator ada  de  2  + . Vej a al guns cas os  de fatoração:
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Lembro das bonecas Matrioskas
quando assisti aos jogos da Copa do 

Mundo de Futebol de 2018, na Rússia.

   Também conhecida como “boneca russa”, a matrioska é caracterizada por reunir uma série 
de bonecas semelhantes de tamanhos variados que são colocadas uma dentro das outras. 
De acordo com a cultura russa, as matrioskas simbolizam a ideia de maternidade, fertilidade, 
amor e amizade.

Geralmente quando nós dizemos que dois objetos são semelhantes, estamos fazendo referência ao fato de serem
parecidos. Essa é uma ideia habitualmente utilizada pelas pessoas.

w
w

w
.flickr.com

As tradicionais bonecas russas nos dão

um exemplo de objetos semelhantes.

Elas têm a mesma forma, mas as

dimensões são diferentes.

Em nosso estudo de Geometria, se duas figuras são

semelhantes, elas têm a mesma forma e mantêm entre si

uma série de relações que serão estudadas.

Em duas figuras semelhantes, as medidas dos comprimentos correspondentes são proporcionais e todos os ângulos
correspondentes têm medidas iguais. Observe as figuras ampliada e reduzida e perceba que os ângulos correspondentes
em cada figura possuem a mesma medida e os lados correspondentes são proporcionais.

Sabe-se que dois polígonos são
semelhantes quando possuem lados
correspondentes respectivamente
proporcionais e os ângulos
correspondentes congruentes (mesma
medida). Observe os dois triângulos
equiláteros (ABC e MNP) ao lado, que
são dois triângulos semelhantes:

SEMELHANÇA E PROPORCIONALIDADE

D E C

0,5 cm

0,5 cm

A B

F

FIGURA 1

1 cm

1 cm

A’ B’

D’ E’ C’

F’ FIGURA 2 (ampliação)

A

B C

M

N P

∆ABC ~ ∆MNP
�A ≡ �M �B ≡ �N �C ≡ �P

AB
MN

=
BC
NP

=
CA
PM
lados correspondentes 

respectivamente proporcionais

ângulos correspondentes 

congruentes (mesma medida)Os triângulos ABC e 

MNP são semelhantes

Os lados correspondentes das
figuras são proporcionais pois:

0,5 ��
1 ��

=
�1

2
1

=
�
�

Isso significa que a figura 1
ampliada pelo dobro de suas
medidas, gera a figura 2.
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A semelhança entre dois
triângulos possui uma
propriedade interessante,
conhecida como teorema
fundamental da semelhança
de triângulos. Veja os passos
ao lado para entender esse
importante teorema:

TEOREMA FUNDAMENTAL DA SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS
Toda reta paralela a um lado de um triângulo e que intercepta os outros dois lados determina um triângulo semelhante ao
primeiro.

A

M N

B C

r

A

B CA

B C

r

A

M N

B C

r

�A ≡ �A �B ≡ �M �C ≡ �N

AB
AM

=
BC
MN

=
AC
NC

∆ABC ~ ∆AMN

43. Calcule o valor de x, sabendo que a // b // c.

A)

45. Uma torre projeta uma sombra de 40 m, ao mesmo
tempo que um bastão de 2 m projeta uma sombra de 5
m. Então, a altura da torre é de:

A) 10 m B) 12 m C) 14 m D) 16 m

44. Calcule o valor de x:

A) B)

D

B

E

C

A

10

8
x

24

AB

C

D E

3

4

6

x

B)
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Lembro das bonecas Matrioskas
quando assisti aos jogos da Copa do 

Mundo de Futebol de 2018, na Rússia.

Também conhecida como “boneca russa”, a matrioska é caracterizada por reunir uma série de
bonecas semelhantes de tamanhos variados que são colocadas uma dentro das outras. De
acordo com a cultura russa, as matrioskas simbolizam a ideia de maternidade, fertilidade, amor
e amizade.

Geralmente quando nós dizemos que dois objetos são semelhantes, estamos fazendo referência ao fato de serem
parecidos. Essa é uma ideia habitualmente utilizada pelas pessoas.

w
w

w
.flickr.com

As tradicionais bonecas russas nos dão

um exemplo de objetos semelhantes.

Elas têm a mesma forma, mas as

dimensões são diferentes.

Em nosso estudo de Geometria, se duas figuras são

semelhantes, elas têm a mesma forma e mantêm entre si

uma série de relações que serão estudadas.

Em duas figuras semelhantes, as medidas dos comprimentos correspondentes são proporcionais e todos os ângulos
correspondentes têm medidas iguais. Observe as figuras ampliada e reduzida e perceba que os ângulos correspondentes
em cada figura possuem a mesma medida e os lados correspondentes são proporcionais.

Sabe-se que dois polígonos são
semelhantes quando possuem lados
correspondentes respectivamente
proporcionais e os ângulos
correspondentes congruentes (mesma
medida). Observe os dois triângulos
equiláteros (ABC e MNP) ao lado, que
são dois triângulos semelhantes:

SEMELHANÇA E PROPORCIONALIDADE

D E C

0,5 cm

0,5 cm

A B

F

FIGURA 1

1 cm

1 cm

A’ B’

D’ E’ C’

F’ FIGURA 2 (ampliação)

A

B C

M

N P

∆ABC ~ ∆MNP
�A ≡ �M �B ≡ �N �C ≡ �P

AB
MN

=
BC
NP

=
CA
PM
lados correspondentes 

respectivamente proporcionais

ângulos correspondentes

congruentes (mesma medida)Os triângulos ABC e 

MNP são semelhantes

Os lados correspondentes das
figuras são proporcionais pois:

0,5 ��
1 ��

=
�1

2
1

=
�
�

Isso significa que a figura 1
ampliada pelo dobro de suas
medidas, gera a figura 2.
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A semelhança entre dois
triângulos possui uma
propriedade interessante,
conhecida como teorema
fundamental da semelhança
de triângulos. Veja os passos
ao lado para entender esse
importante teorema:

TEOREMA FUNDAMENTAL DA SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS
     Toda reta paralela a um lado de um triângulo e que intercepta os outros dois lados determina um triângulo semelhante 
ao primeiro.

A

M N

B C

r

A

B CA

B C

r

A

M N

B C

r

�A ≡ �A �B ≡ �M �C ≡ �N

AB
AM

=
BC
MN

=
AC
NC

∆ABC ~ ∆AMN

43. Calcule o valor de x, sabendo que a // b // c.

A)

45. Uma torre projeta uma sombra de 40 m, ao mesmo
tempo que um bastão de 2 m projeta uma sombra de 5
m. Então, a altura da torre é de:

A) 10 m   B) 12 m   C) 14 m   D) 16 m

44. Calcule o valor de x:

A) B)

D

B

E

C

A

10

8
x

24

AB

C

D E

3

4

6

x

B)
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Lembro das bonecas Matrioskas
quando assisti aos jogos da Copa do 

Mundo de Futebol de 2018, na Rússia.

   Também conhecida como “boneca russa”, a matrioska é caracterizada por reunir uma série 
de bonecas semelhantes de tamanhos variados que são colocadas uma dentro das outras. 
De acordo com a cultura russa, as matrioskas simbolizam a ideia de maternidade, fertilidade, 
amor e amizade.

Geralmente quando nós dizemos que dois objetos são semelhantes, estamos fazendo referência ao fato de serem
parecidos. Essa é uma ideia habitualmente utilizada pelas pessoas.

w
w

w
.flickr.com

As tradicionais bonecas russas nos dão

um exemplo de objetos semelhantes.

Elas têm a mesma forma, mas as

dimensões são diferentes.

Em nosso estudo de Geometria, se duas figuras são

semelhantes, elas têm a mesma forma e mantêm entre si

uma série de relações que serão estudadas.

Em duas figuras semelhantes, as medidas dos comprimentos correspondentes são proporcionais e todos os ângulos
correspondentes têm medidas iguais. Observe as figuras ampliada e reduzida e perceba que os ângulos correspondentes
em cada figura possuem a mesma medida e os lados correspondentes são proporcionais.

Sabe-se que dois polígonos são
semelhantes quando possuem lados
correspondentes respectivamente
proporcionais e os ângulos
correspondentes congruentes (mesma
medida). Observe os dois triângulos
equiláteros (ABC e MNP) ao lado, que
são dois triângulos semelhantes:

SEMELHANÇA E PROPORCIONALIDADE

D E C

0,5 cm

0,5 cm

A B

F

FIGURA 1

1 cm

1 cm

A’ B’

D’ E’ C’

F’ FIGURA 2 (ampliação)

A

B C

M

N P

∆ABC ~ ∆MNP
�A ≡ �M �B ≡ �N �C ≡ �P

AB
MN

=
BC
NP

=
CA
PM
lados correspondentes 

respectivamente proporcionais

ângulos correspondentes 

congruentes (mesma medida)Os triângulos ABC e 

MNP são semelhantes

Os lados correspondentes das
figuras são proporcionais pois:

0,5 ��
1 ��

=
�1

2
1

=
�
�

Isso significa que a figura 1
ampliada pelo dobro de suas
medidas, gera a figura 2.
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A semelhança entre dois
triângulos possui uma
propriedade interessante,
conhecida como teorema
fundamental da semelhança
de triângulos. Veja os passos
ao lado para entender esse
importante teorema:

TEOREMA FUNDAMENTAL DA SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS
Toda reta paralela a um lado de um triângulo e que intercepta os outros dois lados determina um triângulo semelhante ao
primeiro.

A

M N

B C

r

A

B CA

B C

r

A

M N

B C

r

�A ≡ �A �B ≡ �M �C ≡ �N

AB
AM

=
BC
MN

=
AC
NC

∆ABC ~ ∆AMN

43. Calcule o valor de x, sabendo que a // b // c.

A)

45. Uma torre projeta uma sombra de 40 m, ao mesmo
tempo que um bastão de 2 m projeta uma sombra de 5
m. Então, a altura da torre é de:

A) 10 m B) 12 m C) 14 m D) 16 m

44. Calcule o valor de x:

A) B)

D

B

E

C

A

10

8
x

24

AB

C

D E

3

4

6

x

B)
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Lembro das bonecas Matrioskas
quando assisti aos jogos da Copa do 

Mundo de Futebol de 2018, na Rússia.

Também conhecida como “boneca russa”, a matrioska é caracterizada por reunir uma série de
bonecas semelhantes de tamanhos variados que são colocadas uma dentro das outras. De
acordo com a cultura russa, as matrioskas simbolizam a ideia de maternidade, fertilidade, amor
e amizade.

Geralmente quando nós dizemos que dois objetos são semelhantes, estamos fazendo referência ao fato de serem
parecidos. Essa é uma ideia habitualmente utilizada pelas pessoas.

w
w

w
.flickr.com

As tradicionais bonecas russas nos dão

um exemplo de objetos semelhantes.

Elas têm a mesma forma, mas as

dimensões são diferentes.

Em nosso estudo de Geometria, se duas figuras são

semelhantes, elas têm a mesma forma e mantêm entre si

uma série de relações que serão estudadas.

Em duas figuras semelhantes, as medidas dos comprimentos correspondentes são proporcionais e todos os ângulos
correspondentes têm medidas iguais. Observe as figuras ampliada e reduzida e perceba que os ângulos correspondentes
em cada figura possuem a mesma medida e os lados correspondentes são proporcionais.

Sabe-se que dois polígonos são
semelhantes quando possuem lados
correspondentes respectivamente
proporcionais e os ângulos
correspondentes congruentes (mesma
medida). Observe os dois triângulos
equiláteros (ABC e MNP) ao lado, que
são dois triângulos semelhantes:

SEMELHANÇA E PROPORCIONALIDADE

D E C

0,5 cm

0,5 cm

A B

F

FIGURA 1

1 cm

1 cm

A’ B’

D’ E’ C’

F’ FIGURA 2 (ampliação)

A

B C

M

N P

∆ABC ~ ∆MNP
�A ≡ �M �B ≡ �N �C ≡ �P

AB
MN

=
BC
NP

=
CA
PM
lados correspondentes 

respectivamente proporcionais

ângulos correspondentes

congruentes (mesma medida)Os triângulos ABC e 

MNP são semelhantes

Os lados correspondentes das
figuras são proporcionais pois:

0,5 ��
1 ��

=
�1

2
1

=
�
�

Isso significa que a figura 1
ampliada pelo dobro de suas
medidas, gera a figura 2.
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A semelhança entre dois
triângulos possui uma
propriedade interessante,
conhecida como teorema
fundamental da semelhança
de triângulos. Veja os passos
ao lado para entender esse
importante teorema:

TEOREMA FUNDAMENTAL DA SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS
     Toda reta paralela a um lado de um triângulo e que intercepta os outros dois lados determina um triângulo semelhante 
ao primeiro.

A

M N

B C

r

A

B CA

B C

r

A

M N

B C

r

�A ≡ �A �B ≡ �M �C ≡ �N

AB
AM

=
BC
MN

=
AC
NC

∆ABC ~ ∆AMN

43. Calcule o valor de x, sabendo que a // b // c.

A)

45. Uma torre projeta uma sombra de 40 m, ao mesmo
tempo que um bastão de 2 m projeta uma sombra de 5
m. Então, a altura da torre é de:

A) 10 m   B) 12 m   C) 14 m   D) 16 m

44. Calcule o valor de x:

A) B)

D

B

E

C

A

10

8
x

24

AB

C

D E

3

4

6

x

B)
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Uma equação é uma sentença matemática
expressa por uma igualdade cujas letras, que
representam números desconhecidos, são chamadas
incógnitas. Definimos uma Equação do 2º Grau, na
incógnita x, como sendo uma equação do tipo ��� +
�� + � = �, onde a, b e c são números reais com a
restrição de � � �. As equações do 2° grau com uma
incógnita possuem a característica do maior expoente
da incógnita ser o número natural 2. Os coeficientes
representam Números Reais que multiplicam a
incógnita da equação. Quando a Equação do 2º Grau
possui os coeficientes b e c todos diferentes de zero,
ela será uma Equação do 2º grau Completa. Quando b
ou c, ao menos um deles, for zero, teremos uma
Equação do 2º grau Incompleta. Raiz de uma equação
é o valor atribuído à incógnita que torna a igualdade
verdadeira.

A) 2 é raiz da equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 1 = 0. (.....)

B) Existe raiz real para a equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 9 = 0. (.....)

C) 4
5

é raiz da equação 5𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 8𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 16
5

. (.....)

D) -4 e +4 são raízes da equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 16. (.....)

E) -1 é raiz da equação 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 1 = 0. (.....)

EQUAÇÃO DO 2° GRAU

46. Determine os coeficientes de cada uma das

equações do 2° grau abaixo:

A) 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 10𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 5 = 0 (..............)

B) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (..............)

C) 10 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 0 (..............)

D) 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 70 = 0 (..............)

E) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 870 = 0 (..............)

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2 = 70
Medida 

do 
comprimento

Medida 
da 

largura

Área 
da 

Bandeira (cm²)

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2 = 70
�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 2 = 70

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 70
2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 70 = 0

x+2

2x

freepik.com

Equação do 
2° grau

Placa de argila (aprox. 2000
a.C,- 1600 a.C) guardada no
museu Britânico (Inglaterra).
O primeiro problema dessa
placa, em escrita cuneiforme,
pode ser interpretado
algebricamente como uma
equação do 2° grau.

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 7 = 0 (a=1 ; b=2 ; c= -7)

−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 11 = 0 (a=-1 ; b=-9 ; c= 11)

3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 0 (a=3 ; b=0 ; c=0)

7𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 49𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (a=7 ; b= -49 ; c=0)

−16𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 25 = 0 (a=-16 ; b=0 ; c= +25)

Equação
do 2° grau 
completa

Equação
do 2° grau 
incompleta

a é o coeficiente de x²

b é o coeficiente de x

c é o termo independente de x

Termos da 

Equação do 2°

grau

� � �� + � � � + � = �

EXEMPLOS:

RESOLUÇÃO:

4477.. Quais dos números abaixo são raízes da equação

3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 2 − 15𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥  + 18 = 0 ? ① ② ③ ④ ⑤

4488.. Verifique as afirmativas abaixo e as classifique utilizando 

V (verdadeiro) ou F (falso):

PROBLEMA:
   João desenhou a bandeira do Brasil (formato de 
retângulo e possui as dimensões comprimento e largura), 
com uma área de 70 cm² e escreveu as dimensões 
de forma algébrica. Solucionando que tipo de 
equação encontraremos as medidas dessa bandeira ?
   Calculando a área do retângulo (A = comprimento 
x largura) utilizando os dados do enunciado, 
encontraremos a seguinte equação:
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Dessa forma, devemos somar 9 (9 é o quadrado de 3) ao primeiro membro para formar o trinômio quadrado
perfeito. Para que a equação não seja alterada, devemos também somar 9 ao segundo membro (à direita do sinal =).
Veja o passo a passo:

�� + �� = �
�� + �� + � = � + �
�� + �� + � = ��
� + � � = ��
� + � = ± ��
� + � = ±�

x²

9

3�x

3�x

Os babilônios resolviam equações do 2° grau utilizando métodos de completar quadrados associados a tábuas de
quadrados, por volta do ano 1800 a.C. Os hindus também utilizavam esse método, como Brahmagupta (598-670). A
seguir, veremos com mais detalhes o estudo desse procedimento geométrico. Como exemplo, acompanhe a
resolução da equação �� + �� − � = �. A expressão do primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito,
mas podemos transformá-la para que o seja. Para isso, primeiro somamos 7 aos dois membros da equação:

�� + �� − � + 7 = � + 7
�� + �� = �

Representamos geometricamente os termos do 1°
membro (esquerda do sinal =). OBS: um quadrado cujo
lado possua medida � possui área �� e um retângulo
cujos lados tenham medida � e � possui área � � �

Dica: ao somar as áreas dos
dois retângulos, teremos:
� � � + � � � = � � �

Parece que a área que falta para 
completar o quadrado

perfeitamente seria a de um 
quadrado de lado medindo 3.

A área que falta para 
completar um

quadrado perfeito é a 
de um quadrado cujo 
lado tem medida 3,

ou seja, 3² = 9.  

INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DO TRINÔMIO QUADRADO PERFEITO

Área =
x² 3�x

Área = 3�x

Depois iremos tentar montar um quadrado com as três figuras iniciais.

?

� + � � =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 3 + 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 � 3 =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 9 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 9

É o que chamamos de trinômio 
quadrado perfeito.

Propriedade 
distributiva

A potenciação e a radiciação são
operações inversas.
Observe o exemplo resolvido:

�2 = 81 � � = ± 81 � � = ±9

Note que: 92 = 81 e (−9)2= 81

Perceba que ao desenvolvermos
� + � � obtemos o trinômio quadrado

perfeito �� + �� + �, ou seja:

� + � � = �� + �� + �
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Uma equação é uma sentença matemática
expressa por uma igualdade cujas letras, que
representam números desconhecidos, são chamadas
incógnitas. Definimos uma Equação do 2º Grau, na
incógnita x, como sendo uma equação do tipo ��� +
�� + � = �, onde a, b e c são números reais com a
restrição de � � �. As equações do 2° grau com uma
incógnita possuem a característica do maior expoente
da incógnita ser o número natural 2. Os coeficientes
representam Números Reais que multiplicam a
incógnita da equação. Quando a Equação do 2º Grau
possui os coeficientes b e c todos diferentes de zero,
ela será uma Equação do 2º grau Completa. Quando b
ou c, ao menos um deles, for zero, teremos uma
Equação do 2º grau Incompleta. Raiz de uma equação
é o valor atribuído à incógnita que torna a igualdade
verdadeira.

48. Verifique as afirmativas abaixo e as classifique utilizando V

(verdadeiro) ou F (falso) :

A) 2 é raiz da equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 1 = 0. (.....)

B) Existe raiz real para a equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 9 = 0. (.....)

C) 4
5

é raiz da equação 5𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 8𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 16
5

. (.....)

D) -4 e +4 são raízes da equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 16. (.....)

E) -1 é raiz da equação 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 1 = 0. (.....)

EQUAÇÃO DO 2° GRAU

46. Determine os coeficientes de cada uma das

equações do 2° grau abaixo:

A) 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 10𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 5 = 0 (..............)

B) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (..............)

C) 10 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 0 (..............)

D) 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 70 = 0 (..............)

E) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 870 = 0 (..............)

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2 = 70
Medida 

do 
comprimento

Medida 
da 

largura

Área 
da 

Bandeira (cm²)

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2 = 70
�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 2 = 70

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 70
2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 70 = 0

x+2

2x

freepik.com

Equação do 
2° grau

Placa de argila (aprox. 2000
a.C,- 1600 a.C) guardada no
museu Britânico (Inglaterra).
O primeiro problema dessa
placa, em escrita cuneiforme,
pode ser interpretado
algebricamente como uma
equação do 2° grau.

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 7 = 0 (a=1 ; b=2 ; c= -7)

−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 11 = 0 (a=-1 ; b=-9 ; c= 11)

3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 0 (a=3 ; b=0 ; c=0)

7𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 49𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (a=7 ; b= -49 ; c=0)

−16𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 25 = 0 (a=-16 ; b=0 ; c= +25)

Equação
do 2° grau 
completa

Equação
do 2° grau 
incompleta

a é o coeficiente de x²

b é o coeficiente de x

c é o termo independente de x

Termos da 

Equação do 2°

grau

� � �� + � � � + � = �

EXEMPLOS:

RESOLUÇÃO:

47. Quais dos números abaixo são raízes da equação

3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 15𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 18 = 0 ? ①②③④⑤

João desenhou a bandeira do Brasil (formato de retângulo
e possui as dimensões comprimento e largura), com uma
área de 70 cm² e escreveu as dimensões de forma
algébrica. Solucionando que tipo de equação
encontraremos as medidas dessa bandeira ?
Calculando a área do retângulo (A = comprimento x
largura) utilizando os dados do enunciado, encontraremos
a seguinte equação:

PROBLEMA:

4949
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Dessa forma, devemos somar 9 (9 é o quadrado de 3) ao primeiro membro para formar o trinômio quadrado
perfeito. Para que a equação não seja alterada, devemos também somar 9 ao segundo membro (à direita do sinal =).
Veja o passo a passo:

�� + �� = �
�� + �� + � = � + �
�� + �� + � = ��
� + � � = ��
� + � = ± ��
� + � = ±�

x²

9

3�x

3�x

Os babilônios resolviam equações do 2° grau utilizando métodos de completar quadrados associados a tábuas de
quadrados, por volta do ano 1800 a.C. Os hindus também utilizavam esse método, como Brahmagupta (598-670). A
seguir, veremos com mais detalhes o estudo desse procedimento geométrico. Como exemplo, acompanhe a
resolução da equação �� + �� − � = �. A expressão do primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito,
mas podemos transformá-la para que o seja. Para isso, primeiro somamos 7 aos dois membros da equação:

�� + �� − � + 7 = � + 7
�� + �� = �

   Representamos geometricamente os termos do 1°
membro (esquerda do sinal =). OBS: um quadrado cujo 
lado possua medida � possui área �� e um retângulo 
cujos lados tenham medida � e � possui área � � �

Dica: ao somar as áreas dos
dois retângulos, teremos:
� � � + � � � = � � �

Parece que a área que falta para 
completar o quadrado 

perfeitamente seria a de um 
quadrado de lado medindo 3.

A área que falta para 
completar um 

quadrado perfeito é a 
de um quadrado cujo 
lado tem medida 3, 

ou seja, 3² = 9.  

INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DO TRINÔMIO QUADRADO PERFEITO

Área =
x² 3�x

Área = 3�x

Depois iremos tentar montar um quadrado com as três figuras iniciais.

?

� + � � =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 3 + 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 � 3 =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 9 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 9

É o que chamamos de trinômio 
quadrado perfeito.

Propriedade 
distributiva

A potenciação e a radiciação são
operações inversas.
Observe o exemplo resolvido:

�2 = 81 � � = ± 81 � � = ±9

Note que: 92 = 81 e (−9)2= 81

Perceba que ao desenvolvermos
� + � � obtemos o trinômio quadrado

perfeito �� + �� + �, ou seja:

� + � � = �� + �� + �
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Uma equação é uma sentença matemática
expressa por uma igualdade cujas letras, que
representam números desconhecidos, são chamadas
incógnitas. Definimos uma Equação do 2º Grau, na
incógnita x, como sendo uma equação do tipo ��� +
�� + � = �, onde a, b e c são números reais com a
restrição de � � �. As equações do 2° grau com uma
incógnita possuem a característica do maior expoente
da incógnita ser o número natural 2. Os coeficientes
representam Números Reais que multiplicam a
incógnita da equação. Quando a Equação do 2º Grau
possui os coeficientes b e c todos diferentes de zero,
ela será uma Equação do 2º grau Completa. Quando b
ou c, ao menos um deles, for zero, teremos uma
Equação do 2º grau Incompleta. Raiz de uma equação
é o valor atribuído à incógnita que torna a igualdade
verdadeira.

A) 2 é raiz da equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 1 = 0. (.....)

B) Existe raiz real para a equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 9 = 0. (.....)

C) 4
5

é raiz da equação 5𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 8𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 16
5

. (.....)

D) -4 e +4 são raízes da equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 16. (.....)

E) -1 é raiz da equação 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 1 = 0. (.....)

EQUAÇÃO DO 2° GRAU

46. Determine os coeficientes de cada uma das

equações do 2° grau abaixo:

A) 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 10𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 5 = 0 (..............)

B) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (..............)

C) 10 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 0 (..............)

D) 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 70 = 0 (..............)

E) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 870 = 0 (..............)

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2 = 70
Medida 

do 
comprimento

Medida 
da 

largura

Área 
da 

Bandeira (cm²)

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2 = 70
�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 2 = 70

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 70
2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 70 = 0

x+2

2x

freepik.com

Equação do 
2° grau

Placa de argila (aprox. 2000
a.C,- 1600 a.C) guardada no
museu Britânico (Inglaterra).
O primeiro problema dessa
placa, em escrita cuneiforme,
pode ser interpretado
algebricamente como uma
equação do 2° grau.

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 7 = 0 (a=1 ; b=2 ; c= -7)

−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 11 = 0 (a=-1 ; b=-9 ; c= 11)

3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 0 (a=3 ; b=0 ; c=0)

7𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 49𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (a=7 ; b= -49 ; c=0)

−16𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 25 = 0 (a=-16 ; b=0 ; c= +25)

Equação
do 2° grau 
completa

Equação
do 2° grau 
incompleta

a é o coeficiente de x²

b é o coeficiente de x

c é o termo independente de x

Termos da 

Equação do 2°

grau

� � �� + � � � + � = �

EXEMPLOS:

RESOLUÇÃO:

4477.. Quais dos números abaixo são raízes da equação

3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 2 − 15𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥  + 18 = 0 ? ① ② ③ ④ ⑤

4488.. Verifique as afirmativas abaixo e as classifique utilizando 

V (verdadeiro) ou F (falso):

PROBLEMA:
   João desenhou a bandeira do Brasil (formato de 
retângulo e possui as dimensões comprimento e largura), 
com uma área de 70 cm² e escreveu as dimensões 
de forma algébrica. Solucionando que tipo de 
equação encontraremos as medidas dessa bandeira ?
   Calculando a área do retângulo (A = comprimento 
x largura) utilizando os dados do enunciado, 
encontraremos a seguinte equação:
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Dessa forma, devemos somar 9 (9 é o quadrado de 3) ao primeiro membro para formar o trinômio quadrado
perfeito. Para que a equação não seja alterada, devemos também somar 9 ao segundo membro (à direita do sinal =).
Veja o passo a passo:

�� + �� = �
�� + �� + � = � + �
�� + �� + � = ��
� + � � = ��
� + � = ± ��
� + � = ±�

x²

9

3�x

3�x

Os babilônios resolviam equações do 2° grau utilizando métodos de completar quadrados associados a tábuas de
quadrados, por volta do ano 1800 a.C. Os hindus também utilizavam esse método, como Brahmagupta (598-670). A
seguir, veremos com mais detalhes o estudo desse procedimento geométrico. Como exemplo, acompanhe a
resolução da equação �� + �� − � = �. A expressão do primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito,
mas podemos transformá-la para que o seja. Para isso, primeiro somamos 7 aos dois membros da equação:

�� + �� − � + 7 = � + 7
�� + �� = �

Representamos geometricamente os termos do 1°
membro (esquerda do sinal =). OBS: um quadrado cujo
lado possua medida � possui área �� e um retângulo
cujos lados tenham medida � e � possui área � � �

Dica: ao somar as áreas dos
dois retângulos, teremos:
� � � + � � � = � � �

Parece que a área que falta para 
completar o quadrado

perfeitamente seria a de um 
quadrado de lado medindo 3.

A área que falta para 
completar um

quadrado perfeito é a 
de um quadrado cujo 
lado tem medida 3,

ou seja, 3² = 9.  

INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DO TRINÔMIO QUADRADO PERFEITO

Área =
x² 3�x

Área = 3�x

Depois iremos tentar montar um quadrado com as três figuras iniciais.

?

� + � � =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 3 + 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 � 3 =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 9 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 9

É o que chamamos de trinômio 
quadrado perfeito.

Propriedade 
distributiva

A potenciação e a radiciação são
operações inversas.
Observe o exemplo resolvido:

�2 = 81 � � = ± 81 � � = ±9

Note que: 92 = 81 e (−9)2= 81

Perceba que ao desenvolvermos
� + � � obtemos o trinômio quadrado

perfeito �� + �� + �, ou seja:

� + � � = �� + �� + �
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Uma equação é uma sentença matemática
expressa por uma igualdade cujas letras, que
representam números desconhecidos, são chamadas
incógnitas. Definimos uma Equação do 2º Grau, na
incógnita x, como sendo uma equação do tipo ��� +
�� + � = �, onde a, b e c são números reais com a
restrição de � � �. As equações do 2° grau com uma
incógnita possuem a característica do maior expoente
da incógnita ser o número natural 2. Os coeficientes
representam Números Reais que multiplicam a
incógnita da equação. Quando a Equação do 2º Grau
possui os coeficientes b e c todos diferentes de zero,
ela será uma Equação do 2º grau Completa. Quando b
ou c, ao menos um deles, for zero, teremos uma
Equação do 2º grau Incompleta. Raiz de uma equação
é o valor atribuído à incógnita que torna a igualdade
verdadeira.

48. Verifique as afirmativas abaixo e as classifique utilizando V

(verdadeiro) ou F (falso) :

A) 2 é raiz da equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 1 = 0. (.....)

B) Existe raiz real para a equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 9 = 0. (.....)

C) 4
5

é raiz da equação 5𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 8𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 16
5

. (.....)

D) -4 e +4 são raízes da equação 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 16. (.....)

E) -1 é raiz da equação 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 1 = 0. (.....)

EQUAÇÃO DO 2° GRAU

46. Determine os coeficientes de cada uma das

equações do 2° grau abaixo:

A) 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 10𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 5 = 0 (..............)

B) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (..............)

C) 10 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 0 (..............)

D) 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 70 = 0 (..............)

E) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 870 = 0 (..............)

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2 = 70
Medida 

do 
comprimento

Medida 
da 

largura

Área 
da 

Bandeira (cm²)

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2 = 70
�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 2 = 70

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 70
2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 70 = 0

x+2

2x

freepik.com

Equação do 
2° grau

Placa de argila (aprox. 2000
a.C,- 1600 a.C) guardada no
museu Britânico (Inglaterra).
O primeiro problema dessa
placa, em escrita cuneiforme,
pode ser interpretado
algebricamente como uma
equação do 2° grau.

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 7 = 0 (a=1 ; b=2 ; c= -7)

−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 11 = 0 (a=-1 ; b=-9 ; c= 11)

3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 0 (a=3 ; b=0 ; c=0)

7𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 49𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (a=7 ; b= -49 ; c=0)

−16𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 25 = 0 (a=-16 ; b=0 ; c= +25)

Equação
do 2° grau 
completa

Equação
do 2° grau 
incompleta

a é o coeficiente de x²

b é o coeficiente de x

c é o termo independente de x

Termos da 

Equação do 2°

grau

� � �� + � � � + � = �

EXEMPLOS:

RESOLUÇÃO:

47. Quais dos números abaixo são raízes da equação

3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 15𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 18 = 0 ? ①②③④⑤

João desenhou a bandeira do Brasil (formato de retângulo
e possui as dimensões comprimento e largura), com uma
área de 70 cm² e escreveu as dimensões de forma
algébrica. Solucionando que tipo de equação
encontraremos as medidas dessa bandeira ?
Calculando a área do retângulo (A = comprimento x
largura) utilizando os dados do enunciado, encontraremos
a seguinte equação:

PROBLEMA:
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Dessa forma, devemos somar 9 (9 é o quadrado de 3) ao primeiro membro para formar o trinômio quadrado
perfeito. Para que a equação não seja alterada, devemos também somar 9 ao segundo membro (à direita do sinal =).
Veja o passo a passo:

�� + �� = �
�� + �� + � = � + �
�� + �� + � = ��
� + � � = ��
� + � = ± ��
� + � = ±�

x²

9

3�x

3�x

Os babilônios resolviam equações do 2° grau utilizando métodos de completar quadrados associados a tábuas de
quadrados, por volta do ano 1800 a.C. Os hindus também utilizavam esse método, como Brahmagupta (598-670). A
seguir, veremos com mais detalhes o estudo desse procedimento geométrico. Como exemplo, acompanhe a
resolução da equação �� + �� − � = �. A expressão do primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito,
mas podemos transformá-la para que o seja. Para isso, primeiro somamos 7 aos dois membros da equação:

�� + �� − � + 7 = � + 7
�� + �� = �

   Representamos geometricamente os termos do 1°
membro (esquerda do sinal =). OBS: um quadrado cujo 
lado possua medida � possui área �� e um retângulo 
cujos lados tenham medida � e � possui área � � �

Dica: ao somar as áreas dos
dois retângulos, teremos:
� � � + � � � = � � �

Parece que a área que falta para 
completar o quadrado 

perfeitamente seria a de um 
quadrado de lado medindo 3.

A área que falta para 
completar um 

quadrado perfeito é a 
de um quadrado cujo 
lado tem medida 3, 

ou seja, 3² = 9.  

INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DO TRINÔMIO QUADRADO PERFEITO

Área =
x² 3�x

Área = 3�x

Depois iremos tentar montar um quadrado com as três figuras iniciais.

?

� + � � =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 3 + 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 3 � 3 =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 9 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 9

É o que chamamos de trinômio 
quadrado perfeito.

Propriedade 
distributiva

A potenciação e a radiciação são
operações inversas.
Observe o exemplo resolvido:

�2 = 81 � � = ± 81 � � = ±9

Note que: 92 = 81 e (−9)2= 81

Perceba que ao desenvolvermos
� + � � obtemos o trinômio quadrado

perfeito �� + �� + �, ou seja:

� + � � = �� + �� + �
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• Para o caso �� + � = +� , teremos:

�1 + 3 = 4 ⟹ �1 = 4 − 3 ⟹ �� = �

• Para o caso �� + � = −� , teremos:

�2 + 3 = −4 ⟹ �2 = −4 − 3 ⟹ �� = −�

As raízes da equação são �� = � e �� = −�.

Com isso, resolvemos a
equação do 2° grau
�� + �� − � = �
utilizando o método de
completar quadrados.

O valor de � + � na interpretação 
geométrica deve ser positivo, pois 

é a medida do lado de um 
quadrado, mas na resolução da 
equação devemos considerar 

também o valor negativo.

Nesse método geométrico para encontrar raízes de uma equação do 2° grau, procuramos traçar uma figura cuja área
represente o primeiro membro da equação. Depois, completamos a figura para formar um quadrado. Vejamos mais um
exemplo, de forma mais prática.

Encontre as raízes reais da equação �� + ��� − �� = �. 

Cálculo das raízes:

1ª raiz: �1 + 7 = +9

⟹ �1 = 9 − 7

⟹ �1 = 2

2ª raiz: �2 + 7 = −9

⟹ �2 = −9 − 7

⟹ �2 = −16
Logo, as raízes reais da
equação são 2 e −16.

Pelo método de completar quadrados, a

figura ao lado possui área igual a

�2 + 14�

Para completar o quadrado
maior, acrescenta-se outro
quadrado, de lado medindo 7

Por isso, ao adicionar +49 a
ambos os membros da equação
�2 + 14� = 32 , obtemos um
trinômio quadrado perfeito no
primeiro membro.

Área do quadrado vermelho:
�� = ��

Resolução:

�2 + 14� − 32 = 0

�2 + 14� − 32 + 32 = 0 + 32

�2 + 14� = 32

�2 + 14� + 49 = 32 + 49

(� + 7)2= 81

� + 7 = ± 81

� + 7 = ±9

50. Na figura ao lado, das partes
quadradas coloridas com verde, a maior
tem área �2. A soma das áreas dos
retângulos lilases é 8�.
Determine a área do quadrado menor.

49. Qual número real você deve adicionar a cada expressão
para que se tenha um trinômio quadrado perfeito? Se
necessário, utilize a interpretação geométrica, fazendo um
esboço das figuras:
A) �2 + 8� (.....) B) �2 − 10� (.....)

C) �2 + 2� (.....) D) �2 − 12� (.....)

51. Encontre as raízes das equações abaixo usando o método
de completar quadrados:

A) �2 + 10� + 24 = 0 B) �2 − 4� + 3 = 0

C) �2 + 4� − 12 = 0 D) �2 − 2� − 3 = 0

?

52. Descubra o valor de x no quadrado mágico e
encontre o valor da soma das colunas, das linhas
e das diagonais.

5151

MA
TE

MÁ
TI

CA
 ·

2º
SE

ME
ST

RE
 /

20
21

 · 
9º

AN
O

Identificar os coeficientes da equação do 2° grau

No 1° passo, deve-se apenas identificar os valores de a, b e c da equação.

�� − �� + � = �

Calcular o valor de ∆.

No 2° passo, deve-se calcular o valor de ∆ (chama-se delta ou discriminante):
∆ = �2 − 4 � � � �
∆= (−5)2−4 � 1 � 6

∆ = 25 − 24
∆= �

Calcular as raízes utilizando Bháskara:

No 3° passo, utilize a fórmula de Bháskara para encontrar as raízes (�1 e �2):

� =
−� ± �2 − 4 � � � �

2 � �

� = �

� = −�

� = �

EXEMPLO: Considerando o conjunto dos reais (ℝ), calcular as raízes da equação do 2° grau �� − �� + � = �

Dada uma equação do 2° grau do tipo

� � �2 +� � � + � = 0

Podemos utilizar a fórmula abaixo para obter suas raízes:

� =
−� ± �2 − 4 � � � �

2 � �

As raízes da equação são

�� = � e �� = �.

Conjunto-Solução: {3;2}

 Cálculo de ��:

�1 =
5 + 1

2 ⟹ �1 =
6
2 ⟹ �� = �

 Cálculo de ��:

�2 =
5 − 1

2 ⟹ �2 =
4
2 ⟹ �� = �

� =
−(−�) ± ∆

2 � � ⟹ � =
+5 ± 1

2 ⟹ � =
5 ± 1

2

53. Encontre as raízes das equações abaixo, utilizando a
fórmula de Bháskara.

A) �2 − 12� − 13 = 0

B) �2 + 4� − 21 = 0

C) �2 + 8� + 16 = 0

D) 3�2 − 2� + 1 = 0

E) 3�2 − 7� + 4 = 0

A fórmula de Bháskara,
como é conhecida apenas no
Brasil, é uma fórmula geral
para encontrar soluções de
equações quadráticas (do 2°
grau), sejam elas equações
completas ou incompletas..

No caso de ∆ < � a equação do 2°
grau não possuirá raízes reais.
No caso de ∆ = � a equação do 2°
grau possuirá 2 raízes reais iguais.
No caso de ∆ > � a equação do 2°
grau possuirá 2 raízes reais diferentes.

FÓRMULA RESOLUTIVA DE EQUAÇÕES DO 2° GRAU

Parece complicado! Mas não
é! É só seguir os passos e

não vacilar nas contas!

Considere U=ℝ.
I) �2 − 7� + 12 = 0

J) �2 + 10� + 9 = 0

F) −�2 + 3� + 10 = 0

G) 5�2 + 3� + 5 = 0

H) 9�2 − 12� + 4 = 0

54. Calcule, quando existirem, as raízes
reais das equações de 2° grau incompletas
a seguir:
A) 2�2 + 4� = 0 D) 9�2 = −72�

B) −5�2 = 0 E) 15�2 + 180 = 0

C) �2 − 1 = 0
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• Para o caso �� + � = +� , teremos:

�1 + 3 = 4 ⟹ �1 = 4 − 3 ⟹ �� = �

• Para o caso �� + � = −� , teremos:

�2 + 3 = −4 ⟹ �2 = −4 − 3 ⟹ �� = −�

As raízes da equação são �� = � e �� = −�.

Com isso, resolvemos a
equação do 2° grau
�� + �� − � = �
utilizando o método de
completar quadrados.

O valor de � + � na interpretação 
geométrica deve ser positivo, pois

é a medida do lado de um
quadrado, mas na resolução da 
equação devemos considerar

também o valor negativo.

Nesse método geométrico para encontrar raízes de uma equação do 2° grau, procuramos traçar uma figura cuja área
represente o primeiro membro da equação. Depois, completamos a figura para formar um quadrado. Vejamos mais um
exemplo, de forma mais prática.

Encontre as raízes reais da equação �� + ��� − �� = �.

Cálculo das raízes:

1ª raiz: �1 + 7 = +9

⟹ �1 = 9 − 7

⟹ �1 = 2

2ª raiz: �2 + 7 = −9

⟹ �2 = −9 − 7

⟹ �2 = −16
Logo, as raízes reais da
equação são 2 e −16.

Pelo método de completar quadrados, a

figura ao lado possui área igual a

�2 + 14�

Para completar o quadrado
maior, acrescenta-se outro
quadrado, de lado medindo 7

Por isso, ao adicionar +49 a
ambos os membros da equação
�2 + 14� = 32 , obtemos um
trinômio quadrado perfeito no
primeiro membro.

Área do quadrado vermelho:
�� = ��

Resolução:

�2 + 14� − 32 = 0

�2 + 14� − 32 + 32 = 0 + 32

�2 + 14� = 32

�2 + 14� + 49 = 32 + 49

(� + 7)2= 81

� + 7 = ± 81

� + 7 = ±9

50. Na figura ao lado, das partes
quadradas coloridas com verde, a maior
tem área �2. A soma das áreas dos
retângulos lilases é 8�.
Determine a área do quadrado menor.

49. Qual número real você deve adicionar a cada expressão
para que se tenha um trinômio quadrado perfeito? Se
necessário, utilize a interpretação geométrica, fazendo um
esboço das figuras:
A) �2 + 8� (.....) B) �2 − 10� (.....)

C) �2 + 2� (.....) D) �2 − 12� (.....)

51. Encontre as raízes das equações abaixo usando o método
de completar quadrados:

A) �2 + 10� + 24 = 0 B) �2 − 4� + 3 = 0

C) �2 + 4� − 12 = 0 D) �2 − 2� − 3 = 0

?

52. Descubra o valor de x no quadrado mágico e
encontre o valor da soma das colunas, das linhas
e das diagonais.
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Identificar os coeficientes da equação do 2° grau

No 1° passo, deve-se apenas identificar os valores de a, b e c da equação.

�� − �� + � = �

Calcular o valor de ∆.

No 2° passo, deve-se calcular o valor de ∆ (chama-se delta ou discriminante):
∆ = �2 − 4 � � � �
∆= (−5)2−4 � 1 � 6

∆ = 25 − 24
∆= �

Calcular as raízes utilizando Bháskara:

No 3° passo, utilize a fórmula de Bháskara para encontrar as raízes (�1 e �2):

� =
−� ± �2 − 4 � � � �

2 � �

� = �

� = −�

� = �

EXEMPLO: Considerando o conjunto dos reais (ℝ), calcular as raízes da equação do 2° grau �� − �� + � = �

Dada uma equação do 2° grau do tipo

� � �2 +� � � + � = 0

Podemos utilizar a fórmula abaixo para obter suas raízes:

� =
−� ± �2 − 4 � � � �

2 � �

As raízes da equação são

�� = � e �� = �.

Conjunto-Solução: {3;2}

 Cálculo de ��:

�1 =
5 + 1

2 ⟹ �1 =
6
2 ⟹ �� = �

 Cálculo de ��:

�2 =
5 − 1

2 ⟹ �2 =
4
2 ⟹ �� = �

� =
−(−�) ± ∆

2 � � ⟹ � =
+5 ± 1

2 ⟹ � =
5 ± 1

2

53. Encontre as raízes das equações abaixo, utilizando a
fórmula de Bháskara.

A) �2 − 12� − 13 = 0

B) �2 + 4� − 21 = 0

C) �2 + 8� + 16 = 0

D) 3�2 − 2� + 1 = 0

E) 3�2 − 7� + 4 = 0

A fórmula de Bháskara,
como é conhecida apenas no
Brasil, é uma fórmula geral
para encontrar soluções de
equações quadráticas (do 2°
grau), sejam elas equações
completas ou incompletas..

No caso de ∆ < � a equação do 2°
grau não possuirá raízes reais.
No caso de ∆ = � a equação do 2°
grau possuirá 2 raízes reais iguais.
No caso de ∆ > � a equação do 2°
grau possuirá 2 raízes reais diferentes.

FÓRMULA RESOLUTIVA DE EQUAÇÕES DO 2° GRAU

Parece complicado! Mas não 
é! É só seguir os passos e 

não vacilar nas contas!

Considere U=ℝ.
I) �2 − 7� + 12 = 0

J) �2 + 10� + 9 = 0

F) −�2 + 3� + 10 = 0

G) 5�2 + 3� + 5 = 0

H) 9�2 − 12� + 4 = 0

54. Calcule, quando existirem, as raízes
reais das equações de 2° grau incompletas
a seguir:
A) 2�2 + 4� = 0 D) 9�2 = −72�

B) −5�2 = 0 E) 15�2 + 180 = 0

C) �2 − 1 = 0
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• Para o caso �� + � = +� , teremos:

�1 + 3 = 4 ⟹ �1 = 4 − 3 ⟹ �� = �

• Para o caso �� + � = −� , teremos:

�2 + 3 = −4 ⟹ �2 = −4 − 3 ⟹ �� = −�

As raízes da equação são �� = � e �� = −�.

Com isso, resolvemos a
equação do 2° grau
�� + �� − � = �
utilizando o método de
completar quadrados.

O valor de � + � na interpretação 
geométrica deve ser positivo, pois 

é a medida do lado de um 
quadrado, mas na resolução da 
equação devemos considerar 

também o valor negativo.

Nesse método geométrico para encontrar raízes de uma equação do 2° grau, procuramos traçar uma figura cuja área
represente o primeiro membro da equação. Depois, completamos a figura para formar um quadrado. Vejamos mais um
exemplo, de forma mais prática.

Encontre as raízes reais da equação �� + ��� − �� = �. 

Cálculo das raízes:

1ª raiz: �1 + 7 = +9

⟹ �1 = 9 − 7

⟹ �1 = 2

2ª raiz: �2 + 7 = −9

⟹ �2 = −9 − 7

⟹ �2 = −16
Logo, as raízes reais da
equação são 2 e −16.

Pelo método de completar quadrados, a

figura ao lado possui área igual a

�2 + 14�

Para completar o quadrado
maior, acrescenta-se outro
quadrado, de lado medindo 7

Por isso, ao adicionar +49 a
ambos os membros da equação
�2 + 14� = 32 , obtemos um
trinômio quadrado perfeito no
primeiro membro.

Área do quadrado vermelho:
�� = ��

Resolução:

�2 + 14� − 32 = 0

�2 + 14� − 32 + 32 = 0 + 32

�2 + 14� = 32

�2 + 14� + 49 = 32 + 49

(� + 7)2= 81

� + 7 = ± 81

� + 7 = ±9

50. Na figura ao lado, das partes
quadradas coloridas com verde, a maior
tem área �2. A soma das áreas dos
retângulos lilases é 8�.
Determine a área do quadrado menor.

49. Qual número real você deve adicionar a cada expressão
para que se tenha um trinômio quadrado perfeito? Se
necessário, utilize a interpretação geométrica, fazendo um
esboço das figuras:
A) �2 + 8� (.....) B) �2 − 10� (.....)

C) �2 + 2� (.....) D) �2 − 12� (.....)

51. Encontre as raízes das equações abaixo usando o método
de completar quadrados:

A) �2 + 10� + 24 = 0 B) �2 − 4� + 3 = 0

C) �2 + 4� − 12 = 0 D) �2 − 2� − 3 = 0

?

52. Descubra o valor de x no quadrado mágico e
encontre o valor da soma das colunas, das linhas
e das diagonais.
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Identificar os coeficientes da equação do 2° grau

No 1° passo, deve-se apenas identificar os valores de a, b e c da equação.

�� − �� + � = �

Calcular o valor de ∆.

No 2° passo, deve-se calcular o valor de ∆ (chama-se delta ou discriminante):
∆ = �2 − 4 � � � �
∆= (−5)2−4 � 1 � 6

∆ = 25 − 24
∆= �

Calcular as raízes utilizando Bháskara:

No 3° passo, utilize a fórmula de Bháskara para encontrar as raízes (�1 e �2):

� =
−� ± �2 − 4 � � � �

2 � �

� = �

� = −�

� = �

EXEMPLO: Considerando o conjunto dos reais (ℝ), calcular as raízes da equação do 2° grau �� − �� + � = �

Dada uma equação do 2° grau do tipo

� � �2 +� � � + � = 0

Podemos utilizar a fórmula abaixo para obter suas raízes:

� =
−� ± �2 − 4 � � � �

2 � �

As raízes da equação são

�� = � e �� = �.

Conjunto-Solução: {3;2}

 Cálculo de ��:

�1 =
5 + 1

2 ⟹ �1 =
6
2 ⟹ �� = �

 Cálculo de ��:

�2 =
5 − 1

2 ⟹ �2 =
4
2 ⟹ �� = �

� =
−(−�) ± ∆

2 � � ⟹ � =
+5 ± 1

2 ⟹ � =
5 ± 1

2

53. Encontre as raízes das equações abaixo, utilizando a
fórmula de Bháskara.

A) �2 − 12� − 13 = 0

B) �2 + 4� − 21 = 0

C) �2 + 8� + 16 = 0

D) 3�2 − 2� + 1 = 0

E) 3�2 − 7� + 4 = 0

A fórmula de Bháskara,
como é conhecida apenas no
Brasil, é uma fórmula geral
para encontrar soluções de
equações quadráticas (do 2°
grau), sejam elas equações
completas ou incompletas..

No caso de ∆ < � a equação do 2°
grau não possuirá raízes reais.
No caso de ∆ = � a equação do 2°
grau possuirá 2 raízes reais iguais.
No caso de ∆ > � a equação do 2°
grau possuirá 2 raízes reais diferentes.

FÓRMULA RESOLUTIVA DE EQUAÇÕES DO 2° GRAU

Parece complicado! Mas não
é! É só seguir os passos e

não vacilar nas contas!

Considere U=ℝ.
I) �2 − 7� + 12 = 0

J) �2 + 10� + 9 = 0

F) −�2 + 3� + 10 = 0

G) 5�2 + 3� + 5 = 0

H) 9�2 − 12� + 4 = 0

54. Calcule, quando existirem, as raízes
reais das equações de 2° grau incompletas
a seguir:
A) 2�2 + 4� = 0 D) 9�2 = −72�

B) −5�2 = 0 E) 15�2 + 180 = 0

C) �2 − 1 = 0
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• Para o caso �� + � = +� , teremos:

�1 + 3 = 4 ⟹ �1 = 4 − 3 ⟹ �� = �

• Para o caso �� + � = −� , teremos:

�2 + 3 = −4 ⟹ �2 = −4 − 3 ⟹ �� = −�

As raízes da equação são �� = � e �� = −�.

Com isso, resolvemos a
equação do 2° grau
�� + �� − � = �
utilizando o método de
completar quadrados.

O valor de � + � na interpretação 
geométrica deve ser positivo, pois

é a medida do lado de um
quadrado, mas na resolução da 
equação devemos considerar

também o valor negativo.

Nesse método geométrico para encontrar raízes de uma equação do 2° grau, procuramos traçar uma figura cuja área
represente o primeiro membro da equação. Depois, completamos a figura para formar um quadrado. Vejamos mais um
exemplo, de forma mais prática.

Encontre as raízes reais da equação �� + ��� − �� = �.

Cálculo das raízes:

1ª raiz: �1 + 7 = +9

⟹ �1 = 9 − 7

⟹ �1 = 2

2ª raiz: �2 + 7 = −9

⟹ �2 = −9 − 7

⟹ �2 = −16
Logo, as raízes reais da
equação são 2 e −16.

Pelo método de completar quadrados, a

figura ao lado possui área igual a

�2 + 14�

Para completar o quadrado
maior, acrescenta-se outro
quadrado, de lado medindo 7

Por isso, ao adicionar +49 a
ambos os membros da equação
�2 + 14� = 32 , obtemos um
trinômio quadrado perfeito no
primeiro membro.

Área do quadrado vermelho:
�� = ��

Resolução:

�2 + 14� − 32 = 0

�2 + 14� − 32 + 32 = 0 + 32

�2 + 14� = 32

�2 + 14� + 49 = 32 + 49

(� + 7)2= 81

� + 7 = ± 81

� + 7 = ±9

50. Na figura ao lado, das partes
quadradas coloridas com verde, a maior
tem área �2. A soma das áreas dos
retângulos lilases é 8�.
Determine a área do quadrado menor.

49. Qual número real você deve adicionar a cada expressão
para que se tenha um trinômio quadrado perfeito? Se
necessário, utilize a interpretação geométrica, fazendo um
esboço das figuras:
A) �2 + 8� (.....) B) �2 − 10� (.....)

C) �2 + 2� (.....) D) �2 − 12� (.....)

51. Encontre as raízes das equações abaixo usando o método
de completar quadrados:

A) �2 + 10� + 24 = 0 B) �2 − 4� + 3 = 0

C) �2 + 4� − 12 = 0 D) �2 − 2� − 3 = 0

?

52. Descubra o valor de x no quadrado mágico e
encontre o valor da soma das colunas, das linhas
e das diagonais.
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Identificar os coeficientes da equação do 2° grau

No 1° passo, deve-se apenas identificar os valores de a, b e c da equação.

�� − �� + � = �

Calcular o valor de ∆.

No 2° passo, deve-se calcular o valor de ∆ (chama-se delta ou discriminante):
∆ = �2 − 4 � � � �
∆= (−5)2−4 � 1 � 6

∆ = 25 − 24
∆= �

Calcular as raízes utilizando Bháskara:

No 3° passo, utilize a fórmula de Bháskara para encontrar as raízes (�1 e �2):

� =
−� ± �2 − 4 � � � �

2 � �

� = �

� = −�

� = �

EXEMPLO: Considerando o conjunto dos reais (ℝ), calcular as raízes da equação do 2° grau �� − �� + � = �

Dada uma equação do 2° grau do tipo

� � �2 +� � � + � = 0

Podemos utilizar a fórmula abaixo para obter suas raízes:

� =
−� ± �2 − 4 � � � �

2 � �

As raízes da equação são

�� = � e �� = �.

Conjunto-Solução: {3;2}

 Cálculo de ��:

�1 =
5 + 1

2 ⟹ �1 =
6
2 ⟹ �� = �

 Cálculo de ��:

�2 =
5 − 1

2 ⟹ �2 =
4
2 ⟹ �� = �

� =
−(−�) ± ∆

2 � � ⟹ � =
+5 ± 1

2 ⟹ � =
5 ± 1

2

53. Encontre as raízes das equações abaixo, utilizando a
fórmula de Bháskara.

A) �2 − 12� − 13 = 0

B) �2 + 4� − 21 = 0

C) �2 + 8� + 16 = 0

D) 3�2 − 2� + 1 = 0

E) 3�2 − 7� + 4 = 0

A fórmula de Bháskara,
como é conhecida apenas no
Brasil, é uma fórmula geral
para encontrar soluções de
equações quadráticas (do 2°
grau), sejam elas equações
completas ou incompletas..

No caso de ∆ < � a equação do 2°
grau não possuirá raízes reais.
No caso de ∆ = � a equação do 2°
grau possuirá 2 raízes reais iguais.
No caso de ∆ > � a equação do 2°
grau possuirá 2 raízes reais diferentes.

FÓRMULA RESOLUTIVA DE EQUAÇÕES DO 2° GRAU

Parece complicado! Mas não 
é! É só seguir os passos e 

não vacilar nas contas!

Considere U=ℝ.
I) �2 − 7� + 12 = 0

J) �2 + 10� + 9 = 0

F) −�2 + 3� + 10 = 0

G) 5�2 + 3� + 5 = 0

H) 9�2 − 12� + 4 = 0

54. Calcule, quando existirem, as raízes
reais das equações de 2° grau incompletas
a seguir:
A) 2�2 + 4� = 0 D) 9�2 = −72�

B) −5�2 = 0 E) 15�2 + 180 = 0

C) �2 − 1 = 0
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SEJA BEM-VINDO(A) ao 4° bimestre! Em matemática, veremos 
conteúdos sobre noção de função, função polinomial de 1° grau (função 

afim), função polinomial de 2° grau (função quadrática), teorema de 
Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo e probabilidade.

PRODUTO CARTESIANO
Sejam, por exemplo, os conjuntos � = {5,7,9} e � = {8,9}, chamamos de produto cartesiano de A por B o novo

conjunto formado por todos os pares ordenados (�,�), em que � é um elemento de A e � é um elemento de B,
tomados um a um. A × B (LÊ-SE: A cartesiano B) corresponde ao conjunto formado pelos seguintes pares ordenados:
(5,8), (5,9), (7,8), (7,9), (8,8) e (8,9). Daí teremos: A × B = {(5,8), (5,9), (7,8), (7,9), (9,8) , (9,9)}.

Um par ordenado consiste de dois
elementos x e y, por exemplo,
tomados em uma determinada
ordem: x é o 1° elemento e y é o
2° elemento. Designamos (�,�).

Representação por diagrama de flechas:
Note que de cada

elemento de A

parte uma flecha

em direção a um

elemento de B.

55. Sendo A = {1, 2} , B = {2, 6} e C = {1, 5, 6}, efetue:

A) A × B D) B × C G) A × A

B) B × A E) C × A H) B × B

C) A × C F) C × B I) C × C

56. Dados: A × � = { 2, 6 , 2, 7 , 2, 8 } e

C × � = { 3, 3 , 3, 6 , 5, 3 , 5, 6 } ,

determine os conjuntos:

A) A C) C

B) B D) D

FUNÇÃO
Considere, por exemplo, o conjunto A = {8, 13, 14, 15}, que 

representa as medidas dos lados de quadrados e, o conjunto B = 
{64, 169, 196, 225}, que representa as áreas desses quadrados. 
No diagrama de flechas abaixo, note a função que leva os 
elementos de A ao seu quadrado em B.

 Veja que para todo elemento de A temos um único elemento de B. 
Com isso, afirmamos que existe uma função de A em B (�: A → B):
• Representamos uma função por �(�)
• O conjunto A é chamado de domínio da função, e o conjunto B

de contradomínio.
• x e y são as variáveis. A variável dependente é y e a variável

independente é x.

M
U

LT
IR

IO

• 5
• 7
• 9

• 8

• 9

A B

Dados dois conjuntos A e B.
Definimos função como uma lei que
faz corresponder a cada elemento x
do conjunto A um único elemento y
do conjunto B.

• 8
• 13
• 14
• 15

A

• 64
• 169
• 196
• 225

B
� � = �2 Lei de formação 

da função
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61. (OBMEP-Banco) Contas do Papagaio: Antônio tem um
papagaio que faz contas fantásticas com números inteiros, mas não
sabe nada sobre decimais. Quando Antônio sopra um número em
seu ouvido, o papagaio multiplica esse número por 5, depois soma
14, divide o resultado por 6, finalmente subtrai 1 e grita o resultado.
A) Se Antônio soprar o número 8, qual número o papagaio grita?
B) Se o papagaio gritou 3, qual é o número que Antônio soprou em
seu ouvido?

Considere o diagrama abaixo, sabendo que � � � e � � � :

Vamos calcular ao lado alguns valores numéricos da seguinte função:

• 10
• 12
• 17
• 25

A

• 1
• 2
• 7
• 8

B

No caso, temos y em função de x ? Nessa situação, y não é função de x, pois:
• Para um mesmo valor de x do conjunto A, temos mais do que um correspondente y no conjunto B.
• Há valor de x em A que não possui correspondente y em B.

Para que tenhamos uma função, é preciso:
** Estabelecer 2 conjuntos: um 1° conjunto, do qual tomaremos
os valores de x, e um 2° conjunto, no qual encontraremos os
valores correspondentes de y;
** Haver uma relação entre x e y de forma que a cada x
tomado no 1° conjunto corresponda um único y no 2° conjunto.

VALOR NUMÉRICO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DEℝ EM ℝ

� � = �� + �

• Para x = 0:

f 0 = 3 ⋅ 0 + 4 = 4 → f 0 = 4

• Para x = 2:
f 2 = 3 ⋅ 2 + 4 = 10 → f 2 = 10 • 0

• 2
• 5
• -3

�

• -5
• 4

• 10
• 19

�(�)

Observando o diagrama de flechas, podemos
perceber que para cada valor de x temos um único
correspondente f(x).

57. Dados os diagramas, assinale as alternativas
em que esses diagramas representam função:

58. Dado f � = 3� + 7 ( �:ℝ → ℝ ), calcule:

A) �(0) B) �(1) C) �(2) D) �(3) E) �(−1) F) �(5)

59. Dado f � = �2 + 7� + 10 ( �:ℝ → ℝ ), calcule:

A) �(0) B) �(1) C) �(2) D) �(−1) E) �(−3) F) �(−5)

60. Sendo f � = �2 + 9 (�:ℝ → ℝ), calcule � para que se tenha:

A) � � = 0 B) � � = 5 C) � � = 12 D) � � = 21

• Para x = 5:

f 5 = 3 ⋅ 5 + 4 = 19 → f 5 = 19

• Para x = −3:

• f −3 = 3 ⋅ −3 + 4 = −5 → f −3 = −5
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SEJA BEM-VINDO(A) ao 4° bimestre! Em matemática, veremos 
conteúdos sobre noção de função, função polinomial de 1° grau (função 

afim), função polinomial de 2° grau (função quadrática), teorema de
Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo e probabilidade.

PRODUTO CARTESIANO
Sejam, por exemplo, os conjuntos � = {5,7,9} e � = {8,9}, chamamos de produto cartesiano de A por B o novo

conjunto formado por todos os pares ordenados (�,�), em que � é um elemento de A e � é um elemento de B,
tomados um a um. A × B (LÊ-SE: A cartesiano B) corresponde ao conjunto formado pelos seguintes pares ordenados:
(5,8), (5,9), (7,8), (7,9), (8,8) e (8,9). Daí teremos: A × B = {(5,8), (5,9), (7,8), (7,9), (9,8) , (9,9)}.

Um par ordenado consiste de dois
elementos x e y, por exemplo,
tomados em uma determinada
ordem: x é o 1° elemento e y é o
2° elemento. Designamos (�,�).

Representação por diagrama de flechas:
Note que de cada

elemento de A

parte uma flecha

em direção a um

elemento de B.

55. Sendo A = {1, 2} , B = {2, 6} e C = {1, 5, 6}, efetue:

A) A × B D) B × C G) A × A

B) B × A E) C × A H) B × B

C) A × C F) C × B I) C × C

56. Dados: A × � = { 2, 6 , 2, 7 , 2, 8 } e

C × � = { 3, 3 , 3, 6 , 5, 3 , 5, 6 } ,

determine os conjuntos:

A) A C) C

B) B D) D

FUNÇÃO
Considere, por exemplo, o conjunto A = {8, 13, 14, 15}, que

representa as medidas dos lados de quadrados e, o conjunto B =
{64, 169, 196, 225}, que representa as áreas desses quadrados.
No diagrama de flechas abaixo, note a função que leva os
elementos de A ao seu quadrado em B.

Veja que para todo elemento de A temos um único elemento de B.
Com isso, afirmamos que existe uma função de A em B (�: A → B):
• Representamos uma função por �(�)
• O conjunto A é chamado de domínio da função, e o conjunto B

de contradomínio.
• x e y são as variáveis. A variável dependente é y e a variável

independente é x.
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Dados dois conjuntos A e B.
Definimos função como uma lei que
faz corresponder a cada elemento x
do conjunto A um único elemento y
do conjunto B.
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A

• 64
• 169
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• 225
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61. (OBMEP-Banco) Contas do Papagaio: Antônio tem um
papagaio que faz contas fantásticas com números inteiros, mas não
sabe nada sobre decimais. Quando Antônio sopra um número em
seu ouvido, o papagaio multiplica esse número por 5, depois soma
14, divide o resultado por 6, finalmente subtrai 1 e grita o resultado.
A) Se Antônio soprar o número 8, qual número o papagaio grita?
B) Se o papagaio gritou 3, qual é o número que Antônio soprou em
seu ouvido?

Considere o diagrama abaixo, sabendo que � � � e � � � :

Vamos calcular ao lado alguns valores numéricos da seguinte função:

• 10
• 12
• 17
• 25

A

• 1
• 2
• 7
• 8

B

No caso, temos y em função de x ? Nessa situação, y não é função de x, pois:
• Para um mesmo valor de x do conjunto A, temos mais do que um correspondente y no conjunto B.
• Há valor de x em A que não possui correspondente y em B.

Para que tenhamos uma função, é preciso:
** Estabelecer 2 conjuntos: um 1° conjunto, do qual tomaremos
os valores de x, e um 2° conjunto, no qual encontraremos os
valores correspondentes de y;
** Haver uma relação entre x e y de forma que a cada x
tomado no 1° conjunto corresponda um único y no 2° conjunto.

VALOR NUMÉRICO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DE ℝ EM ℝ

� � = �� + �

• Para x = 0:

f 0 = 3 ⋅ 0 + 4 = 4 → f 0 = 4

• Para x = 2:
f 2 = 3 ⋅ 2 + 4 = 10 → f 2 = 10 • 0

• 2
• 5
• -3

�

• -5
• 4

• 10
• 19

�(�)

Observando o diagrama de flechas, podemos
perceber que para cada valor de x temos um único
correspondente f(x).

57. Dados os diagramas, assinale as alternativas
em que esses diagramas representam função:

58. Dado f � = 3� + 7 ( �:ℝ → ℝ ), calcule:

A) �(0) B) �(1) C) �(2) D) �(3) E) �(−1) F) �(5)

59. Dado f � = �2 + 7� + 10 ( �:ℝ → ℝ ), calcule:

A) �(0) B) �(1) C) �(2) D) �(−1) E) �(−3) F) �(−5)

60. Sendo f � = �2 + 9 (�:ℝ → ℝ), calcule � para que se tenha:

A) � � = 0 B) � � = 5 C) � � = 12 D) � � = 21

• Para x = 5:

f 5 = 3 ⋅ 5 + 4 = 19 → f 5 = 19

• Para x = −3:

• f −3 = 3 ⋅ −3 + 4 = −5 → f −3 = −5
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SEJA BEM-VINDO(A) ao 4° bimestre! Em matemática, veremos 
conteúdos sobre noção de função, função polinomial de 1° grau (função 

afim), função polinomial de 2° grau (função quadrática), teorema de 
Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo e probabilidade.

PRODUTO CARTESIANO
Sejam, por exemplo, os conjuntos � = {5,7,9} e � = {8,9}, chamamos de produto cartesiano de A por B o novo

conjunto formado por todos os pares ordenados (�,�), em que � é um elemento de A e � é um elemento de B,
tomados um a um. A × B (LÊ-SE: A cartesiano B) corresponde ao conjunto formado pelos seguintes pares ordenados:
(5,8), (5,9), (7,8), (7,9), (8,8) e (8,9). Daí teremos: A × B = {(5,8), (5,9), (7,8), (7,9), (9,8) , (9,9)}.

Um par ordenado consiste de dois
elementos x e y, por exemplo,
tomados em uma determinada
ordem: x é o 1° elemento e y é o
2° elemento. Designamos (�,�).

Representação por diagrama de flechas:
Note que de cada

elemento de A

parte uma flecha

em direção a um

elemento de B.

55. Sendo A = {1, 2} , B = {2, 6} e C = {1, 5, 6}, efetue:

A) A × B D) B × C G) A × A

B) B × A E) C × A H) B × B

C) A × C F) C × B I) C × C

56. Dados: A × � = { 2, 6 , 2, 7 , 2, 8 } e

C × � = { 3, 3 , 3, 6 , 5, 3 , 5, 6 } ,

determine os conjuntos:

A) A C) C

B) B D) D

FUNÇÃO
Considere, por exemplo, o conjunto A = {8, 13, 14, 15}, que 

representa as medidas dos lados de quadrados e, o conjunto B = 
{64, 169, 196, 225}, que representa as áreas desses quadrados. 
No diagrama de flechas abaixo, note a função que leva os 
elementos de A ao seu quadrado em B.

 Veja que para todo elemento de A temos um único elemento de B. 
Com isso, afirmamos que existe uma função de A em B (�: A → B):
• Representamos uma função por �(�)
• O conjunto A é chamado de domínio da função, e o conjunto B

de contradomínio.
• x e y são as variáveis. A variável dependente é y e a variável

independente é x.

M
U

LT
IR

IO

• 5
• 7
• 9

• 8

• 9

A B

Dados dois conjuntos A e B.
Definimos função como uma lei que
faz corresponder a cada elemento x
do conjunto A um único elemento y
do conjunto B.

• 8
• 13
• 14
• 15

A

• 64
• 169
• 196
• 225

B
� � = �2 Lei de formação 

da função
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61. (OBMEP-Banco) Contas do Papagaio: Antônio tem um
papagaio que faz contas fantásticas com números inteiros, mas não
sabe nada sobre decimais. Quando Antônio sopra um número em
seu ouvido, o papagaio multiplica esse número por 5, depois soma
14, divide o resultado por 6, finalmente subtrai 1 e grita o resultado.
A) Se Antônio soprar o número 8, qual número o papagaio grita?
B) Se o papagaio gritou 3, qual é o número que Antônio soprou em
seu ouvido?

Considere o diagrama abaixo, sabendo que � � � e � � � :

Vamos calcular ao lado alguns valores numéricos da seguinte função:

• 10
• 12
• 17
• 25

A

• 1
• 2
• 7
• 8

B

No caso, temos y em função de x ? Nessa situação, y não é função de x, pois:
• Para um mesmo valor de x do conjunto A, temos mais do que um correspondente y no conjunto B.
• Há valor de x em A que não possui correspondente y em B.

Para que tenhamos uma função, é preciso:
** Estabelecer 2 conjuntos: um 1° conjunto, do qual tomaremos
os valores de x, e um 2° conjunto, no qual encontraremos os
valores correspondentes de y;
** Haver uma relação entre x e y de forma que a cada x
tomado no 1° conjunto corresponda um único y no 2° conjunto.

VALOR NUMÉRICO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DEℝ EM ℝ

� � = �� + �

• Para x = 0:

f 0 = 3 ⋅ 0 + 4 = 4 → f 0 = 4

• Para x = 2:
f 2 = 3 ⋅ 2 + 4 = 10 → f 2 = 10 • 0

• 2
• 5
• -3

�

• -5
• 4

• 10
• 19

�(�)

Observando o diagrama de flechas, podemos
perceber que para cada valor de x temos um único
correspondente f(x).

57. Dados os diagramas, assinale as alternativas
em que esses diagramas representam função:

58. Dado f � = 3� + 7 ( �:ℝ → ℝ ), calcule:

A) �(0) B) �(1) C) �(2) D) �(3) E) �(−1) F) �(5)

59. Dado f � = �2 + 7� + 10 ( �:ℝ → ℝ ), calcule:

A) �(0) B) �(1) C) �(2) D) �(−1) E) �(−3) F) �(−5)

60. Sendo f � = �2 + 9 (�:ℝ → ℝ), calcule � para que se tenha:

A) � � = 0 B) � � = 5 C) � � = 12 D) � � = 21

• Para x = 5:

f 5 = 3 ⋅ 5 + 4 = 19 → f 5 = 19

• Para x = −3:

• f −3 = 3 ⋅ −3 + 4 = −5 → f −3 = −5
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SEJA BEM-VINDO(A) ao 4° bimestre! Em matemática, veremos 
conteúdos sobre noção de função, função polinomial de 1° grau (função 

afim), função polinomial de 2° grau (função quadrática), teorema de
Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo e probabilidade.

PRODUTO CARTESIANO
Sejam, por exemplo, os conjuntos � = {5,7,9} e � = {8,9}, chamamos de produto cartesiano de A por B o novo

conjunto formado por todos os pares ordenados (�,�), em que � é um elemento de A e � é um elemento de B,
tomados um a um. A × B (LÊ-SE: A cartesiano B) corresponde ao conjunto formado pelos seguintes pares ordenados:
(5,8), (5,9), (7,8), (7,9), (8,8) e (8,9). Daí teremos: A × B = {(5,8), (5,9), (7,8), (7,9), (9,8) , (9,9)}.

Um par ordenado consiste de dois
elementos x e y, por exemplo,
tomados em uma determinada
ordem: x é o 1° elemento e y é o
2° elemento. Designamos (�,�).

Representação por diagrama de flechas:
Note que de cada

elemento de A

parte uma flecha

em direção a um

elemento de B.

55. Sendo A = {1, 2} , B = {2, 6} e C = {1, 5, 6}, efetue:

A) A × B D) B × C G) A × A

B) B × A E) C × A H) B × B

C) A × C F) C × B I) C × C

56. Dados: A × � = { 2, 6 , 2, 7 , 2, 8 } e

C × � = { 3, 3 , 3, 6 , 5, 3 , 5, 6 } ,

determine os conjuntos:

A) A C) C

B) B D) D

FUNÇÃO
Considere, por exemplo, o conjunto A = {8, 13, 14, 15}, que

representa as medidas dos lados de quadrados e, o conjunto B =
{64, 169, 196, 225}, que representa as áreas desses quadrados.
No diagrama de flechas abaixo, note a função que leva os
elementos de A ao seu quadrado em B.

Veja que para todo elemento de A temos um único elemento de B.
Com isso, afirmamos que existe uma função de A em B (�: A → B):
• Representamos uma função por �(�)
• O conjunto A é chamado de domínio da função, e o conjunto B

de contradomínio.
• x e y são as variáveis. A variável dependente é y e a variável

independente é x.

M
U

LT
IR

IO

• 5
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• 9

• 8

• 9

A B

Dados dois conjuntos A e B.
Definimos função como uma lei que
faz corresponder a cada elemento x
do conjunto A um único elemento y
do conjunto B.

• 8
• 13
• 14
• 15

A

• 64
• 169
• 196
• 225

B
� � = �2 Lei de formação

da função
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61. (OBMEP-Banco) Contas do Papagaio: Antônio tem um
papagaio que faz contas fantásticas com números inteiros, mas não
sabe nada sobre decimais. Quando Antônio sopra um número em
seu ouvido, o papagaio multiplica esse número por 5, depois soma
14, divide o resultado por 6, finalmente subtrai 1 e grita o resultado.
A) Se Antônio soprar o número 8, qual número o papagaio grita?
B) Se o papagaio gritou 3, qual é o número que Antônio soprou em
seu ouvido?

Considere o diagrama abaixo, sabendo que � � � e � � � :

Vamos calcular ao lado alguns valores numéricos da seguinte função:

• 10
• 12
• 17
• 25

A

• 1
• 2
• 7
• 8

B

No caso, temos y em função de x ? Nessa situação, y não é função de x, pois:
• Para um mesmo valor de x do conjunto A, temos mais do que um correspondente y no conjunto B.
• Há valor de x em A que não possui correspondente y em B.

Para que tenhamos uma função, é preciso:
** Estabelecer 2 conjuntos: um 1° conjunto, do qual tomaremos
os valores de x, e um 2° conjunto, no qual encontraremos os
valores correspondentes de y;
** Haver uma relação entre x e y de forma que a cada x
tomado no 1° conjunto corresponda um único y no 2° conjunto.

VALOR NUMÉRICO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DE ℝ EM ℝ

� � = �� + �

• Para x = 0:

f 0 = 3 ⋅ 0 + 4 = 4 → f 0 = 4

• Para x = 2:
f 2 = 3 ⋅ 2 + 4 = 10 → f 2 = 10 • 0

• 2
• 5
• -3

�

• -5
• 4

• 10
• 19

�(�)

Observando o diagrama de flechas, podemos
perceber que para cada valor de x temos um único
correspondente f(x).

57. Dados os diagramas, assinale as alternativas
em que esses diagramas representam função:

58. Dado f � = 3� + 7 ( �:ℝ → ℝ ), calcule:

A) �(0) B) �(1) C) �(2) D) �(3) E) �(−1) F) �(5)

59. Dado f � = �2 + 7� + 10 ( �:ℝ → ℝ ), calcule:

A) �(0) B) �(1) C) �(2) D) �(−1) E) �(−3) F) �(−5)

60. Sendo f � = �2 + 9 (�:ℝ → ℝ), calcule � para que se tenha:

A) � � = 0 B) � � = 5 C) � � = 12 D) � � = 21

• Para x = 5:

f 5 = 3 ⋅ 5 + 4 = 19 → f 5 = 19

• Para x = −3:

• f −3 = 3 ⋅ −3 + 4 = −5 → f −3 = −5
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Será que é possível 
representar 

graficamente a 
função do 1° grau no 

plano cartesiano?

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NO PLANO CARTESIANO

FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1° GRAU (FUNÇÃO AFIM)

O plano cartesiano é um sistema composto de duas
retas numeradas, uma horizontal, denominada eixo das
abscissas (eixo x), e outra vertical, denominada eixo das
ordenadas (eixo y), que se cruzam perpendicularmente
em um único ponto, chamado origem. Na localização do
ponto B (2, 4) no plano cartesiano, por exemplo, o número
2 indica a posição de B em relação ao eixo das abscissas,
e o 4 indica a posição de B em relação ao eixo das
ordenadas. O número 2 é chamado abscissa do ponto B,
e o 4, ordenada de B. Observe a localização dos demais
pontos no plano cartesiano ao lado:

� �,� � −�,� � −�,−�

� �,� � �,� � �,−�

0 1 2 3 4 5

2

1

3

4

5

−1

−2

−3

−4

−5

−1−2−3−4−5 �

�

�𝟑𝟑 ���������
(- , -)

�𝟑𝟑 ���������
( - , +)

�𝟑𝟑 ���������
(+ , +)

�𝟑𝟑 ���������
(+ , -)

���𝐸𝐸𝐸𝐸 ��𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂������𝑑𝑑𝑑𝑑

���𝐸𝐸𝐸𝐸 ��𝑑𝑑𝑑𝑑  ��𝑑𝑑𝑑𝑑��𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑑𝑑

�
�

�

𝑫𝑫𝑫𝑫

𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑭𝑭𝑭𝑭
No par ordenado, primeiro aparece o valor das
abscissas, e depois das ordenadas (�,�)

Observe a seguinte situação:
Uma corrida de táxi custa o preço da bandeirada mais um determinado
preço por quilômetro rodado. Se a bandeirada custa R$ 7,30 e o quilômetro
rodado custa R$ 4,55, observe a função que representa essa situação:

� = 7,30 + 4,55 ⋅ �

Preço da corrida Bandeirada Quilômetro rodado

Na situação descrita acima, o preço da corrida de táxi pode ser obtido
através de uma fórmula do tipo � = �� + � (o mesmo que � � =
�� + �). Em que a e b são números reais conhecidos. Funções assim,
definidas para todo x real, são denominadas funções polinomiais do
1° grau (ou apenas Função do 1° grau).

62. Observe o plano
cartesiano ao lado e escreva
os pares ordenados que
representam os pontos A, B,
C, D, E, F e G:
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63. O ponto � −��, � pertence a
qual quadrante?
A) 1° B) 2° C) 3° D) 4°

64. O ponto � �,− �� pertence a
qual quadrante?
A) 1° B) 2° C) 3° D) 4°

Uma função do tipo � � = �� +
�, com � e � números reais (� ≠
0), definida ℝ em ℝ (domínio nos
reais e contradomínio nos reais), é
chamada função do 1° grau.
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Para construirmos o gráfico de uma função do tipo � � = �� + � , com x real, inicialmente construímos um quadro e
atribuímos valores a x. Calculamos os valores correspondentes de y e obtemos os pares ordenados (x, y). Em seguida,
localizamos no plano cartesiano o ponto correspondente a cada par ordenado obtido. Como x representa um número
real, podemos atribuir a ele infinitos números reais correspondentes para y. Assim, entre os pontos indicados no plano
cartesiano, podemos indicar infinitos pontos para obter o gráfico de � � = �� + �. Veja os exemplos:

GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DE 1° GRAU

� � = �� + � �����

� y = 2 ⋅ 0 + 1 = 1 (0, 1)

� y = 2 ⋅ 1 + 1 = 3 (1, 3)

� y = 2 ⋅ 2 + 1 = 5 (2, 5)

−� y = 2 ⋅ −1 + 1 = −1 (−1,−1)

� � = −� + � �����

� y = −0 + 2 = 2 (0, 2)

� y = −1 + 2 = 1 (1, 1)

EXEMPLO 1:

EXEMPLO 2:
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O gráfico de uma função
afim (função do 1° grau) é
uma reta não perpendicular
ao eixo x. Assim, para traçar
o gráfico de uma função do 1°
grau é suficiente definir
apenas dois de seus pontos.

ZERO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DE 1° GRAU
Chamamos zero de uma função f todo valor em x em que se

tenha � � = �. Para determinar o zero de uma função do tipo
� � = �� + �, temos de obter o valor de x para qual � � = �,
ou seja, resolver a equação do primeiro grau em x, �� + � = �.

O gráfico de uma função de 1° grau (� ≠
�) possui interseção com o eixo x em um
único ponto, cuja abscissa corresponde ao
zero da função.

EXEMPLO 1:
Calcular o zero da função f dada por � � = �� + ��.

EXEMPLO 2:

� � = 5� + 10

0 = 5� + 10

5� + 10 = 0

5� + 10 − 10 = 0 − 10

5� = −10

5�
5 =

−10
5

� = −�

Inicialmente, substituímos � � por zero e depois,
resolvemos a equação.

Portanto, o zero da
função � é � = −�

Ponto (−�,�)

Fazendo � = �, teremos:

� = 2� − 2

2� − 2 = 0

2� = 2

� =
2
2

� = �

Portanto, o zero dessa função é �.

Ponto (�,�)

Observe que, em ambos os gráficos, o
zero da função é a abscissa do ponto em
que a reta intercepta o eixo y.
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Será que é possível 
representar 

graficamente a
função do 1° grau no 

plano cartesiano?

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NO PLANO CARTESIANO

FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1° GRAU (FUNÇÃO AFIM)

O plano cartesiano é um sistema composto de duas
retas numeradas, uma horizontal, denominada eixo das
abscissas (eixo x), e outra vertical, denominada eixo das
ordenadas (eixo y), que se cruzam perpendicularmente
em um único ponto, chamado origem. Na localização do
ponto B (2, 4) no plano cartesiano, por exemplo, o número
2 indica a posição de B em relação ao eixo das abscissas,
e o 4 indica a posição de B em relação ao eixo das
ordenadas. O número 2 é chamado abscissa do ponto B,
e o 4, ordenada de B. Observe a localização dos demais
pontos no plano cartesiano ao lado:

� �,� � −�,� � −�,−�

� �,� � �,� � �,−�

0 1 2 3 4 5

2

1

3

4

5

−1

−2

−3

−4

−5

−1−2−3−4−5 �

�

�𝟑𝟑 ���������
(- , -)

�𝟑𝟑 ���������
( - , +)

�𝟑𝟑 ���������
(+ , +)

�𝟑𝟑 ���������
(+ , -)

���𝐸𝐸𝐸𝐸 ��𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂������𝑑𝑑𝑑𝑑

���𝐸𝐸𝐸𝐸 ��𝑑𝑑𝑑𝑑 ��𝑑𝑑𝑑𝑑��𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑑𝑑

�
�

�

𝑫𝑫𝑫𝑫

𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑭𝑭𝑭𝑭
No par ordenado, primeiro aparece o valor das
abscissas, e depois das ordenadas (�,�)

Observe a seguinte situação:
Uma corrida de táxi custa o preço da bandeirada mais um determinado
preço por quilômetro rodado. Se a bandeirada custa R$ 7,30 e o quilômetro
rodado custa R$ 4,55, observe a função que representa essa situação:

� = 7,30 + 4,55 ⋅ �

Preço da corrida Bandeirada Quilômetro rodado

Na situação descrita acima, o preço da corrida de táxi pode ser obtido
através de uma fórmula do tipo � = �� + � (o mesmo que � � =
�� + �). Em que a e b são números reais conhecidos. Funções assim,
definidas para todo x real, são denominadas funções polinomiais do
1° grau (ou apenas Função do 1° grau).

62. Observe o plano
cartesiano ao lado e escreva
os pares ordenados que
representam os pontos A, B,
C, D, E, F e G:
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63. O ponto � −��, � pertence a
qual quadrante?
A) 1° B) 2° C) 3° D) 4°

64. O ponto � �,− �� pertence a
qual quadrante?
A) 1° B) 2° C) 3° D) 4°

Uma função do tipo � � = �� +
�, com � e � números reais (� ≠
0), definida ℝ em ℝ (domínio nos
reais e contradomínio nos reais), é
chamada função do 1° grau.
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Para construirmos o gráfico de uma função do tipo � � = �� + � , com x real, inicialmente construímos um quadro e
atribuímos valores a x. Calculamos os valores correspondentes de y e obtemos os pares ordenados (x, y). Em seguida,
localizamos no plano cartesiano o ponto correspondente a cada par ordenado obtido. Como x representa um número
real, podemos atribuir a ele infinitos números reais correspondentes para y. Assim, entre os pontos indicados no plano
cartesiano, podemos indicar infinitos pontos para obter o gráfico de � � = �� + �. Veja os exemplos:

GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DE 1° GRAU

� � = �� + � �����

� y = 2 ⋅ 0 + 1 = 1 (0, 1)

� y = 2 ⋅ 1 + 1 = 3 (1, 3)

� y = 2 ⋅ 2 + 1 = 5 (2, 5)

−� y = 2 ⋅ −1 + 1 = −1 (−1,−1)

� � = −� + � �����

� y = −0 + 2 = 2 (0, 2)

� y = −1 + 2 = 1 (1, 1)

EXEMPLO 1:

EXEMPLO 2:
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O gráfico de uma função
afim (função do 1° grau) é
uma reta não perpendicular
ao eixo x. Assim, para traçar
o gráfico de uma função do 1°
grau é suficiente definir
apenas dois de seus pontos.

ZERO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DE 1° GRAU
Chamamos zero de uma função f todo valor em x em que se

tenha � � = �. Para determinar o zero de uma função do tipo
� � = �� + �, temos de obter o valor de x para qual � � = �,
ou seja, resolver a equação do primeiro grau em x, �� + � = �.

O gráfico de uma função de 1° grau (� ≠
�) possui interseção com o eixo x em um
único ponto, cuja abscissa corresponde ao
zero da função.

EXEMPLO 1:
Calcular o zero da função f dada por � � = �� + ��.

EXEMPLO 2:

� � = 5� + 10

0 = 5� + 10

5� + 10 = 0

5� + 10 − 10 = 0 − 10

5� = −10

5�
5 =

−10
5

� = −�

Inicialmente, substituímos � � por zero e depois,
resolvemos a equação.

Portanto, o zero da
função � é � = −�

Ponto (−�,�)

Fazendo � = �, teremos:

� = 2� − 2

2� − 2 = 0

2� = 2

� =
2
2

� = �

Portanto, o zero dessa função é �.

Ponto (�,�)

Observe que, em ambos os gráficos, o
zero da função é a abscissa do ponto em
que a reta intercepta o eixo y.
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Será que é possível 
representar 

graficamente a 
função do 1° grau no 

plano cartesiano?

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NO PLANO CARTESIANO

FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1° GRAU (FUNÇÃO AFIM)

O plano cartesiano é um sistema composto de duas
retas numeradas, uma horizontal, denominada eixo das
abscissas (eixo x), e outra vertical, denominada eixo das
ordenadas (eixo y), que se cruzam perpendicularmente
em um único ponto, chamado origem. Na localização do
ponto B (2, 4) no plano cartesiano, por exemplo, o número
2 indica a posição de B em relação ao eixo das abscissas,
e o 4 indica a posição de B em relação ao eixo das
ordenadas. O número 2 é chamado abscissa do ponto B,
e o 4, ordenada de B. Observe a localização dos demais
pontos no plano cartesiano ao lado:

� �,� � −�,� � −�,−�

� �,� � �,� � �,−�

0 1 2 3 4 5

2

1

3

4

5

−1

−2

−3

−4

−5

−1−2−3−4−5 �

�

�𝟑𝟑 ���������
(- , -)

�𝟑𝟑 ���������
( - , +)

�𝟑𝟑 ���������
(+ , +)

�𝟑𝟑 ���������
(+ , -)

���𝐸𝐸𝐸𝐸 ��𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂������𝑑𝑑𝑑𝑑

���𝐸𝐸𝐸𝐸 ��𝑑𝑑𝑑𝑑  ��𝑑𝑑𝑑𝑑��𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑑𝑑

�
�

�

𝑫𝑫𝑫𝑫

𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑭𝑭𝑭𝑭
No par ordenado, primeiro aparece o valor das
abscissas, e depois das ordenadas (�,�)

Observe a seguinte situação:
Uma corrida de táxi custa o preço da bandeirada mais um determinado
preço por quilômetro rodado. Se a bandeirada custa R$ 7,30 e o quilômetro
rodado custa R$ 4,55, observe a função que representa essa situação:

� = 7,30 + 4,55 ⋅ �

Preço da corrida Bandeirada Quilômetro rodado

Na situação descrita acima, o preço da corrida de táxi pode ser obtido
através de uma fórmula do tipo � = �� + � (o mesmo que � � =
�� + �). Em que a e b são números reais conhecidos. Funções assim,
definidas para todo x real, são denominadas funções polinomiais do
1° grau (ou apenas Função do 1° grau).

62. Observe o plano
cartesiano ao lado e escreva
os pares ordenados que
representam os pontos A, B,
C, D, E, F e G:
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63. O ponto � −��, � pertence a
qual quadrante?
A) 1° B) 2° C) 3° D) 4°

64. O ponto � �,− �� pertence a
qual quadrante?
A) 1° B) 2° C) 3° D) 4°

Uma função do tipo � � = �� +
�, com � e � números reais (� ≠
0), definida ℝ em ℝ (domínio nos
reais e contradomínio nos reais), é
chamada função do 1° grau.
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Para construirmos o gráfico de uma função do tipo � � = �� + � , com x real, inicialmente construímos um quadro e
atribuímos valores a x. Calculamos os valores correspondentes de y e obtemos os pares ordenados (x, y). Em seguida,
localizamos no plano cartesiano o ponto correspondente a cada par ordenado obtido. Como x representa um número
real, podemos atribuir a ele infinitos números reais correspondentes para y. Assim, entre os pontos indicados no plano
cartesiano, podemos indicar infinitos pontos para obter o gráfico de � � = �� + �. Veja os exemplos:

GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DE 1° GRAU

� � = �� + � �����

� y = 2 ⋅ 0 + 1 = 1 (0, 1)

� y = 2 ⋅ 1 + 1 = 3 (1, 3)

� y = 2 ⋅ 2 + 1 = 5 (2, 5)

−� y = 2 ⋅ −1 + 1 = −1 (−1,−1)

� � = −� + � �����

� y = −0 + 2 = 2 (0, 2)

� y = −1 + 2 = 1 (1, 1)

EXEMPLO 1:

EXEMPLO 2:
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O gráfico de uma função
afim (função do 1° grau) é
uma reta não perpendicular
ao eixo x. Assim, para traçar
o gráfico de uma função do 1°
grau é suficiente definir
apenas dois de seus pontos.

ZERO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DE 1° GRAU
Chamamos zero de uma função f todo valor em x em que se

tenha � � = �. Para determinar o zero de uma função do tipo
� � = �� + �, temos de obter o valor de x para qual � � = �,
ou seja, resolver a equação do primeiro grau em x, �� + � = �.

O gráfico de uma função de 1° grau (� ≠
�) possui interseção com o eixo x em um
único ponto, cuja abscissa corresponde ao
zero da função.

EXEMPLO 1:
Calcular o zero da função f dada por � � = �� + ��.

EXEMPLO 2:

� � = 5� + 10

0 = 5� + 10

5� + 10 = 0

5� + 10 − 10 = 0 − 10

5� = −10

5�
5 =

−10
5

� = −�

Inicialmente, substituímos � � por zero e depois,
resolvemos a equação.

Portanto, o zero da
função � é � = −�

Ponto (−�,�)

Fazendo � = �, teremos:

� = 2� − 2

2� − 2 = 0

2� = 2

� =
2
2

� = �

Portanto, o zero dessa função é �.

Ponto (�,�)

Observe que, em ambos os gráficos, o
zero da função é a abscissa do ponto em
que a reta intercepta o eixo y.
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Será que é possível 
representar 

graficamente a
função do 1° grau no 

plano cartesiano?

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NO PLANO CARTESIANO

FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1° GRAU (FUNÇÃO AFIM)

O plano cartesiano é um sistema composto de duas
retas numeradas, uma horizontal, denominada eixo das
abscissas (eixo x), e outra vertical, denominada eixo das
ordenadas (eixo y), que se cruzam perpendicularmente
em um único ponto, chamado origem. Na localização do
ponto B (2, 4) no plano cartesiano, por exemplo, o número
2 indica a posição de B em relação ao eixo das abscissas,
e o 4 indica a posição de B em relação ao eixo das
ordenadas. O número 2 é chamado abscissa do ponto B,
e o 4, ordenada de B. Observe a localização dos demais
pontos no plano cartesiano ao lado:

� �,� � −�,� � −�,−�

� �,� � �,� � �,−�

0 1 2 3 4 5

2

1

3

4

5

−1

−2

−3

−4

−5

−1−2−3−4−5 �

�

�𝟑𝟑 ���������
(- , -)

�𝟑𝟑 ���������
( - , +)

�𝟑𝟑 ���������
(+ , +)

�𝟑𝟑 ���������
(+ , -)

���𝐸𝐸𝐸𝐸 ��𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂������𝑑𝑑𝑑𝑑

���𝐸𝐸𝐸𝐸 ��𝑑𝑑𝑑𝑑 ��𝑑𝑑𝑑𝑑��𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑑𝑑

�
�

�

𝑫𝑫𝑫𝑫

𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑭𝑭𝑭𝑭
No par ordenado, primeiro aparece o valor das
abscissas, e depois das ordenadas (�,�)

Observe a seguinte situação:
Uma corrida de táxi custa o preço da bandeirada mais um determinado
preço por quilômetro rodado. Se a bandeirada custa R$ 7,30 e o quilômetro
rodado custa R$ 4,55, observe a função que representa essa situação:

� = 7,30 + 4,55 ⋅ �

Preço da corrida Bandeirada Quilômetro rodado

Na situação descrita acima, o preço da corrida de táxi pode ser obtido
através de uma fórmula do tipo � = �� + � (o mesmo que � � =
�� + �). Em que a e b são números reais conhecidos. Funções assim,
definidas para todo x real, são denominadas funções polinomiais do
1° grau (ou apenas Função do 1° grau).

62. Observe o plano
cartesiano ao lado e escreva
os pares ordenados que
representam os pontos A, B,
C, D, E, F e G:
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63. O ponto � −��, � pertence a
qual quadrante?
A) 1° B) 2° C) 3° D) 4°

64. O ponto � �,− �� pertence a
qual quadrante?
A) 1° B) 2° C) 3° D) 4°

Uma função do tipo � � = �� +
�, com � e � números reais (� ≠
0), definida ℝ em ℝ (domínio nos
reais e contradomínio nos reais), é
chamada função do 1° grau.
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Para construirmos o gráfico de uma função do tipo � � = �� + � , com x real, inicialmente construímos um quadro e
atribuímos valores a x. Calculamos os valores correspondentes de y e obtemos os pares ordenados (x, y). Em seguida,
localizamos no plano cartesiano o ponto correspondente a cada par ordenado obtido. Como x representa um número
real, podemos atribuir a ele infinitos números reais correspondentes para y. Assim, entre os pontos indicados no plano
cartesiano, podemos indicar infinitos pontos para obter o gráfico de � � = �� + �. Veja os exemplos:

GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DE 1° GRAU

� � = �� + � �����

� y = 2 ⋅ 0 + 1 = 1 (0, 1)

� y = 2 ⋅ 1 + 1 = 3 (1, 3)

� y = 2 ⋅ 2 + 1 = 5 (2, 5)

−� y = 2 ⋅ −1 + 1 = −1 (−1,−1)

� � = −� + � �����

� y = −0 + 2 = 2 (0, 2)

� y = −1 + 2 = 1 (1, 1)

EXEMPLO 1:

EXEMPLO 2:
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O gráfico de uma função
afim (função do 1° grau) é
uma reta não perpendicular
ao eixo x. Assim, para traçar
o gráfico de uma função do 1°
grau é suficiente definir
apenas dois de seus pontos.

ZERO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DE 1° GRAU
Chamamos zero de uma função f todo valor em x em que se

tenha � � = �. Para determinar o zero de uma função do tipo
� � = �� + �, temos de obter o valor de x para qual � � = �,
ou seja, resolver a equação do primeiro grau em x, �� + � = �.

O gráfico de uma função de 1° grau (� ≠
�) possui interseção com o eixo x em um
único ponto, cuja abscissa corresponde ao
zero da função.

EXEMPLO 1:
Calcular o zero da função f dada por � � = �� + ��.

EXEMPLO 2:

� � = 5� + 10

0 = 5� + 10

5� + 10 = 0

5� + 10 − 10 = 0 − 10

5� = −10

5�
5 =

−10
5

� = −�

Inicialmente, substituímos � � por zero e depois,
resolvemos a equação.

Portanto, o zero da
função � é � = −�

Ponto (−�,�)

Fazendo � = �, teremos:

� = 2� − 2

2� − 2 = 0

2� = 2

� =
2
2

� = �

Portanto, o zero dessa função é �.

Ponto (�,�)

Observe que, em ambos os gráficos, o
zero da função é a abscissa do ponto em
que a reta intercepta o eixo y.
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65. Identifique, dentre as funções abaixo, quais são
funções de 1° grau:

A) y = x − 5 D) y = 1

B) y = 4 − 2x E) f x = x2 + 5x + 4

C) f x = −5 − 3x F) f x = x

70. Construa o gráfico das seguintes funções
polinomiais de 1° grau no plano cartesiano abaixo:
A) y = −3x + 2

B) y = 2x + 1

C) f x = 3x

66. Dados a e b, escreva a lei de cada função do 1° grau,
em que � � = �� + �:

A) a = 2 e b = −1 C) a = 2 e b = −1
2

B) a = 1
2

e b = 0 D) a = −1
3

e b = −1
3

67. Dada a função definida por � � = 5� − 4, com x
real, determine o valor de:
A) f(−1)
B) � − 3

5
C) O valor de x para que se tenha f(x) = 6
D) O valor de x para que se tenha f(x) = 0

68. Considerando a função dada por � � = 1 − 2�, com
x real, responda:

A) Para x = 5, quanto vale y?

B) Para x = −6, quanto vale y?

C) Para que valor de x se tem f x = −15?

69. (CP II) Na figura abaixo, temos uma sequência de
operações que devem ser efetuadas com uma número real
de “entrada”:

A) Se o valor de entrada é 5, qual é o resultado?
B) Chame de x o valor de entrada e obtenha uma
expressão simplificada para o valor do resultado
C) Utilizando a expressão obtida no item b, determine o(s)
valor(es) de entrada quando o resultado é 18.

entrada

Multiplique 
por 2

Some 3

eleve ao 
quadrado

subtraia 7

resultado

71. Determine o zero da função afim, cujo gráfico é
apresentado em cada um dos itens:

A) B) C)

72. Para cada função, cuja lei de formação é apresentada
a seguir, determine o zero e as coordenadas do ponto de
intersecção do gráfico com o eixo x:

A) y = 6x − 1 B) y = 7
3

x C) f x = −6x + 60
D) f x = −1,6x E) f x = 3x + 6 F) y = −1

7
x + 2

73. Na confecção de certo produto, a fábrica ALM Ltda.
tem um custo fixo de R$ 100.000,00 mais R$ 50,00 por
unidade produzida.

A) Qual é a fórmula do custo y (em reais) para produzir x
unidades?
B) Qual é o custo para produzir 10000 unidades?
C) Se na venda de 10000 unidades a ALM deseja ter um
lucro de R$ 500.000,00 , qual deve ser o preço de venda
de cada unidade?

D) y = −2x + 3

E) f x = −2x + 1

F) f x = x + 3
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FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU (FUNÇÃO QUADRÁTICA)

Uma função polinomial do 2° grau é toda
função do tipo �(�) = ��� + �� + � ,
com �, � e � números reais e � � � , e é
definida para todo � real
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75. Quais leis de formação correspondem à de funções
quadráticas?
A) f x = 5x2 + 9x + 7 C) h x = x2 + 1

B) t x = 2x3 − 10x2 − 8 D) m x = 0x2 − 14� + 1

76. Qual é o valor de y correspondente a � = 1
2

na função � = −40x2 + 18�?

77. Quais são os valores de x para os quais
� = −13 na função � = 2x2 + 5� − 13?

 �, � e � são números reais;
 � é o coeficiente real de �� com � � �.
 � é o coeficiente real de �.
 � é um coeficiente real, também chamado de termo

independente. Exemplos de função quadrática:

 �(�) = �2 + �� + 1
 �(�) = −��2 + ��
 � � = ��2 − 16

RECONHECIMENTO SE UM GRÁFICO REPRESENTA UMA FUNÇÃO
Para saber se determinado gráfico, no trecho apresentado, representa uma função,

precisamos verificar se, para cada valor que a variável x pode assumir, existe um único
valor de y correspondente. Assim, se pelo menos um valor de x estiver associado a mais de
um valor de y, o gráfico não representa uma função. Observe os exemplos:

O gráfico é de uma função.
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O gráfico não é de uma
função, pois, por exemplo,
para � = 2 estão associados
os valores � = 1 e � = 3.
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Um modo prático para
verificar se um gráfico
representa uma função é
traçando retas paralelas ao
eixo y. Se cada reta
possível de ser traçada
intersectar o gráfico em um
único ponto, ele representa
uma função. Se ao menos
uma dessas retas possuir
intersecção em dois ou mais
pontos, esse gráfico não
representa uma função.

74. Entre as figuras seguintes, assinale aquelas que podem representar o gráfico de uma função é:

A) B) C) D) E)  F)

G) H)  I)  J) K)  L)
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65. Identifique, dentre as funções abaixo, quais são
funções de 1° grau:

A) y = x − 5 D) y = 1

B) y = 4 − 2x E) f x = x2 + 5x + 4

C) f x = −5 − 3x F) f x = x

70. Construa o gráfico das seguintes funções
polinomiais de 1° grau no plano cartesiano abaixo:
A) y = −3x + 2

B) y = 2x + 1

C) f x = 3x

66. Dados a e b, escreva a lei de cada função do 1° grau,
em que � � = �� + �:

A) a = 2 e b = −1 C) a = 2 e b = −1
2

B) a = 1
2

e b = 0 D) a = −1
3

e b = −1
3

67. Dada a função definida por � � = 5� − 4, com x
real, determine o valor de:
A) f(−1)
B) � − 3

5
C) O valor de x para que se tenha f(x) = 6
D) O valor de x para que se tenha f(x) = 0

68. Considerando a função dada por � � = 1 − 2�, com
x real, responda:

A) Para x = 5, quanto vale y?

B) Para x = −6, quanto vale y?

C) Para que valor de x se tem f x = −15?

69. (CP II) Na figura abaixo, temos uma sequência de
operações que devem ser efetuadas com uma número real
de “entrada”:

A) Se o valor de entrada é 5, qual é o resultado?
B) Chame de x o valor de entrada e obtenha uma
expressão simplificada para o valor do resultado
C) Utilizando a expressão obtida no item b, determine o(s)
valor(es) de entrada quando o resultado é 18.

entrada

Multiplique
por 2

Some 3

eleve ao
quadrado

subtraia 7

resultado

71. Determine o zero da função afim, cujo gráfico é
apresentado em cada um dos itens:

A) B) C)

72. Para cada função, cuja lei de formação é apresentada
a seguir, determine o zero e as coordenadas do ponto de
intersecção do gráfico com o eixo x:

A) y = 6x − 1 B) y = 7
3

x C) f x = −6x + 60
D) f x = −1,6x E) f x = 3x + 6 F) y = −1

7
x + 2

73. Na confecção de certo produto, a fábrica ALM Ltda.
tem um custo fixo de R$ 100.000,00 mais R$ 50,00 por
unidade produzida.

A) Qual é a fórmula do custo y (em reais) para produzir x
unidades?
B) Qual é o custo para produzir 10000 unidades?
C) Se na venda de 10000 unidades a ALM deseja ter um
lucro de R$ 500.000,00 , qual deve ser o preço de venda
de cada unidade?

D) y = −2x + 3

E) f x = −2x + 1

F) f x = x + 3
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Uma função polinomial do 2° grau é toda
função do tipo �(�) = ��� + �� + � ,
com �, � e � números reais e � � � , e é
definida para todo � real

M
U
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75. Quais leis de formação correspondem à de funções
quadráticas?
A) f x = 5x2 + 9x + 7 C) h x = x2 + 1

B) t x = 2x3 − 10x2 − 8 D) m x = 0x2 − 14� + 1

76. Qual é o valor de y correspondente a � = 1
2

na função � = −40x2 + 18�?

77. Quais são os valores de x para os quais
� = −13 na função � = 2x2 + 5� − 13?

 �, � e � são números reais;
 � é o coeficiente real de �� com � � �.
 � é o coeficiente real de �.
 � é um coeficiente real, também chamado de termo

independente. Exemplos de função quadrática:

 �(�) = �2 + �� + 1
 �(�) = −��2 + ��
 � � = ��2 − 16

RECONHECIMENTO SE UM GRÁFICO REPRESENTA UMA FUNÇÃO
Para saber se determinado gráfico, no trecho apresentado, representa uma função,

precisamos verificar se, para cada valor que a variável x pode assumir, existe um único
valor de y correspondente. Assim, se pelo menos um valor de x estiver associado a mais de
um valor de y, o gráfico não representa uma função. Observe os exemplos:

O gráfico é de uma função.

M
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O gráfico não é de uma
função, pois, por exemplo,
para � = 2 estão associados
os valores � = 1 e � = 3.

M
U
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Um modo prático para
verificar se um gráfico
representa uma função é
traçando retas paralelas ao
eixo y. Se cada reta
possível de ser traçada
intersectar o gráfico em um
único ponto, ele representa
uma função. Se ao menos
uma dessas retas possuir
intersecção em dois ou mais
pontos, esse gráfico não
representa uma função.

74. Entre as figuras seguintes, assinale aquelas que podem representar o gráfico de uma função é:

A) B) C) D) E) F)

G) H) I) J) K) L)
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65. Identifique, dentre as funções abaixo, quais são
funções de 1° grau:

A) y = x − 5 D) y = 1

B) y = 4 − 2x E) f x = x2 + 5x + 4

C) f x = −5 − 3x F) f x = x

70. Construa o gráfico das seguintes funções
polinomiais de 1° grau no plano cartesiano abaixo:
A) y = −3x + 2

B) y = 2x + 1

C) f x = 3x

66. Dados a e b, escreva a lei de cada função do 1° grau,
em que � � = �� + �:

A) a = 2 e b = −1 C) a = 2 e b = −1
2

B) a = 1
2

e b = 0 D) a = −1
3

e b = −1
3

67. Dada a função definida por � � = 5� − 4, com x
real, determine o valor de:
A) f(−1)
B) � − 3

5
C) O valor de x para que se tenha f(x) = 6
D) O valor de x para que se tenha f(x) = 0

68. Considerando a função dada por � � = 1 − 2�, com
x real, responda:

A) Para x = 5, quanto vale y?

B) Para x = −6, quanto vale y?

C) Para que valor de x se tem f x = −15?

69. (CP II) Na figura abaixo, temos uma sequência de
operações que devem ser efetuadas com uma número real
de “entrada”:

A) Se o valor de entrada é 5, qual é o resultado?
B) Chame de x o valor de entrada e obtenha uma
expressão simplificada para o valor do resultado
C) Utilizando a expressão obtida no item b, determine o(s)
valor(es) de entrada quando o resultado é 18.

entrada

Multiplique 
por 2

Some 3

eleve ao 
quadrado

subtraia 7

resultado

71. Determine o zero da função afim, cujo gráfico é
apresentado em cada um dos itens:

A) B) C)

72. Para cada função, cuja lei de formação é apresentada
a seguir, determine o zero e as coordenadas do ponto de
intersecção do gráfico com o eixo x:

A) y = 6x − 1 B) y = 7
3

x C) f x = −6x + 60
D) f x = −1,6x E) f x = 3x + 6 F) y = −1

7
x + 2

73. Na confecção de certo produto, a fábrica ALM Ltda.
tem um custo fixo de R$ 100.000,00 mais R$ 50,00 por
unidade produzida.

A) Qual é a fórmula do custo y (em reais) para produzir x
unidades?
B) Qual é o custo para produzir 10000 unidades?
C) Se na venda de 10000 unidades a ALM deseja ter um
lucro de R$ 500.000,00 , qual deve ser o preço de venda
de cada unidade?

D) y = −2x + 3

E) f x = −2x + 1

F) f x = x + 3
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FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU (FUNÇÃO QUADRÁTICA)

Uma função polinomial do 2° grau é toda
função do tipo �(�) = ��� + �� + � ,
com �, � e � números reais e � � � , e é
definida para todo � real
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75. Quais leis de formação correspondem à de funções
quadráticas?
A) f x = 5x2 + 9x + 7 C) h x = x2 + 1

B) t x = 2x3 − 10x2 − 8 D) m x = 0x2 − 14� + 1

76. Qual é o valor de y correspondente a � = 1
2

na função � = −40x2 + 18�?

77. Quais são os valores de x para os quais
� = −13 na função � = 2x2 + 5� − 13?

 �, � e � são números reais;
 � é o coeficiente real de �� com � � �.
 � é o coeficiente real de �.
 � é um coeficiente real, também chamado de termo

independente. Exemplos de função quadrática:

 �(�) = �2 + �� + 1
 �(�) = −��2 + ��
 � � = ��2 − 16

RECONHECIMENTO SE UM GRÁFICO REPRESENTA UMA FUNÇÃO
Para saber se determinado gráfico, no trecho apresentado, representa uma função,

precisamos verificar se, para cada valor que a variável x pode assumir, existe um único
valor de y correspondente. Assim, se pelo menos um valor de x estiver associado a mais de
um valor de y, o gráfico não representa uma função. Observe os exemplos:

O gráfico é de uma função.
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O gráfico não é de uma
função, pois, por exemplo,
para � = 2 estão associados
os valores � = 1 e � = 3.

M
U
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IR

IO

Um modo prático para
verificar se um gráfico
representa uma função é
traçando retas paralelas ao
eixo y. Se cada reta
possível de ser traçada
intersectar o gráfico em um
único ponto, ele representa
uma função. Se ao menos
uma dessas retas possuir
intersecção em dois ou mais
pontos, esse gráfico não
representa uma função.

74. Entre as figuras seguintes, assinale aquelas que podem representar o gráfico de uma função é:

A) B) C) D) E)  F)

G) H)  I)  J) K)  L)
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65. Identifique, dentre as funções abaixo, quais são
funções de 1° grau:

A) y = x − 5 D) y = 1

B) y = 4 − 2x E) f x = x2 + 5x + 4

C) f x = −5 − 3x F) f x = x

70. Construa o gráfico das seguintes funções
polinomiais de 1° grau no plano cartesiano abaixo:
A) y = −3x + 2

B) y = 2x + 1

C) f x = 3x

66. Dados a e b, escreva a lei de cada função do 1° grau,
em que � � = �� + �:

A) a = 2 e b = −1 C) a = 2 e b = −1
2

B) a = 1
2

e b = 0 D) a = −1
3

e b = −1
3

67. Dada a função definida por � � = 5� − 4, com x
real, determine o valor de:
A) f(−1)
B) � − 3

5
C) O valor de x para que se tenha f(x) = 6
D) O valor de x para que se tenha f(x) = 0

68. Considerando a função dada por � � = 1 − 2�, com
x real, responda:

A) Para x = 5, quanto vale y?

B) Para x = −6, quanto vale y?

C) Para que valor de x se tem f x = −15?

69. (CP II) Na figura abaixo, temos uma sequência de
operações que devem ser efetuadas com uma número real
de “entrada”:

A) Se o valor de entrada é 5, qual é o resultado?
B) Chame de x o valor de entrada e obtenha uma
expressão simplificada para o valor do resultado
C) Utilizando a expressão obtida no item b, determine o(s)
valor(es) de entrada quando o resultado é 18.

entrada

Multiplique
por 2

Some 3

eleve ao
quadrado

subtraia 7

resultado

71. Determine o zero da função afim, cujo gráfico é
apresentado em cada um dos itens:

A) B) C)

72. Para cada função, cuja lei de formação é apresentada
a seguir, determine o zero e as coordenadas do ponto de
intersecção do gráfico com o eixo x:

A) y = 6x − 1 B) y = 7
3

x C) f x = −6x + 60
D) f x = −1,6x E) f x = 3x + 6 F) y = −1

7
x + 2

73. Na confecção de certo produto, a fábrica ALM Ltda.
tem um custo fixo de R$ 100.000,00 mais R$ 50,00 por
unidade produzida.

A) Qual é a fórmula do custo y (em reais) para produzir x
unidades?
B) Qual é o custo para produzir 10000 unidades?
C) Se na venda de 10000 unidades a ALM deseja ter um
lucro de R$ 500.000,00 , qual deve ser o preço de venda
de cada unidade?

D) y = −2x + 3

E) f x = −2x + 1

F) f x = x + 3
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Uma função polinomial do 2° grau é toda
função do tipo �(�) = ��� + �� + � ,
com �, � e � números reais e � � � , e é
definida para todo � real

M
U

LT
IR

IO

75. Quais leis de formação correspondem à de funções
quadráticas?
A) f x = 5x2 + 9x + 7 C) h x = x2 + 1

B) t x = 2x3 − 10x2 − 8 D) m x = 0x2 − 14� + 1

76. Qual é o valor de y correspondente a � = 1
2

na função � = −40x2 + 18�?

77. Quais são os valores de x para os quais
� = −13 na função � = 2x2 + 5� − 13?

 �, � e � são números reais;
 � é o coeficiente real de �� com � � �.
 � é o coeficiente real de �.
 � é um coeficiente real, também chamado de termo

independente. Exemplos de função quadrática:

 �(�) = �2 + �� + 1
 �(�) = −��2 + ��
 � � = ��2 − 16

RECONHECIMENTO SE UM GRÁFICO REPRESENTA UMA FUNÇÃO
Para saber se determinado gráfico, no trecho apresentado, representa uma função,

precisamos verificar se, para cada valor que a variável x pode assumir, existe um único
valor de y correspondente. Assim, se pelo menos um valor de x estiver associado a mais de
um valor de y, o gráfico não representa uma função. Observe os exemplos:

O gráfico é de uma função.
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O gráfico não é de uma
função, pois, por exemplo,
para � = 2 estão associados
os valores � = 1 e � = 3.
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Um modo prático para
verificar se um gráfico
representa uma função é
traçando retas paralelas ao
eixo y. Se cada reta
possível de ser traçada
intersectar o gráfico em um
único ponto, ele representa
uma função. Se ao menos
uma dessas retas possuir
intersecção em dois ou mais
pontos, esse gráfico não
representa uma função.

74. Entre as figuras seguintes, assinale aquelas que podem representar o gráfico de uma função é:

A) B) C) D) E) F)

G) H) I) J) K) L)
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Meu professor ensinou que o gráfico de uma
função do 2° grau tem a forma de uma
parábola. O que seria essa tal de parábola?
Ou trajetória parabólica?

GRÁFICO DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU

PI
XA

B
A

Y.
C

O
M

IM
AG

EM
: V

ES
TI

B
U
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R

 U
ER

J

Trajetória parabólica da bola de futebol descrita após o chute do jogador

IM
AG

EM
: V

ES
TI

B
U

LA
R

 A
FA

-S
P

Trajetória parabólica da bola de basquete 
descrita após o arremesso do jogador

O gráfico de uma função polinomial do 2° grau é uma curva chamada parábola. Para construirmos o gráfico desse tipo
de função, devemos proceder como no caso da construção do gráfico de função polinomial do 1° grau. Primeiro, iremos
atribuir valores a x e obter os correspondentes valores de y. Em segundo, devemos organizar os dados obtidos em um
quadro com os pares ordenados (x, y). Em seguida, localizamos no plano cartesiano os pontos obtidos. Se o conjunto de
pontos localizados permitir que se perceba a linha que passa por eles, traçamos o esboço desse gráfico. Caso contrário,
devemos obter e localizar mais pontos do gráfico. Observe:

� � = �2 − �� − � �����

−� y = −2 2 − 2 −2 − 3 = 5 (−2, 5)

−� y = −1 2 − 2 −1 − 3 = 0 (−1, 0)

� y = (0)2−2 0 − 3 = −3 (0,−3)

� y = 1 2 − 2 1 − 3 = −4 (1,−4)

� y = 2 2 − 2 2 − 3 = −3 (2,−3)

� y = 3 2 − 2 3 − 3 = 0 (3, 0)

� y = 4 2 − 2 4 − 3 = 5 (4, 5)

EXEMPLO 1: Representar graficamente a função do 2° grau definida pela lei � = �2 − �� − 3

Indicação dos pontos 
encontrados na tabela Gráfico da função

EXEMPLO 2: Representar graficamente a função do 2° grau definida pela lei � = −�2 + �� − 3

� � = −�2 + �� − � �����

� y = − 0 2 + 4 0 − 3 = −3 (0,−3)

� y = − 1 2 + 4 1 − 3 = 0 (1, 0)

� y = − 2 2 + 4 2 − 3 = 1 (2, 1)

� y = − 3 2 + 4 3 − 3 = 0 (3, 0)

� y = − 4 2 + 4 4 − 3 = −3 (4,−3)

Gráfico da função

Antena parabólica
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ZEROS DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU

COORDENADAS DO VÉRTICE DA PARÁBOLA

Assim como na função de 1° grau, para determinar os zeros de uma função quadrática dada por � � = ��2 +
�� + �, temos de obter os valores de x para os quais � � = �. Nesse caso, temos que resolver a equação do 2° grau
ax2 + bx + c = 0. Observe:

� � = �2 + � − 6

0 = �2 + � − 6

�2 + � − 6 = 0

Inicialmente, substituímos � � por zero e
depois, resolvemos a equação do 2° grau.

Portanto, os zeros da função � são �� = � e �� = −�

Vértice da Parábola

�
a = 1
b = 1

c = −6

�1 =
−1 + 5

2 =
4
2 = �

�2 =
−1 − 5

2 =
−6
2 = −�

� =
−� ± �2 − ���

��

� =
−1 ± 12 − 4 ⋅ 1 ⋅ (−6)

2 ⋅ 1
=
−1 ± 25

2

EXEMPLO 1: Calcular os zeros da função f dada por � � = �2 + � − 6:

O gráfico de uma função
quadrática intersecta o
eixo x em um, dois ou
nenhum ponto.

EXEMPLO 2:
Observe os pontos A −2, 0 e B 2, 0 destacados na parábola que
representa a função � = �2 − 4. Esses são os pontos de intersecção da
parábola com o eixo x. Nesses pontos, o valor de y é zero, ou seja, �2 −
4 = 0. Note que �2 − 4 = 0 é uma equação de 2° grau que possui
raízes −� e �. Dizemos que � = −� e � = � são os zeros da função
definida por � = �2 − 4.

Nesse caso, como ∆> 0,
a função � tem dois zeros
reais e diferentes.

EXEMPLO:
Calcular as coordenadas do vértice da representação gráfica da função f dada por � � = �2 − 4:

O ponto V do gráfico anterior é o vértice da parábola. Iremos anotar a abscissa de
uma parábola que representa graficamente a função do tipo y = ax2 + bx + c por
�� e a ordenada por ��.

É possível calcular a abscissa do vértice da parábola pela fórmula �� = ��
��

�
a = 1
b = 0

c = −4
�� =

−�
�� � �� =

−�
� ⋅ � � �� = �

Atribuindo a x o valor 0 na fórmula � = �2 − 4,
teremos a ordenada (��) do vértice da parábola

�� = �2 − �
� �� = � − �
� �� = −�

O vértice é um ponto importante
de uma parábola e pertence ao
seu eixo de simetria. Ele é um dos
pontos de referência para se
desenhar uma parábola.

Assim, � e −� são as coordenadas do vértice �(�,−�) dessa parábola.
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Meu professor ensinou que o gráfico de uma
função do 2° grau tem a forma de uma
parábola. O que seria essa tal de parábola?
Ou trajetória parabólica?

GRÁFICO DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU
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B
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EM
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Trajetória parabólica da bola de futebol descrita após o chute do jogador
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AG

EM
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ES
TI

B
U
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R

AF
A-

SP

Trajetória parabólica da bola de basquete
descrita após o arremesso do jogador

O gráfico de uma função polinomial do 2° grau é uma curva chamada parábola. Para construirmos o gráfico desse tipo
de função, devemos proceder como no caso da construção do gráfico de função polinomial do 1° grau. Primeiro, iremos
atribuir valores a x e obter os correspondentes valores de y. Em segundo, devemos organizar os dados obtidos em um
quadro com os pares ordenados (x, y). Em seguida, localizamos no plano cartesiano os pontos obtidos. Se o conjunto de
pontos localizados permitir que se perceba a linha que passa por eles, traçamos o esboço desse gráfico. Caso contrário,
devemos obter e localizar mais pontos do gráfico. Observe:

� � = �2 − �� − � �����

−� y = −2 2 − 2 −2 − 3 = 5 (−2, 5)

−� y = −1 2 − 2 −1 − 3 = 0 (−1, 0)

� y = (0)2−2 0 − 3 = −3 (0,−3)

� y = 1 2 − 2 1 − 3 = −4 (1,−4)

� y = 2 2 − 2 2 − 3 = −3 (2,−3)

� y = 3 2 − 2 3 − 3 = 0 (3, 0)

� y = 4 2 − 2 4 − 3 = 5 (4, 5)

EXEMPLO 1: Representar graficamente a função do 2° grau definida pela lei � = �2 − �� − 3

Indicação dos pontos
encontrados na tabela Gráfico da função

EXEMPLO 2: Representar graficamente a função do 2° grau definida pela lei � = −�2 + �� − 3

� � = −�2 + �� − � �����

� y = − 0 2 + 4 0 − 3 = −3 (0,−3)

� y = − 1 2 + 4 1 − 3 = 0 (1, 0)

� y = − 2 2 + 4 2 − 3 = 1 (2, 1)

� y = − 3 2 + 4 3 − 3 = 0 (3, 0)

� y = − 4 2 + 4 4 − 3 = −3 (4,−3)

Gráfico da função

Antena parabólica
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COORDENADAS DO VÉRTICE DA PARÁBOLA

Assim como na função de 1° grau, para determinar os zeros de uma função quadrática dada por � � = ��2 +
�� + �, temos de obter os valores de x para os quais � � = �. Nesse caso, temos que resolver a equação do 2° grau
ax2 + bx + c = 0. Observe:

� � = �2 + � − 6

0 = �2 + � − 6

�2 + � − 6 = 0

Portanto, os zeros da função � são �� = � e �� = −�

Vértice da Parábola

�
a = 1
b = 1

c = −6

�1 =
−1 + 5

2 =
4
2 = �

�2 =
−1 − 5

2 =
−6
2 = −�

� =
−� ± �2 − ���

��

� =
−1 ± 12 − 4 ⋅ 1 ⋅ (−6)

2 ⋅ 1
=
−1 ± 25

2

EXEMPLO 1: Calcular os zeros da função f dada por � � = �2 + � − 6:

O gráfico de uma função
quadrática intersecta o
eixo x em um, dois ou
nenhum ponto.

EXEMPLO 2:
  Observe os pontos A −2, 0 e B 2, 0 destacados na parábola que 
representa a função � = � 2 − 4. Esses são os  pon tos  de intersecção da 
parábola com o eixo x. Nesses pontos, o valor de y é zero, ou seja, �2 − 
4 = 0. Note que �2 − 4 = 0  é  u ma  equ ação de 2° gra u que  possui 
raízes −� e � . Dizemos que � = −�  e � = � são os  zeros da função 
definida por � = � 2 − 4.

Nesse caso, como ∆> 0,
a função � tem dois zeros
reais e diferentes.

O ponto V do gráfico anterior é o vértice da parábola. Iremos anotar a abscissa de
uma parábola que representa graficamente a função do tipo y = ax2 + bx + c por
�� e a ordenada por ��.

É possível calcular a abscissa do vértice da parábola pela fórmula �� = ��
��

�
a = 1
b = 0

c = −4
�� =

−�
�� � �� =

−�
� ⋅ � � �� = �

Atribuindo a x o valor 0 na fórmula � = �2 − 4, 
teremos a ordenada (��) do vértice da parábola  

�� = �2 − �
� �� = � − �
� �� = −�

O vértice é um ponto importante
de uma parábola e pertence ao
seu eixo de simetria. Ele é um dos
pontos de referência para se
desenhar uma parábola.

Assim, � e −� são as coordenadas do vértice �(�,−�) dessa parábola.

 Inicialmente, substituímos  por zero e 
depois, resolvemos a equação do 2° grau.

EXEMPLO:
Calcular as coordenadas do vértice da representação gráfica da função f dada por  =  2  − 4:
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Meu professor ensinou que o gráfico de uma
função do 2° grau tem a forma de uma
parábola. O que seria essa tal de parábola?
Ou trajetória parabólica?

GRÁFICO DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU

PI
XA

B
A

Y.
C

O
M

IM
AG

EM
: V
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B
U
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R

 U
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J

Trajetória parabólica da bola de futebol descrita após o chute do jogador

IM
AG

EM
: V

ES
TI

B
U

LA
R
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FA

-S
P

Trajetória parabólica da bola de basquete 
descrita após o arremesso do jogador

O gráfico de uma função polinomial do 2° grau é uma curva chamada parábola. Para construirmos o gráfico desse tipo
de função, devemos proceder como no caso da construção do gráfico de função polinomial do 1° grau. Primeiro, iremos
atribuir valores a x e obter os correspondentes valores de y. Em segundo, devemos organizar os dados obtidos em um
quadro com os pares ordenados (x, y). Em seguida, localizamos no plano cartesiano os pontos obtidos. Se o conjunto de
pontos localizados permitir que se perceba a linha que passa por eles, traçamos o esboço desse gráfico. Caso contrário,
devemos obter e localizar mais pontos do gráfico. Observe:

� � = �2 − �� − � �����

−� y = −2 2 − 2 −2 − 3 = 5 (−2, 5)

−� y = −1 2 − 2 −1 − 3 = 0 (−1, 0)

� y = (0)2−2 0 − 3 = −3 (0,−3)

� y = 1 2 − 2 1 − 3 = −4 (1,−4)

� y = 2 2 − 2 2 − 3 = −3 (2,−3)

� y = 3 2 − 2 3 − 3 = 0 (3, 0)

� y = 4 2 − 2 4 − 3 = 5 (4, 5)

EXEMPLO 1: Representar graficamente a função do 2° grau definida pela lei � = �2 − �� − 3

Indicação dos pontos 
encontrados na tabela Gráfico da função

EXEMPLO 2: Representar graficamente a função do 2° grau definida pela lei � = −�2 + �� − 3

� � = −�2 + �� − � �����

� y = − 0 2 + 4 0 − 3 = −3 (0,−3)

� y = − 1 2 + 4 1 − 3 = 0 (1, 0)

� y = − 2 2 + 4 2 − 3 = 1 (2, 1)

� y = − 3 2 + 4 3 − 3 = 0 (3, 0)

� y = − 4 2 + 4 4 − 3 = −3 (4,−3)

Gráfico da função

Antena parabólica
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ZEROS DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU

COORDENADAS DO VÉRTICE DA PARÁBOLA

Assim como na função de 1° grau, para determinar os zeros de uma função quadrática dada por � � = ��2 +
�� + �, temos de obter os valores de x para os quais � � = �. Nesse caso, temos que resolver a equação do 2° grau
ax2 + bx + c = 0. Observe:

� � = �2 + � − 6

0 = �2 + � − 6

�2 + � − 6 = 0

Inicialmente, substituímos � � por zero e
depois, resolvemos a equação do 2° grau.

Portanto, os zeros da função � são �� = � e �� = −�

Vértice da Parábola

�
a = 1
b = 1

c = −6

�1 =
−1 + 5

2 =
4
2 = �

�2 =
−1 − 5

2 =
−6
2 = −�

� =
−� ± �2 − ���

��

� =
−1 ± 12 − 4 ⋅ 1 ⋅ (−6)

2 ⋅ 1
=
−1 ± 25

2

EXEMPLO 1: Calcular os zeros da função f dada por � � = �2 + � − 6:

O gráfico de uma função
quadrática intersecta o
eixo x em um, dois ou
nenhum ponto.

EXEMPLO 2:
Observe os pontos A −2, 0 e B 2, 0 destacados na parábola que
representa a função � = �2 − 4. Esses são os pontos de intersecção da
parábola com o eixo x. Nesses pontos, o valor de y é zero, ou seja, �2 −
4 = 0. Note que �2 − 4 = 0 é uma equação de 2° grau que possui
raízes −� e �. Dizemos que � = −� e � = � são os zeros da função
definida por � = �2 − 4.

Nesse caso, como ∆> 0,
a função � tem dois zeros
reais e diferentes.

EXEMPLO:
Calcular as coordenadas do vértice da representação gráfica da função f dada por � � = �2 − 4:

O ponto V do gráfico anterior é o vértice da parábola. Iremos anotar a abscissa de
uma parábola que representa graficamente a função do tipo y = ax2 + bx + c por
�� e a ordenada por ��.

É possível calcular a abscissa do vértice da parábola pela fórmula �� = ��
��

�
a = 1
b = 0

c = −4
�� =

−�
�� � �� =

−�
� ⋅ � � �� = �

Atribuindo a x o valor 0 na fórmula � = �2 − 4,
teremos a ordenada (��) do vértice da parábola

�� = �2 − �
� �� = � − �
� �� = −�

O vértice é um ponto importante
de uma parábola e pertence ao
seu eixo de simetria. Ele é um dos
pontos de referência para se
desenhar uma parábola.

Assim, � e −� são as coordenadas do vértice �(�,−�) dessa parábola.
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Meu professor ensinou que o gráfico de uma
função do 2° grau tem a forma de uma
parábola. O que seria essa tal de parábola?
Ou trajetória parabólica?

GRÁFICO DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU

PI
XA

B
A

Y.
C

O
M

IM
AG

EM
: V

ES
TI

B
U
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R

U
ER

J

Trajetória parabólica da bola de futebol descrita após o chute do jogador

IM
AG

EM
: V

ES
TI

B
U

LA
R

AF
A-

SP

Trajetória parabólica da bola de basquete
descrita após o arremesso do jogador

O gráfico de uma função polinomial do 2° grau é uma curva chamada parábola. Para construirmos o gráfico desse tipo
de função, devemos proceder como no caso da construção do gráfico de função polinomial do 1° grau. Primeiro, iremos
atribuir valores a x e obter os correspondentes valores de y. Em segundo, devemos organizar os dados obtidos em um
quadro com os pares ordenados (x, y). Em seguida, localizamos no plano cartesiano os pontos obtidos. Se o conjunto de
pontos localizados permitir que se perceba a linha que passa por eles, traçamos o esboço desse gráfico. Caso contrário,
devemos obter e localizar mais pontos do gráfico. Observe:

� � = �2 − �� − � �����

−� y = −2 2 − 2 −2 − 3 = 5 (−2, 5)

−� y = −1 2 − 2 −1 − 3 = 0 (−1, 0)

� y = (0)2−2 0 − 3 = −3 (0,−3)

� y = 1 2 − 2 1 − 3 = −4 (1,−4)

� y = 2 2 − 2 2 − 3 = −3 (2,−3)

� y = 3 2 − 2 3 − 3 = 0 (3, 0)

� y = 4 2 − 2 4 − 3 = 5 (4, 5)

EXEMPLO 1: Representar graficamente a função do 2° grau definida pela lei � = �2 − �� − 3

Indicação dos pontos
encontrados na tabela Gráfico da função

EXEMPLO 2: Representar graficamente a função do 2° grau definida pela lei � = −�2 + �� − 3

� � = −�2 + �� − � �����

� y = − 0 2 + 4 0 − 3 = −3 (0,−3)

� y = − 1 2 + 4 1 − 3 = 0 (1, 0)

� y = − 2 2 + 4 2 − 3 = 1 (2, 1)

� y = − 3 2 + 4 3 − 3 = 0 (3, 0)

� y = − 4 2 + 4 4 − 3 = −3 (4,−3)

Gráfico da função

Antena parabólica
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COORDENADAS DO VÉRTICE DA PARÁBOLA

Assim como na função de 1° grau, para determinar os zeros de uma função quadrática dada por � � = ��2 +
�� + �, temos de obter os valores de x para os quais � � = �. Nesse caso, temos que resolver a equação do 2° grau
ax2 + bx + c = 0. Observe:

� � = �2 + � − 6

0 = �2 + � − 6

�2 + � − 6 = 0

Portanto, os zeros da função � são �� = � e �� = −�

Vértice da Parábola

�
a = 1
b = 1

c = −6

�1 =
−1 + 5

2 =
4
2 = �

�2 =
−1 − 5

2 =
−6
2 = −�

� =
−� ± �2 − ���

��

� =
−1 ± 12 − 4 ⋅ 1 ⋅ (−6)

2 ⋅ 1
=
−1 ± 25

2

EXEMPLO 1: Calcular os zeros da função f dada por � � = �2 + � − 6:

O gráfico de uma função
quadrática intersecta o
eixo x em um, dois ou
nenhum ponto.

EXEMPLO 2:
  Observe os pontos A −2, 0 e B 2, 0 destacados na parábola que 
representa a função � = � 2 − 4. Esses são os  pon tos  de intersecção da 
parábola com o eixo x. Nesses pontos, o valor de y é zero, ou seja, �2 − 
4 = 0. Note que �2 − 4 = 0  é  u ma  equ ação de 2° gra u que  possui 
raízes −� e � . Dizemos que � = −�  e � = � são os  zeros da função 
definida por � = � 2 − 4.

Nesse caso, como ∆> 0,
a função � tem dois zeros
reais e diferentes.

O ponto V do gráfico anterior é o vértice da parábola. Iremos anotar a abscissa de
uma parábola que representa graficamente a função do tipo y = ax2 + bx + c por
�� e a ordenada por ��.

É possível calcular a abscissa do vértice da parábola pela fórmula �� = ��
��

�
a = 1
b = 0

c = −4
�� =

−�
�� � �� =

−�
� ⋅ � � �� = �

Atribuindo a x o valor 0 na fórmula � = �2 − 4, 
teremos a ordenada (��) do vértice da parábola  

�� = �2 − �
� �� = � − �
� �� = −�

O vértice é um ponto importante
de uma parábola e pertence ao
seu eixo de simetria. Ele é um dos
pontos de referência para se
desenhar uma parábola.

Assim, � e −� são as coordenadas do vértice �(�,−�) dessa parábola.

 Inicialmente, substituímos  por zero e 
depois, resolvemos a equação do 2° grau.

EXEMPLO:
Calcular as coordenadas do vértice da representação gráfica da função f dada por  =  2  − 4:
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A) B)

C) D)

EXERCÍCIOS SOBRE FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU 

79. Considerando a função f definida no conjunto dos
números reais por f x = x2 , determine o valor de
f 1 + f 2 + f 3 : _________________________

82. Construa o gráfico das seguintes funções quadráticas:

A) f(x) = x2 + x − 6 B) f(x) = −x2 + 4x − 4

C) f(x) = −x2 + 2x − 2 D) f(x) = x2 + 2x − 1

78. Seja a função � = x2 − 7� + 10 .
Determine:
A) O valor de � para � = −5.
B) O valor de � para � = 1

2
.

C) Os valores de � para � = 0.
D) Os valores de � para � = 18.

80. Determine os zeros e a as coordenadas do vértice de
cada função quadrática a seguir:
A) f � = −�2 + 7� − 6 C) f � = �2 − 4� + 4

B) f � = −�2 + 10� D) f � = �2 − � + 7

�
= ���
+ �� + �

a ≠ 0

� > �
(a positivo)

� < �
(a negativo)

∆ > �

∆ = �

∆ < �

Quando ∆< �, a parábola não toca o eixo x, ou seja, a
função não apresenta zero real.

A) B)

C) D)

83. Considere a parábola ao
lado e determine:
A) O sinal do coeficiente a
B) As coordenadas do vértice
da parábola.
C) Os zeros da função.

81. (SARESP) O gráfico que melhor representa a função
definida por � � = −�� é:

84. Considere a parábola abaixo e determine:
A) O sinal do coeficiente a
B) As coordenadas do vértice da parábola.
C) Os valores de f −2 , f −1 , f 0 , f 1 e de f 2 .
D) Os zeros da função.
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No Egito antigo, havia os esticadores de
corda, que demarcavam as terras após as
enchentes do rio Nilo, utilizando uma corda de
12 nós, com a mesma distância entre cada
nó, para obter ângulos retos, conforme a
figura acima. O triângulo obtido possui seus
lados com 3, 4 e 5 unidades de medida de
comprimento e um de seus ângulos mede
90°. É um triângulo retângulo e esse
procedimento para obtenção de “cantos retos”
é conhecido há quase 5 mil anos.

w
w

w
.educ.fc.ul.pt

TEOREMA DE PITÁGORAS

RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

cateto

cateto

TEOREMA DE PITÁGORAS:

“O quadrado da hipotenusa é igual à

soma dos quadrados dos catetos” O teorema de Pitágoras só vale 
para triângulos retângulos.

O matemático e filósofo grego Pitágoras nasceu na ilha de
Samos (Grécia), em torno do ano 572 a.C. Na cidade de Crotona,
ele fundou a Escola Pitagórica, cujo objetivo era ser um centro de
estudos de Ciências Naturais, Filosofia e Matemática. A escola
era reservada a poucos iniciados, os estudos eram comunitários e
o conhecimento produzido era creditado ao mestre (no caso,
Pitágoras). Por isso, várias descobertas foram atribuídas a
Pitágoras, embora não se sabia ao certo se realmente foram
realizadas por ele ou por outros membros do grupo. Pode-se dizer
que a mais famosa contribuição matemática de Pitágoras é um
teorema que estabelece uma relação entre as medidas dos lados
de um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras.

A trigonometria é considerada uma das áreas mais importantes da Matemática.
Possui diversas aplicações nos estudos relacionados à Física, Geografia,
Engenharia, Navegação Marítima e Aérea, Astronomia, Topografia, Cartografia,
Agrimensura, e entre diversas outras aplicações.

No triângulo retângulo genérico abaixo, de catetos �� e �� e hipotenusa ��,
definimos as seguintes razões, que possuem nomes especiais.

Triângulo Retângulo é aquele que possui um ângulo reto (90°)

A palavra trigonometria
vem do grego trigono (três
ângulos) metria (medida).

=
medida do cateto oposto

medida hipotenusa ⟶ Sen α =
AC
BC

=
medida do cateto adjacente

medida hipotenusa ⟶ Cos α =
AB
BC

=
medida cateto oposto

medida cateto adjacente ⟶ Tg α =
AC
AB

Sen � =
��
��

Cos � =
��
�� Tg � =

��
��

Cateto oposto ao 

ângulo �

Cateto 

adjacente 

ao

ângulo �

���� de um
ângulo agudo

������� de um
ângulo agudo

�������� de um
ângulo agudo

�2 = �2 + �2
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A) B)

C) D)

EXERCÍCIOS SOBRE FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU

79. Considerando a função f definida no conjunto dos
números reais por f x = x2 , determine o valor de
f 1 + f 2 + f 3 : _________________________

82. Construa o gráfico das seguintes funções quadráticas:

A) f(x) = x2 + x − 6 B) f(x) = −x2 + 4x − 4

C) f(x) = −x2 + 2x − 2 D) f(x) = x2 + 2x − 1

78. Seja a função � = x2 − 7� + 10 .
Determine:
A) O valor de � para � = −5.
B) O valor de � para � = 1

2
.

C) Os valores de � para � = 0.
D) Os valores de � para � = 18.

80. Determine os zeros e a as coordenadas do vértice de
cada função quadrática a seguir:
A) f � = −�2 + 7� − 6 C) f � = �2 − 4� + 4

B) f � = −�2 + 10� D) f � = �2 − � + 7

�
= ���
+ �� + �

a ≠ 0

� > �
(a positivo)

� < �
(a negativo)

∆ > �

∆ = �

∆ < �

Quando ∆< �, a parábola não toca o eixo x, ou seja, a
função não apresenta zero real.

A) B)

C) D)

83. Considere a parábola ao
lado e determine:
A) O sinal do coeficiente a
B) As coordenadas do vértice
da parábola.
C) Os zeros da função.

81. (SARESP) O gráfico que melhor representa a função
definida por � � = −�� é:

84. Considere a parábola abaixo e determine:
A) O sinal do coeficiente a
B) As coordenadas do vértice da parábola.
C) Os valores de f −2 , f −1 , f 0 , f 1 e de f 2 .
D) Os zeros da função.
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No Egito antigo, havia os esticadores de
corda, que demarcavam as terras após as
enchentes do rio Nilo, utilizando uma corda de
12 nós, com a mesma distância entre cada
nó, para obter ângulos retos, conforme a
figura acima. O triângulo obtido possui seus
lados com 3, 4 e 5 unidades de medida de
comprimento e um de seus ângulos mede
90°. É um triângulo retângulo e esse
procedimento para obtenção de “cantos retos”
é conhecido há quase 5 mil anos.

w
w

w
.educ.fc.ul.pt

TEOREMA DE PITÁGORAS

RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

cateto

cateto

TEOREMA DE PITÁGORAS:

“O quadrado da hipotenusa é igual à 

soma dos quadrados dos catetos” O teorema de Pitágoras só vale 
para triângulos retângulos.

O matemático e filósofo grego Pitágoras nasceu na ilha de
Samos (Grécia), em torno do ano 572 a.C. Na cidade de Crotona,
ele fundou a Escola Pitagórica, cujo objetivo era ser um centro de
estudos de Ciências Naturais, Filosofia e Matemática. A escola
era reservada a poucos iniciados, os estudos eram comunitários e
o conhecimento produzido era creditado ao mestre (no caso,
Pitágoras). Por isso, várias descobertas foram atribuídas a
Pitágoras, embora não se sabia ao certo se realmente foram
realizadas por ele ou por outros membros do grupo. Pode-se dizer
que a mais famosa contribuição matemática de Pitágoras é um
teorema que estabelece uma relação entre as medidas dos lados
de um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras.

A trigonometria é considerada uma das áreas mais importantes da Matemática.
Possui diversas aplicações nos estudos relacionados à Física, Geografia,
Engenharia, Navegação Marítima e Aérea, Astronomia, Topografia, Cartografia,
Agrimensura, e entre diversas outras aplicações.

No triângulo retângulo genérico abaixo, de catetos �� e �� e hipotenusa ��,
definimos as seguintes razões, que possuem nomes especiais.

Triângulo Retângulo é aquele que possui um ângulo reto (90°)

A palavra trigonometria
vem do grego trigono (três
ângulos) metria (medida).

=
medida do cateto oposto

medida hipotenusa ⟶ Sen α =
AC
BC

=
medida do cateto adjacente

medida hipotenusa ⟶ Cos α =
AB
BC

=
medida cateto oposto

medida cateto adjacente ⟶ Tg α =
AC
AB

Sen � =
��
��

Cos � =
��
�� Tg � =

��
��

Cateto oposto ao 

ângulo �

Cateto 

adjacente 

ao 

ângulo �

���� de um
ângulo agudo

������� de um
ângulo agudo

�������� de um
ângulo agudo

�2 = �2 + �2
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EXERCÍCIOS SOBRE FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU 

79. Considerando a função f definida no conjunto dos
números reais por f x = x2 , determine o valor de
f 1 + f 2 + f 3 : _________________________

82. Construa o gráfico das seguintes funções quadráticas:

A) f(x) = x2 + x − 6 B) f(x) = −x2 + 4x − 4

C) f(x) = −x2 + 2x − 2 D) f(x) = x2 + 2x − 1

78. Seja a função � = x2 − 7� + 10 .
Determine:
A) O valor de � para � = −5.
B) O valor de � para � = 1

2
.

C) Os valores de � para � = 0.
D) Os valores de � para � = 18.

80. Determine os zeros e a as coordenadas do vértice de
cada função quadrática a seguir:
A) f � = −�2 + 7� − 6 C) f � = �2 − 4� + 4

B) f � = −�2 + 10� D) f � = �2 − � + 7

�
= ���
+ �� + �

a ≠ 0

� > �
(a positivo)

� < �
(a negativo)

∆ > �

∆ = �

∆ < �

Quando ∆< �, a parábola não toca o eixo x, ou seja, a
função não apresenta zero real.

A) B)

C) D)

83. Considere a parábola ao
lado e determine:
A) O sinal do coeficiente a
B) As coordenadas do vértice
da parábola.
C) Os zeros da função.

81. (SARESP) O gráfico que melhor representa a função
definida por � � = −�� é:

84. Considere a parábola abaixo e determine:
A) O sinal do coeficiente a
B) As coordenadas do vértice da parábola.
C) Os valores de f −2 , f −1 , f 0 , f 1 e de f 2 .
D) Os zeros da função.
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No Egito antigo, havia os esticadores de
corda, que demarcavam as terras após as
enchentes do rio Nilo, utilizando uma corda de
12 nós, com a mesma distância entre cada
nó, para obter ângulos retos, conforme a
figura acima. O triângulo obtido possui seus
lados com 3, 4 e 5 unidades de medida de
comprimento e um de seus ângulos mede
90°. É um triângulo retângulo e esse
procedimento para obtenção de “cantos retos”
é conhecido há quase 5 mil anos.

w
w

w
.educ.fc.ul.pt

TEOREMA DE PITÁGORAS

RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

cateto

cateto

TEOREMA DE PITÁGORAS:

“O quadrado da hipotenusa é igual à

soma dos quadrados dos catetos” O teorema de Pitágoras só vale 
para triângulos retângulos.

O matemático e filósofo grego Pitágoras nasceu na ilha de
Samos (Grécia), em torno do ano 572 a.C. Na cidade de Crotona,
ele fundou a Escola Pitagórica, cujo objetivo era ser um centro de
estudos de Ciências Naturais, Filosofia e Matemática. A escola
era reservada a poucos iniciados, os estudos eram comunitários e
o conhecimento produzido era creditado ao mestre (no caso,
Pitágoras). Por isso, várias descobertas foram atribuídas a
Pitágoras, embora não se sabia ao certo se realmente foram
realizadas por ele ou por outros membros do grupo. Pode-se dizer
que a mais famosa contribuição matemática de Pitágoras é um
teorema que estabelece uma relação entre as medidas dos lados
de um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras.

A trigonometria é considerada uma das áreas mais importantes da Matemática.
Possui diversas aplicações nos estudos relacionados à Física, Geografia,
Engenharia, Navegação Marítima e Aérea, Astronomia, Topografia, Cartografia,
Agrimensura, e entre diversas outras aplicações.

No triângulo retângulo genérico abaixo, de catetos �� e �� e hipotenusa ��,
definimos as seguintes razões, que possuem nomes especiais.

Triângulo Retângulo é aquele que possui um ângulo reto (90°)

A palavra trigonometria
vem do grego trigono (três
ângulos) metria (medida).

=
medida do cateto oposto

medida hipotenusa ⟶ Sen α =
AC
BC

=
medida do cateto adjacente

medida hipotenusa ⟶ Cos α =
AB
BC

=
medida cateto oposto

medida cateto adjacente ⟶ Tg α =
AC
AB

Sen � =
��
��

Cos � =
��
�� Tg � =

��
��

Cateto oposto ao 

ângulo �

Cateto 

adjacente 

ao

ângulo �

���� de um
ângulo agudo

������� de um
ângulo agudo

�������� de um
ângulo agudo

�2 = �2 + �2
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C) D)

EXERCÍCIOS SOBRE FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2° GRAU

79. Considerando a função f definida no conjunto dos
números reais por f x = x2 , determine o valor de
f 1 + f 2 + f 3 : _________________________

82. Construa o gráfico das seguintes funções quadráticas:

A) f(x) = x2 + x − 6 B) f(x) = −x2 + 4x − 4

C) f(x) = −x2 + 2x − 2 D) f(x) = x2 + 2x − 1

78. Seja a função � = x2 − 7� + 10 .
Determine:
A) O valor de � para � = −5.
B) O valor de � para � = 1

2
.

C) Os valores de � para � = 0.
D) Os valores de � para � = 18.

80. Determine os zeros e a as coordenadas do vértice de
cada função quadrática a seguir:
A) f � = −�2 + 7� − 6 C) f � = �2 − 4� + 4

B) f � = −�2 + 10� D) f � = �2 − � + 7

�
= ���
+ �� + �

a ≠ 0

� > �
(a positivo)

� < �
(a negativo)

∆ > �

∆ = �

∆ < �

Quando ∆< �, a parábola não toca o eixo x, ou seja, a
função não apresenta zero real.

A) B)

C) D)

83. Considere a parábola ao
lado e determine:
A) O sinal do coeficiente a
B) As coordenadas do vértice
da parábola.
C) Os zeros da função.

81. (SARESP) O gráfico que melhor representa a função
definida por � � = −�� é:

84. Considere a parábola abaixo e determine:
A) O sinal do coeficiente a
B) As coordenadas do vértice da parábola.
C) Os valores de f −2 , f −1 , f 0 , f 1 e de f 2 .
D) Os zeros da função.
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No Egito antigo, havia os esticadores de
corda, que demarcavam as terras após as
enchentes do rio Nilo, utilizando uma corda de
12 nós, com a mesma distância entre cada
nó, para obter ângulos retos, conforme a
figura acima. O triângulo obtido possui seus
lados com 3, 4 e 5 unidades de medida de
comprimento e um de seus ângulos mede
90°. É um triângulo retângulo e esse
procedimento para obtenção de “cantos retos”
é conhecido há quase 5 mil anos.

w
w

w
.educ.fc.ul.pt

TEOREMA DE PITÁGORAS

RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

cateto

cateto

TEOREMA DE PITÁGORAS:

“O quadrado da hipotenusa é igual à 

soma dos quadrados dos catetos” O teorema de Pitágoras só vale 
para triângulos retângulos.

O matemático e filósofo grego Pitágoras nasceu na ilha de
Samos (Grécia), em torno do ano 572 a.C. Na cidade de Crotona,
ele fundou a Escola Pitagórica, cujo objetivo era ser um centro de
estudos de Ciências Naturais, Filosofia e Matemática. A escola
era reservada a poucos iniciados, os estudos eram comunitários e
o conhecimento produzido era creditado ao mestre (no caso,
Pitágoras). Por isso, várias descobertas foram atribuídas a
Pitágoras, embora não se sabia ao certo se realmente foram
realizadas por ele ou por outros membros do grupo. Pode-se dizer
que a mais famosa contribuição matemática de Pitágoras é um
teorema que estabelece uma relação entre as medidas dos lados
de um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras.

A trigonometria é considerada uma das áreas mais importantes da Matemática.
Possui diversas aplicações nos estudos relacionados à Física, Geografia,
Engenharia, Navegação Marítima e Aérea, Astronomia, Topografia, Cartografia,
Agrimensura, e entre diversas outras aplicações.

No triângulo retângulo genérico abaixo, de catetos �� e �� e hipotenusa ��,
definimos as seguintes razões, que possuem nomes especiais.

Triângulo Retângulo é aquele que possui um ângulo reto (90°)

A palavra trigonometria
vem do grego trigono (três
ângulos) metria (medida).

=
medida do cateto oposto

medida hipotenusa ⟶ Sen α =
AC
BC

=
medida do cateto adjacente

medida hipotenusa ⟶ Cos α =
AB
BC

=
medida cateto oposto

medida cateto adjacente ⟶ Tg α =
AC
AB

Sen � =
��
��

Cos � =
��
�� Tg � =

��
��

Cateto oposto ao 

ângulo �

Cateto 

adjacente 

ao 

ângulo �

���� de um
ângulo agudo

������� de um
ângulo agudo

�������� de um
ângulo agudo

�2 = �2 + �2
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85. Use o teorema de Pitágoras e determine o valor de x
em cada triângulo retângulo. Considere as medidas em
cada triângulo na mesma unidade.

A)

B)

C)

86. Considerando o triângulo retângulo abaixo, determine
as medidas do que se pede:
A) Sen 37° =

B) Cos 37° =

C) Tg 37° =

D) Sen 53° =

E) Cos 53° =

F) Tg 53° =

88. A figura mostra um edifício que tem 15 m de altura.
Qual é comprimento da escada que está encostada na
parte superior do prédio?

D)

E)

F)

87. Calcular a medida da hipotenusa, no triângulo
retângulo, em que um dos ângulos mede 60° e o cateto
adjacente a ele mede 20 cm. Dado: Utilize Cos 60° = 0,5

90. Quando o ângulo de elevação do sol é de 65°, a
sombra de um edifício mede 18 m. Qual é a altura,
aproximada, deste edifício?
Dado: Utilize Tg 65° = 2,14

X

Sombra do edifício

89. Uma escada encostada na extremidade superior de
uma parede faz ângulo de 30° com o chão. Sabendo que
ela possui 6 metros de comprimento, qual é a altura da
parede? Dado: Sen 30° = 0,5

Obs.: as medidas
dos ângulos �� e �̂
estão com valores
aproximados por
finalidade didática.
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Você sabe calcular a 
probabilidade da ocorrência de 
um evento? Calcular a chance

de algo acontecer é muito
importante para organizarmos
nossas vidas e focarmos em 
objetivos e projetos futuros!

91. Um experimento consiste em retirar uma bolinha
numerada de um pote com 25 bolinhas, numeradas de 1 a
25, e observar seu número.
A) Dê o espaço amostral desse experimento. ___________
B) Escreva os elementos do evento A, sendo A “o número
obtido ser múltiplo de 5”. ____________________________
C) Calcule a probabilidade de se retirar uma bola
aletoriamente numerada com o múltiplo de 5. ___________

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

Dois irmãos, Anderson e Paulo, foram fazer um teste para jogar
em um grande time de futebol. Após o treino foram selecionados 6
meninos: Anderson, Paulo, Daniel, Carlos, Wanderson e
Sócrates. Porém, foram avisados de que só seriam efetivados dois
jogadores para as posições de atacante e zagueiro. Sabendo que
todos os selecionados sabem jogar de atacante e zagueiro, qual é
a probabilidade desses dois irmãos serem selecionados juntos?

P E =
número de possibilidades favoráveis

número total de possibilidades

Para resolver o problema precisamos determinar o espaço amostral S (todas as possibilidades
possíveis). Utilizando somente as iniciais de cada nome, temos:

(A,P);(A,D);(A,C);(A,W);(A,S);

(P,D);(P;C);(P,W);(P,S);(D,C);

(D,W);(D,S);(C,W);(C,S);(W,S)

Essas duplas podem ser atacante
e zagueiro (elencados na 1ª lista),
mas também temos a
possibilidade se ser zagueiro e
atacante (elencados na 2ª lista).

Somando todas as possibilidades,
chegamos ao ESPAÇO AMOSTRAL S = 30
. O evento E que queremos são os dois
irmãos selecionados (A,P) ou (P,A), ou seja
E=2 então:
Para determinar a probabilidade desse
evento P(E) basta dividir o Evento (E) pelo
espaço amostral:

� � =
�(�)
�(�) =

2
30 =

1
15

(P,A);(D,A);(C,A);(W,A);(S,A);

(D,P);(C;P);(W,P);(S,P);(C,D);

(W,D);(S,D);(W,C);(S,C);(S,W)

Dado um espaço amostral equiprovável, a
probabilidade de ocorrência de um evento em um
experimento aleatório é calculada da seguinte forma:

A probabilidade P de um evento é um
número entre 0 e 1 (entre 0% e 100%)
� � � � � ou � � � � ���%

� � =
�(�)
�(�)

OU

92. Na turma de Gustavo há 12 cariocas, 8 mineiros, 3
baianos e 2 gaúchos. A professora escolherá um aluno
para representar a turma em um seminário. Qual é a
probabilidade de ela escolher:
A) Um carioca? ______
B) Um gaúcho? ______
C) Um baiano? ______
D) Um mineiro? ______
E) Um aluno que não seja carioca? ______

EXEMPLO

Isso significa que eles têm 1
chance em 15 de serem
selecionados juntos.
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85. Use o teorema de Pitágoras e determine o valor de x
em cada triângulo retângulo. Considere as medidas em
cada triângulo na mesma unidade.

A)

B)

C)

86. Considerando o triângulo retângulo abaixo, determine
as medidas do que se pede:
A) Sen 37° =

B) Cos 37° =

C) Tg 37° =

D) Sen 53° =

E) Cos 53° =

F) Tg 53° =

88. A figura mostra um edifício que tem 15 m de altura.
Qual é comprimento da escada que está encostada na
parte superior do prédio?

D)

E)

F)

87. Calcular a medida da hipotenusa, no triângulo
retângulo, em que um dos ângulos mede 60° e o cateto
adjacente a ele mede 20 cm. Dado: Utilize Cos 60° = 0,5

90. Quando o ângulo de elevação do sol é de 65°, a
sombra de um edifício mede 18 m. Qual é a altura,
aproximada, deste edifício?
Dado: Utilize Tg 65° = 2,14

X

Sombra do edifício

89. Uma escada encostada na extremidade superior de
uma parede faz ângulo de 30° com o chão. Sabendo que
ela possui 6 metros de comprimento, qual é a altura da
parede? Dado: Sen 30° = 0,5

Obs.: as medidas
dos ângulos �� e �̂
estão com valores
aproximados por
finalidade didática.
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Você sabe calcular a 
probabilidade da ocorrência de 
um evento? Calcular a chance 

de algo acontecer é muito 
importante para organizarmos 
nossas vidas e focarmos em 
objetivos e projetos futuros!

91. Um experimento consiste em retirar uma bolinha
numerada de um pote com 25 bolinhas, numeradas de 1 a
25, e observar seu número.
A) Dê o espaço amostral desse experimento. ___________
B) Escreva os elementos do evento A, sendo A “o número
obtido ser múltiplo de 5”. ____________________________
C) Calcule a probabilidade de se retirar uma bola
aletoriamente numerada com o múltiplo de 5. ___________

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

Dois irmãos, Anderson e Paulo, foram fazer um teste para jogar
em um grande time de futebol. Após o treino foram selecionados 6
meninos: Anderson, Paulo, Daniel, Carlos, Wanderson e
Sócrates. Porém, foram avisados de que só seriam efetivados dois
jogadores para as posições de atacante e zagueiro. Sabendo que
todos os selecionados sabem jogar de atacante e zagueiro, qual é
a probabilidade desses dois irmãos serem selecionados juntos?

P E =
número de possibilidades favoráveis

número total de possibilidades

  Para resolver o problema precisamos determinar o espaço amostral S (todas as 
possibilidades possíveis). Utilizando somente as iniciais de cada nome, temos:

(A,P);(A,D);(A,C);(A,W);(A,S);

(P,D);(P;C);(P,W);(P,S);(D,C);

(D,W);(D,S);(C,W);(C,S);(W,S)

Essas duplas podem ser atacante
e zagueiro (elencados na 1ª lista),
mas também temos a
possibilidade se ser zagueiro e
atacante (elencados na 2ª lista).

Somando todas as possibilidades,
chegamos ao ESPAÇO AMOSTRAL S = 30
. O evento E que queremos são os dois
irmãos selecionados (A,P) ou (P,A), ou seja
E=2 então:
Para determinar a probabilidade desse
evento P(E) basta dividir o Evento (E) pelo
espaço amostral:

� � =
�(�)
�(�) =

2
30 =

1
15

(P,A);(D,A);(C,A);(W,A);(S,A);

(D,P);(C;P);(W,P);(S,P);(C,D);

(W,D);(S,D);(W,C);(S,C);(S,W)

Dado um espaço amostral equiprovável, a
probabilidade de ocorrência de um evento em um
experimento aleatório é calculada da seguinte forma:

A probabilidade P de um evento é um
número entre 0 e 1 (entre 0% e 100%)
� � � � � ou � � � � ���%

� � =
�(�)
�(�)

OU

92. Na turma de Gustavo há 12 cariocas, 8 mineiros, 3
baianos e 2 gaúchos. A professora escolherá um aluno
para representar a turma em um seminário. Qual é a
probabilidade de ela escolher:
A) Um carioca? ______
B) Um gaúcho? ______
C) Um baiano? ______
D) Um mineiro? ______
E) Um aluno que não seja carioca? ______

EXEMPLO

Isso significa que eles têm 1
chance em 15 de serem
selecionados juntos.
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85. Use o teorema de Pitágoras e determine o valor de x
em cada triângulo retângulo. Considere as medidas em
cada triângulo na mesma unidade.

A)

B)

C)

86. Considerando o triângulo retângulo abaixo, determine
as medidas do que se pede:
A) Sen 37° =

B) Cos 37° =

C) Tg 37° =

D) Sen 53° =

E) Cos 53° =

F) Tg 53° =

88. A figura mostra um edifício que tem 15 m de altura.
Qual é comprimento da escada que está encostada na
parte superior do prédio?

D)

E)

F)

87. Calcular a medida da hipotenusa, no triângulo
retângulo, em que um dos ângulos mede 60° e o cateto
adjacente a ele mede 20 cm. Dado: Utilize Cos 60° = 0,5

90. Quando o ângulo de elevação do sol é de 65°, a
sombra de um edifício mede 18 m. Qual é a altura,
aproximada, deste edifício?
Dado: Utilize Tg 65° = 2,14

X

Sombra do edifício

89. Uma escada encostada na extremidade superior de
uma parede faz ângulo de 30° com o chão. Sabendo que
ela possui 6 metros de comprimento, qual é a altura da
parede? Dado: Sen 30° = 0,5

Obs.: as medidas
dos ângulos �� e �̂
estão com valores
aproximados por
finalidade didática.
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Você sabe calcular a 
probabilidade da ocorrência de 
um evento? Calcular a chance

de algo acontecer é muito
importante para organizarmos
nossas vidas e focarmos em 
objetivos e projetos futuros!

91. Um experimento consiste em retirar uma bolinha
numerada de um pote com 25 bolinhas, numeradas de 1 a
25, e observar seu número.
A) Dê o espaço amostral desse experimento. ___________
B) Escreva os elementos do evento A, sendo A “o número
obtido ser múltiplo de 5”. ____________________________
C) Calcule a probabilidade de se retirar uma bola
aletoriamente numerada com o múltiplo de 5. ___________

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

Dois irmãos, Anderson e Paulo, foram fazer um teste para jogar
em um grande time de futebol. Após o treino foram selecionados 6
meninos: Anderson, Paulo, Daniel, Carlos, Wanderson e
Sócrates. Porém, foram avisados de que só seriam efetivados dois
jogadores para as posições de atacante e zagueiro. Sabendo que
todos os selecionados sabem jogar de atacante e zagueiro, qual é
a probabilidade desses dois irmãos serem selecionados juntos?

P E =
número de possibilidades favoráveis

número total de possibilidades

Para resolver o problema precisamos determinar o espaço amostral S (todas as possibilidades
possíveis). Utilizando somente as iniciais de cada nome, temos:

(A,P);(A,D);(A,C);(A,W);(A,S);

(P,D);(P;C);(P,W);(P,S);(D,C);

(D,W);(D,S);(C,W);(C,S);(W,S)

Essas duplas podem ser atacante
e zagueiro (elencados na 1ª lista),
mas também temos a
possibilidade se ser zagueiro e
atacante (elencados na 2ª lista).

Somando todas as possibilidades,
chegamos ao ESPAÇO AMOSTRAL S = 30
. O evento E que queremos são os dois
irmãos selecionados (A,P) ou (P,A), ou seja
E=2 então:
Para determinar a probabilidade desse
evento P(E) basta dividir o Evento (E) pelo
espaço amostral:

� � =
�(�)
�(�) =

2
30 =

1
15

(P,A);(D,A);(C,A);(W,A);(S,A);

(D,P);(C;P);(W,P);(S,P);(C,D);

(W,D);(S,D);(W,C);(S,C);(S,W)

Dado um espaço amostral equiprovável, a
probabilidade de ocorrência de um evento em um
experimento aleatório é calculada da seguinte forma:

A probabilidade P de um evento é um
número entre 0 e 1 (entre 0% e 100%)
� � � � � ou � � � � ���%

� � =
�(�)
�(�)

OU

92. Na turma de Gustavo há 12 cariocas, 8 mineiros, 3
baianos e 2 gaúchos. A professora escolherá um aluno
para representar a turma em um seminário. Qual é a
probabilidade de ela escolher:
A) Um carioca? ______
B) Um gaúcho? ______
C) Um baiano? ______
D) Um mineiro? ______
E) Um aluno que não seja carioca? ______

EXEMPLO

Isso significa que eles têm 1
chance em 15 de serem
selecionados juntos.
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85. Use o teorema de Pitágoras e determine o valor de x
em cada triângulo retângulo. Considere as medidas em
cada triângulo na mesma unidade.

A)

B)

C)

86. Considerando o triângulo retângulo abaixo, determine
as medidas do que se pede:
A) Sen 37° =

B) Cos 37° =

C) Tg 37° =

D) Sen 53° =

E) Cos 53° =

F) Tg 53° =

88. A figura mostra um edifício que tem 15 m de altura.
Qual é comprimento da escada que está encostada na
parte superior do prédio?

D)

E)

F)

87. Calcular a medida da hipotenusa, no triângulo
retângulo, em que um dos ângulos mede 60° e o cateto
adjacente a ele mede 20 cm. Dado: Utilize Cos 60° = 0,5

90. Quando o ângulo de elevação do sol é de 65°, a
sombra de um edifício mede 18 m. Qual é a altura,
aproximada, deste edifício?
Dado: Utilize Tg 65° = 2,14

X

Sombra do edifício

89. Uma escada encostada na extremidade superior de
uma parede faz ângulo de 30° com o chão. Sabendo que
ela possui 6 metros de comprimento, qual é a altura da
parede? Dado: Sen 30° = 0,5

Obs.: as medidas
dos ângulos �� e �̂
estão com valores
aproximados por
finalidade didática.
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. O evento E que queremos são os dois
irmãos selecionados (A,P) ou (P,A), ou seja
E=2 então:
Para determinar a probabilidade desse
evento P(E) basta dividir o Evento (E) pelo
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30 =

1
15
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Dado um espaço amostral equiprovável, a
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número entre 0 e 1 (entre 0% e 100%)
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92. Na turma de Gustavo há 12 cariocas, 8 mineiros, 3
baianos e 2 gaúchos. A professora escolherá um aluno
para representar a turma em um seminário. Qual é a
probabilidade de ela escolher:
A) Um carioca? ______
B) Um gaúcho? ______
C) Um baiano? ______
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E) Um aluno que não seja carioca? ______

EXEMPLO

Isso significa que eles têm 1
chance em 15 de serem
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DE REVISÃO DO 2° SEMESTRE
93. (CEFET) O valor da expressão 1

3
+ 0,333 … + 0,3 é:

A) 1. B) 29
30

. C) 0,99. D) 0,93.

96. (CTUR) Segundo o jornal O Globo, de 10/07/2016, o
Rio de Janeiro cumpriu aproximadamente 68% da meta de
neutralização, que é de 1,6 milhão de toneladas de CO2
(Gás Carbônico). O total aproximado de ��� não
neutralizado, em toneladas, foi de:
A) 112 × 104. B) 11,2 × 104. C) 5,12 × 105.

D) 51,2 × 105. E) 512 × 104

97. (CEFET) Um supermercado faz a seguinte promoção:
na compra de 2 unidades do mesmo produto, o segundo
sai pela metade do preço. Pedro comprou 2 caixas de
uma marca de sabão em pó por R$ 12,75. Quanto Pedro
pagaria se levasse apenas 1 caixa do mesmo sabão em
pó?
A) R$ 4,25. B) R$ 7,50. C) R$ 8,50. D) R$ 9,50.

102. (CTUR) João deseja obter uma equação do 2° grau
cujas raízes sejam −3 e 7. A equação que atende João é:
A) x2 − 4x + 21 = 0. D) x − 3 x + 7 = 0.

B) x2 + 4x + 21 = 0. E) x + 3 x − 7 = 0.

C) 2x2 − 4x − 21 = 0.

94. (FAETEC) Se � = 5 + 17, então � é um número
compreendido entre:
A) 4 e 5. B) 6 e 7. C) 2 e 3. D) 8 e 9.

95. (FAETEC) Sobre a reta real, foram representados
quatro números racionais e quatro letras, conforme
ilustração a seguir:

A letra que pode representar o número 30
45

está indicada na
seguinte alternativa:
A) X B) Y C) T D) Z

99. (FAETEC) A identidade dada por �2 − �2 = (� +
�)(� − �), pode ser usada para fazer cálculos de forma
simples. O valor da expressão ���� 2 − (����)² é
igual a:
A) 2011. B) 2021. C) 2101. D) 2111.

98. (FAETEC) Multiplicar um valor por 1,08 significa
aumentar esse valor em X%. O valor de X é:
A) 0,8. B) 1,8. C) 8. D) 10,8.

100. (CTUR) A figura abaixo mostra um canteiro triangular.
Um técnico de agropecuária, querendo medir um dos lados
desse canteiro, utiliza as medidas indiretas: BC = 150 m,
DE = 250 m e CE = 40 m. Sabendo que os segmentos BC e
DE são paralelos, a medida do lado AC, em metros (m), é:

A) 40 B) 60 C) 100 D) 120 E) 130

Olá, pessoal do 9° ano! Desejo que tenham aprimorado várias habilidades e competências em matemática. Para 
finalizar as atividades de matemática, apresento uma revisão baseada em questões de concursos e desafios.

101. (OBMEP) Na figura dada, temos dois quadrados. O
maior lado mede � + � e o menor, �. Qual é a área da
região cinza destacada?

A) b. B) a + b. C) a2 + 2ab.

D) b². E) 2ab + b².
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103. Considere o diagrama abaixo:

Para que seja uma função de M em N, basta:
A) Apagar a seta 1 e retirar o elemento t.
B) Apagar as setas 1 e 4 e retirar o elemento e.
C) Retirar os elementos e e t.
D) Apagar a seta 4 e retirar o elemento e.
E) Apagar a seta 2 e retirar o elemento e.

111. (ENCCEJA) Um vasilhame de água mineral
contendo 20 litros foi colocado à disposição dos
participantes de um evento. Considerando que os
copos, com capacidade para 200 mL, eram servidos
totalmente cheios, a expressão que representa a
quantidade (y) de água, em mL, em função do número
(x) de copos utilizados, é:
AA) y = 20 − 200x.
B) y = 200x − 20.
C) y = 200x − 20 000.
D) y = 20 000 − 200x.

MU
LT

IR
IO

110. (UCSal-BA) A parábola de equação � = 2�� −
3� + 1 corta o eixo das abscissas nos pontos:
A) (0, 0) e (3, 0). C) (0, 1) e (0, 1

2
).

B) (0, 1) e (0, 2). D) (1, 0) e (1
2

, 0).

105. Um comerciante teve uma despesa de R$ 230,00 na
compra de x unidades de determinado produto. Como
pretende vender cada unidade por R$ 5,00 , o lucro final L
é dado em função de x por:
A) L x = 5x + 230.

B) L x = 5x − 230.

C) L x = 5(x + 230).

D) L x = 5(x − 230).

104. (SARESP) Observe a figura abaixo. Em qual posição
está a roda da frente do carro?
A) C1.

B) D3.

C) C3.

D) D2.

107. (FAETEC) Observe a figura abaixo. Ela representa parte
de uma estrutura metálica usada na montagem de um palco.

106. Lançamos um dado que tem uma face branca, duas
faces verdes e três faces azuis.
A) Que cor é mais provável sair? ______________________
B) O que é mais provável: “sair azul” ou “não sair azul”? ?
______________________
C) O que é mais provável: “sair verde” ou “não sair verde”? ?
______________________

108. (CEFET) Um avião de acrobacia levanta voo
formando um ângulo de 50° em relação à pista. Calcule a
que altura o avião estará do solo após percorrer 3,5 km.
(Dado: sen 50° = 0,76.)

AA) � = �2 − 3

B) � = �2 − 4

C) � = 3�2 − 3

D) � = �2 − 3� + 2

109. (UNIRIO) Em busca de uma simetria, um caricaturista
utilizou a parábola para traçar o rosto da figura ao lado.
A equação que define essa parábola é...

Essa estrutura é formada por 4 vigas retas de metal,
AD, DC, BD e AC. Se BD = 5m e AD = DC = 13 m, a
medida em metros, da viga AC é:

A) 16 B) 18 C) 22 D) 24
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DE REVISÃO DO 2° SEMESTRE
93. (CEFET) O valor da expressão 1

3
+ 0,333 … + 0,3 é:

A) 1. B) 29
30

. C) 0,99. D) 0,93.

96. (CTUR) Segundo o jornal O Globo, de 10/07/2016, o
Rio de Janeiro cumpriu aproximadamente 68% da meta de
neutralização, que é de 1,6 milhão de toneladas de CO2
(Gás Carbônico). O total aproximado de ��� não
neutralizado, em toneladas, foi de:
A) 112 × 104. B) 11,2 × 104. C) 5,12 × 105.

D) 51,2 × 105. E) 512 × 104

97. (CEFET) Um supermercado faz a seguinte promoção:
na compra de 2 unidades do mesmo produto, o segundo
sai pela metade do preço. Pedro comprou 2 caixas de
uma marca de sabão em pó por R$ 12,75. Quanto Pedro
pagaria se levasse apenas 1 caixa do mesmo sabão em
pó?
A) R$ 4,25. B) R$ 7,50. C) R$ 8,50. D) R$ 9,50.

102. (CTUR) João deseja obter uma equação do 2° grau
cujas raízes sejam −3 e 7. A equação que atende João é:
A) x2 − 4x + 21 = 0. D) x − 3 x + 7 = 0.

B) x2 + 4x + 21 = 0. E) x + 3 x − 7 = 0.

C) 2x2 − 4x − 21 = 0.

94. (FAETEC) Se � = 5 + 17, então � é um número
compreendido entre:
A) 4 e 5. B) 6 e 7. C) 2 e 3. D) 8 e 9.

95. (FAETEC) Sobre a reta real, foram representados
quatro números racionais e quatro letras, conforme
ilustração a seguir:

A letra que pode representar o número 30
45

está indicada na
seguinte alternativa:
A) X B) Y C) T D) Z

99. (FAETEC) A identidade dada por �2 − �2 = (� +
�)(� − �), pode ser usada para fazer cálculos de forma
simples. O valor da expressão ���� 2 − (����)² é
igual a:
A) 2011. B) 2021. C) 2101. D) 2111.

98. (FAETEC) Multiplicar um valor por 1,08 significa
aumentar esse valor em X%. O valor de X é:
A) 0,8. B) 1,8. C) 8. D) 10,8.

100. (CTUR) A figura abaixo mostra um canteiro triangular.
Um técnico de agropecuária, querendo medir um dos lados
desse canteiro, utiliza as medidas indiretas: BC = 150 m,
DE = 250 m e CE = 40 m. Sabendo que os segmentos BC e
DE são paralelos, a medida do lado AC, em metros (m), é:

A) 40 B) 60 C) 100 D) 120 E) 130

Olá, pessoal do 9° ano! Desejo que tenham aprimorado várias habilidades e competências em matemática. Para
finalizar as atividades de matemática, apresento uma revisão baseada em questões de concursos e desafios.

101. (OBMEP) Na figura dada, temos dois quadrados. O
maior lado mede � + � e o menor, �. Qual é a área da
região cinza destacada?
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103. Considere o diagrama abaixo:

Para que seja uma função de M em N, basta:
A) Apagar a seta 1 e retirar o elemento t.
B) Apagar as setas 1 e 4 e retirar o elemento e.
C) Retirar os elementos e e t.
D) Apagar a seta 4 e retirar o elemento e.
E) Apagar a seta 2 e retirar o elemento e.

111. (ENCCEJA) Um vasilhame de água mineral
contendo 20 litros foi colocado à disposição dos
participantes de um evento. Considerando que os
copos, com capacidade para 200 mL, eram servidos
totalmente cheios, a expressão que representa a
quantidade (y) de água, em mL, em função do número
(x) de copos utilizados, é:
AA) y = 20 − 200x.
B) y = 200x − 20.
C) y = 200x − 20 000.
D) y = 20 000 − 200x.

110. (UCSal-BA) A parábola de equação � = 2�� −
3� + 1 corta o eixo das abscissas nos pontos:
A) (0, 0) e (3, 0). C) (0, 1) e (0, 1

2
).

B) (0, 1) e (0, 2). D) (1, 0) e (1
2

, 0).

105. Um comerciante teve uma despesa de R$ 230,00 na
compra de x unidades de determinado produto. Como
pretende vender cada unidade por R$ 5,00 , o lucro final L
é dado em função de x por:
A) L x = 5x + 230.

B) L x = 5x − 230.

C) L x = 5(x + 230).

D) L x = 5(x − 230).

104. (SARESP) Observe a figura abaixo. Em qual posição
está a roda da frente do carro?
A) C1.

B) D3.

C) C3.

D) D2.

107. (FAETEC) Observe a figura abaixo. Ela representa parte
de uma estrutura metálica usada na montagem de um palco.

106. Lançamos um dado que tem uma face branca, duas
faces verdes e três faces azuis.
A) Que cor é mais provável sair? ______________________
B) O que é mais provável: “sair azul” ou “não sair azul”? ?
______________________
C) O que é mais provável: “sair verde” ou “não sair verde”? ?
______________________

108. (CEFET) Um avião de acrobacia levanta voo
formando um ângulo de 50° em relação à pista. Calcule a
que altura o avião estará do solo após percorrer 3,5 km.
(Dado: sen 50° = 0,76.)

AA) � = �2 − 3

B) � = �2 − 4

C) � = 3�2 − 3

D) � = �2 − 3� + 2

109. (UNIRIO) Em busca de uma simetria, um caricaturista
utilizou a parábola para traçar o rosto da figura ao lado.
A equação que define essa parábola é...

Essa estrutura é formada por 4 vigas retas de metal,
AD, DC, BD e AC. Se BD = 5m e AD = DC = 13 m, a
medida em metros, da viga AC é:

A) 16 B) 18 C) 22 D) 24
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102. (CTUR) João deseja obter uma equação do 2° grau
cujas raízes sejam −3 e 7. A equação que atende João é:
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94. (FAETEC) Se � = 5 + 17, então � é um número
compreendido entre:
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está indicada na
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aumentar esse valor em X%. O valor de X é:
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100. (CTUR) A figura abaixo mostra um canteiro triangular.
Um técnico de agropecuária, querendo medir um dos lados
desse canteiro, utiliza as medidas indiretas: BC = 150 m,
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Olá, pessoal do 9° ano! Desejo que tenham aprimorado várias habilidades e competências em matemática. Para 
finalizar as atividades de matemática, apresento uma revisão baseada em questões de concursos e desafios.

101. (OBMEP) Na figura dada, temos dois quadrados. O
maior lado mede � + � e o menor, �. Qual é a área da
região cinza destacada?

A) b. B) a + b. C) a2 + 2ab.

D) b². E) 2ab + b².
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103. Considere o diagrama abaixo:

Para que seja uma função de M em N, basta:
A) Apagar a seta 1 e retirar o elemento t.
B) Apagar as setas 1 e 4 e retirar o elemento e.
C) Retirar os elementos e e t.
D) Apagar a seta 4 e retirar o elemento e.
E) Apagar a seta 2 e retirar o elemento e.

111. (ENCCEJA) Um vasilhame de água mineral
contendo 20 litros foi colocado à disposição dos
participantes de um evento. Considerando que os
copos, com capacidade para 200 mL, eram servidos
totalmente cheios, a expressão que representa a
quantidade (y) de água, em mL, em função do número
(x) de copos utilizados, é:
AA) y = 20 − 200x.
B) y = 200x − 20.
C) y = 200x − 20 000.
D) y = 20 000 − 200x.

MU
LT

IR
IO

110. (UCSal-BA) A parábola de equação � = 2�� −
3� + 1 corta o eixo das abscissas nos pontos:
A) (0, 0) e (3, 0). C) (0, 1) e (0, 1

2
).

B) (0, 1) e (0, 2). D) (1, 0) e (1
2

, 0).

105. Um comerciante teve uma despesa de R$ 230,00 na
compra de x unidades de determinado produto. Como
pretende vender cada unidade por R$ 5,00 , o lucro final L
é dado em função de x por:
A) L x = 5x + 230.

B) L x = 5x − 230.

C) L x = 5(x + 230).

D) L x = 5(x − 230).

104. (SARESP) Observe a figura abaixo. Em qual posição
está a roda da frente do carro?
A) C1.

B) D3.

C) C3.

D) D2.

107. (FAETEC) Observe a figura abaixo. Ela representa parte
de uma estrutura metálica usada na montagem de um palco.

106. Lançamos um dado que tem uma face branca, duas
faces verdes e três faces azuis.
A) Que cor é mais provável sair? ______________________
B) O que é mais provável: “sair azul” ou “não sair azul”? ?
______________________
C) O que é mais provável: “sair verde” ou “não sair verde”? ?
______________________

108. (CEFET) Um avião de acrobacia levanta voo
formando um ângulo de 50° em relação à pista. Calcule a
que altura o avião estará do solo após percorrer 3,5 km.
(Dado: sen 50° = 0,76.)

AA) � = �2 − 3

B) � = �2 − 4

C) � = 3�2 − 3

D) � = �2 − 3� + 2

109. (UNIRIO) Em busca de uma simetria, um caricaturista
utilizou a parábola para traçar o rosto da figura ao lado.
A equação que define essa parábola é...

Essa estrutura é formada por 4 vigas retas de metal,
AD, DC, BD e AC. Se BD = 5m e AD = DC = 13 m, a
medida em metros, da viga AC é:

A) 16 B) 18 C) 22 D) 24

64

MA
TE

MÁ
TI

CA
 ·

2º
SE

ME
ST

RE
 /

20
21

 · 
9º

AN
O

DE REVISÃO DO 2° SEMESTRE
93. (CEFET) O valor da expressão 1

3
+ 0,333 … + 0,3 é:

A) 1. B) 29
30

. C) 0,99. D) 0,93.

96. (CTUR) Segundo o jornal O Globo, de 10/07/2016, o
Rio de Janeiro cumpriu aproximadamente 68% da meta de
neutralização, que é de 1,6 milhão de toneladas de CO2
(Gás Carbônico). O total aproximado de ��� não
neutralizado, em toneladas, foi de:
A) 112 × 104. B) 11,2 × 104. C) 5,12 × 105.

D) 51,2 × 105. E) 512 × 104

97. (CEFET) Um supermercado faz a seguinte promoção:
na compra de 2 unidades do mesmo produto, o segundo
sai pela metade do preço. Pedro comprou 2 caixas de
uma marca de sabão em pó por R$ 12,75. Quanto Pedro
pagaria se levasse apenas 1 caixa do mesmo sabão em
pó?
A) R$ 4,25. B) R$ 7,50. C) R$ 8,50. D) R$ 9,50.

102. (CTUR) João deseja obter uma equação do 2° grau
cujas raízes sejam −3 e 7. A equação que atende João é:
A) x2 − 4x + 21 = 0. D) x − 3 x + 7 = 0.

B) x2 + 4x + 21 = 0. E) x + 3 x − 7 = 0.

C) 2x2 − 4x − 21 = 0.

94. (FAETEC) Se � = 5 + 17, então � é um número
compreendido entre:
A) 4 e 5. B) 6 e 7. C) 2 e 3. D) 8 e 9.

95. (FAETEC) Sobre a reta real, foram representados
quatro números racionais e quatro letras, conforme
ilustração a seguir:

A letra que pode representar o número 30
45

está indicada na
seguinte alternativa:
A) X B) Y C) T D) Z

99. (FAETEC) A identidade dada por �2 − �2 = (� +
�)(� − �), pode ser usada para fazer cálculos de forma
simples. O valor da expressão ���� 2 − (����)² é
igual a:
A) 2011. B) 2021. C) 2101. D) 2111.

98. (FAETEC) Multiplicar um valor por 1,08 significa
aumentar esse valor em X%. O valor de X é:
A) 0,8. B) 1,8. C) 8. D) 10,8.

100. (CTUR) A figura abaixo mostra um canteiro triangular.
Um técnico de agropecuária, querendo medir um dos lados
desse canteiro, utiliza as medidas indiretas: BC = 150 m,
DE = 250 m e CE = 40 m. Sabendo que os segmentos BC e
DE são paralelos, a medida do lado AC, em metros (m), é:

A) 40 B) 60 C) 100 D) 120 E) 130

Olá, pessoal do 9° ano! Desejo que tenham aprimorado várias habilidades e competências em matemática. Para
finalizar as atividades de matemática, apresento uma revisão baseada em questões de concursos e desafios.

101. (OBMEP) Na figura dada, temos dois quadrados. O
maior lado mede � + � e o menor, �. Qual é a área da
região cinza destacada?

A) b. B) a + b. C) a2 + 2ab.

D) b². E) 2ab + b².

6565

MA
TE

MÁ
TI

CA
 · 

2º
 S

EM
ES

TR
E 

/2
02

1 ·
 9º

 A
NO

103. Considere o diagrama abaixo:

Para que seja uma função de M em N, basta:
A) Apagar a seta 1 e retirar o elemento t.
B) Apagar as setas 1 e 4 e retirar o elemento e.
C) Retirar os elementos e e t.
D) Apagar a seta 4 e retirar o elemento e.
E) Apagar a seta 2 e retirar o elemento e.

111. (ENCCEJA) Um vasilhame de água mineral
contendo 20 litros foi colocado à disposição dos
participantes de um evento. Considerando que os
copos, com capacidade para 200 mL, eram servidos
totalmente cheios, a expressão que representa a
quantidade (y) de água, em mL, em função do número
(x) de copos utilizados, é:
AA) y = 20 − 200x.
B) y = 200x − 20.
C) y = 200x − 20 000.
D) y = 20 000 − 200x.

110. (UCSal-BA) A parábola de equação � = 2�� −
3� + 1 corta o eixo das abscissas nos pontos:
A) (0, 0) e (3, 0). C) (0, 1) e (0, 1

2
).

B) (0, 1) e (0, 2). D) (1, 0) e (1
2

, 0).

105. Um comerciante teve uma despesa de R$ 230,00 na
compra de x unidades de determinado produto. Como
pretende vender cada unidade por R$ 5,00 , o lucro final L
é dado em função de x por:
A) L x = 5x + 230.

B) L x = 5x − 230.

C) L x = 5(x + 230).

D) L x = 5(x − 230).

104. (SARESP) Observe a figura abaixo. Em qual posição
está a roda da frente do carro?
A) C1.

B) D3.

C) C3.

D) D2.

107. (FAETEC) Observe a figura abaixo. Ela representa parte
de uma estrutura metálica usada na montagem de um palco.

106. Lançamos um dado que tem uma face branca, duas
faces verdes e três faces azuis.
A) Que cor é mais provável sair? ______________________
B) O que é mais provável: “sair azul” ou “não sair azul”? ?
______________________
C) O que é mais provável: “sair verde” ou “não sair verde”? ?
______________________

108. (CEFET) Um avião de acrobacia levanta voo
formando um ângulo de 50° em relação à pista. Calcule a
que altura o avião estará do solo após percorrer 3,5 km.
(Dado: sen 50° = 0,76.)

AA) � = �2 − 3

B) � = �2 − 4

C) � = 3�2 − 3

D) � = �2 − 3� + 2

109. (UNIRIO) Em busca de uma simetria, um caricaturista
utilizou a parábola para traçar o rosto da figura ao lado.
A equação que define essa parábola é...

Essa estrutura é formada por 4 vigas retas de metal,
AD, DC, BD e AC. Se BD = 5m e AD = DC = 13 m, a
medida em metros, da viga AC é:

A) 16 B) 18 C) 22 D) 24
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NO DE ONDE VEM A MATÉRIA QUE NOS CERCA? 
iag.usp.br/astronomia

A MATÉRIA ESTÁ EM TODO LUGAR
Na figura ao lado, há a estátua do Cristo Redentor, feita de concreto e
pedra-sabão; o morro do Corcovado, composto por rochas; e também, as
nuvens formadas de ar e água. Todos esses elementos são compostos
por matéria. Assim como o Sol que brilha entre as nuvens.

w
w

w
.telegraph.co.uk

4. Aqui não é possível ver, mas existe um outro elemento constituído por
matéria que, envolve a todos nós, inclusive o Redentor. Qual é?
______________________________________________________________

Ao longo da história, muitas culturas humanas buscaram entender a natureza de todas as coisas ao seu redor e
decifrar a origem e as leis que regem o Universo. A Ciência permitiu explorar o desconhecido e desvendar seus mistérios
por meio dos estudos de física. A física estuda a natureza de todas as coisas, procurando compreender as leis básicas da
natureza, a origem do Universo e as interações e transformações associadas à constituição da matéria.

Como os povos antigos faziam suas observações do céu? Será que usavam 
algum instrumento? Como você hoje faria para observar o céu?

1. Olhe para o céu à noite, em um local com pouca luz e
depois responda:
De onde vieram os planetas, o Sol, as estrelas?

_____________________________________________
2. Agora, olhe o espaço ao seu redor e responda:
De onde vieram as rochas, os animais, as plantas e os
seres humanos?
_____________________________________________

Os estudos astronômicos afirmam que antes de nosso Universo surgir e se expandir, toda a matéria e a energia
que vemos por aí estavam contidas em um pontinho trilhões de vezes menor do que a cabeça de um alfinete. Pois
é! Esse evento dramático e misterioso, o Big Bang, traduzido como "a grande explosão", originou o espaço e o
tempo, assim como uma sucessão de eventos que se arrasta há 13,8 bilhões de anos. Dessa forma a Física explica o
surgimento do Sol, da Lua, da Terra, toda a natureza e de Você! Tudo no Universo é constituído por matéria.

3. O texto acima afirma que os estudos astronômicos ajudaram a compreender a origem do Universo, concluindo
que somos feitos de matéria. O que é matéria para você?
____________________________________________________________________________________________

5. Abra a janela de sua casa, ou saia no quintal e observe ao seu redor. Observe atentamente, a forma, a cor e a
textura de todas as coisas a sua volta. Casas, construções, natureza, pessoas, animais e plantas, céu e nuvens e o
que mais você conseguir ver. Faça uma lista.
A) Você consegue identificar, na sua lista, coisas semelhantes? Descreva.
_____________________________________________________________________________________

B) Agora, tente perceber o que há de diferente entre as coisas que você identificou como semelhantes?
_____________________________________________________________________________________
     Ao responder essas questões, você começou a estudar a estrutura da matéria. Ela é constituída por átomos 
que se combinam gerando todas as características das coisas que você identificou como semelhantes ou diferentes, 
no mundo à sua volta.

Tudo aquilo que tem existência física é matéria. 

(Adaptado de revistagalileu.globo.com)
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CIENTISTA MODELO CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS MODELOS ATÔMICOS

Dalton
(1766-1844)

"A matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças,
esféricas e indivisíveis.” O modelo atômico de Dalton se baseava na estrutura
de uma bola de bilhar.

Thomson
(1856-1940)

“O átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça,
incrustada de elétrons (negativos), de modo que sua carga elétrica total é nula.”
O modelo atômico de Thomson parecia com um pudim ou bolo de passas.

Rutherford
(1871-1937)

"O átomo é descontínuo e é formado por duas regiões: o núcleo e a eletrosfera.
O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A
eletrosfera é uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor
do núcleo.” O modelo atômico de Rutherford fazia uma analogia ao sistema
solar.

Bohr
(1885-1962)

Apresenta os elétrons distribuídos em camadas ao redor de um núcleo.
Semelhante à órbita de um planeta, mostra que os elétrons movem-se em
sentidos circulares, mas que as órbitas possuem energias definidas. Como o
modelo atômico de Bohr lembra a órbita de um planeta daí o nome de sistema
planetário.

Chadwick
(1891-1974)

Com a identificação do nêutron como terceira partícula subatômica, o de
Rutherford passou a representá-lo no núcleo junto aos prótons. Dessa forma o
modelo atômico passou a ter em seu núcleo duas subpartículas –
os nêutrons e os prótons.

Schrödinger
(1887-1961)

O modelo atual para representação do átomo foi proposto por Erwin
Schrödinger, em 1926. É conhecido como o modelo da nuvem eletrônica. Um
modelo com duas regiões: uma pequena região central, chamada núcleo e
outra maior ao seu redor chamada de nuvem eletrônica, onde se encontram os
elétrons.

A estrutura da matéria é estudada desde o século V a.C., quando surgiu a primeira ideia sobre a sua constituição. Os
filósofos Leucipo e Demócrito afirmavam que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, chegando a uma
unidade indivisível, denominada átomo. Ao longo da história da ciência, foram sugeridos vários modelos para explicar
as características observadas em modelos experimentais do estudo do átomo. Alguns desses modelos são descritos no
quadro a seguir. Uma das particularidades da ciência é aceitar que nada é eternamente verdadeiro. Observe a descrição
dos principais modelos ao longo da história e perceba a evolução do pensamento sobre a estrutura atômica.

A EVOLUÇÃO DOS MODELOS ATÔMICOS AO LONGO DOS SÉCULOS

(Adaptado de manualdaquimica.com)

Figura deautoriadaelaboradora

6. Analise as afirmações abaixo, sobre os modelos atômicos:

I – Dalton: afirmava que toda a matéria é
formada por partículas muito pequenas,
maciças e esféricas e indivisíveis.

II - Thomson: afirmava que o átomo é uma
esfera com carga positiva com partículas
negativas presas à sua superfície.

III – Chadwick: descobriu a 
terceira partícula
subatômica, o nêutron.

Quais das afirmativas estão corretas? A) Somente a II. B) Somente a I. C) Somente a III. D) Todas.
7. Relacione a característica dos modelos atômicos com os seus autores.
A) Leucipo e Demócrito ( ) Identificou o nêutron.
B) Thomson ( ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar.
C) Rutherford ( ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”.
D) Dalton ( ) Foram os primeiros a utilizarem a palavra átomo.
E) Chadwick ( ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao Sistema Solar.
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NO DE ONDE VEM A MATÉRIA QUE NOS CERCA? 
iag.usp.br/astronomia

A MATÉRIA ESTÁ EM TODO LUGAR
Na figura ao lado, há a estátua do Cristo Redentor, feita de concreto e
pedra-sabão; o morro do Corcovado, composto por rochas; e também, as
nuvens formadas de ar e água. Todos esses elementos são compostos
por matéria. Assim como o Sol que brilha entre as nuvens.
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4. Aqui não é possível ver, mas existe um outro elemento constituído por
matéria que, envolve a todos nós, inclusive o Redentor. Qual é?
______________________________________________________________

Ao longo da história, muitas culturas humanas buscaram entender a natureza de todas as coisas ao seu redor e
decifrar a origem e as leis que regem o Universo. A Ciência permitiu explorar o desconhecido e desvendar seus mistérios
por meio dos estudos de física. A física estuda a natureza de todas as coisas, procurando compreender as leis básicas da
natureza, a origem do Universo e as interações e transformações associadas à constituição da matéria.

Como os povos antigos faziam suas observações do céu? Será que usavam 
algum instrumento? Como você hoje faria para observar o céu?

1. Olhe para o céu à noite, em um local com pouca luz e
depois responda:
De onde vieram os planetas, o Sol, as estrelas?

_____________________________________________
2. Agora, olhe o espaço ao seu redor e responda:
De onde vieram as rochas, os animais, as plantas e os
seres humanos?
_____________________________________________

Os estudos astronômicos afirmam que antes de nosso Universo surgir e se expandir, toda a matéria e a energia
que vemos por aí estavam contidas em um pontinho trilhões de vezes menor do que a cabeça de um alfinete. Pois
é! Esse evento dramático e misterioso, o Big Bang, traduzido como "a grande explosão", originou o espaço e o
tempo, assim como uma sucessão de eventos que se arrasta há 13,8 bilhões de anos. Dessa forma a Física explica o
surgimento do Sol, da Lua, da Terra, toda a natureza e de Você! Tudo no Universo é constituído por matéria.

3. O texto acima afirma que os estudos astronômicos ajudaram a compreender a origem do Universo, concluindo
que somos feitos de matéria. O que é matéria para você?
____________________________________________________________________________________________

5. Abra a janela de sua casa, ou saia no quintal e observe ao seu redor. Observe atentamente, a forma, a cor e a
textura de todas as coisas a sua volta. Casas, construções, natureza, pessoas, animais e plantas, céu e nuvens e o
que mais você conseguir ver. Faça uma lista.
A) Você consegue identificar, na sua lista, coisas semelhantes? Descreva.
_____________________________________________________________________________________

B) Agora, tente perceber o que há de diferente entre as coisas que você identificou como semelhantes?
_____________________________________________________________________________________
Ao responder essas questões, você começou a estudar a estrutura da matéria. Ela é constituída por átomos que
se combinam gerando todas as características das coisas que você identificou como semelhantes ou diferentes, no
mundo à sua volta.

Tudo aquilo que tem existência física é matéria.

(Adaptado de revistagalileu.globo.com)

67
67

CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 9º
 A

NO

CIENTISTA MODELO CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS MODELOS ATÔMICOS

Dalton
(1766-1844)

"A matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças,
esféricas e indivisíveis.” O modelo atômico de Dalton se baseava na estrutura
de uma bola de bilhar.

Thomson
(1856-1940)

“O átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça,
incrustada de elétrons (negativos), de modo que sua carga elétrica total é nula.”
O modelo atômico de Thomson parecia com um pudim ou bolo de passas.

Rutherford
(1871-1937)

"O átomo é descontínuo e é formado por duas regiões: o núcleo e a eletrosfera.
O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A
eletrosfera é uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor
do núcleo.” O modelo atômico de Rutherford fazia uma analogia ao sistema
solar.

Bohr
(1885-1962)

Apresenta os elétrons distribuídos em camadas ao redor de um núcleo.
Semelhante à órbita de um planeta, mostra que os elétrons movem-se em
sentidos circulares, mas que as órbitas possuem energias definidas. Como o
modelo atômico de Bohr lembra a órbita de um planeta daí o nome de sistema
planetário.

Chadwick
(1891-1974)

Com a identificação do nêutron como terceira partícula subatômica, o de
Rutherford passou a representá-lo no núcleo junto aos prótons. Dessa forma o
modelo atômico passou a ter em seu núcleo duas subpartículas –
os nêutrons e os prótons.

Schrödinger
(1887-1961)

O modelo atual para representação do átomo foi proposto por Erwin
Schrödinger, em 1926. É conhecido como o modelo da nuvem eletrônica. Um
modelo com duas regiões: uma pequena região central, chamada núcleo e
outra maior ao seu redor chamada de nuvem eletrônica, onde se encontram os
elétrons.

A estrutura da matéria é estudada desde o século V a.C., quando surgiu a primeira ideia sobre a sua constituição. Os
filósofos Leucipo e Demócrito afirmavam que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, chegando a uma
unidade indivisível, denominada átomo. Ao longo da história da ciência, foram sugeridos vários modelos para explicar
as características observadas em modelos experimentais do estudo do átomo. Alguns desses modelos são descritos no
quadro a seguir. Uma das particularidades da ciência é aceitar que nada é eternamente verdadeiro. Observe a descrição
dos principais modelos ao longo da história e perceba a evolução do pensamento sobre a estrutura atômica.

A EVOLUÇÃO DOS MODELOS ATÔMICOS AO LONGO DOS SÉCULOS

(Adaptado de manualdaquimica.com)

Figura deautoriadaelaboradora

6. Analise as afirmações abaixo, sobre os modelos atômicos:

I – Dalton: afirmava que toda a matéria é
formada por partículas muito pequenas,
maciças e esféricas e indivisíveis.

II - Thomson: afirmava que o átomo é uma
esfera com carga positiva com partículas
negativas presas à sua superfície.

III – Chadwick: descobriu a 
terceira partícula 
subatômica, o nêutron.

Quais das afirmativas estão corretas? A) Somente a II. B) Somente a I. C) Somente a III. D) Todas.
7. Relacione a característica dos modelos atômicos com os seus autores.
A) Leucipo e Demócrito    ( ) Identificou o nêutron.
B) Thomson   ( ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar.
C) Rutherford   ( ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”.
D) Dalton  ( ) Foram os primeiros a utilizarem a palavra átomo.
E) Chadwick  ( ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao Sistema Solar.
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A MATÉRIA ESTÁ EM TODO LUGAR
Na figura ao lado, há a estátua do Cristo Redentor, feita de concreto e
pedra-sabão; o morro do Corcovado, composto por rochas; e também, as
nuvens formadas de ar e água. Todos esses elementos são compostos
por matéria. Assim como o Sol que brilha entre as nuvens.
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4. Aqui não é possível ver, mas existe um outro elemento constituído por
matéria que, envolve a todos nós, inclusive o Redentor. Qual é?
______________________________________________________________

Ao longo da história, muitas culturas humanas buscaram entender a natureza de todas as coisas ao seu redor e
decifrar a origem e as leis que regem o Universo. A Ciência permitiu explorar o desconhecido e desvendar seus mistérios
por meio dos estudos de física. A física estuda a natureza de todas as coisas, procurando compreender as leis básicas da
natureza, a origem do Universo e as interações e transformações associadas à constituição da matéria.

Como os povos antigos faziam suas observações do céu? Será que usavam 
algum instrumento? Como você hoje faria para observar o céu?

1. Olhe para o céu à noite, em um local com pouca luz e
depois responda:
De onde vieram os planetas, o Sol, as estrelas?

_____________________________________________
2. Agora, olhe o espaço ao seu redor e responda:
De onde vieram as rochas, os animais, as plantas e os
seres humanos?
_____________________________________________

Os estudos astronômicos afirmam que antes de nosso Universo surgir e se expandir, toda a matéria e a energia
que vemos por aí estavam contidas em um pontinho trilhões de vezes menor do que a cabeça de um alfinete. Pois
é! Esse evento dramático e misterioso, o Big Bang, traduzido como "a grande explosão", originou o espaço e o
tempo, assim como uma sucessão de eventos que se arrasta há 13,8 bilhões de anos. Dessa forma a Física explica o
surgimento do Sol, da Lua, da Terra, toda a natureza e de Você! Tudo no Universo é constituído por matéria.

3. O texto acima afirma que os estudos astronômicos ajudaram a compreender a origem do Universo, concluindo
que somos feitos de matéria. O que é matéria para você?
____________________________________________________________________________________________

5. Abra a janela de sua casa, ou saia no quintal e observe ao seu redor. Observe atentamente, a forma, a cor e a
textura de todas as coisas a sua volta. Casas, construções, natureza, pessoas, animais e plantas, céu e nuvens e o
que mais você conseguir ver. Faça uma lista.
A) Você consegue identificar, na sua lista, coisas semelhantes? Descreva.
_____________________________________________________________________________________

B) Agora, tente perceber o que há de diferente entre as coisas que você identificou como semelhantes?
_____________________________________________________________________________________
     Ao responder essas questões, você começou a estudar a estrutura da matéria. Ela é constituída por átomos 
que se combinam gerando todas as características das coisas que você identificou como semelhantes ou diferentes, 
no mundo à sua volta.

Tudo aquilo que tem existência física é matéria. 

(Adaptado de revistagalileu.globo.com)
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CIENTISTA MODELO CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS MODELOS ATÔMICOS

Dalton
(1766-1844)

"A matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças,
esféricas e indivisíveis.” O modelo atômico de Dalton se baseava na estrutura
de uma bola de bilhar.

Thomson
(1856-1940)

“O átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça,
incrustada de elétrons (negativos), de modo que sua carga elétrica total é nula.”
O modelo atômico de Thomson parecia com um pudim ou bolo de passas.

Rutherford
(1871-1937)

"O átomo é descontínuo e é formado por duas regiões: o núcleo e a eletrosfera.
O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A
eletrosfera é uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor
do núcleo.” O modelo atômico de Rutherford fazia uma analogia ao sistema
solar.

Bohr
(1885-1962)

Apresenta os elétrons distribuídos em camadas ao redor de um núcleo.
Semelhante à órbita de um planeta, mostra que os elétrons movem-se em
sentidos circulares, mas que as órbitas possuem energias definidas. Como o
modelo atômico de Bohr lembra a órbita de um planeta daí o nome de sistema
planetário.

Chadwick
(1891-1974)

Com a identificação do nêutron como terceira partícula subatômica, o de
Rutherford passou a representá-lo no núcleo junto aos prótons. Dessa forma o
modelo atômico passou a ter em seu núcleo duas subpartículas –
os nêutrons e os prótons.

Schrödinger
(1887-1961)

O modelo atual para representação do átomo foi proposto por Erwin
Schrödinger, em 1926. É conhecido como o modelo da nuvem eletrônica. Um
modelo com duas regiões: uma pequena região central, chamada núcleo e
outra maior ao seu redor chamada de nuvem eletrônica, onde se encontram os
elétrons.

A estrutura da matéria é estudada desde o século V a.C., quando surgiu a primeira ideia sobre a sua constituição. Os
filósofos Leucipo e Demócrito afirmavam que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, chegando a uma
unidade indivisível, denominada átomo. Ao longo da história da ciência, foram sugeridos vários modelos para explicar
as características observadas em modelos experimentais do estudo do átomo. Alguns desses modelos são descritos no
quadro a seguir. Uma das particularidades da ciência é aceitar que nada é eternamente verdadeiro. Observe a descrição
dos principais modelos ao longo da história e perceba a evolução do pensamento sobre a estrutura atômica.

A EVOLUÇÃO DOS MODELOS ATÔMICOS AO LONGO DOS SÉCULOS

(Adaptado de manualdaquimica.com)

Figura deautoriadaelaboradora

6. Analise as afirmações abaixo, sobre os modelos atômicos:

I – Dalton: afirmava que toda a matéria é
formada por partículas muito pequenas,
maciças e esféricas e indivisíveis.

II - Thomson: afirmava que o átomo é uma
esfera com carga positiva com partículas
negativas presas à sua superfície.

III – Chadwick: descobriu a 
terceira partícula
subatômica, o nêutron.

Quais das afirmativas estão corretas? A) Somente a II. B) Somente a I. C) Somente a III. D) Todas.
7. Relacione a característica dos modelos atômicos com os seus autores.
A) Leucipo e Demócrito ( ) Identificou o nêutron.
B) Thomson ( ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar.
C) Rutherford ( ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”.
D) Dalton ( ) Foram os primeiros a utilizarem a palavra átomo.
E) Chadwick ( ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao Sistema Solar.
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NO DE ONDE VEM A MATÉRIA QUE NOS CERCA? 

iag.usp.br/astronomia

A MATÉRIA ESTÁ EM TODO LUGAR
Na figura ao lado, há a estátua do Cristo Redentor, feita de concreto e
pedra-sabão; o morro do Corcovado, composto por rochas; e também, as
nuvens formadas de ar e água. Todos esses elementos são compostos
por matéria. Assim como o Sol que brilha entre as nuvens.
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4. Aqui não é possível ver, mas existe um outro elemento constituído por
matéria que, envolve a todos nós, inclusive o Redentor. Qual é?
______________________________________________________________

Ao longo da história, muitas culturas humanas buscaram entender a natureza de todas as coisas ao seu redor e
decifrar a origem e as leis que regem o Universo. A Ciência permitiu explorar o desconhecido e desvendar seus mistérios
por meio dos estudos de física. A física estuda a natureza de todas as coisas, procurando compreender as leis básicas da
natureza, a origem do Universo e as interações e transformações associadas à constituição da matéria.

Como os povos antigos faziam suas observações do céu? Será que usavam 
algum instrumento? Como você hoje faria para observar o céu?

1. Olhe para o céu à noite, em um local com pouca luz e
depois responda:
De onde vieram os planetas, o Sol, as estrelas?

_____________________________________________
2. Agora, olhe o espaço ao seu redor e responda:
De onde vieram as rochas, os animais, as plantas e os
seres humanos?
_____________________________________________

Os estudos astronômicos afirmam que antes de nosso Universo surgir e se expandir, toda a matéria e a energia
que vemos por aí estavam contidas em um pontinho trilhões de vezes menor do que a cabeça de um alfinete. Pois
é! Esse evento dramático e misterioso, o Big Bang, traduzido como "a grande explosão", originou o espaço e o
tempo, assim como uma sucessão de eventos que se arrasta há 13,8 bilhões de anos. Dessa forma a Física explica o
surgimento do Sol, da Lua, da Terra, toda a natureza e de Você! Tudo no Universo é constituído por matéria.

3. O texto acima afirma que os estudos astronômicos ajudaram a compreender a origem do Universo, concluindo
que somos feitos de matéria. O que é matéria para você?
____________________________________________________________________________________________

5. Abra a janela de sua casa, ou saia no quintal e observe ao seu redor. Observe atentamente, a forma, a cor e a
textura de todas as coisas a sua volta. Casas, construções, natureza, pessoas, animais e plantas, céu e nuvens e o
que mais você conseguir ver. Faça uma lista.
A) Você consegue identificar, na sua lista, coisas semelhantes? Descreva.
_____________________________________________________________________________________

B) Agora, tente perceber o que há de diferente entre as coisas que você identificou como semelhantes?
_____________________________________________________________________________________
Ao responder essas questões, você começou a estudar a estrutura da matéria. Ela é constituída por átomos que
se combinam gerando todas as características das coisas que você identificou como semelhantes ou diferentes, no
mundo à sua volta.

Tudo aquilo que tem existência física é matéria.

(Adaptado de revistagalileu.globo.com)
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CIENTISTA MODELO CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS MODELOS ATÔMICOS

Dalton
(1766-1844)

"A matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças,
esféricas e indivisíveis.” O modelo atômico de Dalton se baseava na estrutura
de uma bola de bilhar.

Thomson
(1856-1940)

“O átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça,
incrustada de elétrons (negativos), de modo que sua carga elétrica total é nula.”
O modelo atômico de Thomson parecia com um pudim ou bolo de passas.

Rutherford
(1871-1937)

"O átomo é descontínuo e é formado por duas regiões: o núcleo e a eletrosfera.
O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A
eletrosfera é uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor
do núcleo.” O modelo atômico de Rutherford fazia uma analogia ao sistema
solar.

Bohr
(1885-1962)

Apresenta os elétrons distribuídos em camadas ao redor de um núcleo.
Semelhante à órbita de um planeta, mostra que os elétrons movem-se em
sentidos circulares, mas que as órbitas possuem energias definidas. Como o
modelo atômico de Bohr lembra a órbita de um planeta daí o nome de sistema
planetário.

Chadwick
(1891-1974)

Com a identificação do nêutron como terceira partícula subatômica, o de
Rutherford passou a representá-lo no núcleo junto aos prótons. Dessa forma o
modelo atômico passou a ter em seu núcleo duas subpartículas –
os nêutrons e os prótons.

Schrödinger
(1887-1961)

O modelo atual para representação do átomo foi proposto por Erwin
Schrödinger, em 1926. É conhecido como o modelo da nuvem eletrônica. Um
modelo com duas regiões: uma pequena região central, chamada núcleo e
outra maior ao seu redor chamada de nuvem eletrônica, onde se encontram os
elétrons.

A estrutura da matéria é estudada desde o século V a.C., quando surgiu a primeira ideia sobre a sua constituição. Os
filósofos Leucipo e Demócrito afirmavam que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, chegando a uma
unidade indivisível, denominada átomo. Ao longo da história da ciência, foram sugeridos vários modelos para explicar
as características observadas em modelos experimentais do estudo do átomo. Alguns desses modelos são descritos no
quadro a seguir. Uma das particularidades da ciência é aceitar que nada é eternamente verdadeiro. Observe a descrição
dos principais modelos ao longo da história e perceba a evolução do pensamento sobre a estrutura atômica.

A EVOLUÇÃO DOS MODELOS ATÔMICOS AO LONGO DOS SÉCULOS

(Adaptado de manualdaquimica.com)

Figura deautoriadaelaboradora

6. Analise as afirmações abaixo, sobre os modelos atômicos:

I – Dalton: afirmava que toda a matéria é
formada por partículas muito pequenas,
maciças e esféricas e indivisíveis.

II - Thomson: afirmava que o átomo é uma
esfera com carga positiva com partículas
negativas presas à sua superfície.

III – Chadwick: descobriu a 
terceira partícula 
subatômica, o nêutron.

Quais das afirmativas estão corretas? A) Somente a II. B) Somente a I. C) Somente a III. D) Todas.
7. Relacione a característica dos modelos atômicos com os seus autores.
A) Leucipo e Demócrito    ( ) Identificou o nêutron.
B) Thomson   ( ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar.
C) Rutherford   ( ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”.
D) Dalton  ( ) Foram os primeiros a utilizarem a palavra átomo.
E) Chadwick  ( ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao Sistema Solar.
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Nos estudos iniciais, o átomo era considerado uma esfera maciça e indivisível. Era representado como uma pequena

esfera. À medida que se estudava mais, o modelo foi sendo modificado para contemplar as novas descobertas científicas a
respeito de sua estrutura. O modelo atual considera sua composição por partículas menores: o núcleo e a eletrosfera e
suas subpartículas.

ÁTOMO – ESTRUTURA DA MÁTERIA

COMPOSIÇÃO DO ÁTOMO
Os átomos são compostos três partículas fundamentais:

• PRÓTONS – com carga elétrica positiva e massa igual a 1.

• NÊUTRONS – sua carga elétrica é neutra e possuem massa
igual a 1. Junto com os prótons, compõe o núcleo atômico.

• ELÉTRONS – com carga elétrica negativa e massa irrelevante
em relação as outras partículas. Dispostos ao redor do núcleo,
formam a eletrosfera.
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Há quase cem tipos de átomos no Universo. Eles são diferentes no tamanho, na massa e também
no comportamento. Com os átomos a natureza forma as milhares de substâncias que existem.
A recombinação dos ÁTOMOS possibilita a formação de toda matéria que existe no Universo.

9. Sobre as partículas que constituem um átomo pode-se afirmar que:
(A) por meio do número de massa é possível se conhecer a estabilidade do átomo.
(B) praticamente, os prótons e os nêutrons são os responsáveis pela massa do átomo.
(C) os elétrons têm grande contribuição tanto na massa do átomo, quanto na sua carga.
(D) a neutralidade das espécies ocorre devido à presença de prótons, elétrons e nêutrons.

10. Observe as imagens e Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons dos átomos abaixo.

8. Observe a imagem ao lado e responda:
A) A imagem ilustra o modelo atômico atribuído ao cientista _________________.
B) Quantos elétrons tem o átomo da figura? ______________________________.

Como apenas o próton e o elétron possuem carga elétrica, em condições normais, os átomos tendem a assumir a
condição de neutralidade ou equilíbrio elétrico, sendo o número total de prótons no núcleo, igual ao número de
elétrons na eletrosfera. Quando nessa condição, o átomo está eletricamente neutro ou equilibrado.

Em um átomo, em equilíbrio ou neutro, o número de PRÓTONS tem que ser igual ao número de ELÉTRONS.

(A) (B)

Esse átomo é do elemento químico HÉLIO Esse átomo é do elemento químico LÍTIO

(C) (D)

Esse átomo é do elemento químico NEÔNIO Esse átomo é do elemento químico SÓDIO
(azul) positivo.

(verde) negativo.

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
_________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

www.mundoeducacao.bol.uol.com.br/
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Uma molécula ou composto iônico é um grupo de átomos ligados em um arranjo espacial específico. Os átomos
podem ser iguais, isto é, do mesmo elemento químico, ou diferentes. Isso significa que se você mudar o tipo de átomo
(elemento químico) ou o número de átomos, você estará mudando a molécula.

13. Observe o composto iônico quartzo (dióxido de silício), um dos componentes do gnaisse, rocha metamórfica do
Morro do Pão de Açúcar.

A) Podemos concluir que o composto iônico quartzo (dióxido de silício) é formado por átomos de
dois elementos químicos diferentes. São eles __________________________________________.

B) Podemos observar 2 átomos de oxigênio na fórmula química do quartzo (dióxido de silício). Se esse número mudar,
ainda teremos o mesmo composto iônico quartzo? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________.

ÁTOMOS – O ALFABETO DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
Os átomos, moléculas e compostos iônicos formam as substâncias químicas, que são as unidades fundamentais

da vida. Encontram-se presentes em nós, no nosso ambiente, ao nosso redor.
Os seres humanos e os animais são constituídos por substâncias químicas; os medicamentos utilizados para

prevenir e tratar as doenças são feitos de substâncias químicas e até o Sol, que permite a vida na Terra, é composto por
substâncias químicas. A vida não existiria sem elas.

Toda matéria que existe no universo é constituída 
por substâncias químicas. Observe, na imagem
ao lado, algumas dessas substâncias!

Imagina-se que milhões de substâncias químicas são
encontradas nos seres vivos e na natureza. Uma outra
quantidade, bem menor, é fabricada nos laboratórios.

Os átomos podem ser comparados às letras. Conforme a
ordem e o número em que se ligam, formam os diferentes
materiais do Universo. Cada substância química é
representada por uma fórmula que indica a qualidade e a
quantidade de átomos que a constitui.

11. Que substâncias químicas são encontradas no
calçadão de Copacabana?
__________________________________________

ALGUNS ÁTOMOS DA NATUREZA

12. Utilizando os átomos de diferentes
cores acima, Indique as fórmulas
moleculares das três substâncias
químicas da tabela ao lado.

A) GÁS
NITROGÊNIO

B) GÁS CARBÔNICO
(dióxido de carbono)

C) GÁS
HIDROGÊNIO

anamartartedesign/Baia+de+Guanabara.1...jpg

Cada substância química é representada por uma fórmula química, que indica a qualidade e a quantidade de
átomos que a constituem.

Na fórmula química, os índices representam o número de átomos
que participam da formação da molécula.

A fórmula do gás carbônico, da imagem ao lado, possui 1 átomo de
C (carbono) e 2 átomos de O (oxigênio). Quando temos somente 1
átomo na fórmula, esse número não é escrito.

Toda a matéria do universo é constituída por substâncias químicas. Inclusive os monumentos que embelezam a 
nossa cidade, como, por exemplo, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

anamartartedesign/Baia+de+Guanabara.1...jpg
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Nos estudos iniciais, o átomo era considerado uma esfera maciça e indivisível. Era representado como uma pequena

esfera. À medida que se estudava mais, o modelo foi sendo modificado para contemplar as novas descobertas científicas a
respeito de sua estrutura. O modelo atual considera sua composição por partículas menores: o núcleo e a eletrosfera e
suas subpartículas.

ÁTOMO – ESTRUTURA DA MÁTERIA

COMPOSIÇÃO DO ÁTOMO
Os átomos são compostos três partículas fundamentais:

• PRÓTONS – com carga elétrica positiva e massa igual a 1.

• NÊUTRONS – sua carga elétrica é neutra e possuem massa
igual a 1. Junto com os prótons, compõe o núcleo atômico.

• ELÉTRONS – com carga elétrica negativa e massa irrelevante
em relação as outras partículas. Dispostos ao redor do núcleo,
formam a eletrosfera.
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(A)

Esse átomo é do elemento químico HÉLIO

(B)

Esse átomo é do elemento químico LÍTIO

(C)

Esse átomo é do elemento químico NEÔNIO

(D)

Esse átomo é do elemento químico SÓDIO

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
_________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

Há quase cem tipos de átomos no Universo. Eles são diferentes no tamanho, na massa e também
no comportamento. Com os átomos a natureza forma as milhares de substâncias que existem.
A recombinação dos ÁTOMOS possibilita a formação de toda matéria que existe no Universo.

9. Sobre as partículas que constituem um átomo pode-se afirmar que:
(A) por meio do número de massa é possível se conhecer a estabilidade do átomo.
(B) praticamente, os prótons e os nêutrons são os responsáveis pela massa do átomo.
(C) os elétrons têm grande contribuição tanto na massa do átomo, quanto na sua carga.
(D) a neutralidade das espécies ocorre devido à presença de prótons, elétrons e nêutrons.

10. Observe as imagens e Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons dos átomos abaixo.

8. Observe a imagem ao lado e responda:
A) A imagem ilustra o modelo atômico atribuído ao cientista _________________.
B) Quantos elétrons tem o átomo da figura? ______________________________.

Como apenas o próton e o elétron possuem carga elétrica, em condições normais, os átomos tendem a assumir a
condição de neutralidade ou equilíbrio elétrico, sendo o número total de prótons no núcleo, igual ao número de
elétrons na eletrosfera. Quando nessa condição, o átomo está eletricamente neutro ou equilibrado.

Em um átomo, em equilíbrio ou neutro, o número de PRÓTONS tem que ser igual ao número de ELÉTRONS.
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Uma molécula ou composto iônico é um grupo de átomos ligados em um arranjo espacial específico. Os átomos
podem ser iguais, isto é, do mesmo elemento químico, ou diferentes. Isso significa que se você mudar o tipo de átomo
(elemento químico) ou o número de átomos, você estará mudando a molécula.

13. Observe o composto iônico quartzo (dióxido de silício), um dos componentes do gnaisse, rocha metamórfica do
Morro do Pão de Açúcar.

A) Podemos concluir que o composto iônico quartzo (dióxido de silício) é formado por átomos de
dois elementos químicos diferentes. São eles __________________________________________.

B) Podemos observar 2 átomos de oxigênio na fórmula química do quartzo (dióxido de silício). Se esse número mudar,
ainda teremos o mesmo composto iônico quartzo? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________.

ÁTOMOS – O ALFABETO DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
    Os átomos, moléculas e compostos iônicos formam as substâncias químicas, que são as unidades fundamentais 

da vida. Encontram-se presentes em nós, no nosso ambiente, ao nosso redor.
Os seres humanos e os animais são constituídos por substâncias químicas; os medicamentos utilizados para 

prevenir e tratar as doenças são feitos de substâncias químicas e até o Sol, que permite a vida na Terra, é composto por 
substâncias químicas. A vida não existiria sem elas.

Toda matéria que existe no universo é constituída 
por substâncias químicas. Observe, na imagem 
ao lado, algumas dessas substâncias!

Imagina-se que milhões de substâncias químicas são
encontradas nos seres vivos e na natureza. Uma outra
quantidade, bem menor, é fabricada nos laboratórios.

  Os átomos podem ser comparados às letras. Conforme a 
ordem e o número em que se ligam, formam os diferentes 
materiais do Universo. Cada substância química é 
representada por uma fórmula que indica a qualidade e a 
quantidade de átomos que a constitui.

11. Que substâncias químicas são encontradas no
calçadão de Copacabana?
__________________________________________

ALGUNS ÁTOMOS DA NATUREZA

12. Utilizando os átomos de diferentes
cores acima, Indique as fórmulas
moleculares das três substâncias
químicas da tabela ao lado.

A) GÁS
NITROGÊNIO

B) GÁS CARBÔNICO
(dióxido de carbono)

C) GÁS
HIDROGÊNIO

anamartartedesign/Baia+de+Guanabara.1...jpg

Cada substância química é representada por uma fórmula química, que indica a qualidade e a quantidade de 
átomos que a constituem.

Na fórmula química, os índices representam o número de átomos
que participam da formação da molécula.

A fórmula do gás carbônico, da imagem ao lado, possui 1 átomo de
C (carbono) e 2 átomos de O (oxigênio). Quando temos somente 1
átomo na fórmula, esse número não é escrito.

Toda a matéria do universo é constituída por substâncias químicas. Inclusive os monumentos que embelezam a 
nossa cidade, como, por exemplo, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

anamartartedesign/Baia+de+Guanabara.1...jpg

MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   68MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   68 23/07/2021   17:28:5223/07/2021   17:28:52



68

CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

9º
 A

NO

Nos estudos iniciais, o átomo era considerado uma esfera maciça e indivisível. Era representado como uma pequena
esfera. À medida que se estudava mais, o modelo foi sendo modificado para contemplar as novas descobertas científicas a
respeito de sua estrutura. O modelo atual considera sua composição por partículas menores: o núcleo e a eletrosfera e
suas subpartículas.

ÁTOMO – ESTRUTURA DA MÁTERIA

COMPOSIÇÃO DO ÁTOMO
Os átomos são compostos três partículas fundamentais:

• PRÓTONS – com carga elétrica positiva e massa igual a 1.

• NÊUTRONS – sua carga elétrica é neutra e possuem massa
igual a 1. Junto com os prótons, compõe o núcleo atômico.

• ELÉTRONS – com carga elétrica negativa e massa irrelevante
em relação as outras partículas. Dispostos ao redor do núcleo,
formam a eletrosfera.
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Há quase cem tipos de átomos no Universo. Eles são diferentes no tamanho, na massa e também
no comportamento. Com os átomos a natureza forma as milhares de substâncias que existem.
A recombinação dos ÁTOMOS possibilita a formação de toda matéria que existe no Universo.

9. Sobre as partículas que constituem um átomo pode-se afirmar que:
(A) por meio do número de massa é possível se conhecer a estabilidade do átomo.
(B) praticamente, os prótons e os nêutrons são os responsáveis pela massa do átomo.
(C) os elétrons têm grande contribuição tanto na massa do átomo, quanto na sua carga.
(D) a neutralidade das espécies ocorre devido à presença de prótons, elétrons e nêutrons.

10. Observe as imagens e Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons dos átomos abaixo.

8. Observe a imagem ao lado e responda:
A) A imagem ilustra o modelo atômico atribuído ao cientista _________________.
B) Quantos elétrons tem o átomo da figura? ______________________________.

Como apenas o próton e o elétron possuem carga elétrica, em condições normais, os átomos tendem a assumir a
condição de neutralidade ou equilíbrio elétrico, sendo o número total de prótons no núcleo, igual ao número de
elétrons na eletrosfera. Quando nessa condição, o átomo está eletricamente neutro ou equilibrado.

Em um átomo, em equilíbrio ou neutro, o número de PRÓTONS tem que ser igual ao número de ELÉTRONS.

(A) (B)

Esse átomo é do elemento químico HÉLIO Esse átomo é do elemento químico LÍTIO

(C) (D)

Esse átomo é do elemento químico NEÔNIO Esse átomo é do elemento químico SÓDIO
(azul) positivo.

(verde) negativo.

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
_________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

www.mundoeducacao.bol.uol.com.br/
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Uma molécula ou composto iônico é um grupo de átomos ligados em um arranjo espacial específico. Os átomos
podem ser iguais, isto é, do mesmo elemento químico, ou diferentes. Isso significa que se você mudar o tipo de átomo
(elemento químico) ou o número de átomos, você estará mudando a molécula.

13. Observe o composto iônico quartzo (dióxido de silício), um dos componentes do gnaisse, rocha metamórfica do
Morro do Pão de Açúcar.

A) Podemos concluir que o composto iônico quartzo (dióxido de silício) é formado por átomos de
dois elementos químicos diferentes. São eles __________________________________________.

B) Podemos observar 2 átomos de oxigênio na fórmula química do quartzo (dióxido de silício). Se esse número mudar,
ainda teremos o mesmo composto iônico quartzo? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________.

ÁTOMOS – O ALFABETO DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
Os átomos, moléculas e compostos iônicos formam as substâncias químicas, que são as unidades fundamentais

da vida. Encontram-se presentes em nós, no nosso ambiente, ao nosso redor.
Os seres humanos e os animais são constituídos por substâncias químicas; os medicamentos utilizados para

prevenir e tratar as doenças são feitos de substâncias químicas e até o Sol, que permite a vida na Terra, é composto por
substâncias químicas. A vida não existiria sem elas.

Toda matéria que existe no universo é constituída 
por substâncias químicas. Observe, na imagem
ao lado, algumas dessas substâncias!

Imagina-se que milhões de substâncias químicas são
encontradas nos seres vivos e na natureza. Uma outra
quantidade, bem menor, é fabricada nos laboratórios.

Os átomos podem ser comparados às letras. Conforme a
ordem e o número em que se ligam, formam os diferentes
materiais do Universo. Cada substância química é
representada por uma fórmula que indica a qualidade e a
quantidade de átomos que a constitui.

11. Que substâncias químicas são encontradas no
calçadão de Copacabana?
__________________________________________

ALGUNS ÁTOMOS DA NATUREZA

12. Utilizando os átomos de diferentes
cores acima, Indique as fórmulas
moleculares das três substâncias
químicas da tabela ao lado.

A) GÁS
NITROGÊNIO

B) GÁS CARBÔNICO
(dióxido de carbono)

C) GÁS
HIDROGÊNIO

anamartartedesign/Baia+de+Guanabara.1...jpg

Cada substância química é representada por uma fórmula química, que indica a qualidade e a quantidade de
átomos que a constituem.

Na fórmula química, os índices representam o número de átomos
que participam da formação da molécula.

A fórmula do gás carbônico, da imagem ao lado, possui 1 átomo de
C (carbono) e 2 átomos de O (oxigênio). Quando temos somente 1
átomo na fórmula, esse número não é escrito.

Toda a matéria do universo é constituída por substâncias químicas. Inclusive os monumentos que embelezam a 
nossa cidade, como, por exemplo, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

anamartartedesign/Baia+de+Guanabara.1...jpg
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Nos estudos iniciais, o átomo era considerado uma esfera maciça e indivisível. Era representado como uma pequena
esfera. À medida que se estudava mais, o modelo foi sendo modificado para contemplar as novas descobertas científicas a
respeito de sua estrutura. O modelo atual considera sua composição por partículas menores: o núcleo e a eletrosfera e
suas subpartículas.

ÁTOMO – ESTRUTURA DA MÁTERIA

COMPOSIÇÃO DO ÁTOMO
Os átomos são compostos três partículas fundamentais:

• PRÓTONS – com carga elétrica positiva e massa igual a 1.

• NÊUTRONS – sua carga elétrica é neutra e possuem massa
igual a 1. Junto com os prótons, compõe o núcleo atômico.

• ELÉTRONS – com carga elétrica negativa e massa irrelevante
em relação as outras partículas. Dispostos ao redor do núcleo,
formam a eletrosfera.
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(A)

Esse átomo é do elemento químico HÉLIO

(B)

Esse átomo é do elemento químico LÍTIO

(C)

Esse átomo é do elemento químico NEÔNIO

(D)

Esse átomo é do elemento químico SÓDIO

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
_________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

a) Número de prótons
__________________

b) Número de nêutrons
_________________

c) Número de elétrons
__________________

Há quase cem tipos de átomos no Universo. Eles são diferentes no tamanho, na massa e também
no comportamento. Com os átomos a natureza forma as milhares de substâncias que existem.
A recombinação dos ÁTOMOS possibilita a formação de toda matéria que existe no Universo.

9. Sobre as partículas que constituem um átomo pode-se afirmar que:
(A) por meio do número de massa é possível se conhecer a estabilidade do átomo.
(B) praticamente, os prótons e os nêutrons são os responsáveis pela massa do átomo.
(C) os elétrons têm grande contribuição tanto na massa do átomo, quanto na sua carga.
(D) a neutralidade das espécies ocorre devido à presença de prótons, elétrons e nêutrons.

10. Observe as imagens e Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons dos átomos abaixo.

8. Observe a imagem ao lado e responda:
A) A imagem ilustra o modelo atômico atribuído ao cientista _________________.
B) Quantos elétrons tem o átomo da figura? ______________________________.

Como apenas o próton e o elétron possuem carga elétrica, em condições normais, os átomos tendem a assumir a
condição de neutralidade ou equilíbrio elétrico, sendo o número total de prótons no núcleo, igual ao número de
elétrons na eletrosfera. Quando nessa condição, o átomo está eletricamente neutro ou equilibrado.

Em um átomo, em equilíbrio ou neutro, o número de PRÓTONS tem que ser igual ao número de ELÉTRONS.
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Uma molécula ou composto iônico é um grupo de átomos ligados em um arranjo espacial específico. Os átomos
podem ser iguais, isto é, do mesmo elemento químico, ou diferentes. Isso significa que se você mudar o tipo de átomo
(elemento químico) ou o número de átomos, você estará mudando a molécula.

13. Observe o composto iônico quartzo (dióxido de silício), um dos componentes do gnaisse, rocha metamórfica do
Morro do Pão de Açúcar.

A) Podemos concluir que o composto iônico quartzo (dióxido de silício) é formado por átomos de
dois elementos químicos diferentes. São eles __________________________________________.

B) Podemos observar 2 átomos de oxigênio na fórmula química do quartzo (dióxido de silício). Se esse número mudar,
ainda teremos o mesmo composto iônico quartzo? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________.

ÁTOMOS – O ALFABETO DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
    Os átomos, moléculas e compostos iônicos formam as substâncias químicas, que são as unidades fundamentais 

da vida. Encontram-se presentes em nós, no nosso ambiente, ao nosso redor.
Os seres humanos e os animais são constituídos por substâncias químicas; os medicamentos utilizados para 

prevenir e tratar as doenças são feitos de substâncias químicas e até o Sol, que permite a vida na Terra, é composto por 
substâncias químicas. A vida não existiria sem elas.

Toda matéria que existe no universo é constituída 
por substâncias químicas. Observe, na imagem 
ao lado, algumas dessas substâncias!

Imagina-se que milhões de substâncias químicas são
encontradas nos seres vivos e na natureza. Uma outra
quantidade, bem menor, é fabricada nos laboratórios.

  Os átomos podem ser comparados às letras. Conforme a 
ordem e o número em que se ligam, formam os diferentes 
materiais do Universo. Cada substância química é 
representada por uma fórmula que indica a qualidade e a 
quantidade de átomos que a constitui.

11. Que substâncias químicas são encontradas no
calçadão de Copacabana?
__________________________________________

ALGUNS ÁTOMOS DA NATUREZA

12. Utilizando os átomos de diferentes
cores acima, Indique as fórmulas
moleculares das três substâncias
químicas da tabela ao lado.

A) GÁS
NITROGÊNIO

B) GÁS CARBÔNICO
(dióxido de carbono)

C) GÁS
HIDROGÊNIO

anamartartedesign/Baia+de+Guanabara.1...jpg

Cada substância química é representada por uma fórmula química, que indica a qualidade e a quantidade de 
átomos que a constituem.

Na fórmula química, os índices representam o número de átomos
que participam da formação da molécula.

A fórmula do gás carbônico, da imagem ao lado, possui 1 átomo de
C (carbono) e 2 átomos de O (oxigênio). Quando temos somente 1
átomo na fórmula, esse número não é escrito.

Toda a matéria do universo é constituída por substâncias químicas. Inclusive os monumentos que embelezam a 
nossa cidade, como, por exemplo, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

anamartartedesign/Baia+de+Guanabara.1...jpg
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Pouco mais de 110 elementos são conhecidos, mas somente 98 ocorrem naturalmente na Terra. Alguns elementos
foram produzidos em laboratório, isto é possível por meio da fusão, ou colisão e junção de núcleos atômicos, como os
elementos químicos netúnio e plutônio, que possuem nomes que homenageiam planeta e planetoide, respectivamente.

Os elementos químicos são estruturas fundamentais que formam toda a matéria que se conhece. 
ELEMENTOS QUÍMICOS – ALFABETO QUÍMICO

Cada elemento químico é identificado por um nome, um símbolo e um número atômico (número de prótons em
seu núcleo). O nome tem origem nas línguas latina ou grega. O símbolo é formado pela primeira letra (O - oxigênio)
ou, então, pela primeira letra e uma outra letra do nome (Ca - cálcio).

Alguns símbolos são escritos com base na origem latina do nome, como nos exemplos: Ag (argentum – prata); Au
(aurum – ouro); Pb (plumbum – chumbo); Hg (hydragyrum – mercúrio).

Existe uma linguagem universal de representação dos elementos químicos. Assim, o símbolo do oxigênio, por
exemplo, é O na China, no Japão, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo.

14. Sabendo que cada esfera representa o
átomo e o elemento químico está relacionado
à cor da esfera. Escreva quantos átomos e
elementos químicos encontramos em cada
MODELO (a, b, c) ao lado.

(A) ___________      (B) ___________ (C) ___________

brasilescola.uol.com

Como um único elemento é, ao mesmo tempo, um conjunto? Para esclarecer essa dúvida, leia os exemplos:

O cloro utilizado como 
bactericidas é formado 

por átomos do elemento 
químico cloro (Cl). 

O carbono que compõe o 
diamante e o grafite é formado 

por átomos do elemento 
químico carbono (C). 

O ouro da barra de 
ouro é formado por 
átomos do elemento 
químico ouro (Au). 

O mercúrio usado nos 
termômetros clínicos é formado 

por átomos do elemento 
químico mercúrio (Hg). 

Figura de autoriada
elaboradora

Vamos analisar os elementos químicos presentes na imagem abaixo.

A água, que bebemos e que se encontra no mar, é constituída por
átomos de hidrogênio e oxigênio. O Sol, que nos fornece energia, é
composto por átomos de hidrogênio e hélio. O ar que respiramos e a
brisa que nos refresca são constituídos por átomos de oxigênio e
nitrogênio, entre outros. As árvores, que nos dão a madeira para
construção do barco tem átomos de carbono em sua composição. O
aço que faz parte da estruturação dos prédios elevados e outras
edificações é constituído por átomos de ferro.

15. Escreva o nome do elemento químico que compõe o aço presente nas construções da cidade e nas estruturas
vistas.
___________________________________________________________________________________________

m
arsem
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Os elementos químicos são formados por um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja,
com o mesmo número de prótons em seu núcleo e, por isso, quimicamente idênticos.
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O número atômico (Z) é a identificação do elemento químico, ou seja, cada elemento possui o seu, que é
diferente de todos os outros. Os átomos que possuem o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo
elemento químico.

O NÚMERO ATÔMICO É A IDENTIFICAÇÃO DO ELEMENTO QUÍMICO!

Observe: o átomo do
flúor é representado pelo
seu número de massa
(A) igual a 19 e o seu
número atômico (Z)
igual a 9. Isso quer dizer
que ele possui 9 prótons
em seu núcleo.

O número de massa
(A) é a soma do número

de prótons mais o 
número de nêutrons

contidos no núcleo do 
átomo.

A = p + n

16. Leia a tabela acima e escreva o nome do elemento 
químico que cada símbolo representa:
A) Ca – _____________ D) P –__________

B) H – ______________ E) He –___________ 

C) K –______________ F) Fe –___________ 

17. Observe o elemento químico carbono e escreva o que se 
pede:
A) Nº atômico (Z): _____________________

B) Nº de massa (A): ____________________

C) Nº de nêutrons: ______________________

Os elementos químicos são agrupados de acordo com suas propriedades físicas e químicas.
• Metais- Bons condutores de corrente elétrica e calor, possuem brilho metálico próprio. São exemplos: cálcio

(Ca), ferro (Fe), potássio (K), ouro (Au), prata (Ag), chumbo (Pb), magnésio (Mg) e sódio (Na).
• Ametais- Maus condutores de eletricidade, coloração opaca e se fragmentam no estado sólido. São exemplos:

carbono (C), nitrogênio (N), fósforo (P), oxigênio (O), enxofre (S), flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br), iodo (I), boro
(B), silício (Si) e polônio (Po).

• Gases nobres- São chamados de nobres porque são inertes (participam de poucas reações). São exemplos:
hélio (He), neônio (Ne), argônio (Ar), criptônio (Kr), xenônio (Xe) e radônio (Rn).

• Hidrogênio (H)- Por possuir características próprias, não pode ser inserido em nenhum grupo.

18. Leia as imagens abaixo. Agrupe os elementos químicos conforme suas propriedades e escreva seu número
atômico.

(A) _________________
(B) _________________
(C) _________________
(D) _________________
(E) _________________

ALGUNS ELEMENTOS QUÍMICOS, SEUS SÍMBOLOS E
NÚMEROS ATÔMICOS:
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Pouco mais de 110 elementos são conhecidos, mas somente 98 ocorrem naturalmente na Terra. Alguns elementos
foram produzidos em laboratório, isto é possível por meio da fusão, ou colisão e junção de núcleos atômicos, como os
elementos químicos netúnio e plutônio, que possuem nomes que homenageiam planeta e planetoide, respectivamente.

Os elementos químicos são estruturas fundamentais que formam toda a matéria que se conhece.
ELEMENTOS QUÍMICOS – ALFABETO QUÍMICO

Cada elemento químico é identificado por um nome, um símbolo e um número atômico (número de prótons em
seu núcleo). O nome tem origem nas línguas latina ou grega. O símbolo é formado pela primeira letra (O - oxigênio)
ou, então, pela primeira letra e uma outra letra do nome (Ca - cálcio).

Alguns símbolos são escritos com base na origem latina do nome, como nos exemplos: Ag (argentum – prata); Au
(aurum – ouro); Pb (plumbum – chumbo); Hg (hydragyrum – mercúrio).

Existe uma linguagem universal de representação dos elementos químicos. Assim, o símbolo do oxigênio, por
exemplo, é O na China, no Japão, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo.

14. Sabendo que cada esfera representa o
átomo e o elemento químico está relacionado
à cor da esfera. Escreva quantos átomos e
elementos químicos encontramos em cada
MODELO (a, b, c) ao lado.

(A) ___________ (B) ___________ (C) ___________

brasilescola.uol.com

Como um único elemento é, ao mesmo tempo, um conjunto? Para esclarecer essa dúvida, leia os exemplos:

O cloro utilizado como 
bactericidas é formado

por átomos do elemento 
químico cloro (Cl).

O carbono que compõe o 
diamante e o grafite é formado 

por átomos do elemento 
químico carbono (C).

O ouro da barra de 
ouro é formado por
átomos do elemento 
químico ouro (Au).

O mercúrio usado nos
termômetros clínicos é formado

por átomos do elemento 
químico mercúrio (Hg).

Figura
de

autoriada
elaboradora

Vamos analisar os elementos químicos presentes na imagem abaixo.

A água, que bebemos e que se encontra no mar, é constituída por
átomos de hidrogênio e oxigênio. O Sol, que nos fornece energia, é
composto por átomos de hidrogênio e hélio. O ar que respiramos e a
brisa que nos refresca são constituídos por átomos de oxigênio e
nitrogênio, entre outros. As árvores, que nos dão a madeira para
construção do barco tem átomos de carbono em sua composição. O
aço que faz parte da estruturação dos prédios elevados e outras
edificações é constituído por átomos de ferro.

15. Escreva o nome do elemento químico que compõe o aço presente nas construções da cidade e nas estruturas
vistas.
___________________________________________________________________________________________

m
arsem

fim
.com

.br

Os elementos químicos são formados por um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja,
com o mesmo número de prótons em seu núcleo e, por isso, quimicamente idênticos.
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O número atômico (Z) é a identificação do elemento químico, ou seja, cada elemento possui o seu, que é
diferente de todos os outros. Os átomos que possuem o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo
elemento químico.

O NÚMERO ATÔMICO É A IDENTIFICAÇÃO DO ELEMENTO QUÍMICO!

Observe: o átomo do
flúor é representado pelo
seu número de massa
(A) igual a 19 e o seu
número atômico (Z)
igual a 9. Isso quer dizer
que ele possui 9 prótons
em seu núcleo.

O número de massa 
(A) é a soma do número

de prótons mais o
número de nêutrons

contidos no núcleo do
átomo.

A = p + n

16. Leia a tabela acima e escreva o nome do elemento
químico que cada símbolo representa:
A) Ca – _____________ D) P –__________

B) H – ______________ E) He –___________

C) K –______________ F) Fe –___________

17. Observe o elemento químico carbono e escreva o que se
pede:
A) Nº atômico (Z): _____________________

B) Nº de massa (A): ____________________

C) Nº de nêutrons: ______________________

Os elementos químicos são agrupados de acordo com suas propriedades físicas e químicas.
• Metais- Bons condutores de corrente elétrica e calor, possuem brilho metálico próprio. São exemplos: cálcio

(Ca), ferro (Fe), potássio (K), ouro (Au), prata (Ag), chumbo (Pb), magnésio (Mg) e sódio (Na).
• Ametais- Maus condutores de eletricidade, coloração opaca e se fragmentam no estado sólido. São exemplos:

carbono (C), nitrogênio (N), fósforo (P), oxigênio (O), enxofre (S), flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br), iodo (I), boro
(B), silício (Si) e polônio (Po).

• Gases nobres- São chamados de nobres porque são inertes (participam de poucas reações). São exemplos:
hélio (He), neônio (Ne), argônio (Ar), criptônio (Kr), xenônio (Xe) e radônio (Rn).

• Hidrogênio (H)- Por possuir características próprias, não pode ser inserido em nenhum grupo.

18. Leia as imagens abaixo. Agrupe os elementos químicos conforme suas propriedades e escreva seu número
atômico.

(A) _________________
(B) _________________
(C) _________________
(D) _________________
(E) _________________

ALGUNS ELEMENTOS QUÍMICOS, SEUS SÍMBOLOS E 
NÚMEROS ATÔMICOS:
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Pouco mais de 110 elementos são conhecidos, mas somente 98 ocorrem naturalmente na Terra. Alguns elementos
foram produzidos em laboratório, isto é possível por meio da fusão, ou colisão e junção de núcleos atômicos, como os
elementos químicos netúnio e plutônio, que possuem nomes que homenageiam planeta e planetoide, respectivamente.

Os elementos químicos são estruturas fundamentais que formam toda a matéria que se conhece. 
ELEMENTOS QUÍMICOS – ALFABETO QUÍMICO

Cada elemento químico é identificado por um nome, um símbolo e um número atômico (número de prótons em
seu núcleo). O nome tem origem nas línguas latina ou grega. O símbolo é formado pela primeira letra (O - oxigênio)
ou, então, pela primeira letra e uma outra letra do nome (Ca - cálcio).

Alguns símbolos são escritos com base na origem latina do nome, como nos exemplos: Ag (argentum – prata); Au
(aurum – ouro); Pb (plumbum – chumbo); Hg (hydragyrum – mercúrio).

Existe uma linguagem universal de representação dos elementos químicos. Assim, o símbolo do oxigênio, por
exemplo, é O na China, no Japão, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo.

14. Sabendo que cada esfera representa o
átomo e o elemento químico está relacionado
à cor da esfera. Escreva quantos átomos e
elementos químicos encontramos em cada
MODELO (a, b, c) ao lado.

(A) ___________      (B) ___________ (C) ___________

brasilescola.uol.com

Como um único elemento é, ao mesmo tempo, um conjunto? Para esclarecer essa dúvida, leia os exemplos:

O cloro utilizado como 
bactericidas é formado 

por átomos do elemento 
químico cloro (Cl). 

O carbono que compõe o 
diamante e o grafite é formado 

por átomos do elemento 
químico carbono (C). 

O ouro da barra de 
ouro é formado por 
átomos do elemento 
químico ouro (Au). 

O mercúrio usado nos 
termômetros clínicos é formado 

por átomos do elemento 
químico mercúrio (Hg). 

Figura de autoriada
elaboradora

Vamos analisar os elementos químicos presentes na imagem abaixo.

A água, que bebemos e que se encontra no mar, é constituída por
átomos de hidrogênio e oxigênio. O Sol, que nos fornece energia, é
composto por átomos de hidrogênio e hélio. O ar que respiramos e a
brisa que nos refresca são constituídos por átomos de oxigênio e
nitrogênio, entre outros. As árvores, que nos dão a madeira para
construção do barco tem átomos de carbono em sua composição. O
aço que faz parte da estruturação dos prédios elevados e outras
edificações é constituído por átomos de ferro.

15. Escreva o nome do elemento químico que compõe o aço presente nas construções da cidade e nas estruturas
vistas.
___________________________________________________________________________________________

m
arsem

fim
.com

.br

Os elementos químicos são formados por um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja,
com o mesmo número de prótons em seu núcleo e, por isso, quimicamente idênticos.
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O número atômico (Z) é a identificação do elemento químico, ou seja, cada elemento possui o seu, que é
diferente de todos os outros. Os átomos que possuem o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo
elemento químico.

O NÚMERO ATÔMICO É A IDENTIFICAÇÃO DO ELEMENTO QUÍMICO!

Observe: o átomo do
flúor é representado pelo
seu número de massa
(A) igual a 19 e o seu
número atômico (Z)
igual a 9. Isso quer dizer
que ele possui 9 prótons
em seu núcleo.

O número de massa
(A) é a soma do número

de prótons mais o 
número de nêutrons

contidos no núcleo do 
átomo.

A = p + n

16. Leia a tabela acima e escreva o nome do elemento 
químico que cada símbolo representa:
A) Ca – _____________ D) P –__________

B) H – ______________ E) He –___________ 

C) K –______________ F) Fe –___________ 

17. Observe o elemento químico carbono e escreva o que se 
pede:
A) Nº atômico (Z): _____________________

B) Nº de massa (A): ____________________

C) Nº de nêutrons: ______________________

Os elementos químicos são agrupados de acordo com suas propriedades físicas e químicas.
• Metais- Bons condutores de corrente elétrica e calor, possuem brilho metálico próprio. São exemplos: cálcio

(Ca), ferro (Fe), potássio (K), ouro (Au), prata (Ag), chumbo (Pb), magnésio (Mg) e sódio (Na).
• Ametais- Maus condutores de eletricidade, coloração opaca e se fragmentam no estado sólido. São exemplos:

carbono (C), nitrogênio (N), fósforo (P), oxigênio (O), enxofre (S), flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br), iodo (I), boro
(B), silício (Si) e polônio (Po).

• Gases nobres- São chamados de nobres porque são inertes (participam de poucas reações). São exemplos:
hélio (He), neônio (Ne), argônio (Ar), criptônio (Kr), xenônio (Xe) e radônio (Rn).

• Hidrogênio (H)- Por possuir características próprias, não pode ser inserido em nenhum grupo.

18. Leia as imagens abaixo. Agrupe os elementos químicos conforme suas propriedades e escreva seu número
atômico.

(A) _________________
(B) _________________
(C) _________________
(D) _________________
(E) _________________

ALGUNS ELEMENTOS QUÍMICOS, SEUS SÍMBOLOS E
NÚMEROS ATÔMICOS:

clu
be
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Pouco mais de 110 elementos são conhecidos, mas somente 98 ocorrem naturalmente na Terra. Alguns elementos
foram produzidos em laboratório, isto é possível por meio da fusão, ou colisão e junção de núcleos atômicos, como os
elementos químicos netúnio e plutônio, que possuem nomes que homenageiam planeta e planetoide, respectivamente.

Os elementos químicos são estruturas fundamentais que formam toda a matéria que se conhece.
ELEMENTOS QUÍMICOS – ALFABETO QUÍMICO

Cada elemento químico é identificado por um nome, um símbolo e um número atômico (número de prótons em
seu núcleo). O nome tem origem nas línguas latina ou grega. O símbolo é formado pela primeira letra (O - oxigênio)
ou, então, pela primeira letra e uma outra letra do nome (Ca - cálcio).

Alguns símbolos são escritos com base na origem latina do nome, como nos exemplos: Ag (argentum – prata); Au
(aurum – ouro); Pb (plumbum – chumbo); Hg (hydragyrum – mercúrio).

Existe uma linguagem universal de representação dos elementos químicos. Assim, o símbolo do oxigênio, por
exemplo, é O na China, no Japão, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo.

14. Sabendo que cada esfera representa o
átomo e o elemento químico está relacionado
à cor da esfera. Escreva quantos átomos e
elementos químicos encontramos em cada
MODELO (a, b, c) ao lado.

(A) ___________ (B) ___________ (C) ___________

brasilescola.uol.com

Como um único elemento é, ao mesmo tempo, um conjunto? Para esclarecer essa dúvida, leia os exemplos:

O cloro utilizado como 
bactericidas é formado

por átomos do elemento 
químico cloro (Cl).

O carbono que compõe o 
diamante e o grafite é formado 

por átomos do elemento 
químico carbono (C).

O ouro da barra de 
ouro é formado por
átomos do elemento 
químico ouro (Au).

O mercúrio usado nos
termômetros clínicos é formado

por átomos do elemento 
químico mercúrio (Hg).

Figura
de

autoriada
elaboradora

Vamos analisar os elementos químicos presentes na imagem abaixo.

A água, que bebemos e que se encontra no mar, é constituída por
átomos de hidrogênio e oxigênio. O Sol, que nos fornece energia, é
composto por átomos de hidrogênio e hélio. O ar que respiramos e a
brisa que nos refresca são constituídos por átomos de oxigênio e
nitrogênio, entre outros. As árvores, que nos dão a madeira para
construção do barco tem átomos de carbono em sua composição. O
aço que faz parte da estruturação dos prédios elevados e outras
edificações é constituído por átomos de ferro.

15. Escreva o nome do elemento químico que compõe o aço presente nas construções da cidade e nas estruturas
vistas.
___________________________________________________________________________________________

m
arsem

fim
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Os elementos químicos são formados por um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja,
com o mesmo número de prótons em seu núcleo e, por isso, quimicamente idênticos.
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O número atômico (Z) é a identificação do elemento químico, ou seja, cada elemento possui o seu, que é
diferente de todos os outros. Os átomos que possuem o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo
elemento químico.

O NÚMERO ATÔMICO É A IDENTIFICAÇÃO DO ELEMENTO QUÍMICO!

Observe: o átomo do
flúor é representado pelo
seu número de massa
(A) igual a 19 e o seu
número atômico (Z)
igual a 9. Isso quer dizer
que ele possui 9 prótons
em seu núcleo.

O número de massa 
(A) é a soma do número

de prótons mais o
número de nêutrons

contidos no núcleo do
átomo.

A = p + n

16. Leia a tabela acima e escreva o nome do elemento
químico que cada símbolo representa:
A) Ca – _____________ D) P –__________

B) H – ______________ E) He –___________

C) K –______________ F) Fe –___________

17. Observe o elemento químico carbono e escreva o que se
pede:
A) Nº atômico (Z): _____________________

B) Nº de massa (A): ____________________

C) Nº de nêutrons: ______________________

Os elementos químicos são agrupados de acordo com suas propriedades físicas e químicas.
• Metais- Bons condutores de corrente elétrica e calor, possuem brilho metálico próprio. São exemplos: cálcio

(Ca), ferro (Fe), potássio (K), ouro (Au), prata (Ag), chumbo (Pb), magnésio (Mg) e sódio (Na).
• Ametais- Maus condutores de eletricidade, coloração opaca e se fragmentam no estado sólido. São exemplos:

carbono (C), nitrogênio (N), fósforo (P), oxigênio (O), enxofre (S), flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br), iodo (I), boro
(B), silício (Si) e polônio (Po).

• Gases nobres- São chamados de nobres porque são inertes (participam de poucas reações). São exemplos:
hélio (He), neônio (Ne), argônio (Ar), criptônio (Kr), xenônio (Xe) e radônio (Rn).

• Hidrogênio (H)- Por possuir características próprias, não pode ser inserido em nenhum grupo.

18. Leia as imagens abaixo. Agrupe os elementos químicos conforme suas propriedades e escreva seu número
atômico.

(A) _________________
(B) _________________
(C) _________________
(D) _________________
(E) _________________

ALGUNS ELEMENTOS QUÍMICOS, SEUS SÍMBOLOS E 
NÚMEROS ATÔMICOS:
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Cada elemento químico é identificado por
um nome, um símbolo, um número atômico (Z=
nº de prótons) e sua massa atômica (forma
padrão para medir a massa dos átomos).

19. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico?
_______________________________________________________________________________________________

20. Como está organizada a tabela periódica atual?
_______________________________________________________________________________________________

Alguns elementos químicos já eram conhecidos e utilizados pelo homem desde a antiguidade. Somente a partir do
século XVII, os elementos químicos passaram a ser descobertos por métodos científicos. A primeira tabela a ter
aceitação entre os químicos foi elaborada por Dmitri Mendeleev em 1869. Ela demonstrava avanços em relação às
tentativas de seus antecessores como, por exemplo, a previsão das propriedades de elementos ainda a serem
descobertos. O estudo dos cientistas resultou na tabela periódica que hoje conhecemos, em que os elementos químicos
naturais (90) e os desenvolvidos em laboratório estão descritos em 118 átomos diferentes.

A Tabela Periódica atual é organizada em ordem crescente de números atômicos. Os elementos químicos estão
organizados em sete linhas horizontais, chamadas períodos e em 18 colunas verticais, chamadas famílias ou grupos.
Dentro de um mesmo período os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Assim, todos os
elementos do quarto período apresentam quatro camadas eletrônicas: K, L, M e N.

Número 
atômico 

Massa 
atômica 

Nome

Símbolo

Os elementos químicos estão organizados em linhas horizontais em ordem crescente de número atômico. Da esquerda para
a direita, o primeiro elemento que aparece na tabela periódica é o hidrogênio, com número atômico igual a 1. O próximo é o
hélio, com número atômico 2. O lítio vem em seguida, com número atômico 3 e assim por diante.

www.tabelaperiodica.org
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24. Leia o texto.
Os elementos químicos nos acompanham 24 horas por dia. Eles estão presentes em todos os produtos que

utilizamos em nosso cotidiano. Os elementos estão organizados na Tabela Periódica em ordem de número
atômico. Do silício encontrado no sofisticado computador ao alumínio da lataria dos aviões, não há produto que
não utilize elementos químicos. Alguns elementos químicos, como o ouro e a prata das joias, já eram conhecidos
desde a antiguidade; bem como o argônio, das lâmpadas.

A vida tem origem no átomo de carbono. Os nossos ossos possuem cálcio e fósforo. Na panela que
cozinhamos encontramos o ferro e as folhas da nossa alimentação tem magnésio, já as frutas contém potássio
em sua composição e no sal há o sódio. Na nossa higiene pessoal também encontramos elementos químicos,
como o flúor da pasta dental e o iodo do desinfetante.

21. Vamos imaginar que alguns cientistas tenham descoberto
uma tabela periódica em escavações de uma civilização
desconhecida. Após traduzir seus símbolos, ela ficou assim:

Utilize a tabela acima e escreva o que se pede.
A) Sabendo que o elemento representado por Jh ocupa a família 16 e o quinto período da nossa tabela periódica,
escreva seu número atômico e símbolo. ____________________________________________________________
B) O elemento Mk pertence à família 13 e ao terceiro período. Qual é o número atômico e o símbolo desse elemento
na nossa tabela? _______________________________________________________________________________
C) Por razões desconhecidas, o hidrogênio foi representado, na tabela acima, na família 3, quarto período. Qual é o
símbolo do hidrogênio nessa tabela? _______________________________________________________________

22. Localize, na tabela periódica, da página anterior, a família e período dos elementos químicos abaixo.
A) Ouro: metal dourado de grande valor, usado em joias. _______________________________________________
B) Oxigênio: forma um gás essencial para a vida.______________________________________________________
C) Cloro: com o sódio, forma o sal de cozinha. ________________________________________________________

23. “Metais pesados” são um grupo de elementos químicos com alta
densidade e tóxicos. Os efeitos nocivos dos metais pesados sobre os
seres vivos podem levá-los a morte.
Escreva o nome de um elemento químico que compõe o grupo dos
metais pesados. ________________________________________

TABELA PERIÓDICA

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Para consultar a tabela periódica, acesse o link abaixo: https://www.tabelaperiodica.org/tabela-periodica-com-aplicacoes-dos-elementos-quimicos/
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Adaptado de tabelaperiodica.org

Fonte: ufsm.br/laboratorios/laqia/metais-pesados-heavy-metals/

Agora, após a leitura, identifique alguns elementos químicos importantes para nossa vida pelas caraterísticas
apresentadas nas imagens. Depois, escreva, ao lado de cada elemento químico, seu nome, símbolo, número atômico
e o grupo de elementos químicos a que ele pertence na tabela periódica. (Responda em seu caderno)

ho
jee

md
ia.

co
m.

br

72

CI
ÊN

CI
AS

 ·
2º

 S
EM

ES
TR

E
/ 2

02
1 ·

9º
 A

NO

Cada elemento químico é identificado por
um nome, um símbolo, um número atômico (Z=
nº de prótons) e sua massa atômica (forma
padrão para medir a massa dos átomos).

19. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico?
_______________________________________________________________________________________________

20. Como está organizada a tabela periódica atual?
_______________________________________________________________________________________________

Alguns elementos químicos já eram conhecidos e utilizados pelo homem desde a antiguidade. Somente a partir do
século XVII, os elementos químicos passaram a ser descobertos por métodos científicos. A primeira tabela a ter
aceitação entre os químicos foi elaborada por Dmitri Mendeleev em 1869. Ela demonstrava avanços em relação às
tentativas de seus antecessores como, por exemplo, a previsão das propriedades de elementos ainda a serem
descobertos. O estudo dos cientistas resultou na tabela periódica que hoje conhecemos, em que os elementos químicos
naturais (90) e os desenvolvidos em laboratório estão descritos em 118 átomos diferentes.

A Tabela Periódica atual é organizada em ordem crescente de números atômicos. Os elementos químicos estão
organizados em sete linhas horizontais, chamadas períodos e em 18 colunas verticais, chamadas famílias ou grupos.
Dentro de um mesmo período os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Assim, todos os
elementos do quarto período apresentam quatro camadas eletrônicas: K, L, M e N.

Número
atômico

Massa 
atômica 

Nome

Símbolo

Os elementos químicos estão organizados em linhas horizontais em ordem crescente de número atômico. Da esquerda para
a direita, o primeiro elemento que aparece na tabela periódica é o hidrogênio, com número atômico igual a 1. O próximo é o
hélio, com número atômico 2. O lítio vem em seguida, com número atômico 3 e assim por diante.
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24. Leia o texto.
Os elementos químicos nos acompanham 24 horas por dia. Eles estão presentes em todos os produtos que

utilizamos em nosso cotidiano. Os elementos estão organizados na Tabela Periódica em ordem de número
atômico. Do silício encontrado no sofisticado computador ao alumínio da lataria dos aviões, não há produto que
não utilize elementos químicos. Alguns elementos químicos, como o ouro e a prata das joias, já eram conhecidos
desde a antiguidade; bem como o argônio, das lâmpadas.

A vida tem origem no átomo de carbono. Os nossos ossos possuem cálcio e fósforo. Na panela que
cozinhamos encontramos o ferro e as folhas da nossa alimentação tem magnésio, já as frutas contém potássio
em sua composição e no sal há o sódio. Na nossa higiene pessoal também encontramos elementos químicos,
como o flúor da pasta dental e o iodo do desinfetante.

21. Vamos imaginar que alguns cientistas tenham descoberto
uma tabela periódica em escavações de uma civilização
desconhecida. Após traduzir seus símbolos, ela ficou assim:

Utilize a tabela acima e escreva o que se pede.
A) Sabendo que o elemento representado por Jh ocupa a família 16 e o quinto período da nossa tabela periódica,
escreva seu número atômico e símbolo. ____________________________________________________________
B) O elemento Mk pertence à família 13 e ao terceiro período. Qual é o número atômico e o símbolo desse elemento
na nossa tabela? _______________________________________________________________________________
C) Por razões desconhecidas, o hidrogênio foi representado, na tabela acima, na família 3, quarto período. Qual é o
símbolo do hidrogênio nessa tabela? _______________________________________________________________

22. Localize, na tabela periódica, da página anterior, a família e período dos elementos químicos abaixo.
A) Ouro: metal dourado de grande valor, usado em joias. _______________________________________________
B) Oxigênio: forma um gás essencial para a vida.______________________________________________________
C) Cloro: com o sódio, forma o sal de cozinha. ________________________________________________________

23. “Metais pesados” são um grupo de elementos químicos com alta
densidade e tóxicos. Os efeitos nocivos dos metais pesados sobre os
seres vivos podem levá-los a morte.
Escreva o nome de um elemento químico que compõe o grupo dos
metais pesados. ________________________________________

TABELA PERIÓDICA

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Para consultar a tabela periódica, acesse o link abaixo: https://www.tabelaperiodica.org/tabela-periodica-com-aplicacoes-dos-elementos-quimicos/
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Adaptado de tabelaperiodica.org

Fonte: ufsm.br/laboratorios/laqia/metais-pesados-heavy-metals/

Agora, após a leitura, identifique alguns elementos químicos importantes para nossa vida pelas caraterísticas
apresentadas nas imagens. Depois, escreva, ao lado de cada elemento químico, seu nome, símbolo, número atômico
e o grupo de elementos químicos a que ele pertence na tabela periódica. (Responda em seu caderno)
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Cada elemento químico é identificado por
um nome, um símbolo, um número atômico (Z=
nº de prótons) e sua massa atômica (forma
padrão para medir a massa dos átomos).

19. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico?
_______________________________________________________________________________________________

20. Como está organizada a tabela periódica atual?
_______________________________________________________________________________________________

Alguns elementos químicos já eram conhecidos e utilizados pelo homem desde a antiguidade. Somente a partir do
século XVII, os elementos químicos passaram a ser descobertos por métodos científicos. A primeira tabela a ter
aceitação entre os químicos foi elaborada por Dmitri Mendeleev em 1869. Ela demonstrava avanços em relação às
tentativas de seus antecessores como, por exemplo, a previsão das propriedades de elementos ainda a serem
descobertos. O estudo dos cientistas resultou na tabela periódica que hoje conhecemos, em que os elementos químicos
naturais (90) e os desenvolvidos em laboratório estão descritos em 118 átomos diferentes.

A Tabela Periódica atual é organizada em ordem crescente de números atômicos. Os elementos químicos estão
organizados em sete linhas horizontais, chamadas períodos e em 18 colunas verticais, chamadas famílias ou grupos.
Dentro de um mesmo período os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Assim, todos os
elementos do quarto período apresentam quatro camadas eletrônicas: K, L, M e N.

Número 
atômico 

Massa 
atômica 

Nome

Símbolo

Os elementos químicos estão organizados em linhas horizontais em ordem crescente de número atômico. Da esquerda para
a direita, o primeiro elemento que aparece na tabela periódica é o hidrogênio, com número atômico igual a 1. O próximo é o
hélio, com número atômico 2. O lítio vem em seguida, com número atômico 3 e assim por diante.
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24. Leia o texto.
Os elementos químicos nos acompanham 24 horas por dia. Eles estão presentes em todos os produtos que

utilizamos em nosso cotidiano. Os elementos estão organizados na Tabela Periódica em ordem de número
atômico. Do silício encontrado no sofisticado computador ao alumínio da lataria dos aviões, não há produto que
não utilize elementos químicos. Alguns elementos químicos, como o ouro e a prata das joias, já eram conhecidos
desde a antiguidade; bem como o argônio, das lâmpadas.

A vida tem origem no átomo de carbono. Os nossos ossos possuem cálcio e fósforo. Na panela que
cozinhamos encontramos o ferro e as folhas da nossa alimentação tem magnésio, já as frutas contém potássio
em sua composição e no sal há o sódio. Na nossa higiene pessoal também encontramos elementos químicos,
como o flúor da pasta dental e o iodo do desinfetante.

21. Vamos imaginar que alguns cientistas tenham descoberto
uma tabela periódica em escavações de uma civilização
desconhecida. Após traduzir seus símbolos, ela ficou assim:

Utilize a tabela acima e escreva o que se pede.
A) Sabendo que o elemento representado por Jh ocupa a família 16 e o quinto período da nossa tabela periódica,
escreva seu número atômico e símbolo. ____________________________________________________________
B) O elemento Mk pertence à família 13 e ao terceiro período. Qual é o número atômico e o símbolo desse elemento
na nossa tabela? _______________________________________________________________________________
C) Por razões desconhecidas, o hidrogênio foi representado, na tabela acima, na família 3, quarto período. Qual é o
símbolo do hidrogênio nessa tabela? _______________________________________________________________

22. Localize, na tabela periódica, da página anterior, a família e período dos elementos químicos abaixo.
A) Ouro: metal dourado de grande valor, usado em joias. _______________________________________________
B) Oxigênio: forma um gás essencial para a vida.______________________________________________________
C) Cloro: com o sódio, forma o sal de cozinha. ________________________________________________________

23. “Metais pesados” são um grupo de elementos químicos com alta
densidade e tóxicos. Os efeitos nocivos dos metais pesados sobre os
seres vivos podem levá-los a morte.
Escreva o nome de um elemento químico que compõe o grupo dos
metais pesados. ________________________________________

TABELA PERIÓDICA

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Para consultar a tabela periódica, acesse o link abaixo: https://www.tabelaperiodica.org/tabela-periodica-com-aplicacoes-dos-elementos-quimicos/
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Adaptado de tabelaperiodica.org

Fonte: ufsm.br/laboratorios/laqia/metais-pesados-heavy-metals/

Agora, após a leitura, identifique alguns elementos químicos importantes para nossa vida pelas caraterísticas
apresentadas nas imagens. Depois, escreva, ao lado de cada elemento químico, seu nome, símbolo, número atômico
e o grupo de elementos químicos a que ele pertence na tabela periódica. (Responda em seu caderno)
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Cada elemento químico é identificado por
um nome, um símbolo, um número atômico (Z=
nº de prótons) e sua massa atômica (forma
padrão para medir a massa dos átomos).

19. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico?
_______________________________________________________________________________________________

20. Como está organizada a tabela periódica atual?
_______________________________________________________________________________________________

Alguns elementos químicos já eram conhecidos e utilizados pelo homem desde a antiguidade. Somente a partir do
século XVII, os elementos químicos passaram a ser descobertos por métodos científicos. A primeira tabela a ter
aceitação entre os químicos foi elaborada por Dmitri Mendeleev em 1869. Ela demonstrava avanços em relação às
tentativas de seus antecessores como, por exemplo, a previsão das propriedades de elementos ainda a serem
descobertos. O estudo dos cientistas resultou na tabela periódica que hoje conhecemos, em que os elementos químicos
naturais (90) e os desenvolvidos em laboratório estão descritos em 118 átomos diferentes.

A Tabela Periódica atual é organizada em ordem crescente de números atômicos. Os elementos químicos estão
organizados em sete linhas horizontais, chamadas períodos e em 18 colunas verticais, chamadas famílias ou grupos.
Dentro de um mesmo período os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Assim, todos os
elementos do quarto período apresentam quatro camadas eletrônicas: K, L, M e N.

Número
atômico

Massa 
atômica 

Nome

Símbolo

Os elementos químicos estão organizados em linhas horizontais em ordem crescente de número atômico. Da esquerda para
a direita, o primeiro elemento que aparece na tabela periódica é o hidrogênio, com número atômico igual a 1. O próximo é o
hélio, com número atômico 2. O lítio vem em seguida, com número atômico 3 e assim por diante.
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24. Leia o texto.
Os elementos químicos nos acompanham 24 horas por dia. Eles estão presentes em todos os produtos que

utilizamos em nosso cotidiano. Os elementos estão organizados na Tabela Periódica em ordem de número
atômico. Do silício encontrado no sofisticado computador ao alumínio da lataria dos aviões, não há produto que
não utilize elementos químicos. Alguns elementos químicos, como o ouro e a prata das joias, já eram conhecidos
desde a antiguidade; bem como o argônio, das lâmpadas.

A vida tem origem no átomo de carbono. Os nossos ossos possuem cálcio e fósforo. Na panela que
cozinhamos encontramos o ferro e as folhas da nossa alimentação tem magnésio, já as frutas contém potássio
em sua composição e no sal há o sódio. Na nossa higiene pessoal também encontramos elementos químicos,
como o flúor da pasta dental e o iodo do desinfetante.

21. Vamos imaginar que alguns cientistas tenham descoberto
uma tabela periódica em escavações de uma civilização
desconhecida. Após traduzir seus símbolos, ela ficou assim:

Utilize a tabela acima e escreva o que se pede.
A) Sabendo que o elemento representado por Jh ocupa a família 16 e o quinto período da nossa tabela periódica,
escreva seu número atômico e símbolo. ____________________________________________________________
B) O elemento Mk pertence à família 13 e ao terceiro período. Qual é o número atômico e o símbolo desse elemento
na nossa tabela? _______________________________________________________________________________
C) Por razões desconhecidas, o hidrogênio foi representado, na tabela acima, na família 3, quarto período. Qual é o
símbolo do hidrogênio nessa tabela? _______________________________________________________________

22. Localize, na tabela periódica, da página anterior, a família e período dos elementos químicos abaixo.
A) Ouro: metal dourado de grande valor, usado em joias. _______________________________________________
B) Oxigênio: forma um gás essencial para a vida.______________________________________________________
C) Cloro: com o sódio, forma o sal de cozinha. ________________________________________________________

23. “Metais pesados” são um grupo de elementos químicos com alta
densidade e tóxicos. Os efeitos nocivos dos metais pesados sobre os
seres vivos podem levá-los a morte.
Escreva o nome de um elemento químico que compõe o grupo dos
metais pesados. ________________________________________

TABELA PERIÓDICA

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Para consultar a tabela periódica, acesse o link abaixo: https://www.tabelaperiodica.org/tabela-periodica-com-aplicacoes-dos-elementos-quimicos/
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Adaptado de tabelaperiodica.org

Fonte: ufsm.br/laboratorios/laqia/metais-pesados-heavy-metals/

Agora, após a leitura, identifique alguns elementos químicos importantes para nossa vida pelas caraterísticas
apresentadas nas imagens. Depois, escreva, ao lado de cada elemento químico, seu nome, símbolo, número atômico
e o grupo de elementos químicos a que ele pertence na tabela periódica. (Responda em seu caderno)
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NO TRANSFORMANDO A MATÉRIA: REAÇÕES QUÍMICAS

Nas reações químicas, também chamadas transformações químicas, as
substâncias no estado final são diferentes das presente no estado inicial. A queimada
das florestas (do mato) é um exemplo de reação química, pois há formação de novas
substâncias. As moléculas de celulose (C6H10O5)n se quebram em metanol (CH2O),
substância orgânica, que reage com o oxigênio (O2) presente no ar, que se
recombinam formando novas substâncias: moléculas de monóxido de carbono (CO),
fuligem (carbono - C), água (H2O), gás carbônico (CO2) entre outros.

O MATO QUE É BOM, O FOGO QUEIMOU – REAÇÃO QUÍMICA

EQUAÇÃO DA COMBUSTÃO DA CELULOSE:

26. Leia a equação química da queima da celulose e responda em seu caderno:
A) Os reagentes são _____________________________ e os produtos são___________________________________
B) O que significam os símbolos (v), (s), (g) na equação química?___________________________________________
C) Enquanto você lê este texto, que reações químicas podem estar acontecendo dentro de seu corpo?
_______________________________________________________________________________________________

Uma equação química é a representação qualitativa e quantitativa de uma reação química.

Reagentes → Produtos
1º membro 2º membro

Diversos fatores podem influenciar a velocidade de uma reação química. Os mais comuns são a concentração, a
temperatura e a área de superfície exposta na reação.

sustentabilidade.estadao.com.br

www.gazetadopovo.com.br/

27. A VELOCIDADE DA REAÇÃO QUÍMICA PODE VARIAR
(Responda em seu caderno)

MATERIAIS:
4 Comprimidos efervescentes; 400 ml de água quente; 400 ml de água fria; 4 copos de plástico.
PROCEDIMENTOS:
1- Coloque o comprimido efervescente inteiro em 200 ml de água quente.
2- Coloque outro comprimido efervescente inteiro em 200 ml de água fria.
3- Quebre um comprimido efervescente em pedaços pequenos e coloque em 200 ml de água quente.
4- Quebre outro comprimido efervescente em pedaços pequenos e coloque em 200 ml de água fria.

     Após a realização do experimento, Relate sobre a influência da fragmentação dos comprimidos efervescentes e 
da variação da temperatura nas reações químicas. Atividade adaptada de.ciensacao.org/

As reações químicas estão presentes em todos os seres vivos e acontecem a todo instante,
continuamente, formando novas substâncias.

Observe a imagem ao lado. O corpo do passarinho é uma grande usina química. Por
exemplo, no cérebro do pássaro, as reações químicas são responsáveis pelo processamento de
milhões de informações que possibilitam seu voo e movimentos.

25. Como apresentado no texto acima, as reações químicas, são responsáveis pelos processos vitais do passarinho e
também de todos os seres vivos como nós, os humanos. O que significa dizer que "O corpo do passarinho é uma
grande usina química" ?
_______________________________________________________________________________________________

Em uma reação química, uma substância reage com outra (reagentes), quando
os átomos dessa substância trocam de lugar ou se ligam a outra substância,
resultando em novas substâncias (produtos) diferentes das duas que reagiram.

Adaptado de agracadaquimica.com.br

Na digestão e na respiração, as reações químicas permitem ao passarinho a obtenção de energia dos alimentos,
muito útil em situações de fuga quando em perigo. Esses e muitos outros processos importantes para a vida
envolvem reações químicas.

(Adaptado de inep.gov.br/)
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POR QUE AS SUBSTÂNCIAS SE COMPORTAM DE MANEIRAS DIFERENTES?
Tudo que vemos à nossa volta é formado por átomos e esses átomos se ligam, se agrupam e se recombinam para

formar os mais variados materiais, desde a cadeira em que você está sentado até a mais longínqua estrela do Universo.
Tudo que você pode ver e tocar, até o ar que respira e você não pode ver, mas sente, é matéria!

Algumas transformações químicas são o resultado de interações entre os átomos. Produzem rearranjos ou
combinações químicas que mantém os átomos unidos e estáveis, gerando as propriedades dos materiais.

Quando átomos perdem ou recebem elétrons,
eles deixam de ser eletricamente neutros ou
estáveis e passam a ser íons. Íon Negativo ou
Ânion é a partícula cujo número de elétrons é
maior que o de prótons. Ex.: ânion cloro ou Cl1- .
Íon Positivo ou Cátion é a partícula que tem
mais prótons do que elétrons. Ex.: cátion cálcio ou
Ca²+.

Os gases nobres são encontrados isolados, ou seja, não se
combinam facilmente com outros átomos; são estáveis. Isso
acontece porque sua última camada de elétrons (camada de
valência) está completa com o número máximo de elétrons.

As ligações químicas ocorrem quando os átomos de metais,
hidrogênio e ametais trocam ou compartilham um par de elétrons
entre si e caracterizam o comportamento desses novos materiais.

Adaptado de sobiologia.com.br

engenhariadeelite.com
elo7.com.br/25-velas

minhasaude.proteste.org.br

As respostas estão nos tipos de ligações 
químicas entre os átomos dessas substâncias.

Por que sal de cozinha é 
um sólido duro e frágil?

E, por que o cobre e outros
metais são brilhantes, maleáveis

e geralmente sólidos?

Por que a parafina 
da vela derretida é 

tão macia?

Esqueça essa história de ventosa. O que permite que as lagartixas desafiem a lei da gravidade e corram no teto da
casa são as mesmas forças que atuam em ligações químicas. Elas são responsáveis pela atração entre certas
moléculas[...]. Sob certas condições essas moléculas trocam elétrons!

Pesquisadores americanos descobriram que o animal é capaz de criar uma interação atômica temporária com a
parede graças a estruturas microscópicas existentes nas patas da lagartixa. Cada pata tem cerca de 2 milhões de
pequenos vasos chamados setas. Cada seta possui na ponta centenas de nano espátulas. Em contato com uma
superfície lisa, as espátulas provocam um deslocamento de elétrons que faz com que as moléculas da pata e as da
parede se atraiam mutuamente, isto é, troquem elétrons.

“Elas fazem isso de uma maneira limpa, sem nenhum tipo de substância pegajosa”, maravilha-se o biólogo Robert
Full, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Os pesquisadores acham que a lagartixa pode inspirar na produção de
um adesivo autolimpante no futuro.
32. Após a leitura do texto, responda em seu caderno:
A) O que permite as lagartixas correr no teto da sua casa?
B) A atração mútua entre as patas da lagartixa e a parede ocorre pela ____________________de elétrons.
C) Qual é a vantagem do uso dessa “atração” molecular entre a lagartixa e a parede como um autolimpante, no futuro?

Como as Lagartixas correm no teto da casa

Adaptado de Superinteressante 06/2000.

As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas.

• Ligações iônicas: transferência de elétrons; • Ligações covalentes: compartilhamento de elétrons;
• Ligações metálicas: é a que se estabelece entre os metais. Existência de elétrons (cátions).

todamatéria.com.br:

28. Assinale dentre as opções abaixo, o nome que se dá ao íon carregado negativamente.
a) cátion. b) próton. c) elétron. d) ânion.

29. As ligações iônicas ocorrem por __________________________________________________________________
30. Uma ligação covalente normal é feita por ___________________________________________________________
31. Que grupo de átomos aparece na forma de átomos isolados? Por quê? __________________________________
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NO TRANSFORMANDO A MATÉRIA: REAÇÕES QUÍMICAS

Nas reações químicas, também chamadas transformações químicas, as
substâncias no estado final são diferentes das presente no estado inicial. A queimada
das florestas (do mato) é um exemplo de reação química, pois há formação de novas
substâncias. As moléculas de celulose (C6H10O5)n se quebram em metanol (CH2O),
substância orgânica, que reage com o oxigênio (O2) presente no ar, que se
recombinam formando novas substâncias: moléculas de monóxido de carbono (CO),
fuligem (carbono - C), água (H2O), gás carbônico (CO2) entre outros.

O MATO QUE É BOM, O FOGO QUEIMOU – REAÇÃO QUÍMICA

EQUAÇÃO DA COMBUSTÃO DA CELULOSE:

26. Leia a equação química da queima da celulose e responda em seu caderno:
A) Os reagentes são _____________________________ e os produtos são___________________________________
B) O que significam os símbolos (v), (s), (g) na equação química?___________________________________________
C) Enquanto você lê este texto, que reações químicas podem estar acontecendo dentro de seu corpo?
_______________________________________________________________________________________________

Uma equação química é a representação qualitativa e quantitativa de uma reação química.

Reagentes → Produtos
1º membro 2º membro

Diversos fatores podem influenciar a velocidade de uma reação química. Os mais comuns são a concentração, a
temperatura e a área de superfície exposta na reação.

sustentabilidade.estadao.com.br

www.gazetadopovo.com.br/

27. A VELOCIDADE DA REAÇÃO QUÍMICA PODE VARIAR
(Responda em seu caderno)

MATERIAIS:
4 Comprimidos efervescentes; 400 ml de água quente; 400 ml de água fria; 4 copos de plástico.
PROCEDIMENTOS:
1- Coloque o comprimido efervescente inteiro em 200 ml de água quente.
2- Coloque outro comprimido efervescente inteiro em 200 ml de água fria.
3- Quebre um comprimido efervescente em pedaços pequenos e coloque em 200 ml de água quente.
4- Quebre outro comprimido efervescente em pedaços pequenos e coloque em 200 ml de água fria.

Após a realização do experimento, Relate sobre a influência da fragmentação dos comprimidos efervescentes e da
variação da temperatura nas reações químicas. Atividade adaptada de.ciensacao.org/

As reações químicas estão presentes em todos os seres vivos e acontecem a todo instante,
continuamente, formando novas substâncias.

Observe a imagem ao lado. O corpo do passarinho é uma grande usina química. Por
exemplo, no cérebro do pássaro, as reações químicas são responsáveis pelo processamento de
milhões de informações que possibilitam seu voo e movimentos.

25. Como apresentado no texto acima, as reações químicas, são responsáveis pelos processos vitais do passarinho e
também de todos os seres vivos como nós, os humanos. O que significa dizer que "O corpo do passarinho é uma
grande usina química" ?
_______________________________________________________________________________________________

Em uma reação química, uma substância reage com outra (reagentes), quando
os átomos dessa substância trocam de lugar ou se ligam a outra substância,
resultando em novas substâncias (produtos) diferentes das duas que reagiram.

Adaptado de agracadaquimica.com.br

Na digestão e na respiração, as reações químicas permitem ao passarinho a obtenção de energia dos alimentos,
muito útil em situações de fuga quando em perigo. Esses e muitos outros processos importantes para a vida
envolvem reações químicas.

(Adaptado de inep.gov.br/)
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NOPOR QUE AS SUBSTÂNCIAS SE COMPORTAM DE MANEIRAS DIFERENTES?
 Tudo que vemos à nossa volta é formado por átomos e esses átomos se ligam, se agrupam e se recombinam para 

formar os mais variados materiais, desde a cadeira em que você está sentado até a mais longínqua estrela do Universo. 
Tudo que você pode ver e tocar, até o ar que respira e você não pode ver, mas sente, é matéria!

Algumas transformações químicas são o resultado de interações entre os átomos. Produzem rearranjos ou
combinações químicas que mantém os átomos unidos e estáveis, gerando as propriedades dos materiais.

Quando átomos perdem ou recebem elétrons,
eles deixam de ser eletricamente neutros ou
estáveis e passam a ser íons. Íon Negativo ou
Ânion é a partícula cujo número de elétrons é
maior que o de prótons. Ex.: ânion cloro ou Cl1- .
Íon Positivo ou Cátion é a partícula que tem
mais prótons do que elétrons. Ex.: cátion cálcio ou
Ca²+.

Os gases nobres são encontrados isolados, ou seja, não se
combinam facilmente com outros átomos; são estáveis. Isso
acontece porque sua última camada de elétrons (camada de
valência) está completa com o número máximo de elétrons.

As ligações químicas ocorrem quando os átomos de metais,
hidrogênio e ametais trocam ou compartilham um par de elétrons
entre si e caracterizam o comportamento desses novos materiais.

Adaptado de sobiologia.com.br

engenhariadeelite.com
elo7.com.br/25-velas

minhasaude.proteste.org.br

As respostas estão nos tipos de ligações 
químicas entre os átomos dessas substâncias.

Por que sal de cozinha é 
um sólido duro e frágil?

E, por que o cobre e outros
metais são brilhantes, maleáveis

e geralmente sólidos?

Por que a parafina 
da vela derretida é 

tão macia?

Esqueça essa história de ventosa. O que permite que as lagartixas desafiem a lei da gravidade e corram no teto da
casa são as mesmas forças que atuam em ligações químicas. Elas são responsáveis pela atração entre certas
moléculas[...]. Sob certas condições essas moléculas trocam elétrons!

Pesquisadores americanos descobriram que o animal é capaz de criar uma interação atômica temporária com a
parede graças a estruturas microscópicas existentes nas patas da lagartixa. Cada pata tem cerca de 2 milhões de
pequenos vasos chamados setas. Cada seta possui na ponta centenas de nano espátulas. Em contato com uma
superfície lisa, as espátulas provocam um deslocamento de elétrons que faz com que as moléculas da pata e as da
parede se atraiam mutuamente, isto é, troquem elétrons.

“Elas fazem isso de uma maneira limpa, sem nenhum tipo de substância pegajosa”, maravilha-se o biólogo Robert
Full, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Os pesquisadores acham que a lagartixa pode inspirar na produção de
um adesivo autolimpante no futuro.
32. Após a leitura do texto, responda em seu caderno:
A) O que permite as lagartixas correr no teto da sua casa?
B) A atração mútua entre as patas da lagartixa e a parede ocorre pela ____________________de elétrons.
C) Qual é a vantagem do uso dessa “atração” molecular entre a lagartixa e a parede como um autolimpante, no futuro?

Como as Lagartixas correm no teto da casa

Adaptado de Superinteressante 06/2000.

As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas.

• Ligações iônicas: transferência de elétrons; • Ligações covalentes: compartilhamento de elétrons;
• Ligações metálicas: é a que se estabelece entre os metais. Existência de elétrons (cátions).

todamatéria.com.br:

28. Assinale dentre as opções abaixo, o nome que se dá ao íon carregado negativamente.
a) cátion. b) próton. c) elétron. d) ânion.

29. As ligações iônicas ocorrem por __________________________________________________________________
30. Uma ligação covalente normal é feita por ___________________________________________________________
31. Que grupo de átomos aparece na forma de átomos isolados? Por quê? __________________________________
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NO TRANSFORMANDO A MATÉRIA: REAÇÕES QUÍMICAS

Nas reações químicas, também chamadas transformações químicas, as
substâncias no estado final são diferentes das presente no estado inicial. A queimada
das florestas (do mato) é um exemplo de reação química, pois há formação de novas
substâncias. As moléculas de celulose (C6H10O5)n se quebram em metanol (CH2O),
substância orgânica, que reage com o oxigênio (O2) presente no ar, que se
recombinam formando novas substâncias: moléculas de monóxido de carbono (CO),
fuligem (carbono - C), água (H2O), gás carbônico (CO2) entre outros.

O MATO QUE É BOM, O FOGO QUEIMOU – REAÇÃO QUÍMICA

EQUAÇÃO DA COMBUSTÃO DA CELULOSE:

26. Leia a equação química da queima da celulose e responda em seu caderno:
A) Os reagentes são _____________________________ e os produtos são___________________________________
B) O que significam os símbolos (v), (s), (g) na equação química?___________________________________________
C) Enquanto você lê este texto, que reações químicas podem estar acontecendo dentro de seu corpo?
_______________________________________________________________________________________________

Uma equação química é a representação qualitativa e quantitativa de uma reação química.

Reagentes → Produtos
1º membro 2º membro

Diversos fatores podem influenciar a velocidade de uma reação química. Os mais comuns são a concentração, a
temperatura e a área de superfície exposta na reação.

sustentabilidade.estadao.com.br

www.gazetadopovo.com.br/

27. A VELOCIDADE DA REAÇÃO QUÍMICA PODE VARIAR
(Responda em seu caderno)

MATERIAIS:
4 Comprimidos efervescentes; 400 ml de água quente; 400 ml de água fria; 4 copos de plástico.
PROCEDIMENTOS:
1- Coloque o comprimido efervescente inteiro em 200 ml de água quente.
2- Coloque outro comprimido efervescente inteiro em 200 ml de água fria.
3- Quebre um comprimido efervescente em pedaços pequenos e coloque em 200 ml de água quente.
4- Quebre outro comprimido efervescente em pedaços pequenos e coloque em 200 ml de água fria.

     Após a realização do experimento, Relate sobre a influência da fragmentação dos comprimidos efervescentes e 
da variação da temperatura nas reações químicas. Atividade adaptada de.ciensacao.org/

As reações químicas estão presentes em todos os seres vivos e acontecem a todo instante,
continuamente, formando novas substâncias.

Observe a imagem ao lado. O corpo do passarinho é uma grande usina química. Por
exemplo, no cérebro do pássaro, as reações químicas são responsáveis pelo processamento de
milhões de informações que possibilitam seu voo e movimentos.

25. Como apresentado no texto acima, as reações químicas, são responsáveis pelos processos vitais do passarinho e
também de todos os seres vivos como nós, os humanos. O que significa dizer que "O corpo do passarinho é uma
grande usina química" ?
_______________________________________________________________________________________________

Em uma reação química, uma substância reage com outra (reagentes), quando
os átomos dessa substância trocam de lugar ou se ligam a outra substância,
resultando em novas substâncias (produtos) diferentes das duas que reagiram.

Adaptado de agracadaquimica.com.br

Na digestão e na respiração, as reações químicas permitem ao passarinho a obtenção de energia dos alimentos,
muito útil em situações de fuga quando em perigo. Esses e muitos outros processos importantes para a vida
envolvem reações químicas.

(Adaptado de inep.gov.br/)
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POR QUE AS SUBSTÂNCIAS SE COMPORTAM DE MANEIRAS DIFERENTES?
Tudo que vemos à nossa volta é formado por átomos e esses átomos se ligam, se agrupam e se recombinam para

formar os mais variados materiais, desde a cadeira em que você está sentado até a mais longínqua estrela do Universo.
Tudo que você pode ver e tocar, até o ar que respira e você não pode ver, mas sente, é matéria!

Algumas transformações químicas são o resultado de interações entre os átomos. Produzem rearranjos ou
combinações químicas que mantém os átomos unidos e estáveis, gerando as propriedades dos materiais.

Quando átomos perdem ou recebem elétrons,
eles deixam de ser eletricamente neutros ou
estáveis e passam a ser íons. Íon Negativo ou
Ânion é a partícula cujo número de elétrons é
maior que o de prótons. Ex.: ânion cloro ou Cl1- .
Íon Positivo ou Cátion é a partícula que tem
mais prótons do que elétrons. Ex.: cátion cálcio ou
Ca²+.

Os gases nobres são encontrados isolados, ou seja, não se
combinam facilmente com outros átomos; são estáveis. Isso
acontece porque sua última camada de elétrons (camada de
valência) está completa com o número máximo de elétrons.

As ligações químicas ocorrem quando os átomos de metais,
hidrogênio e ametais trocam ou compartilham um par de elétrons
entre si e caracterizam o comportamento desses novos materiais.

Adaptado de sobiologia.com.br

engenhariadeelite.com
elo7.com.br/25-velas

minhasaude.proteste.org.br

As respostas estão nos tipos de ligações 
químicas entre os átomos dessas substâncias.

Por que sal de cozinha é 
um sólido duro e frágil?

E, por que o cobre e outros
metais são brilhantes, maleáveis

e geralmente sólidos?

Por que a parafina 
da vela derretida é 

tão macia?

Esqueça essa história de ventosa. O que permite que as lagartixas desafiem a lei da gravidade e corram no teto da
casa são as mesmas forças que atuam em ligações químicas. Elas são responsáveis pela atração entre certas
moléculas[...]. Sob certas condições essas moléculas trocam elétrons!

Pesquisadores americanos descobriram que o animal é capaz de criar uma interação atômica temporária com a
parede graças a estruturas microscópicas existentes nas patas da lagartixa. Cada pata tem cerca de 2 milhões de
pequenos vasos chamados setas. Cada seta possui na ponta centenas de nano espátulas. Em contato com uma
superfície lisa, as espátulas provocam um deslocamento de elétrons que faz com que as moléculas da pata e as da
parede se atraiam mutuamente, isto é, troquem elétrons.

“Elas fazem isso de uma maneira limpa, sem nenhum tipo de substância pegajosa”, maravilha-se o biólogo Robert
Full, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Os pesquisadores acham que a lagartixa pode inspirar na produção de
um adesivo autolimpante no futuro.
32. Após a leitura do texto, responda em seu caderno:
A) O que permite as lagartixas correr no teto da sua casa?
B) A atração mútua entre as patas da lagartixa e a parede ocorre pela ____________________de elétrons.
C) Qual é a vantagem do uso dessa “atração” molecular entre a lagartixa e a parede como um autolimpante, no futuro?

Como as Lagartixas correm no teto da casa

Adaptado de Superinteressante 06/2000.

As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas.

• Ligações iônicas: transferência de elétrons; • Ligações covalentes: compartilhamento de elétrons;
• Ligações metálicas: é a que se estabelece entre os metais. Existência de elétrons (cátions).

todamatéria.com.br:

28. Assinale dentre as opções abaixo, o nome que se dá ao íon carregado negativamente.
a) cátion. b) próton. c) elétron. d) ânion.

29. As ligações iônicas ocorrem por __________________________________________________________________
30. Uma ligação covalente normal é feita por ___________________________________________________________
31. Que grupo de átomos aparece na forma de átomos isolados? Por quê? __________________________________
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NO TRANSFORMANDO A MATÉRIA: REAÇÕES QUÍMICAS

Nas reações químicas, também chamadas transformações químicas, as
substâncias no estado final são diferentes das presente no estado inicial. A queimada
das florestas (do mato) é um exemplo de reação química, pois há formação de novas
substâncias. As moléculas de celulose (C6H10O5)n se quebram em metanol (CH2O),
substância orgânica, que reage com o oxigênio (O2) presente no ar, que se
recombinam formando novas substâncias: moléculas de monóxido de carbono (CO),
fuligem (carbono - C), água (H2O), gás carbônico (CO2) entre outros.

O MATO QUE É BOM, O FOGO QUEIMOU – REAÇÃO QUÍMICA

EQUAÇÃO DA COMBUSTÃO DA CELULOSE:

26. Leia a equação química da queima da celulose e responda em seu caderno:
A) Os reagentes são _____________________________ e os produtos são___________________________________
B) O que significam os símbolos (v), (s), (g) na equação química?___________________________________________
C) Enquanto você lê este texto, que reações químicas podem estar acontecendo dentro de seu corpo?
_______________________________________________________________________________________________

Uma equação química é a representação qualitativa e quantitativa de uma reação química.

Reagentes → Produtos
1º membro 2º membro

Diversos fatores podem influenciar a velocidade de uma reação química. Os mais comuns são a concentração, a
temperatura e a área de superfície exposta na reação.

sustentabilidade.estadao.com.br

www.gazetadopovo.com.br/

27. A VELOCIDADE DA REAÇÃO QUÍMICA PODE VARIAR
(Responda em seu caderno)

MATERIAIS:
4 Comprimidos efervescentes; 400 ml de água quente; 400 ml de água fria; 4 copos de plástico.
PROCEDIMENTOS:
1- Coloque o comprimido efervescente inteiro em 200 ml de água quente.
2- Coloque outro comprimido efervescente inteiro em 200 ml de água fria.
3- Quebre um comprimido efervescente em pedaços pequenos e coloque em 200 ml de água quente.
4- Quebre outro comprimido efervescente em pedaços pequenos e coloque em 200 ml de água fria.

Após a realização do experimento, Relate sobre a influência da fragmentação dos comprimidos efervescentes e da
variação da temperatura nas reações químicas. Atividade adaptada de.ciensacao.org/

As reações químicas estão presentes em todos os seres vivos e acontecem a todo instante,
continuamente, formando novas substâncias.

Observe a imagem ao lado. O corpo do passarinho é uma grande usina química. Por
exemplo, no cérebro do pássaro, as reações químicas são responsáveis pelo processamento de
milhões de informações que possibilitam seu voo e movimentos.

25. Como apresentado no texto acima, as reações químicas, são responsáveis pelos processos vitais do passarinho e
também de todos os seres vivos como nós, os humanos. O que significa dizer que "O corpo do passarinho é uma
grande usina química" ?
_______________________________________________________________________________________________

Em uma reação química, uma substância reage com outra (reagentes), quando
os átomos dessa substância trocam de lugar ou se ligam a outra substância,
resultando em novas substâncias (produtos) diferentes das duas que reagiram.

Adaptado de agracadaquimica.com.br

Na digestão e na respiração, as reações químicas permitem ao passarinho a obtenção de energia dos alimentos,
muito útil em situações de fuga quando em perigo. Esses e muitos outros processos importantes para a vida
envolvem reações químicas.

(Adaptado de inep.gov.br/)
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NOPOR QUE AS SUBSTÂNCIAS SE COMPORTAM DE MANEIRAS DIFERENTES?
 Tudo que vemos à nossa volta é formado por átomos e esses átomos se ligam, se agrupam e se recombinam para 

formar os mais variados materiais, desde a cadeira em que você está sentado até a mais longínqua estrela do Universo. 
Tudo que você pode ver e tocar, até o ar que respira e você não pode ver, mas sente, é matéria!

Algumas transformações químicas são o resultado de interações entre os átomos. Produzem rearranjos ou
combinações químicas que mantém os átomos unidos e estáveis, gerando as propriedades dos materiais.

Quando átomos perdem ou recebem elétrons,
eles deixam de ser eletricamente neutros ou
estáveis e passam a ser íons. Íon Negativo ou
Ânion é a partícula cujo número de elétrons é
maior que o de prótons. Ex.: ânion cloro ou Cl1- .
Íon Positivo ou Cátion é a partícula que tem
mais prótons do que elétrons. Ex.: cátion cálcio ou
Ca²+.

Os gases nobres são encontrados isolados, ou seja, não se
combinam facilmente com outros átomos; são estáveis. Isso
acontece porque sua última camada de elétrons (camada de
valência) está completa com o número máximo de elétrons.

As ligações químicas ocorrem quando os átomos de metais,
hidrogênio e ametais trocam ou compartilham um par de elétrons
entre si e caracterizam o comportamento desses novos materiais.

Adaptado de sobiologia.com.br

engenhariadeelite.com
elo7.com.br/25-velas

minhasaude.proteste.org.br

As respostas estão nos tipos de ligações 
químicas entre os átomos dessas substâncias.

Por que sal de cozinha é 
um sólido duro e frágil?

E, por que o cobre e outros
metais são brilhantes, maleáveis

e geralmente sólidos?

Por que a parafina 
da vela derretida é 

tão macia?

Esqueça essa história de ventosa. O que permite que as lagartixas desafiem a lei da gravidade e corram no teto da
casa são as mesmas forças que atuam em ligações químicas. Elas são responsáveis pela atração entre certas
moléculas[...]. Sob certas condições essas moléculas trocam elétrons!

Pesquisadores americanos descobriram que o animal é capaz de criar uma interação atômica temporária com a
parede graças a estruturas microscópicas existentes nas patas da lagartixa. Cada pata tem cerca de 2 milhões de
pequenos vasos chamados setas. Cada seta possui na ponta centenas de nano espátulas. Em contato com uma
superfície lisa, as espátulas provocam um deslocamento de elétrons que faz com que as moléculas da pata e as da
parede se atraiam mutuamente, isto é, troquem elétrons.

“Elas fazem isso de uma maneira limpa, sem nenhum tipo de substância pegajosa”, maravilha-se o biólogo Robert
Full, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Os pesquisadores acham que a lagartixa pode inspirar na produção de
um adesivo autolimpante no futuro.
32. Após a leitura do texto, responda em seu caderno:
A) O que permite as lagartixas correr no teto da sua casa?
B) A atração mútua entre as patas da lagartixa e a parede ocorre pela ____________________de elétrons.
C) Qual é a vantagem do uso dessa “atração” molecular entre a lagartixa e a parede como um autolimpante, no futuro?

Como as Lagartixas correm no teto da casa

Adaptado de Superinteressante 06/2000.

As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas.

• Ligações iônicas: transferência de elétrons; • Ligações covalentes: compartilhamento de elétrons;
• Ligações metálicas: é a que se estabelece entre os metais. Existência de elétrons (cátions).

todamatéria.com.br:

28. Assinale dentre as opções abaixo, o nome que se dá ao íon carregado negativamente.
a) cátion. b) próton. c) elétron. d) ânion.

29. As ligações iônicas ocorrem por __________________________________________________________________
30. Uma ligação covalente normal é feita por ___________________________________________________________
31. Que grupo de átomos aparece na forma de átomos isolados? Por quê? __________________________________
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NO LUZ – ENERGIA RADIANTE
A energia radiante é um tipo de radiação que se propaga como uma onda eletromagnética, como a luz e o calor

percebidos próximo a uma fogueira. A energia luminosa e o calor irradiam em todas as direções a partir da fonte: a
fogueira. O mesmo ocorre com outras fontes, como o sol, uma vela acesa, uma lâmpada acesa.

novaescola.org.br/plano-de-aula

PROPAGAÇÃO DA LUZ EM ALGUNS MEIOS

Fonte de luz é todo corpo capaz de emitir luz, ou seja, todo corpo visível. 
Fonte primária ou corpos luminosos são os corpos que emitem luz própria. Sol,
lâmpada etc. Fonte secundária ou corpos iluminados são corpos que emitem a luz
que recebem de outras fontes. Lua, olhos, vidro etc.

Quando uma fonte de luz emite um feixe de luminoso, a luz passa a
se propagar em uma velocidade de 300.000 km/s no vácuo. O vácuo é
o único meio com trajetórias regulares, definidas e transparentes. Mas
a luz também tem capacidade de se propagar em outros meios
materiais como por exemplo, no ar, no vidro e na água. (veja o quadro).

No vácuo e no ar, a luz tem praticamente a mesma velocidade.
Quanto mais denso for o meio material, menor será a velocidade.

MEIO VELOCIDADE DA LUZ (km/s)
VÁCUO 300. 000
AR 300. 000
ÁGUA 225. 000
VIDRO 200. 000
DIAMANTE 125. 000

HALLIDAY,D.; RESNICK,R ; Fundamentos da Física Vol.3 8ª Ed. 2009.

https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/109426579779/tirinha-original

34. Leia a tirinha ao lado e responda às questões:
A) Qual é a fonte de luz mencionada no 2º
quadrinho?__________________________________
B) Qual é o meio material da luz na tirinha?
Como você o classificaria?
___________________________________________
C) Em que meio a luz tem sua maior velocidade?
___________________________________________

novaescola.org.br

33. É possível afirmar que o lampião e o sol são classificados como pertencentes a
mesma fonte? Por quê? ____________________________________________________

A energia radiante tem uma enorme velocidade de propagação e
pode atravessar o espaço vazio e alguns materiais. Por exemplo, a
luz pode passar através do vidro.

Meios materiais de propagação da luz.
 Transparente, translúcido e opaco.
 No vácuo e no ar, a luz tem quase a mesma velocidade.
 Quanto mais denso for o meio material, menor será a

velocidade da luz.

Hoje sabemos que a luz é um fenômeno elétrico, ligado à troca de energia entre elétrons de determinados átomos.
Quando esses elétrons recebem um estímulo qualquer, sofrem alterações físicas, somente visíveis por meio das
consequências dessas alterações. A luz é uma dessas consequências. Na prática, acontece quando passamos uma
corrente elétrica por um filamento de metal, seus elétrons se aquecem, em decorrência do estímulo dessa passagem.
Como se trata de muita energia, os elétrons do filamento começam a trocar de camada e assim produzem elétrons,
milhões deles que são liberados dando assim a sensação da luz.

Podemos, assim, concluir algumas
características da luz:
• A luz visível é apenas uma ínfima parte do
espectro eletromagnético.
• A luz, tendo massa, pode alterar
qualitativamente seja qual for a estrutura.
• A luz segue os seguintes princípios, ao ser

emitida sobre um objeto qualquer e ocorrerá:

a) Reflexão – os raios de luz incidentes são refletidos.
b) Absorção – a luz incidente não é refletida e nem 
refratada, sendo absorvida pelo corpo, aquecendo-o.
c) Transmissão – em um meio translúcido ou transparente. Se
o meio tiver uma cor, todas as demais serão barradas por ele, só
deixando passar a frequência correspondente àquela cor.
d) Refração – a luz atravessa dois meios diferentes. Como, no 
exemplo, da água e do ar. Adaptado de docente.ifrn.edu.br

Adaptado de novaescola.org.br

Adaptado de docente.ifrn.edu.br
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OLUZ VISÍVEL E INVISÍVEL – RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS
A energia radiante se propaga no espaço, na forma de ondas eletromagnéticas. Existem vários tipos de radiação

eletromagnética: algumas podemos ver e outras não. Aquelas que conseguimos ver são chamadas de luz visível. É, por
isso, que vemos as cores, os objetos, enfim, tudo à nossa volta. Tudo? Pois é, quase tudo, porque existe um outro tipo de
radiação eletromagnética que não conseguimos ver – a "luz invisível". Essa “luz” é captada pelos rádios, pelos
aparelhos de TV, pelo telefone celular etc.. Ela “caminha” pelo espaço, em todas as direções, transportando uma
variedade de informações. No vácuo, as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma rapidez e diferem entre si
nas suas frequências. A classificação das ondas eletromagnéticas, baseada na frequência, constitui o espectro
eletromagnético.

35. Quais são as cores do espectro visível de luz
que podem ser encontradas na imagem ao lado?
____________________________________

br.pinterest.com

O espectro
eletromagnético 
ao lado, exibe as

ondas
eletromagnéticas,
classificadas pelo 
seu comprimento

de onda.

Adaptado de São Paulo faz escola – caderno 9º ano 
e (HEWiTT, P.G. Física Conceitual. Bookman, 2019)

Figura deautoriadaelaboradora

APLICAÇÕES DAS RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS
Com o tipo de onda eletromagnética, conhecida como raio X conseguimos “fotografar” nossos ossos, por exemplo,

ou visualizar áreas do nosso cérebro quando realizamos um exame de tomografia computadorizada. A radiação gama é
utilizada para esterilizar utensílios usados em hospital (seringas, luvas etc.). As radiações eletromagnéticas também
possuem empregos fora da medicina: os raios X, por exemplo, são utilizados nos aeroportos, para detectar metais em
bagagens. A radiação gama é empregada na indústria, no controle de qualidade do metais, mas também são
encontrados em reatores nucleares e bombas atômicas. As ondas infravermelhas, também chamadas ondas térmicas,
são irradiadas pelo Sol, pelo fogo e por aquecedores. Essas ondas são utilizadas em controles remoto de aparelhos
eletroeletrônicos e de carros. Nos protegemos da radiação ultravioleta do Sol ao colocar protetor solar na pele. Mas as
ondas ultravioletas também são usadas para identificar materiais pela perícia policial e na indústria de alimentos e
possuem uso frequente em desinfetantes de materiais. As micro-ondas são usadas na comunicação com veículos
espaciais, na transmissão de sinais telefônicos e de televisão, nos alimentos, na orientação de aviões, no estudo da
origem do Universo etc.

36. Que faixa do espectro eletromagnético de radiação
solar é mostrado na tirinha? _______________________

37. Associe cada uma das aplicações com as radiações
eletromagnéticas correspondentes.
A) Detectar fratura nos ossos. _____________________
B) Utilizada pela perícia policial.____________________
C) Usada em controle remoto._____________________
D) Usada em tomógrafos. ________________________
E) Encontrada em reatores atômicos.________________
F) Orientação de aviões. __________________________

As cores, em ordem crescente de comprimento
de onda, são: vermelho, laranja, amarelo,

verde, azul, anil e violeta.

A luz visível é um conjunto de ondas cujos comprimentos sensibilizam o olho humano e provocam a sensação de visão.
Cada faixa está associada a uma determinada quantidade de energia radiante. Dessa forma, conseguimos distinguir as
cores do espectro de luz visível. Só conseguimos enxergar os objetos que enviam luz até os nossos olhos.

As ondas eletromagnéticas são o resultado da liberação das fontes de energia elétrica e magnética. Por meio
dessas ondas os astronautas conseguem se comunicar do espaço com as pessoas na Terra; o mundo todo consegue
assistir à final das Olimpíadas quase ao mesmo tempo, e a mesma rádio pode ser sintonizada tanto na sua casa
como na de seus vizinhos.

Adaptado de invivo.fiocruz.br

Ondas longas, de baixa frequência Ondas altas, de alta frequência e energia
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NO LUZ – ENERGIA RADIANTE
A energia radiante é um tipo de radiação que se propaga como uma onda eletromagnética, como a luz e o calor

percebidos próximo a uma fogueira. A energia luminosa e o calor irradiam em todas as direções a partir da fonte: a
fogueira. O mesmo ocorre com outras fontes, como o sol, uma vela acesa, uma lâmpada acesa.

novaescola.org.br/plano-de-aula

PROPAGAÇÃO DA LUZ EM ALGUNS MEIOS

Fonte de luz é todo corpo capaz de emitir luz, ou seja, todo corpo visível.
Fonte primária ou corpos luminosos são os corpos que emitem luz própria. Sol,
lâmpada etc. Fonte secundária ou corpos iluminados são corpos que emitem a luz
que recebem de outras fontes. Lua, olhos, vidro etc.

Quando uma fonte de luz emite um feixe de luminoso, a luz passa a
se propagar em uma velocidade de 300.000 km/s no vácuo. O vácuo é
o único meio com trajetórias regulares, definidas e transparentes. Mas
a luz também tem capacidade de se propagar em outros meios
materiais como por exemplo, no ar, no vidro e na água. (veja o quadro).

No vácuo e no ar, a luz tem praticamente a mesma velocidade.
Quanto mais denso for o meio material, menor será a velocidade.

MEIO VELOCIDADE DA LUZ (km/s)
VÁCUO 300. 000
AR 300. 000
ÁGUA 225. 000
VIDRO 200. 000
DIAMANTE 125. 000

HALLIDAY,D.; RESNICK,R ; Fundamentos da Física Vol.3 8ª Ed. 2009.

https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/109426579779/tirinha-original

34. Leia a tirinha ao lado e responda às questões:
A) Qual é a fonte de luz mencionada no 2º
quadrinho?__________________________________
B) Qual é o meio material da luz na tirinha?
Como você o classificaria?
___________________________________________
C) Em que meio a luz tem sua maior velocidade?
___________________________________________

novaescola.org.br

33. É possível afirmar que o lampião e o sol são classificados como pertencentes a
mesma fonte? Por quê? ____________________________________________________

A energia radiante tem uma enorme velocidade de propagação e
pode atravessar o espaço vazio e alguns materiais. Por exemplo, a
luz pode passar através do vidro.

Meios materiais de propagação da luz.
 Transparente, translúcido e opaco.
 No vácuo e no ar, a luz tem quase a mesma velocidade.
 Quanto mais denso for o meio material, menor será a

velocidade da luz.

Hoje sabemos que a luz é um fenômeno elétrico, ligado à troca de energia entre elétrons de determinados átomos.
Quando esses elétrons recebem um estímulo qualquer, sofrem alterações físicas, somente visíveis por meio das
consequências dessas alterações. A luz é uma dessas consequências. Na prática, acontece quando passamos uma
corrente elétrica por um filamento de metal, seus elétrons se aquecem, em decorrência do estímulo dessa passagem.
Como se trata de muita energia, os elétrons do filamento começam a trocar de camada e assim produzem elétrons,
milhões deles que são liberados dando assim a sensação da luz.

Podemos, assim, concluir algumas
características da luz:
• A luz visível é apenas uma ínfima parte do
espectro eletromagnético.
• A luz, tendo massa, pode alterar
qualitativamente seja qual for a estrutura.
• A luz segue os seguintes princípios, ao ser

emitida sobre um objeto qualquer e ocorrerá:

a) Reflexão – os raios de luz incidentes são refletidos.
b) Absorção – a luz incidente não é refletida e nem
refratada, sendo absorvida pelo corpo, aquecendo-o.
c) Transmissão – em um meio translúcido ou transparente. Se
o meio tiver uma cor, todas as demais serão barradas por ele, só
deixando passar a frequência correspondente àquela cor.
d) Refração – a luz atravessa dois meios diferentes. Como, no
exemplo, da água e do ar. Adaptado de docente.ifrn.edu.br

Adaptado de novaescola.org.br

Adaptado de docente.ifrn.edu.br
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NOLUZ VISÍVEL E INVISÍVEL – RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS
A energia radiante se propaga no espaço, na forma de ondas eletromagnéticas. Existem vários tipos de radiação

eletromagnética: algumas podemos ver e outras não. Aquelas que conseguimos ver são chamadas de luz visível. É, por
isso, que vemos as cores, os objetos, enfim, tudo à nossa volta. Tudo? Pois é, quase tudo, porque existe um outro tipo de
radiação eletromagnética que não conseguimos ver – a "luz invisível". Essa “luz” é captada pelos rádios, pelos
aparelhos de TV, pelo telefone celular etc.. Ela “caminha” pelo espaço, em todas as direções, transportando uma
variedade de informações. No vácuo, as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma rapidez e diferem entre si
nas suas frequências. A classificação das ondas eletromagnéticas, baseada na frequência, constitui o espectro
eletromagnético.

35. Quais são as cores do espectro visível de luz
que podem ser encontradas na imagem ao lado?
____________________________________

br.pinterest.com

O espectro 
eletromagnético 
ao lado, exibe as 

ondas 
eletromagnéticas, 
classificadas pelo 
seu comprimento 

de onda. 

Adaptado de São Paulo faz escola – caderno 9º ano 
e (HEWiTT, P.G. Física Conceitual. Bookman, 2019)

Figura deautoriadaelaboradora

APLICAÇÕES DAS RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS
Com o tipo de onda eletromagnética, conhecida como raio X conseguimos “fotografar” nossos ossos, por exemplo,

ou visualizar áreas do nosso cérebro quando realizamos um exame de tomografia computadorizada. A radiação gama é
utilizada para esterilizar utensílios usados em hospital (seringas, luvas etc.). As radiações eletromagnéticas também
possuem empregos fora da medicina: os raios X, por exemplo, são utilizados nos aeroportos, para detectar metais em
bagagens. A radiação gama é empregada na indústria, no controle de qualidade do metais, mas também são
encontrados em reatores nucleares e bombas atômicas. As ondas infravermelhas, também chamadas ondas térmicas,
são irradiadas pelo Sol, pelo fogo e por aquecedores. Essas ondas são utilizadas em controles remoto de aparelhos
eletroeletrônicos e de carros. Nos protegemos da radiação ultravioleta do Sol ao colocar protetor solar na pele. Mas as
ondas ultravioletas também são usadas para identificar materiais pela perícia policial e na indústria de alimentos e
possuem uso frequente em desinfetantes de materiais. As micro-ondas são usadas na comunicação com veículos
espaciais, na transmissão de sinais telefônicos e de televisão, nos alimentos, na orientação de aviões, no estudo da
origem do Universo etc.

36. Que faixa do espectro eletromagnético de radiação
solar é mostrado na tirinha? _______________________

37. Associe cada uma das aplicações com as radiações
eletromagnéticas correspondentes.
A) Detectar fratura nos ossos. _____________________
B) Utilizada pela perícia policial.____________________
C) Usada em controle remoto._____________________
D) Usada em tomógrafos. ________________________
E) Encontrada em reatores atômicos.________________
F) Orientação de aviões. __________________________

As cores, em ordem crescente de comprimento 
de onda, são:  vermelho, laranja, amarelo, 

verde, azul, anil e violeta.

A luz visível é um conjunto de ondas cujos comprimentos sensibilizam o olho humano e provocam a sensação de visão.
Cada faixa está associada a uma determinada quantidade de energia radiante. Dessa forma, conseguimos distinguir as
cores do espectro de luz visível. Só conseguimos enxergar os objetos que enviam luz até os nossos olhos.

As ondas eletromagnéticas são o resultado da liberação das fontes de energia elétrica e magnética. Por meio
dessas ondas os astronautas conseguem se comunicar do espaço com as pessoas na Terra; o mundo todo consegue
assistir à final das Olimpíadas quase ao mesmo tempo, e a mesma rádio pode ser sintonizada tanto na sua casa
como na de seus vizinhos.

Adaptado de invivo.fiocruz.br

Ondas longas, de baixa frequência Ondas altas, de alta frequência e energia
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NO LUZ – ENERGIA RADIANTE
A energia radiante é um tipo de radiação que se propaga como uma onda eletromagnética, como a luz e o calor

percebidos próximo a uma fogueira. A energia luminosa e o calor irradiam em todas as direções a partir da fonte: a
fogueira. O mesmo ocorre com outras fontes, como o sol, uma vela acesa, uma lâmpada acesa.

novaescola.org.br/plano-de-aula

PROPAGAÇÃO DA LUZ EM ALGUNS MEIOS

Fonte de luz é todo corpo capaz de emitir luz, ou seja, todo corpo visível. 
Fonte primária ou corpos luminosos são os corpos que emitem luz própria. Sol,
lâmpada etc. Fonte secundária ou corpos iluminados são corpos que emitem a luz
que recebem de outras fontes. Lua, olhos, vidro etc.

Quando uma fonte de luz emite um feixe de luminoso, a luz passa a
se propagar em uma velocidade de 300.000 km/s no vácuo. O vácuo é
o único meio com trajetórias regulares, definidas e transparentes. Mas
a luz também tem capacidade de se propagar em outros meios
materiais como por exemplo, no ar, no vidro e na água. (veja o quadro).

No vácuo e no ar, a luz tem praticamente a mesma velocidade.
Quanto mais denso for o meio material, menor será a velocidade.

MEIO VELOCIDADE DA LUZ (km/s)
VÁCUO 300. 000
AR 300. 000
ÁGUA 225. 000
VIDRO 200. 000
DIAMANTE 125. 000

HALLIDAY,D.; RESNICK,R ; Fundamentos da Física Vol.3 8ª Ed. 2009.

https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/109426579779/tirinha-original

34. Leia a tirinha ao lado e responda às questões:
A) Qual é a fonte de luz mencionada no 2º
quadrinho?__________________________________
B) Qual é o meio material da luz na tirinha?
Como você o classificaria?
___________________________________________
C) Em que meio a luz tem sua maior velocidade?
___________________________________________

novaescola.org.br

33. É possível afirmar que o lampião e o sol são classificados como pertencentes a
mesma fonte? Por quê? ____________________________________________________

A energia radiante tem uma enorme velocidade de propagação e
pode atravessar o espaço vazio e alguns materiais. Por exemplo, a
luz pode passar através do vidro.

Meios materiais de propagação da luz.
 Transparente, translúcido e opaco.
 No vácuo e no ar, a luz tem quase a mesma velocidade.
 Quanto mais denso for o meio material, menor será a

velocidade da luz.

Hoje sabemos que a luz é um fenômeno elétrico, ligado à troca de energia entre elétrons de determinados átomos.
Quando esses elétrons recebem um estímulo qualquer, sofrem alterações físicas, somente visíveis por meio das
consequências dessas alterações. A luz é uma dessas consequências. Na prática, acontece quando passamos uma
corrente elétrica por um filamento de metal, seus elétrons se aquecem, em decorrência do estímulo dessa passagem.
Como se trata de muita energia, os elétrons do filamento começam a trocar de camada e assim produzem elétrons,
milhões deles que são liberados dando assim a sensação da luz.

Podemos, assim, concluir algumas
características da luz:
• A luz visível é apenas uma ínfima parte do
espectro eletromagnético.
• A luz, tendo massa, pode alterar
qualitativamente seja qual for a estrutura.
• A luz segue os seguintes princípios, ao ser

emitida sobre um objeto qualquer e ocorrerá:

a) Reflexão – os raios de luz incidentes são refletidos.
b) Absorção – a luz incidente não é refletida e nem 
refratada, sendo absorvida pelo corpo, aquecendo-o.
c) Transmissão – em um meio translúcido ou transparente. Se
o meio tiver uma cor, todas as demais serão barradas por ele, só
deixando passar a frequência correspondente àquela cor.
d) Refração – a luz atravessa dois meios diferentes. Como, no 
exemplo, da água e do ar. Adaptado de docente.ifrn.edu.br

Adaptado de novaescola.org.br

Adaptado de docente.ifrn.edu.br
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OLUZ VISÍVEL E INVISÍVEL – RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS
A energia radiante se propaga no espaço, na forma de ondas eletromagnéticas. Existem vários tipos de radiação

eletromagnética: algumas podemos ver e outras não. Aquelas que conseguimos ver são chamadas de luz visível. É, por
isso, que vemos as cores, os objetos, enfim, tudo à nossa volta. Tudo? Pois é, quase tudo, porque existe um outro tipo de
radiação eletromagnética que não conseguimos ver – a "luz invisível". Essa “luz” é captada pelos rádios, pelos
aparelhos de TV, pelo telefone celular etc.. Ela “caminha” pelo espaço, em todas as direções, transportando uma
variedade de informações. No vácuo, as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma rapidez e diferem entre si
nas suas frequências. A classificação das ondas eletromagnéticas, baseada na frequência, constitui o espectro
eletromagnético.

35. Quais são as cores do espectro visível de luz
que podem ser encontradas na imagem ao lado?
____________________________________

br.pinterest.com

O espectro
eletromagnético 
ao lado, exibe as

ondas
eletromagnéticas,
classificadas pelo 
seu comprimento

de onda.

Adaptado de São Paulo faz escola – caderno 9º ano 
e (HEWiTT, P.G. Física Conceitual. Bookman, 2019)

Figura deautoriadaelaboradora

APLICAÇÕES DAS RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS
Com o tipo de onda eletromagnética, conhecida como raio X conseguimos “fotografar” nossos ossos, por exemplo,

ou visualizar áreas do nosso cérebro quando realizamos um exame de tomografia computadorizada. A radiação gama é
utilizada para esterilizar utensílios usados em hospital (seringas, luvas etc.). As radiações eletromagnéticas também
possuem empregos fora da medicina: os raios X, por exemplo, são utilizados nos aeroportos, para detectar metais em
bagagens. A radiação gama é empregada na indústria, no controle de qualidade do metais, mas também são
encontrados em reatores nucleares e bombas atômicas. As ondas infravermelhas, também chamadas ondas térmicas,
são irradiadas pelo Sol, pelo fogo e por aquecedores. Essas ondas são utilizadas em controles remoto de aparelhos
eletroeletrônicos e de carros. Nos protegemos da radiação ultravioleta do Sol ao colocar protetor solar na pele. Mas as
ondas ultravioletas também são usadas para identificar materiais pela perícia policial e na indústria de alimentos e
possuem uso frequente em desinfetantes de materiais. As micro-ondas são usadas na comunicação com veículos
espaciais, na transmissão de sinais telefônicos e de televisão, nos alimentos, na orientação de aviões, no estudo da
origem do Universo etc.

36. Que faixa do espectro eletromagnético de radiação
solar é mostrado na tirinha? _______________________

37. Associe cada uma das aplicações com as radiações
eletromagnéticas correspondentes.
A) Detectar fratura nos ossos. _____________________
B) Utilizada pela perícia policial.____________________
C) Usada em controle remoto._____________________
D) Usada em tomógrafos. ________________________
E) Encontrada em reatores atômicos.________________
F) Orientação de aviões. __________________________

As cores, em ordem crescente de comprimento
de onda, são: vermelho, laranja, amarelo,

verde, azul, anil e violeta.

A luz visível é um conjunto de ondas cujos comprimentos sensibilizam o olho humano e provocam a sensação de visão.
Cada faixa está associada a uma determinada quantidade de energia radiante. Dessa forma, conseguimos distinguir as
cores do espectro de luz visível. Só conseguimos enxergar os objetos que enviam luz até os nossos olhos.

As ondas eletromagnéticas são o resultado da liberação das fontes de energia elétrica e magnética. Por meio
dessas ondas os astronautas conseguem se comunicar do espaço com as pessoas na Terra; o mundo todo consegue
assistir à final das Olimpíadas quase ao mesmo tempo, e a mesma rádio pode ser sintonizada tanto na sua casa
como na de seus vizinhos.

Adaptado de invivo.fiocruz.br

Ondas longas, de baixa frequência Ondas altas, de alta frequência e energia
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NO LUZ – ENERGIA RADIANTE
A energia radiante é um tipo de radiação que se propaga como uma onda eletromagnética, como a luz e o calor

percebidos próximo a uma fogueira. A energia luminosa e o calor irradiam em todas as direções a partir da fonte: a
fogueira. O mesmo ocorre com outras fontes, como o sol, uma vela acesa, uma lâmpada acesa.

novaescola.org.br/plano-de-aula

PROPAGAÇÃO DA LUZ EM ALGUNS MEIOS

Fonte de luz é todo corpo capaz de emitir luz, ou seja, todo corpo visível.
Fonte primária ou corpos luminosos são os corpos que emitem luz própria. Sol,
lâmpada etc. Fonte secundária ou corpos iluminados são corpos que emitem a luz
que recebem de outras fontes. Lua, olhos, vidro etc.

Quando uma fonte de luz emite um feixe de luminoso, a luz passa a
se propagar em uma velocidade de 300.000 km/s no vácuo. O vácuo é
o único meio com trajetórias regulares, definidas e transparentes. Mas
a luz também tem capacidade de se propagar em outros meios
materiais como por exemplo, no ar, no vidro e na água. (veja o quadro).

No vácuo e no ar, a luz tem praticamente a mesma velocidade.
Quanto mais denso for o meio material, menor será a velocidade.

MEIO VELOCIDADE DA LUZ (km/s)
VÁCUO 300. 000
AR 300. 000
ÁGUA 225. 000
VIDRO 200. 000
DIAMANTE 125. 000

HALLIDAY,D.; RESNICK,R ; Fundamentos da Física Vol.3 8ª Ed. 2009.

https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/109426579779/tirinha-original

34. Leia a tirinha ao lado e responda às questões:
A) Qual é a fonte de luz mencionada no 2º
quadrinho?__________________________________
B) Qual é o meio material da luz na tirinha?
Como você o classificaria?
___________________________________________
C) Em que meio a luz tem sua maior velocidade?
___________________________________________

novaescola.org.br

33. É possível afirmar que o lampião e o sol são classificados como pertencentes a
mesma fonte? Por quê? ____________________________________________________

A energia radiante tem uma enorme velocidade de propagação e
pode atravessar o espaço vazio e alguns materiais. Por exemplo, a
luz pode passar através do vidro.

Meios materiais de propagação da luz.
 Transparente, translúcido e opaco.
 No vácuo e no ar, a luz tem quase a mesma velocidade.
 Quanto mais denso for o meio material, menor será a

velocidade da luz.

Hoje sabemos que a luz é um fenômeno elétrico, ligado à troca de energia entre elétrons de determinados átomos.
Quando esses elétrons recebem um estímulo qualquer, sofrem alterações físicas, somente visíveis por meio das
consequências dessas alterações. A luz é uma dessas consequências. Na prática, acontece quando passamos uma
corrente elétrica por um filamento de metal, seus elétrons se aquecem, em decorrência do estímulo dessa passagem.
Como se trata de muita energia, os elétrons do filamento começam a trocar de camada e assim produzem elétrons,
milhões deles que são liberados dando assim a sensação da luz.

Podemos, assim, concluir algumas
características da luz:
• A luz visível é apenas uma ínfima parte do
espectro eletromagnético.
• A luz, tendo massa, pode alterar
qualitativamente seja qual for a estrutura.
• A luz segue os seguintes princípios, ao ser

emitida sobre um objeto qualquer e ocorrerá:

a) Reflexão – os raios de luz incidentes são refletidos.
b) Absorção – a luz incidente não é refletida e nem
refratada, sendo absorvida pelo corpo, aquecendo-o.
c) Transmissão – em um meio translúcido ou transparente. Se
o meio tiver uma cor, todas as demais serão barradas por ele, só
deixando passar a frequência correspondente àquela cor.
d) Refração – a luz atravessa dois meios diferentes. Como, no
exemplo, da água e do ar. Adaptado de docente.ifrn.edu.br

Adaptado de novaescola.org.br

Adaptado de docente.ifrn.edu.br
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NOLUZ VISÍVEL E INVISÍVEL – RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS
A energia radiante se propaga no espaço, na forma de ondas eletromagnéticas. Existem vários tipos de radiação

eletromagnética: algumas podemos ver e outras não. Aquelas que conseguimos ver são chamadas de luz visível. É, por
isso, que vemos as cores, os objetos, enfim, tudo à nossa volta. Tudo? Pois é, quase tudo, porque existe um outro tipo de
radiação eletromagnética que não conseguimos ver – a "luz invisível". Essa “luz” é captada pelos rádios, pelos
aparelhos de TV, pelo telefone celular etc.. Ela “caminha” pelo espaço, em todas as direções, transportando uma
variedade de informações. No vácuo, as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma rapidez e diferem entre si
nas suas frequências. A classificação das ondas eletromagnéticas, baseada na frequência, constitui o espectro
eletromagnético.

35. Quais são as cores do espectro visível de luz
que podem ser encontradas na imagem ao lado?
____________________________________

br.pinterest.com

O espectro 
eletromagnético 
ao lado, exibe as 

ondas 
eletromagnéticas, 
classificadas pelo 
seu comprimento 

de onda. 

Adaptado de São Paulo faz escola – caderno 9º ano 
e (HEWiTT, P.G. Física Conceitual. Bookman, 2019)

Figura deautoriadaelaboradora

APLICAÇÕES DAS RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS
Com o tipo de onda eletromagnética, conhecida como raio X conseguimos “fotografar” nossos ossos, por exemplo,

ou visualizar áreas do nosso cérebro quando realizamos um exame de tomografia computadorizada. A radiação gama é
utilizada para esterilizar utensílios usados em hospital (seringas, luvas etc.). As radiações eletromagnéticas também
possuem empregos fora da medicina: os raios X, por exemplo, são utilizados nos aeroportos, para detectar metais em
bagagens. A radiação gama é empregada na indústria, no controle de qualidade do metais, mas também são
encontrados em reatores nucleares e bombas atômicas. As ondas infravermelhas, também chamadas ondas térmicas,
são irradiadas pelo Sol, pelo fogo e por aquecedores. Essas ondas são utilizadas em controles remoto de aparelhos
eletroeletrônicos e de carros. Nos protegemos da radiação ultravioleta do Sol ao colocar protetor solar na pele. Mas as
ondas ultravioletas também são usadas para identificar materiais pela perícia policial e na indústria de alimentos e
possuem uso frequente em desinfetantes de materiais. As micro-ondas são usadas na comunicação com veículos
espaciais, na transmissão de sinais telefônicos e de televisão, nos alimentos, na orientação de aviões, no estudo da
origem do Universo etc.

36. Que faixa do espectro eletromagnético de radiação
solar é mostrado na tirinha? _______________________

37. Associe cada uma das aplicações com as radiações
eletromagnéticas correspondentes.
A) Detectar fratura nos ossos. _____________________
B) Utilizada pela perícia policial.____________________
C) Usada em controle remoto._____________________
D) Usada em tomógrafos. ________________________
E) Encontrada em reatores atômicos.________________
F) Orientação de aviões. __________________________

As cores, em ordem crescente de comprimento 
de onda, são:  vermelho, laranja, amarelo, 

verde, azul, anil e violeta.

A luz visível é um conjunto de ondas cujos comprimentos sensibilizam o olho humano e provocam a sensação de visão.
Cada faixa está associada a uma determinada quantidade de energia radiante. Dessa forma, conseguimos distinguir as
cores do espectro de luz visível. Só conseguimos enxergar os objetos que enviam luz até os nossos olhos.

As ondas eletromagnéticas são o resultado da liberação das fontes de energia elétrica e magnética. Por meio
dessas ondas os astronautas conseguem se comunicar do espaço com as pessoas na Terra; o mundo todo consegue
assistir à final das Olimpíadas quase ao mesmo tempo, e a mesma rádio pode ser sintonizada tanto na sua casa
como na de seus vizinhos.

Adaptado de invivo.fiocruz.br

Ondas longas, de baixa frequência Ondas altas, de alta frequência e energia

MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   77MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   77 23/07/2021   17:28:5823/07/2021   17:28:58



78

CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

9º
 A

NO

O emissor é aquele que emite a mensagem. Já o receptor é
quem que a recebe e a decodifica. O "canal de comunicação"
designa o local, ou o meio pelo qual a mensagem será enviada
para o receptor.

Os povos primitivos registravam por meio de desenhos suas
mensagens. Os povos originários da América do Norte
empregavam sinais de fumaça na sua comunicação imediata e os
povos africanos usavam sinais sonoros; os sons dos tambores - o
tipo e o ritmo das batidas emitiam mensagens diferentes.

38. Quais são os “canais de comunicação” das mensagens nos
três exemplos acima?
____________________________________________________
____________________________________________________

A comunicação pode acontecer por meio da escrita, de gestos, de sons ou pelo audiovisual. Os jornais e revistas são
meios de comunicação que utilizam da linguagem escrita e visual para a comunicação. O rádio e a televisão são meios
de comunicação que utilizam da linguagem audiovisual para a comunicação.

A COMUNICAÇÃO HUMANA - SOM

40. Com base nos textos acima e na imagem ao
lado, construa um pequeno texto apresentando
a ordem cronológica do surgimento dos meios
de comunicação.
.______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Atividade adaptada de fep.if.usp.br

39. Na imagem ao lado
observa-se a consequência
de uma “falha na
decodificação da
mensagem”. Explique.
______________________
______________________
______________________
______________________

Adaptado de fep.if.usp.br e poli-integra.poli.usp.br

A COMUNICAÇÃO se utiliza de ondas 
mecânicas (ondas sonoras) e ondas 
eletromagnéticas.

Após a descoberta da eletricidade, no século 
XIX, com a necessidade de comunicação à 
distância, surgiram os aparelhos que transmitiam 
sons por ondas de radiofrequência: o telégrafo 
que funcionava por meio de transmissão, via 
eletricidade, de mensagens gráficas a partir de 
códigos de traços e pontos – código Morse.

A invenção do rádio foi um marco na história, 
pois suas ondas tinham distância e velocidade 
muito superior aos outros meios de comunicação.
   O telefone - "telégrafo falante“, aparelho que 
transformava as vibrações da voz humana em 
sinais elétricos e novamente em ondas sonoras.

A criação do cinema usou a gravação 
sucessiva de várias imagens consecutivas para 
mostrar o movimento das imagens. A televisão foi 
impulsionada pela invenção do cinema. Após a 
fase inicial, alguns anos depois, muitas casas 
passaram a ter uma televisão.
   A comunicação espacial (Internet) começou a 
surgir com os primeiros satélites de comunicações 
que retransmitiam sinais entre pontos distantes da 
Terra. Esses satélites são usados, ainda hoje, para 
retransmissão de dados, sinais de televisão, rádio 
ou telefone celular. Atualmente, as mensagens 
eletrônicas chegam em uma velocidade espantosa, 
graças à Internet.

hIoExPP4gec/s1600/nada.jpg

fep.if.usp.br

hIoExPP4gec/s1600/nada.jpg
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TV NO BRASIL – MAIOR VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DO SÉC. XX - Neste ano de 2021, mesmo em plena
Era das Lives, devido a pandemia do novo coronavírus, o Brasil ainda tem um grande público televisivo.

A Televisão está nas casas dos brasileiros desde 1950. A primeira transmissão foi realizada pela antiga emissora
TV Tupi. Era um programa chamado “TV na Taba”, com temática indígena, pois o símbolo da emissora era um
indiozinho. A televisão é um dos mais importante veículos de comunicação do séc. XX.

Para a luz visível usam-se telescópios óticos que podem ter somente lentes ou lentes e espelhos. Os telescópios
óticos permitem estudar, por exemplo, grupos de estrelas, supernovas, nebulosas, galáxias e até, indiretamente,
planetas extra-solares! Ao passar diante da sua estrela, o planeta ofusca parte do brilho dela. Registando essa
variação de brilho em um certo período de tempo, é possível determinar a presença do planeta, na órbita da estrela e
estudá-lo.

Para as ondas de rádio usam-se radiotelescópios. Eles podem ser antenas isoladas, ou grupos de antenas a operar
em simultâneo. Os radiotelescópios funcionam de forma semelhante às antenas de televisão – captam as ondas de
rádio e transformam-nas em impulsos elétricos – e permitem estudar, por exemplo, núcleos de certas galáxias (como a
nossa), estrelas de nêutrons, buracos negros e o meio interestelar, que são fortes emissores de ondas de rádio.

Existem também os telescópios de infravermelho, de ultravioletas, de raios-x e de raios gama. Como a atmosfera
absorve a radiação nesses comprimentos de onda, a opção é colocar os telescópios no espaço. O telescópio Hubble
enviou imagens do espaço por mais de trinta anos, como a que mostra milhões de galáxias. O telescópio Kepler
determinou a presença de planetas semelhantes à Terra na órbita de outras estrelas.

42. Leia o texto abaixo e responda às perguntas em seu caderno:

Telescópios

O advento da fotografia, em meados dos anos 1900, impulsionou o uso da máquina
fotográfica como meio de registo das observações feitas pelos telescópios. Mas foi na
segunda metade do século XX que a criação de certos dispositivos eletrônicos permitiu a
construção de telescópios para observação em todo o espectro eletromagnético, e não só
da luz visível. Assim, nos dias de hoje, a distinção e aplicação dos telescópios são
realizadas com base na região do espetro que eles permitem observar.

ca
na

lte
ch

.c
om
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r

Adaptado de kdimagens.com

COMUNICAÇÃO HUMANA - IMAGEM

A Evolução da TV no Brasil

41. Leia a tirinha ao lado e, em seguida, responda:
A) Qual foi a emissora de TV que promoveu a
primeira transmissão na televisão brasileira? Que
ano foi a inauguração essa inauguração?
__________________________________________

B) Qual foi o primeiro programa transmitido pela
emissora? Por que a temática era indígena?
__________________________________________

Adaptado de In Projeto Desafios –
Santillana.

A) Na sua opinião, qual é o interesse da humanidade na observação do céu?
B) Quais são os dois principais tipos de telescópios?
C) Que tipo de luz é utilizado no telescópio ótico?
D) Alguns telescópios devem ser colocados na órbita da Terra. Explique essa afirmativa e indique quais são eles.
E) Cite exemplos de imagens enviadas pelo telescópio Hubble e pelo telescópio Kepler .
F) Os telescópios são poderosos instrumentos para conhecermos o ciclo de vida das estrelas.
Indique, a partir do texto, os astros que fazem parte do ciclo de vida das estrelas

kd
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O emissor é aquele que emite a mensagem. Já o receptor é
quem que a recebe e a decodifica. O "canal de comunicação"
designa o local, ou o meio pelo qual a mensagem será enviada
para o receptor.

Os povos primitivos registravam por meio de desenhos suas
mensagens. Os povos originários da América do Norte
empregavam sinais de fumaça na sua comunicação imediata e os
povos africanos usavam sinais sonoros; os sons dos tambores - o
tipo e o ritmo das batidas emitiam mensagens diferentes.

38. Quais são os “canais de comunicação” das mensagens nos
três exemplos acima?
____________________________________________________
____________________________________________________

A comunicação pode acontecer por meio da escrita, de gestos, de sons ou pelo audiovisual. Os jornais e revistas são
meios de comunicação que utilizam da linguagem escrita e visual para a comunicação. O rádio e a televisão são meios
de comunicação que utilizam da linguagem audiovisual para a comunicação.

A COMUNICAÇÃO HUMANA - SOM

40. Com base nos textos acima e na imagem ao
lado, construa um pequeno texto apresentando
a ordem cronológica do surgimento dos meios
de comunicação.
.______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Atividade adaptada de fep.if.usp.br

39. Na imagem ao lado
observa-se a consequência
de uma “falha na
decodificação da
mensagem”. Explique.
______________________
______________________
______________________
______________________

Adaptado de fep.if.usp.br e poli-integra.poli.usp.br

A COMUNICAÇÃO se utiliza de ondas
mecânicas (ondas sonoras) e ondas
eletromagnéticas.

Após a descoberta da eletricidade, no século
XIX, com a necessidade de comunicação à
distância, surgiram os aparelhos que transmitiam
sons por ondas de radiofrequência: o telégrafo
que funcionava por meio de transmissão, via
eletricidade, de mensagens gráficas a partir de
códigos de traços e pontos – código Morse.

A invenção do rádio foi um marco na história,
pois suas ondas tinham distância e velocidade
muito superior aos outros meios de comunicação.

O telefone - "telégrafo falante“, aparelho que
transformava as vibrações da voz humana em
sinais elétricos e novamente em ondas sonoras.

A criação do cinema usou a gravação
sucessiva de várias imagens consecutivas para
mostrar o movimento das imagens. A televisão foi
impulsionada pela invenção do cinema. Após a
fase inicial, alguns anos depois, muitas casas
passaram a ter uma televisão.

A comunicação espacial (Internet) começou a
surgir com os primeiros satélites de comunicações
que retransmitiam sinais entre pontos distantes da
Terra. Esses satélites são usados, ainda hoje, para
retransmissão de dados, sinais de televisão, rádio
ou telefone celular. Atualmente, as mensagens
eletrônicas chegam em uma velocidade espantosa,
graças à Internet.
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TV NO BRASIL – MAIOR VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DO SÉC. XX - Neste ano de 2021, mesmo em plena
Era das Lives, devido a pandemia do novo coronavírus, o Brasil ainda tem um grande público televisivo.

A Televisão está nas casas dos brasileiros desde 1950. A primeira transmissão foi realizada pela antiga emissora
TV Tupi. Era um programa chamado “TV na Taba”, com temática indígena, pois o símbolo da emissora era um
indiozinho. A televisão é um dos mais importante veículos de comunicação do séc. XX.

Para a luz visível usam-se telescópios óticos que podem ter somente lentes ou lentes e espelhos. Os telescópios
óticos permitem estudar, por exemplo, grupos de estrelas, supernovas, nebulosas, galáxias e até, indiretamente,
planetas extra-solares! Ao passar diante da sua estrela, o planeta ofusca parte do brilho dela. Registando essa
variação de brilho em um certo período de tempo, é possível determinar a presença do planeta, na órbita da estrela e
estudá-lo.

Para as ondas de rádio usam-se radiotelescópios. Eles podem ser antenas isoladas, ou grupos de antenas a operar
em simultâneo. Os radiotelescópios funcionam de forma semelhante às antenas de televisão – captam as ondas de
rádio e transformam-nas em impulsos elétricos – e permitem estudar, por exemplo, núcleos de certas galáxias (como a
nossa), estrelas de nêutrons, buracos negros e o meio interestelar, que são fortes emissores de ondas de rádio.

Existem também os telescópios de infravermelho, de ultravioletas, de raios-x e de raios gama. Como a atmosfera
absorve a radiação nesses comprimentos de onda, a opção é colocar os telescópios no espaço. O telescópio Hubble
enviou imagens do espaço por mais de trinta anos, como a que mostra milhões de galáxias. O telescópio Kepler
determinou a presença de planetas semelhantes à Terra na órbita de outras estrelas.

42. Leia o texto abaixo e responda às perguntas em seu caderno:

Telescópios

O advento da fotografia, em meados dos anos 1900, impulsionou o uso da máquina
fotográfica como meio de registo das observações feitas pelos telescópios. Mas foi na
segunda metade do século XX que a criação de certos dispositivos eletrônicos permitiu a
construção de telescópios para observação em todo o espectro eletromagnético, e não só
da luz visível. Assim, nos dias de hoje, a distinção e aplicação dos telescópios são
realizadas com base na região do espetro que eles permitem observar.

ca
na

lte
ch

.c
om

.b
r

Adaptado de kdimagens.com

COMUNICAÇÃO HUMANA - IMAGEM

A Evolução da TV no Brasil

41. Leia a tirinha ao lado e, em seguida, responda:
A) Qual foi a emissora de TV que promoveu a
primeira transmissão na televisão brasileira? Que
ano foi a inauguração essa inauguração?
__________________________________________

B) Qual foi o primeiro programa transmitido pela
emissora? Por que a temática era indígena?
__________________________________________

Adaptado de In Projeto Desafios –
Santillana.

A) Na sua opinião, qual é o interesse da humanidade na observação do céu?
B) Quais são os dois principais tipos de telescópios?
C) Que tipo de luz é utilizado no telescópio ótico?
D) Alguns telescópios devem ser colocados na órbita da Terra. Explique essa afirmativa e indique quais são eles.
E) Cite exemplos de imagens enviadas pelo telescópio Hubble e pelo telescópio Kepler .
F) Os telescópios são poderosos instrumentos para conhecermos o ciclo de vida das estrelas.
Indique, a partir do texto, os astros que fazem parte do ciclo de vida das estrelas
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O emissor é aquele que emite a mensagem. Já o receptor é
quem que a recebe e a decodifica. O "canal de comunicação"
designa o local, ou o meio pelo qual a mensagem será enviada
para o receptor.

Os povos primitivos registravam por meio de desenhos suas
mensagens. Os povos originários da América do Norte
empregavam sinais de fumaça na sua comunicação imediata e os
povos africanos usavam sinais sonoros; os sons dos tambores - o
tipo e o ritmo das batidas emitiam mensagens diferentes.

38. Quais são os “canais de comunicação” das mensagens nos
três exemplos acima?
____________________________________________________
____________________________________________________

A comunicação pode acontecer por meio da escrita, de gestos, de sons ou pelo audiovisual. Os jornais e revistas são
meios de comunicação que utilizam da linguagem escrita e visual para a comunicação. O rádio e a televisão são meios
de comunicação que utilizam da linguagem audiovisual para a comunicação.

A COMUNICAÇÃO HUMANA - SOM

40. Com base nos textos acima e na imagem ao
lado, construa um pequeno texto apresentando
a ordem cronológica do surgimento dos meios
de comunicação.
.______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Atividade adaptada de fep.if.usp.br

39. Na imagem ao lado
observa-se a consequência
de uma “falha na
decodificação da
mensagem”. Explique.
______________________
______________________
______________________
______________________

Adaptado de fep.if.usp.br e poli-integra.poli.usp.br

A COMUNICAÇÃO se utiliza de ondas 
mecânicas (ondas sonoras) e ondas 
eletromagnéticas.

Após a descoberta da eletricidade, no século 
XIX, com a necessidade de comunicação à 
distância, surgiram os aparelhos que transmitiam 
sons por ondas de radiofrequência: o telégrafo 
que funcionava por meio de transmissão, via 
eletricidade, de mensagens gráficas a partir de 
códigos de traços e pontos – código Morse.

A invenção do rádio foi um marco na história, 
pois suas ondas tinham distância e velocidade 
muito superior aos outros meios de comunicação.
   O telefone - "telégrafo falante“, aparelho que 
transformava as vibrações da voz humana em 
sinais elétricos e novamente em ondas sonoras.

A criação do cinema usou a gravação 
sucessiva de várias imagens consecutivas para 
mostrar o movimento das imagens. A televisão foi 
impulsionada pela invenção do cinema. Após a 
fase inicial, alguns anos depois, muitas casas 
passaram a ter uma televisão.
   A comunicação espacial (Internet) começou a 
surgir com os primeiros satélites de comunicações 
que retransmitiam sinais entre pontos distantes da 
Terra. Esses satélites são usados, ainda hoje, para 
retransmissão de dados, sinais de televisão, rádio 
ou telefone celular. Atualmente, as mensagens 
eletrônicas chegam em uma velocidade espantosa, 
graças à Internet.
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TV NO BRASIL – MAIOR VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DO SÉC. XX - Neste ano de 2021, mesmo em plena
Era das Lives, devido a pandemia do novo coronavírus, o Brasil ainda tem um grande público televisivo.

A Televisão está nas casas dos brasileiros desde 1950. A primeira transmissão foi realizada pela antiga emissora
TV Tupi. Era um programa chamado “TV na Taba”, com temática indígena, pois o símbolo da emissora era um
indiozinho. A televisão é um dos mais importante veículos de comunicação do séc. XX.

Para a luz visível usam-se telescópios óticos que podem ter somente lentes ou lentes e espelhos. Os telescópios
óticos permitem estudar, por exemplo, grupos de estrelas, supernovas, nebulosas, galáxias e até, indiretamente,
planetas extra-solares! Ao passar diante da sua estrela, o planeta ofusca parte do brilho dela. Registando essa
variação de brilho em um certo período de tempo, é possível determinar a presença do planeta, na órbita da estrela e
estudá-lo.

Para as ondas de rádio usam-se radiotelescópios. Eles podem ser antenas isoladas, ou grupos de antenas a operar
em simultâneo. Os radiotelescópios funcionam de forma semelhante às antenas de televisão – captam as ondas de
rádio e transformam-nas em impulsos elétricos – e permitem estudar, por exemplo, núcleos de certas galáxias (como a
nossa), estrelas de nêutrons, buracos negros e o meio interestelar, que são fortes emissores de ondas de rádio.

Existem também os telescópios de infravermelho, de ultravioletas, de raios-x e de raios gama. Como a atmosfera
absorve a radiação nesses comprimentos de onda, a opção é colocar os telescópios no espaço. O telescópio Hubble
enviou imagens do espaço por mais de trinta anos, como a que mostra milhões de galáxias. O telescópio Kepler
determinou a presença de planetas semelhantes à Terra na órbita de outras estrelas.

42. Leia o texto abaixo e responda às perguntas em seu caderno:

Telescópios

O advento da fotografia, em meados dos anos 1900, impulsionou o uso da máquina
fotográfica como meio de registo das observações feitas pelos telescópios. Mas foi na
segunda metade do século XX que a criação de certos dispositivos eletrônicos permitiu a
construção de telescópios para observação em todo o espectro eletromagnético, e não só
da luz visível. Assim, nos dias de hoje, a distinção e aplicação dos telescópios são
realizadas com base na região do espetro que eles permitem observar.
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Adaptado de kdimagens.com

COMUNICAÇÃO HUMANA - IMAGEM

A Evolução da TV no Brasil

41. Leia a tirinha ao lado e, em seguida, responda:
A) Qual foi a emissora de TV que promoveu a
primeira transmissão na televisão brasileira? Que
ano foi a inauguração essa inauguração?
__________________________________________

B) Qual foi o primeiro programa transmitido pela
emissora? Por que a temática era indígena?
__________________________________________

Adaptado de In Projeto Desafios –
Santillana.

A) Na sua opinião, qual é o interesse da humanidade na observação do céu?
B) Quais são os dois principais tipos de telescópios?
C) Que tipo de luz é utilizado no telescópio ótico?
D) Alguns telescópios devem ser colocados na órbita da Terra. Explique essa afirmativa e indique quais são eles.
E) Cite exemplos de imagens enviadas pelo telescópio Hubble e pelo telescópio Kepler .
F) Os telescópios são poderosos instrumentos para conhecermos o ciclo de vida das estrelas.
Indique, a partir do texto, os astros que fazem parte do ciclo de vida das estrelas
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O emissor é aquele que emite a mensagem. Já o receptor é
quem que a recebe e a decodifica. O "canal de comunicação"
designa o local, ou o meio pelo qual a mensagem será enviada
para o receptor.

Os povos primitivos registravam por meio de desenhos suas
mensagens. Os povos originários da América do Norte
empregavam sinais de fumaça na sua comunicação imediata e os
povos africanos usavam sinais sonoros; os sons dos tambores - o
tipo e o ritmo das batidas emitiam mensagens diferentes.

38. Quais são os “canais de comunicação” das mensagens nos
três exemplos acima?
____________________________________________________
____________________________________________________

A comunicação pode acontecer por meio da escrita, de gestos, de sons ou pelo audiovisual. Os jornais e revistas são
meios de comunicação que utilizam da linguagem escrita e visual para a comunicação. O rádio e a televisão são meios
de comunicação que utilizam da linguagem audiovisual para a comunicação.

A COMUNICAÇÃO HUMANA - SOM

40. Com base nos textos acima e na imagem ao
lado, construa um pequeno texto apresentando
a ordem cronológica do surgimento dos meios
de comunicação.
.______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Atividade adaptada de fep.if.usp.br

39. Na imagem ao lado
observa-se a consequência
de uma “falha na
decodificação da
mensagem”. Explique.
______________________
______________________
______________________
______________________

Adaptado de fep.if.usp.br e poli-integra.poli.usp.br

A COMUNICAÇÃO se utiliza de ondas
mecânicas (ondas sonoras) e ondas
eletromagnéticas.

Após a descoberta da eletricidade, no século
XIX, com a necessidade de comunicação à
distância, surgiram os aparelhos que transmitiam
sons por ondas de radiofrequência: o telégrafo
que funcionava por meio de transmissão, via
eletricidade, de mensagens gráficas a partir de
códigos de traços e pontos – código Morse.

A invenção do rádio foi um marco na história,
pois suas ondas tinham distância e velocidade
muito superior aos outros meios de comunicação.

O telefone - "telégrafo falante“, aparelho que
transformava as vibrações da voz humana em
sinais elétricos e novamente em ondas sonoras.

A criação do cinema usou a gravação
sucessiva de várias imagens consecutivas para
mostrar o movimento das imagens. A televisão foi
impulsionada pela invenção do cinema. Após a
fase inicial, alguns anos depois, muitas casas
passaram a ter uma televisão.

A comunicação espacial (Internet) começou a
surgir com os primeiros satélites de comunicações
que retransmitiam sinais entre pontos distantes da
Terra. Esses satélites são usados, ainda hoje, para
retransmissão de dados, sinais de televisão, rádio
ou telefone celular. Atualmente, as mensagens
eletrônicas chegam em uma velocidade espantosa,
graças à Internet.
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TV NO BRASIL – MAIOR VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DO SÉC. XX - Neste ano de 2021, mesmo em plena
Era das Lives, devido a pandemia do novo coronavírus, o Brasil ainda tem um grande público televisivo.

A Televisão está nas casas dos brasileiros desde 1950. A primeira transmissão foi realizada pela antiga emissora
TV Tupi. Era um programa chamado “TV na Taba”, com temática indígena, pois o símbolo da emissora era um
indiozinho. A televisão é um dos mais importante veículos de comunicação do séc. XX.

Para a luz visível usam-se telescópios óticos que podem ter somente lentes ou lentes e espelhos. Os telescópios
óticos permitem estudar, por exemplo, grupos de estrelas, supernovas, nebulosas, galáxias e até, indiretamente,
planetas extra-solares! Ao passar diante da sua estrela, o planeta ofusca parte do brilho dela. Registando essa
variação de brilho em um certo período de tempo, é possível determinar a presença do planeta, na órbita da estrela e
estudá-lo.

Para as ondas de rádio usam-se radiotelescópios. Eles podem ser antenas isoladas, ou grupos de antenas a operar
em simultâneo. Os radiotelescópios funcionam de forma semelhante às antenas de televisão – captam as ondas de
rádio e transformam-nas em impulsos elétricos – e permitem estudar, por exemplo, núcleos de certas galáxias (como a
nossa), estrelas de nêutrons, buracos negros e o meio interestelar, que são fortes emissores de ondas de rádio.

Existem também os telescópios de infravermelho, de ultravioletas, de raios-x e de raios gama. Como a atmosfera
absorve a radiação nesses comprimentos de onda, a opção é colocar os telescópios no espaço. O telescópio Hubble
enviou imagens do espaço por mais de trinta anos, como a que mostra milhões de galáxias. O telescópio Kepler
determinou a presença de planetas semelhantes à Terra na órbita de outras estrelas.

42. Leia o texto abaixo e responda às perguntas em seu caderno:

Telescópios

O advento da fotografia, em meados dos anos 1900, impulsionou o uso da máquina
fotográfica como meio de registo das observações feitas pelos telescópios. Mas foi na
segunda metade do século XX que a criação de certos dispositivos eletrônicos permitiu a
construção de telescópios para observação em todo o espectro eletromagnético, e não só
da luz visível. Assim, nos dias de hoje, a distinção e aplicação dos telescópios são
realizadas com base na região do espetro que eles permitem observar.

ca
na

lte
ch

.c
om

.b
r

Adaptado de kdimagens.com

COMUNICAÇÃO HUMANA - IMAGEM

A Evolução da TV no Brasil

41. Leia a tirinha ao lado e, em seguida, responda:
A) Qual foi a emissora de TV que promoveu a
primeira transmissão na televisão brasileira? Que
ano foi a inauguração essa inauguração?
__________________________________________

B) Qual foi o primeiro programa transmitido pela
emissora? Por que a temática era indígena?
__________________________________________

Adaptado de In Projeto Desafios –
Santillana.

A) Na sua opinião, qual é o interesse da humanidade na observação do céu?
B) Quais são os dois principais tipos de telescópios?
C) Que tipo de luz é utilizado no telescópio ótico?
D) Alguns telescópios devem ser colocados na órbita da Terra. Explique essa afirmativa e indique quais são eles.
E) Cite exemplos de imagens enviadas pelo telescópio Hubble e pelo telescópio Kepler .
F) Os telescópios são poderosos instrumentos para conhecermos o ciclo de vida das estrelas.
Indique, a partir do texto, os astros que fazem parte do ciclo de vida das estrelas
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Desde a antiguidade, o céu vem sendo observado e decifrado, e as informações coletadas, usadas na confecção de
mapas, calendário e relógio. Orientando-se pelas estrelas os humanos conseguiram se movimentar e descobrir novos
continentes. A observação do céu deu origem a uma nova ciência: a Astronomia, que estuda as galáxias, planetas,
estrelas e outros corpos celestes do espaço.

Os Povos antigos já utilizavam as informações obtidas da observação das estrelas para diferentes finalidades,
como a orientação na navegação, a elaboração de calendários, a determinação da época certa para o plantio etc.
Diferentes culturas criaram figuras imaginárias, ligando as estrelas e formando representações de animais, objetos,
personagens da mitologia, entre outras. A essas figuras deu-se o nome de constelações. Algumas ajudavam a
identificar o início das estações do ano.

A constelação do Escorpião é típica do inverno do hemisfério sul, já
que em junho ela é visível a noite toda. Já Órion é visível a noite toda em
dezembro e, portanto, típica do verão do hemisfério sul (imagens ao lado).
4. No hemisfério sul, a constelação de __________________ anuncia o verão
e a constelação de _____________________________ evidencia o inverno.

A constelação Cruzeiro do Sul é muito importante para os povos do hemisfério Sul, uma vez
que, pode ser vista praticamente o ano todo. Abril é o mês mais propício. As pessoas, inclusive
os navegadores, se orientavam pelo Cruzeiro do Sul, por ser facilmente localizado no céu e
também por ter a forma de uma cruz.

5. No hemisfério sul, a constelação de _______________________ pode ser observada quase o
ano inteiro e, por isso, os navegadores a usavam como ___________________ no céu. Ela
também é de fácil identificação pois tem formato de ___________________________________.

2. Diferentes povos criaram figuras imaginárias, ligando as estrelas e formando representações de animais. Pesquise
que nome se dá a essas figuras. _____________________________________________________________________

Ao olharmos para o céu escuro podemos ver mais de 1000 estrelas. Em 1929, a União Astronômica Internacional
adotou como oficiais 88 constelações, de modo que cada estrela do céu faz parte de uma constelação.

3. Você vê as constelações alto no céu. Consegue identificar alguma delas? Qual (is)?
________________________________________________________________________________________________

6. Na Antiguidade, quando os povos passaram a observar as estrelas, tinham a mesma impressão que temos hoje
ao olhar para o céu sem nenhum instrumento: que as estrelas estavam todas a uma mesma distância da Terra.
A) Você concorda com os povos antigos? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________
B) Vamos refletir sobre o texto acima. Por que todas as outras estrelas parecem menores que o Sol?
_____________________________________________________________________________________________
C) O que podemos concluir dessas observações?_____________________________________________________

oba.org.br

A OBSERVAÇÃO DO CÉU 

(    )  (    )  (    ) 

1. A observação do céu sempre foi fonte de admiração!  Indique nos quadrinhos abaixo a ordem cronológica correta.
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Entender os mistérios do Universo sempre fez parte da curiosidade das pessoas. Hoje, com ajuda da tecnologia,
conseguimos desvendar alguns segredos do espaço. Atualmente, qualquer pessoa com acesso à internet pode ver fotos
de drones voando na atmosfera de Marte. Os foguetes são reaproveitados, tornando mais acessível as viagens
espaciais. O anseio de desvendar os enigmas do Universo sempre existiu.
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Ao olhar o céu em uma noite sem nuvens e longe das luzes da cidade,
percebemos uma faixa, de aparência leitosa, que atravessa o céu.

Essa faixa é a nossa galáxia, a Via Láctea, que em latim significa caminho de
leite. Ela tem forma achatada com as estrelas distribuídas em braços espirais.
Contém dezenas de bilhões de estrelas, estando o nosso Sistema Solar
localizado em um de seus espirais (braços). A Via Láctea é uma entre as bilhões
de galáxias que existem no Universo.

Toda matéria do Universo, como o ar, as rochas e a vida foi e continua sendo forjada pelas pressões gigantescas
que existem no núcleo das estrelas.

A MATÉRIA SURGIU NO CORAÇÃO DAS ESTRELAS!

Figura de autoria da elaboradora

7. Por que a nossa galáxia, a Via Láctea, tem esse nome?______________________________________________________
8. Que força atua na formação e manutenção das galáxias no Universo?___________________________________________
9. Em que local da Via Láctea está o nosso Sistema Solar? _____________________________________________________

SISTEMA SOLAR - Acredita-se que o Sistema Solar tenha se
formado aproximadamente há 5 bilhões de anos, a partir de um lento
processo de contração e rotação de uma enorme nuvem de gases e
poeira cósmica, conhecida como nebulosa solar. Durante esse
processo, o sistema solar assumiu o formato de um disco achatado. Em
seu centro, o acúmulo da maior parte da matéria formou o Sol. Em torno
do Sol, então, gases e poeira cósmica em rotação formaram
aglomerados originando os planetas e os corpos celestes menores.

novaescola.org.br

10. Observe a imagem abaixo e responda em seu caderno:

A) Marque um X na estrela central do nosso Sistema Solar e escreva o nome dele.
B) Classifique os dois grupos de planetas (a) e (b). Justifique a sua resposta.
C) Que planetas compõem o grupo (a)?
D) Que planetas compõem o grupo (b)?

Os planetas do sistema solar: Mercúrio, Vênus,
Terra e Marte são planetas rochosos ou terrestres
e sólidos, compostos de rochas e metais
(principalmente ferro e níquel).

Os quatro maiores planetas são os planetas
gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Eles não possuem superfícies sólidas. São enormes
esferas gasosas de diferentes pressões e possuem
massa e volume elevados. Os dois maiores, Júpiter
e Saturno, são compostos de hidrogênio e hélio.
Urano e Netuno são cobertos por gelo.

.infoescola.com
Figura deautoriadaelaboradora

No Sistema Solar também encontram-se objetos menores, formando um cinturão de asteroides. Composto
por sólidos, o cinturão de asteroides está situado entre Marte e Júpiter. Situam-se próximos ao cinturão, cinco corpos
individuais, os planetas anões como Plutão.

FORMAÇÃO DO SOL

FORMAÇÃO DO
SISTEMA SOLAR
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Desde a antiguidade, o céu vem sendo observado e decifrado, e as informações coletadas, usadas na confecção de
mapas, calendário e relógio. Orientando-se pelas estrelas os humanos conseguiram se movimentar e descobrir novos
continentes. A observação do céu deu origem a uma nova ciência: a Astronomia, que estuda as galáxias, planetas,
estrelas e outros corpos celestes do espaço.

Os Povos antigos já utilizavam as informações obtidas da observação das estrelas para diferentes finalidades,
como a orientação na navegação, a elaboração de calendários, a determinação da época certa para o plantio etc.
Diferentes culturas criaram figuras imaginárias, ligando as estrelas e formando representações de animais, objetos,
personagens da mitologia, entre outras. A essas figuras deu-se o nome de constelações. Algumas ajudavam a
identificar o início das estações do ano.

A constelação do Escorpião é típica do inverno do hemisfério sul, já
que em junho ela é visível a noite toda. Já Órion é visível a noite toda em
dezembro e, portanto, típica do verão do hemisfério sul (imagens ao lado).
4. No hemisfério sul, a constelação de __________________ anuncia o verão
e a constelação de _____________________________ evidencia o inverno.

A constelação Cruzeiro do Sul é muito importante para os povos do hemisfério Sul, uma vez
que, pode ser vista praticamente o ano todo. Abril é o mês mais propício. As pessoas, inclusive
os navegadores, se orientavam pelo Cruzeiro do Sul, por ser facilmente localizado no céu e
também por ter a forma de uma cruz.

5. No hemisfério sul, a constelação de _______________________ pode ser observada quase o
ano inteiro e, por isso, os navegadores a usavam como ___________________ no céu. Ela
também é de fácil identificação pois tem formato de ___________________________________.

2. Diferentes povos criaram figuras imaginárias, ligando as estrelas e formando representações de animais. Pesquise
que nome se dá a essas figuras. _____________________________________________________________________

Ao olharmos para o céu escuro podemos ver mais de 1000 estrelas. Em 1929, a União Astronômica Internacional
adotou como oficiais 88 constelações, de modo que cada estrela do céu faz parte de uma constelação.

3. Você vê as constelações alto no céu. Consegue identificar alguma delas? Qual (is)?
________________________________________________________________________________________________

6. Na Antiguidade, quando os povos passaram a observar as estrelas, tinham a mesma impressão que temos hoje
ao olhar para o céu sem nenhum instrumento: que as estrelas estavam todas a uma mesma distância da Terra.
A) Você concorda com os povos antigos? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________
B) Vamos refletir sobre o texto acima. Por que todas as outras estrelas parecem menores que o Sol?
_____________________________________________________________________________________________
C) O que podemos concluir dessas observações?_____________________________________________________

oba.org.br

A OBSERVAÇÃO DO CÉU

( ) ( ) ( ) 

1. A observação do céu sempre foi fonte de admiração! Indique nos quadrinhos abaixo a ordem cronológica correta.
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Entender os mistérios do Universo sempre fez parte da curiosidade das pessoas. Hoje, com ajuda da tecnologia,
conseguimos desvendar alguns segredos do espaço. Atualmente, qualquer pessoa com acesso à internet pode ver fotos
de drones voando na atmosfera de Marte. Os foguetes são reaproveitados, tornando mais acessível as viagens
espaciais. O anseio de desvendar os enigmas do Universo sempre existiu.
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Ao olhar o céu em uma noite sem nuvens e longe das luzes da cidade,
percebemos uma faixa, de aparência leitosa, que atravessa o céu.

Essa faixa é a nossa galáxia, a Via Láctea, que em latim significa caminho de
leite. Ela tem forma achatada com as estrelas distribuídas em braços espirais.
Contém dezenas de bilhões de estrelas, estando o nosso Sistema Solar
localizado em um de seus espirais (braços). A Via Láctea é uma entre as bilhões
de galáxias que existem no Universo.

Toda matéria do Universo, como o ar, as rochas e a vida foi e continua sendo forjada pelas pressões gigantescas
que existem no núcleo das estrelas.

A MATÉRIA SURGIU NO CORAÇÃO DAS ESTRELAS!

Figura de autoria da elaboradora

7. Por que a nossa galáxia, a Via Láctea, tem esse nome?______________________________________________________
8. Que força atua na formação e manutenção das galáxias no Universo?___________________________________________
9. Em que local da Via Láctea está o nosso Sistema Solar? _____________________________________________________

SISTEMA SOLAR - Acredita-se que o Sistema Solar tenha se
formado aproximadamente há 5 bilhões de anos, a partir de um lento
processo de contração e rotação de uma enorme nuvem de gases e
poeira cósmica, conhecida como nebulosa solar. Durante esse
processo, o sistema solar assumiu o formato de um disco achatado. Em
seu centro, o acúmulo da maior parte da matéria formou o Sol. Em torno
do Sol, então, gases e poeira cósmica em rotação formaram
aglomerados originando os planetas e os corpos celestes menores.

novaescola.org.br

10. Observe a imagem abaixo e responda em seu caderno:

A) Marque um X na estrela central do nosso Sistema Solar e escreva o nome dele.
B) Classifique os dois grupos de planetas (a) e (b). Justifique a sua resposta.
C) Que planetas compõem o grupo (a)?
D) Que planetas compõem o grupo (b)?

Os planetas do sistema solar: Mercúrio, Vênus,
Terra e Marte são planetas rochosos ou terrestres
e sólidos, compostos de rochas e metais
(principalmente ferro e níquel).

Os quatro maiores planetas são os planetas
gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Eles não possuem superfícies sólidas. São enormes
esferas gasosas de diferentes pressões e possuem
massa e volume elevados. Os dois maiores, Júpiter
e Saturno, são compostos de hidrogênio e hélio.
Urano e Netuno são cobertos por gelo.

.infoescola.com
Figura deautoriadaelaboradora

No Sistema Solar também encontram-se objetos menores, formando um cinturão de asteroides. Composto
por sólidos, o cinturão de asteroides está situado entre Marte e Júpiter. Situam-se próximos ao cinturão, cinco corpos
individuais, os planetas anões como Plutão.

FORMAÇÃO DO SOL

FORMAÇÃO DO 
SISTEMA SOLAR
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Desde a antiguidade, o céu vem sendo observado e decifrado, e as informações coletadas, usadas na confecção de
mapas, calendário e relógio. Orientando-se pelas estrelas os humanos conseguiram se movimentar e descobrir novos
continentes. A observação do céu deu origem a uma nova ciência: a Astronomia, que estuda as galáxias, planetas,
estrelas e outros corpos celestes do espaço.

Os Povos antigos já utilizavam as informações obtidas da observação das estrelas para diferentes finalidades,
como a orientação na navegação, a elaboração de calendários, a determinação da época certa para o plantio etc.
Diferentes culturas criaram figuras imaginárias, ligando as estrelas e formando representações de animais, objetos,
personagens da mitologia, entre outras. A essas figuras deu-se o nome de constelações. Algumas ajudavam a
identificar o início das estações do ano.

A constelação do Escorpião é típica do inverno do hemisfério sul, já
que em junho ela é visível a noite toda. Já Órion é visível a noite toda em
dezembro e, portanto, típica do verão do hemisfério sul (imagens ao lado).
4. No hemisfério sul, a constelação de __________________ anuncia o verão
e a constelação de _____________________________ evidencia o inverno.

A constelação Cruzeiro do Sul é muito importante para os povos do hemisfério Sul, uma vez
que, pode ser vista praticamente o ano todo. Abril é o mês mais propício. As pessoas, inclusive
os navegadores, se orientavam pelo Cruzeiro do Sul, por ser facilmente localizado no céu e
também por ter a forma de uma cruz.

5. No hemisfério sul, a constelação de _______________________ pode ser observada quase o
ano inteiro e, por isso, os navegadores a usavam como ___________________ no céu. Ela
também é de fácil identificação pois tem formato de ___________________________________.

2. Diferentes povos criaram figuras imaginárias, ligando as estrelas e formando representações de animais. Pesquise
que nome se dá a essas figuras. _____________________________________________________________________

Ao olharmos para o céu escuro podemos ver mais de 1000 estrelas. Em 1929, a União Astronômica Internacional
adotou como oficiais 88 constelações, de modo que cada estrela do céu faz parte de uma constelação.

3. Você vê as constelações alto no céu. Consegue identificar alguma delas? Qual (is)?
________________________________________________________________________________________________

6. Na Antiguidade, quando os povos passaram a observar as estrelas, tinham a mesma impressão que temos hoje
ao olhar para o céu sem nenhum instrumento: que as estrelas estavam todas a uma mesma distância da Terra.
A) Você concorda com os povos antigos? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________
B) Vamos refletir sobre o texto acima. Por que todas as outras estrelas parecem menores que o Sol?
_____________________________________________________________________________________________
C) O que podemos concluir dessas observações?_____________________________________________________

oba.org.br

A OBSERVAÇÃO DO CÉU 

(    )  (    )  (    ) 

1. A observação do céu sempre foi fonte de admiração!  Indique nos quadrinhos abaixo a ordem cronológica correta.
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Entender os mistérios do Universo sempre fez parte da curiosidade das pessoas. Hoje, com ajuda da tecnologia,
conseguimos desvendar alguns segredos do espaço. Atualmente, qualquer pessoa com acesso à internet pode ver fotos
de drones voando na atmosfera de Marte. Os foguetes são reaproveitados, tornando mais acessível as viagens
espaciais. O anseio de desvendar os enigmas do Universo sempre existiu.
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Ao olhar o céu em uma noite sem nuvens e longe das luzes da cidade,
percebemos uma faixa, de aparência leitosa, que atravessa o céu.

Essa faixa é a nossa galáxia, a Via Láctea, que em latim significa caminho de
leite. Ela tem forma achatada com as estrelas distribuídas em braços espirais.
Contém dezenas de bilhões de estrelas, estando o nosso Sistema Solar
localizado em um de seus espirais (braços). A Via Láctea é uma entre as bilhões
de galáxias que existem no Universo.

Toda matéria do Universo, como o ar, as rochas e a vida foi e continua sendo forjada pelas pressões gigantescas
que existem no núcleo das estrelas.

A MATÉRIA SURGIU NO CORAÇÃO DAS ESTRELAS!
Figura de autoria da elaboradora

7. Por que a nossa galáxia, a Via Láctea, tem esse nome?______________________________________________________
8. Que força atua na formação e manutenção das galáxias no Universo?___________________________________________
9. Em que local da Via Láctea está o nosso Sistema Solar? _____________________________________________________

SISTEMA SOLAR - Acredita-se que o Sistema Solar tenha se
formado aproximadamente há 5 bilhões de anos, a partir de um lento
processo de contração e rotação de uma enorme nuvem de gases e
poeira cósmica, conhecida como nebulosa solar. Durante esse
processo, o sistema solar assumiu o formato de um disco achatado. Em
seu centro, o acúmulo da maior parte da matéria formou o Sol. Em torno
do Sol, então, gases e poeira cósmica em rotação formaram
aglomerados originando os planetas e os corpos celestes menores.

novaescola.org.br

10. Observe a imagem abaixo e responda em seu caderno:

A) Marque um X na estrela central do nosso Sistema Solar e escreva o nome dele.
B) Classifique os dois grupos de planetas (a) e (b). Justifique a sua resposta.
C) Que planetas compõem o grupo (a)?
D) Que planetas compõem o grupo (b)?

Os planetas do sistema solar: Mercúrio, Vênus,
Terra e Marte são planetas rochosos ou terrestres
e sólidos, compostos de rochas e metais
(principalmente ferro e níquel).

Os quatro maiores planetas são os planetas
gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Eles não possuem superfícies sólidas. São enormes
esferas gasosas de diferentes pressões e possuem
massa e volume elevados. Os dois maiores, Júpiter
e Saturno, são compostos de hidrogênio e hélio.
Urano e Netuno são cobertos por gelo.

.infoescola.com
Figura deautoriadaelaboradora

No Sistema Solar também encontram-se objetos menores, formando um cinturão de asteroides. Composto
por sólidos, o cinturão de asteroides está situado entre Marte e Júpiter. Situam-se próximos ao cinturão, cinco corpos
individuais, os planetas anões como Plutão.

FORMAÇÃO DO SOL
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Desde a antiguidade, o céu vem sendo observado e decifrado, e as informações coletadas, usadas na confecção de
mapas, calendário e relógio. Orientando-se pelas estrelas os humanos conseguiram se movimentar e descobrir novos
continentes. A observação do céu deu origem a uma nova ciência: a Astronomia, que estuda as galáxias, planetas,
estrelas e outros corpos celestes do espaço.

Os Povos antigos já utilizavam as informações obtidas da observação das estrelas para diferentes finalidades,
como a orientação na navegação, a elaboração de calendários, a determinação da época certa para o plantio etc.
Diferentes culturas criaram figuras imaginárias, ligando as estrelas e formando representações de animais, objetos,
personagens da mitologia, entre outras. A essas figuras deu-se o nome de constelações. Algumas ajudavam a
identificar o início das estações do ano.

A constelação do Escorpião é típica do inverno do hemisfério sul, já
que em junho ela é visível a noite toda. Já Órion é visível a noite toda em
dezembro e, portanto, típica do verão do hemisfério sul (imagens ao lado).
4. No hemisfério sul, a constelação de __________________ anuncia o verão
e a constelação de _____________________________ evidencia o inverno.

A constelação Cruzeiro do Sul é muito importante para os povos do hemisfério Sul, uma vez
que, pode ser vista praticamente o ano todo. Abril é o mês mais propício. As pessoas, inclusive
os navegadores, se orientavam pelo Cruzeiro do Sul, por ser facilmente localizado no céu e
também por ter a forma de uma cruz.

5. No hemisfério sul, a constelação de _______________________ pode ser observada quase o
ano inteiro e, por isso, os navegadores a usavam como ___________________ no céu. Ela
também é de fácil identificação pois tem formato de ___________________________________.

2. Diferentes povos criaram figuras imaginárias, ligando as estrelas e formando representações de animais. Pesquise
que nome se dá a essas figuras. _____________________________________________________________________

Ao olharmos para o céu escuro podemos ver mais de 1000 estrelas. Em 1929, a União Astronômica Internacional
adotou como oficiais 88 constelações, de modo que cada estrela do céu faz parte de uma constelação.

3. Você vê as constelações alto no céu. Consegue identificar alguma delas? Qual (is)?
________________________________________________________________________________________________

6. Na Antiguidade, quando os povos passaram a observar as estrelas, tinham a mesma impressão que temos hoje
ao olhar para o céu sem nenhum instrumento: que as estrelas estavam todas a uma mesma distância da Terra.
A) Você concorda com os povos antigos? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________
B) Vamos refletir sobre o texto acima. Por que todas as outras estrelas parecem menores que o Sol?
_____________________________________________________________________________________________
C) O que podemos concluir dessas observações?_____________________________________________________

oba.org.br

A OBSERVAÇÃO DO CÉU

( ) ( ) ( ) 

1. A observação do céu sempre foi fonte de admiração! Indique nos quadrinhos abaixo a ordem cronológica correta.
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Entender os mistérios do Universo sempre fez parte da curiosidade das pessoas. Hoje, com ajuda da tecnologia,
conseguimos desvendar alguns segredos do espaço. Atualmente, qualquer pessoa com acesso à internet pode ver fotos
de drones voando na atmosfera de Marte. Os foguetes são reaproveitados, tornando mais acessível as viagens
espaciais. O anseio de desvendar os enigmas do Universo sempre existiu.
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Ao olhar o céu em uma noite sem nuvens e longe das luzes da cidade,
percebemos uma faixa, de aparência leitosa, que atravessa o céu.

Essa faixa é a nossa galáxia, a Via Láctea, que em latim significa caminho de
leite. Ela tem forma achatada com as estrelas distribuídas em braços espirais.
Contém dezenas de bilhões de estrelas, estando o nosso Sistema Solar
localizado em um de seus espirais (braços). A Via Láctea é uma entre as bilhões
de galáxias que existem no Universo.

Toda matéria do Universo, como o ar, as rochas e a vida foi e continua sendo forjada pelas pressões gigantescas
que existem no núcleo das estrelas.

A MATÉRIA SURGIU NO CORAÇÃO DAS ESTRELAS!
Figura de autoria da elaboradora

7. Por que a nossa galáxia, a Via Láctea, tem esse nome?______________________________________________________
8. Que força atua na formação e manutenção das galáxias no Universo?___________________________________________
9. Em que local da Via Láctea está o nosso Sistema Solar? _____________________________________________________

SISTEMA SOLAR - Acredita-se que o Sistema Solar tenha se
formado aproximadamente há 5 bilhões de anos, a partir de um lento
processo de contração e rotação de uma enorme nuvem de gases e
poeira cósmica, conhecida como nebulosa solar. Durante esse
processo, o sistema solar assumiu o formato de um disco achatado. Em
seu centro, o acúmulo da maior parte da matéria formou o Sol. Em torno
do Sol, então, gases e poeira cósmica em rotação formaram
aglomerados originando os planetas e os corpos celestes menores.

novaescola.org.br

10. Observe a imagem abaixo e responda em seu caderno:

A) Marque um X na estrela central do nosso Sistema Solar e escreva o nome dele.
B) Classifique os dois grupos de planetas (a) e (b). Justifique a sua resposta.
C) Que planetas compõem o grupo (a)?
D) Que planetas compõem o grupo (b)?

Os planetas do sistema solar: Mercúrio, Vênus,
Terra e Marte são planetas rochosos ou terrestres
e sólidos, compostos de rochas e metais
(principalmente ferro e níquel).

Os quatro maiores planetas são os planetas
gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Eles não possuem superfícies sólidas. São enormes
esferas gasosas de diferentes pressões e possuem
massa e volume elevados. Os dois maiores, Júpiter
e Saturno, são compostos de hidrogênio e hélio.
Urano e Netuno são cobertos por gelo.

.infoescola.com
Figura deautoriadaelaboradora

No Sistema Solar também encontram-se objetos menores, formando um cinturão de asteroides. Composto
por sólidos, o cinturão de asteroides está situado entre Marte e Júpiter. Situam-se próximos ao cinturão, cinco corpos
individuais, os planetas anões como Plutão.

FORMAÇÃO DO SOL

FORMAÇÃO DO 
SISTEMA SOLAR

Adaptado de astro.if.ufrgs.br
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NO CICLO DE VIDA DAS ESTRELAS
As estrelas podem variar desde minúsculas até gigantescas estruturas, milhões de vezes maiores que o Sol. Elas

são a maioria dos corpos visíveis do Universo e sempre despertaram a curiosidade das pessoas. Mas o que muitos não
sabem é que, assim como nós, as estrelas nascem, crescem e morrem.

11. Por que as estrelas são os astros visíveis do Universo?
_____________________________________________________________________________________________

POR QUE AS ESTRELAS POSSUEM CORES VARIADAS?
 À primeira vista todas as estrelas nos parecem pontos 

cintilantes esbranquiçados, mas sob olhar mais atento, longe das luzes 
artificiais, podemos identificar também tons azulados, avermelhados ou 
amarelados. As estrelas não são todas iguais: possuem diferentes tamanhos 
e massas e, em consequência disto, distintas temperaturas.
   A temperatura de cada estrela está relacionada com a sua coloração. 
Pense em uma fogueira e nas cores que você normalmente identifica 
quando ela está acesa. As partes azuladas, que ficam mais próximas à 
madeira, estão normalmente mais quentes, enquanto as chamas mais 
elevadas estão menos quentes e apresentam as colorações vermelhas e 
alaranjadas. Pois então, o mesmo acontece com as estrelas!

As estrelas de menor massa são relativamente mais frias e são de
cores avermelhadas. As estrelas de maior massa são mais
quentes e azuladas. As intermediárias sãoamarelasou brancas.

Assim, podemos concluir: quanto mais quente uma estrela, mais azulada e branca será a sua coloração. E quanto mais
fria, mais avermelhada ela será. A temperatura na superfície chega a 5.000 º C nas estrelas menos quentes, e
ultrapassam 50.000 ºC nas estrelas mais quentes!

Figura deautoriadaelaboradora

Figura deautoriadaelaboradora

CICLO DE VIDA DAS ESTRELAS

recreio.uol.com.br

O processo de nascimento de uma estrela é mais ou
menos padrão. Como vimos na formação do sistema solar, as
estrelas nascem em nuvens imersas, as nebulosas
gasosas, compostas por hélio e hidrogênio existentes nas
galáxias. Em virtude da força gravitacional, as moléculas vão
sendo atraídas umas pelas outras, contraindo a nebulosa até
emissão de luz e o hidrogênio começar a queimar. É o
processo de fusão nuclear que libera muita energia.

O que muda, de fato, no ciclo de vida das estrelas, é a
maneira como as elas morrem. Estrelas pequenas ou médias,
como o nosso Sol, terminam a vida esfriando lentamente e se
transformam em anã branca, enquanto astros maiores podem
acabar seus dias como buracos negros.

Os ciclos estelares são fundamentais para a construção do Universo. Nas várias etapas da vida de uma estrela,
surgem diferentes elementos químicos como o hélio, o carbono e o ferro. Esses elementos químicos são produtos da
fusão nuclear, a grande fonte da matéria do Universo.

12. De onde vem toda a matéria que existe no Universo? ______________________________________________

TEMPO DE VIDA DE UMA ESTRELA
Estrelas vivem diferentes períodos de tempo dependendo do quão

massivas elas são. Quanto mais massiva a estrela, mais rapidamente
ela gasta sua energia, e menos tempo ela dura. Observe a imagem ao
lado.
13. Conforme a imagem ao lado, podemos concluir que o nosso Sol é
uma estrela de peso _______________________________________.

observatrio-do-cdcc-uspsc

Adaptado de observatorio.ufmg.br

(Modificado de: www.super.abril.com.br)

83
83

CI
ÊN

CI
AS

 ·
2º

 S
EM

ES
TR

E
/2

02
1 ·

 9º
AN

O

A) Localize Antares na constelação do Escorpião na imagem ao lado (a).
B) Compare as diferenças observáveis da massa e da temperatura, entre as estrelas (b) Delta Scorpii (Dschubba) e
C)Antares. Agora escreva sobre suas observações a partir dessa comparação?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

14. As estrelas formam-se a partir da contração dos gases e poeiras existentes nas:
A) Anãs brancas. B) Nebulosas gasosas. C) Buracos negros. D) Gigantes vermelhas.

15. Após a leitura dos textos, complete a frase , escolhendo a opção correta.
“As estrelas de massa maior que a do Sol apresentam temperaturas mais ________________ e são
_________________________________. As estrelas de massa menor que a do Sol apresentam temperaturas mais
_____________________________________ e são ___________________________________________________.”
A) elevadas; avermelhadas; baixas; azuladas. B) elevadas; azuladas; baixas ; avermelhadas.
C) baixas; avermelhadas; elevadas; azuladas. D) baixas; azuladas; elevadas; avermelhadas.

16. Uma estrela de grande massa, após se tornar uma supernova, pode dar origem a uma:
A) nebulosa planetária ou a uma anã branca. B) nebulosa planetária ou a um buraco negro.
C) estrela de nêutrons ou a um buraco negro. D) estrela de nêutrons ou a um nebulosa gasosa.

17. Uma questão interessante surge ao tentarmos compreender por que uma estrela, no meio de uma constelação,
brilha com um vermelho intenso, completamente diferente de suas vizinhas. Como você pode explicar essa
afirmação?
____________________________________________________________________________________________
18. Complete as frases utilizando a imagem das cores das estrela da página anterior:
A) O grupo de estrelas que o nosso Sol está inserido é o grupo das______________________________________
B) A Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, está no grupo das ____________________ e em sua
superfície a temperatura pode chegar a _____________________________________________________________
C) A Estrela Rigel é uma __________________ e sua superfície pode ter temperatura superior a _______________

19. Faça a correspondência correta entre as frases e os corpos celestes:

21. A COR DAS ESTRELAS
O programa de computador gratuito Stellarium pode ser
utilizado como apoio na localização das constelações. Ele
ajuda o usuário a identificar a cor, temperatura e idade das
estrelas. Observe nas imagens:
(a) Constelação do Escorpião;
(b) Estrelas Delta Scorpii (Dschubba);
(c) Estrela Antares.

Atividade adaptada de sbfisica.org.br

(A) Tipo de estrela em que o Sol se transformará na sua fase final. ( ) Supernova
(B) Explosão muito violenta que ocorre na fase final de estrelas de grande massa. ( ) Anã Branca
(C) Nuvem de matéria estelar expelida na fase final de estrelas de pequena massa. ( ) Buraco negro
(D) Objeto extremamente denso e com gravidade intensa que “ suga” a própria luz. ( ) Nebulosa planetária
20. Observe a imagem relacionada ao ‘Tempo de vida de uma estrela’ da página 22 e complete as frases abaixo:
A) A estrela de vida mais longa se transformará em ________________ e a de vida mais curta em _______________
B) A massa do buraco negro é mais de________________________________ vezes maior que a massa do sol.
C) O tempo de vida da estrela de nêutrons será maior do que o tempo de vida de um (a) _______________________
e menor do que o tempo de vida de um (a) ____________________________________________________________

www.telegraph.co.uk

Imagens captadas por Stellarium
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NO CICLO DE VIDA DAS ESTRELAS
As estrelas podem variar desde minúsculas até gigantescas estruturas, milhões de vezes maiores que o Sol. Elas

são a maioria dos corpos visíveis do Universo e sempre despertaram a curiosidade das pessoas. Mas o que muitos não
sabem é que, assim como nós, as estrelas nascem, crescem e morrem.

11. Por que as estrelas são os astros visíveis do Universo?
_____________________________________________________________________________________________

POR QUE AS ESTRELAS POSSUEM CORES VARIADAS?
À primeira vista todas as estrelas nos parecem pontos cintilantes

esbranquiçados, mas sob olhar mais atento, longe das luzes artificiais,
podemos identificar também tons azulados, avermelhados ou amarelados.
As estrelas não são todas iguais: possuem diferentes tamanhos e massas e,
em consequência disto, distintas temperaturas.
A temperatura de cada estrela está relacionada com a sua coloração.

Pense em uma fogueira e nas cores que você normalmente identifica
quando ela está acesa. As partes azuladas, que ficam mais próximas à
madeira, estão normalmente mais quentes, enquanto as chamas mais
elevadas estão menos quentes e apresentam as colorações vermelhas e
alaranjadas. Pois então, o mesmo acontece com as estrelas!

As estrelas de menor massa são relativamente mais frias e são de
cores avermelhadas. As estrelas de maior massa são mais
quentes e azuladas. As intermediárias sãoamarelasou brancas.

Assim, podemos concluir: quanto mais quente uma estrela, mais azulada e branca será a sua coloração. E quanto mais
fria, mais avermelhada ela será. A temperatura na superfície chega a 5.000 º C nas estrelas menos quentes, e
ultrapassam 50.000 ºC nas estrelas mais quentes!

Figura deautoriadaelaboradora

Figura deautoriadaelaboradora

CICLO DE VIDA DAS ESTRELAS

recreio.uol.com.br

O processo de nascimento de uma estrela é mais ou
menos padrão. Como vimos na formação do sistema solar, as
estrelas nascem em nuvens imersas, as nebulosas
gasosas, compostas por hélio e hidrogênio existentes nas
galáxias. Em virtude da força gravitacional, as moléculas vão
sendo atraídas umas pelas outras, contraindo a nebulosa até
emissão de luz e o hidrogênio começar a queimar. É o
processo de fusão nuclear que libera muita energia.

O que muda, de fato, no ciclo de vida das estrelas, é a
maneira como as elas morrem. Estrelas pequenas ou médias,
como o nosso Sol, terminam a vida esfriando lentamente e se
transformam em anã branca, enquanto astros maiores podem
acabar seus dias como buracos negros.

Os ciclos estelares são fundamentais para a construção do Universo. Nas várias etapas da vida de uma estrela,
surgem diferentes elementos químicos como o hélio, o carbono e o ferro. Esses elementos químicos são produtos da
fusão nuclear, a grande fonte da matéria do Universo.

12. De onde vem toda a matéria que existe no Universo? ______________________________________________

TEMPO DE VIDA DE UMA ESTRELA
Estrelas vivem diferentes períodos de tempo dependendo do quão

massivas elas são. Quanto mais massiva a estrela, mais rapidamente
ela gasta sua energia, e menos tempo ela dura. Observe a imagem ao
lado.
13. Conforme a imagem ao lado, podemos concluir que o nosso Sol é
uma estrela de peso _______________________________________.

observatrio-do-cdcc-uspsc
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A) Localize Antares na constelação do Escorpião na imagem ao lado (a).
B) Compare as diferenças observáveis da massa e da temperatura, entre as estrelas (b) Delta Scorpii (Dschubba) e
C)Antares. Agora escreva sobre suas observações a partir dessa comparação?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

14. As estrelas formam-se a partir da contração dos gases e poeiras existentes nas:
A) Anãs brancas. B) Nebulosas gasosas. C) Buracos negros. D) Gigantes vermelhas.

15. Após a leitura dos textos, complete a frase , escolhendo a opção correta.
“As estrelas de massa maior que a do Sol apresentam temperaturas mais ________________ e são
_________________________________. As estrelas de massa menor que a do Sol apresentam temperaturas mais
_____________________________________ e são ___________________________________________________.”
A) elevadas; avermelhadas; baixas; azuladas. B) elevadas; azuladas; baixas ; avermelhadas.
C) baixas; avermelhadas; elevadas; azuladas. D) baixas; azuladas; elevadas; avermelhadas.

16. Uma estrela de grande massa, após se tornar uma supernova, pode dar origem a uma:
A) nebulosa planetária ou a uma anã branca. B) nebulosa planetária ou a um buraco negro.
C) estrela de nêutrons ou a um buraco negro. D) estrela de nêutrons ou a um nebulosa gasosa.

17. Uma questão interessante surge ao tentarmos compreender por que uma estrela, no meio de uma constelação,
brilha com um vermelho intenso, completamente diferente de suas vizinhas. Como você pode explicar essa
afirmação?
____________________________________________________________________________________________
18. Complete as frases utilizando a imagem das cores das estrela da página anterior:
A) O grupo de estrelas que o nosso Sol está inserido é o grupo das______________________________________
B) A Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, está no grupo das ____________________ e em sua
superfície a temperatura pode chegar a _____________________________________________________________
C) A Estrela Rigel é uma __________________ e sua superfície pode ter temperatura superior a _______________

19. Faça a correspondência correta entre as frases e os corpos celestes:

21. A COR DAS ESTRELAS
  O programa de computador gratuito Stellarium pode 
ser utilizado como apoio na localização das constelações. 
Ele ajuda o usuário a identificar a cor, temperatura e idade 
das estrelas. Observe nas imagens:
(a) Constelação do Escorpião;
(b) Estrelas Delta Scorpii (Dschubba);
(c) Estrela Antares.

Atividade adaptada de sbfisica.org.br

(A) Tipo de estrela em que o Sol se transformará na sua fase final. ( ) Supernova
(B) Explosão muito violenta que ocorre na fase final de estrelas de grande massa. ( ) Anã Branca
(C) Nuvem de matéria estelar expelida na fase final de estrelas de pequena massa. ( ) Buraco negro
(D) Objeto extremamente denso e com gravidade intensa que “ suga” a própria luz. ( ) Nebulosa planetária
20. Observe a imagem relacionada ao ‘Tempo de vida de uma estrela’ da página 22 e complete as frases abaixo:
A) A estrela de vida mais longa se transformará em ________________ e a de vida mais curta em _______________
B) A massa do buraco negro é mais de________________________________ vezes maior que a massa do sol.
C) O tempo de vida da estrela de nêutrons será maior do que o tempo de vida de um (a) _______________________
e menor do que o tempo de vida de um (a) ____________________________________________________________

www.telegraph.co.uk

Imagens captadas por Stellarium
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NO CICLO DE VIDA DAS ESTRELAS
As estrelas podem variar desde minúsculas até gigantescas estruturas, milhões de vezes maiores que o Sol. Elas

são a maioria dos corpos visíveis do Universo e sempre despertaram a curiosidade das pessoas. Mas o que muitos não
sabem é que, assim como nós, as estrelas nascem, crescem e morrem.

11. Por que as estrelas são os astros visíveis do Universo?
_____________________________________________________________________________________________

POR QUE AS ESTRELAS POSSUEM CORES VARIADAS?
 À primeira vista todas as estrelas nos parecem pontos 

cintilantes esbranquiçados, mas sob olhar mais atento, longe das luzes 
artificiais, podemos identificar também tons azulados, avermelhados ou 
amarelados. As estrelas não são todas iguais: possuem diferentes tamanhos 
e massas e, em consequência disto, distintas temperaturas.
   A temperatura de cada estrela está relacionada com a sua coloração. 
Pense em uma fogueira e nas cores que você normalmente identifica 
quando ela está acesa. As partes azuladas, que ficam mais próximas à 
madeira, estão normalmente mais quentes, enquanto as chamas mais 
elevadas estão menos quentes e apresentam as colorações vermelhas e 
alaranjadas. Pois então, o mesmo acontece com as estrelas!

As estrelas de menor massa são relativamente mais frias e são de
cores avermelhadas. As estrelas de maior massa são mais
quentes e azuladas. As intermediárias sãoamarelasou brancas.

Assim, podemos concluir: quanto mais quente uma estrela, mais azulada e branca será a sua coloração. E quanto mais
fria, mais avermelhada ela será. A temperatura na superfície chega a 5.000 º C nas estrelas menos quentes, e
ultrapassam 50.000 ºC nas estrelas mais quentes!

Figura deautoriadaelaboradora

Figura deautoriadaelaboradora

CICLO DE VIDA DAS ESTRELAS

recreio.uol.com.br

O processo de nascimento de uma estrela é mais ou
menos padrão. Como vimos na formação do sistema solar, as
estrelas nascem em nuvens imersas, as nebulosas
gasosas, compostas por hélio e hidrogênio existentes nas
galáxias. Em virtude da força gravitacional, as moléculas vão
sendo atraídas umas pelas outras, contraindo a nebulosa até
emissão de luz e o hidrogênio começar a queimar. É o
processo de fusão nuclear que libera muita energia.

O que muda, de fato, no ciclo de vida das estrelas, é a
maneira como as elas morrem. Estrelas pequenas ou médias,
como o nosso Sol, terminam a vida esfriando lentamente e se
transformam em anã branca, enquanto astros maiores podem
acabar seus dias como buracos negros.

Os ciclos estelares são fundamentais para a construção do Universo. Nas várias etapas da vida de uma estrela,
surgem diferentes elementos químicos como o hélio, o carbono e o ferro. Esses elementos químicos são produtos da
fusão nuclear, a grande fonte da matéria do Universo.

12. De onde vem toda a matéria que existe no Universo? ______________________________________________

TEMPO DE VIDA DE UMA ESTRELA
Estrelas vivem diferentes períodos de tempo dependendo do quão

massivas elas são. Quanto mais massiva a estrela, mais rapidamente
ela gasta sua energia, e menos tempo ela dura. Observe a imagem ao
lado.
13. Conforme a imagem ao lado, podemos concluir que o nosso Sol é
uma estrela de peso _______________________________________.

observatrio-do-cdcc-uspsc
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A) Localize Antares na constelação do Escorpião na imagem ao lado (a).
B) Compare as diferenças observáveis da massa e da temperatura, entre as estrelas (b) Delta Scorpii (Dschubba) e
C)Antares. Agora escreva sobre suas observações a partir dessa comparação?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

14. As estrelas formam-se a partir da contração dos gases e poeiras existentes nas:
A) Anãs brancas. B) Nebulosas gasosas. C) Buracos negros. D) Gigantes vermelhas.

15. Após a leitura dos textos, complete a frase , escolhendo a opção correta.
“As estrelas de massa maior que a do Sol apresentam temperaturas mais ________________ e são
_________________________________. As estrelas de massa menor que a do Sol apresentam temperaturas mais
_____________________________________ e são ___________________________________________________.”
A) elevadas; avermelhadas; baixas; azuladas. B) elevadas; azuladas; baixas ; avermelhadas.
C) baixas; avermelhadas; elevadas; azuladas. D) baixas; azuladas; elevadas; avermelhadas.

16. Uma estrela de grande massa, após se tornar uma supernova, pode dar origem a uma:
A) nebulosa planetária ou a uma anã branca. B) nebulosa planetária ou a um buraco negro.
C) estrela de nêutrons ou a um buraco negro. D) estrela de nêutrons ou a um nebulosa gasosa.

17. Uma questão interessante surge ao tentarmos compreender por que uma estrela, no meio de uma constelação,
brilha com um vermelho intenso, completamente diferente de suas vizinhas. Como você pode explicar essa
afirmação?
____________________________________________________________________________________________
18. Complete as frases utilizando a imagem das cores das estrela da página anterior:
A) O grupo de estrelas que o nosso Sol está inserido é o grupo das______________________________________
B) A Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, está no grupo das ____________________ e em sua
superfície a temperatura pode chegar a _____________________________________________________________
C) A Estrela Rigel é uma __________________ e sua superfície pode ter temperatura superior a _______________

19. Faça a correspondência correta entre as frases e os corpos celestes:

21. A COR DAS ESTRELAS
O programa de computador gratuito Stellarium pode ser
utilizado como apoio na localização das constelações. Ele
ajuda o usuário a identificar a cor, temperatura e idade das
estrelas. Observe nas imagens:
(a) Constelação do Escorpião;
(b) Estrelas Delta Scorpii (Dschubba);
(c) Estrela Antares.

Atividade adaptada de sbfisica.org.br

(A) Tipo de estrela em que o Sol se transformará na sua fase final. ( ) Supernova
(B) Explosão muito violenta que ocorre na fase final de estrelas de grande massa. ( ) Anã Branca
(C) Nuvem de matéria estelar expelida na fase final de estrelas de pequena massa. ( ) Buraco negro
(D) Objeto extremamente denso e com gravidade intensa que “ suga” a própria luz. ( ) Nebulosa planetária
20. Observe a imagem relacionada ao ‘Tempo de vida de uma estrela’ da página 22 e complete as frases abaixo:
A) A estrela de vida mais longa se transformará em ________________ e a de vida mais curta em _______________
B) A massa do buraco negro é mais de________________________________ vezes maior que a massa do sol.
C) O tempo de vida da estrela de nêutrons será maior do que o tempo de vida de um (a) _______________________
e menor do que o tempo de vida de um (a) ____________________________________________________________

www.telegraph.co.uk

Imagens captadas por Stellarium
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NO CICLO DE VIDA DAS ESTRELAS
As estrelas podem variar desde minúsculas até gigantescas estruturas, milhões de vezes maiores que o Sol. Elas

são a maioria dos corpos visíveis do Universo e sempre despertaram a curiosidade das pessoas. Mas o que muitos não
sabem é que, assim como nós, as estrelas nascem, crescem e morrem.

11. Por que as estrelas são os astros visíveis do Universo?
_____________________________________________________________________________________________

POR QUE AS ESTRELAS POSSUEM CORES VARIADAS?
À primeira vista todas as estrelas nos parecem pontos cintilantes

esbranquiçados, mas sob olhar mais atento, longe das luzes artificiais,
podemos identificar também tons azulados, avermelhados ou amarelados.
As estrelas não são todas iguais: possuem diferentes tamanhos e massas e,
em consequência disto, distintas temperaturas.
A temperatura de cada estrela está relacionada com a sua coloração.

Pense em uma fogueira e nas cores que você normalmente identifica
quando ela está acesa. As partes azuladas, que ficam mais próximas à
madeira, estão normalmente mais quentes, enquanto as chamas mais
elevadas estão menos quentes e apresentam as colorações vermelhas e
alaranjadas. Pois então, o mesmo acontece com as estrelas!

As estrelas de menor massa são relativamente mais frias e são de
cores avermelhadas. As estrelas de maior massa são mais
quentes e azuladas. As intermediárias sãoamarelasou brancas.

Assim, podemos concluir: quanto mais quente uma estrela, mais azulada e branca será a sua coloração. E quanto mais
fria, mais avermelhada ela será. A temperatura na superfície chega a 5.000 º C nas estrelas menos quentes, e
ultrapassam 50.000 ºC nas estrelas mais quentes!

Figura deautoriadaelaboradora

Figura deautoriadaelaboradora

CICLO DE VIDA DAS ESTRELAS

recreio.uol.com.br

O processo de nascimento de uma estrela é mais ou
menos padrão. Como vimos na formação do sistema solar, as
estrelas nascem em nuvens imersas, as nebulosas
gasosas, compostas por hélio e hidrogênio existentes nas
galáxias. Em virtude da força gravitacional, as moléculas vão
sendo atraídas umas pelas outras, contraindo a nebulosa até
emissão de luz e o hidrogênio começar a queimar. É o
processo de fusão nuclear que libera muita energia.

O que muda, de fato, no ciclo de vida das estrelas, é a
maneira como as elas morrem. Estrelas pequenas ou médias,
como o nosso Sol, terminam a vida esfriando lentamente e se
transformam em anã branca, enquanto astros maiores podem
acabar seus dias como buracos negros.

Os ciclos estelares são fundamentais para a construção do Universo. Nas várias etapas da vida de uma estrela,
surgem diferentes elementos químicos como o hélio, o carbono e o ferro. Esses elementos químicos são produtos da
fusão nuclear, a grande fonte da matéria do Universo.

12. De onde vem toda a matéria que existe no Universo? ______________________________________________

TEMPO DE VIDA DE UMA ESTRELA
Estrelas vivem diferentes períodos de tempo dependendo do quão

massivas elas são. Quanto mais massiva a estrela, mais rapidamente
ela gasta sua energia, e menos tempo ela dura. Observe a imagem ao
lado.
13. Conforme a imagem ao lado, podemos concluir que o nosso Sol é
uma estrela de peso _______________________________________.

observatrio-do-cdcc-uspsc

Adaptado de observatorio.ufmg.br

(Modificado de: www.super.abril.com.br)
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A) Localize Antares na constelação do Escorpião na imagem ao lado (a).
B) Compare as diferenças observáveis da massa e da temperatura, entre as estrelas (b) Delta Scorpii (Dschubba) e
C)Antares. Agora escreva sobre suas observações a partir dessa comparação?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

14. As estrelas formam-se a partir da contração dos gases e poeiras existentes nas:
A) Anãs brancas. B) Nebulosas gasosas. C) Buracos negros. D) Gigantes vermelhas.

15. Após a leitura dos textos, complete a frase , escolhendo a opção correta.
“As estrelas de massa maior que a do Sol apresentam temperaturas mais ________________ e são
_________________________________. As estrelas de massa menor que a do Sol apresentam temperaturas mais
_____________________________________ e são ___________________________________________________.”
A) elevadas; avermelhadas; baixas; azuladas. B) elevadas; azuladas; baixas ; avermelhadas.
C) baixas; avermelhadas; elevadas; azuladas. D) baixas; azuladas; elevadas; avermelhadas.

16. Uma estrela de grande massa, após se tornar uma supernova, pode dar origem a uma:
A) nebulosa planetária ou a uma anã branca. B) nebulosa planetária ou a um buraco negro.
C) estrela de nêutrons ou a um buraco negro. D) estrela de nêutrons ou a um nebulosa gasosa.

17. Uma questão interessante surge ao tentarmos compreender por que uma estrela, no meio de uma constelação,
brilha com um vermelho intenso, completamente diferente de suas vizinhas. Como você pode explicar essa
afirmação?
____________________________________________________________________________________________
18. Complete as frases utilizando a imagem das cores das estrela da página anterior:
A) O grupo de estrelas que o nosso Sol está inserido é o grupo das______________________________________
B) A Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, está no grupo das ____________________ e em sua
superfície a temperatura pode chegar a _____________________________________________________________
C) A Estrela Rigel é uma __________________ e sua superfície pode ter temperatura superior a _______________

19. Faça a correspondência correta entre as frases e os corpos celestes:

21. A COR DAS ESTRELAS
  O programa de computador gratuito Stellarium pode 
ser utilizado como apoio na localização das constelações. 
Ele ajuda o usuário a identificar a cor, temperatura e idade 
das estrelas. Observe nas imagens:
(a) Constelação do Escorpião;
(b) Estrelas Delta Scorpii (Dschubba);
(c) Estrela Antares.

Atividade adaptada de sbfisica.org.br

(A) Tipo de estrela em que o Sol se transformará na sua fase final. ( ) Supernova
(B) Explosão muito violenta que ocorre na fase final de estrelas de grande massa. ( ) Anã Branca
(C) Nuvem de matéria estelar expelida na fase final de estrelas de pequena massa. ( ) Buraco negro
(D) Objeto extremamente denso e com gravidade intensa que “ suga” a própria luz. ( ) Nebulosa planetária
20. Observe a imagem relacionada ao ‘Tempo de vida de uma estrela’ da página 22 e complete as frases abaixo:
A) A estrela de vida mais longa se transformará em ________________ e a de vida mais curta em _______________
B) A massa do buraco negro é mais de________________________________ vezes maior que a massa do sol.
C) O tempo de vida da estrela de nêutrons será maior do que o tempo de vida de um (a) _______________________
e menor do que o tempo de vida de um (a) ____________________________________________________________

www.telegraph.co.uk

Imagens captadas por Stellarium
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A BIODIVERSIDADE É RESPONSÁVEL PELA HABITABILIDADE TERRESTRE
A biodiversidade é você; a biodiversidade é o mundo; você é o mundo.[...] e está conectado ao planeta por um

sistema complexo, infinito e quase insondável: você compartilha átomos com tudo o que existe no mundo ao seu redor.
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A BIODIVERSIDADE É RESPONSÁVEL PELA HABITABILIDADE TERRESTRE

22. Por que temos todas as condições de habitabilidade? E o que garante a habitabilidade na Terra atual?
_______________________________________________________________________________________________

Mas o que é habitabilidade? Habitabilidade planetária é a medida do potencial de um planeta ou
satélite natural de possuir ambientes habitáveis que possam hospedar vida, sua habilidade de gerar vida
em si próprio. Você conhece algum planeta com essas características? Claro que sim, não é? O nosso
planeta Terra!

revistagalileu.globo.com

COMO TUDO TEM UM COMEÇO... A TERRA PRIMITIVA

enem.com.br

Cientistas acreditam que a Terra tenha cerca de 4,6 bilhões de anos e foi formada
pela aglomeração de partículas de uma enorme nuvem de poeira estelar. No início, a
Terra era uma imensa bola de fogo com temperaturas muito elevadas e sua
superfície era, em grande parte, formada por rochas derretidas. Estudos apontam
que parte da matéria e da água presentes no planeta são originadas dos asteroides,
que se chocaram com o planeta ao longo de sua formação.

A TERRA ANTES E DEPOIS

Durante um período da história da Terra, não havia água líquida na superfície do planeta por causa de suas altas
temperaturas e também por outros fatores. A água evaporava e, ao atingir grandes altitudes, resfriava-se gerando nuvens
e chuvas; mas essa água evaporava muito antes de atingir a superfície terrestre. Esse processo se repetiu por milhões de
anos! Com o passar do tempo, a superfície da Terra se resfriou, permitindo que água em estado líquido se acumulasse
em regiões mais baixas do relevo planetário, formando os oceanos. Foi provavelmente nesses oceanos que surgiram os
primeiros seres vivos.

25. Leia a tirinha ao lado:
A) Qual é o tema da discussão dos
personagens da tirinha?
__________________________________
B) E você, concorda com quem?
__________________________________

tira
sa

rm
an

din
ho

.tu
mb

lr.c
om

Adaptado de ufrr.br/lapa/

A Terra está bem equipada como planeta e ocupa uma posição ideal no nosso Sistema Solar para suportar a vida tal
como a conhecemos. Resultado de bilhões de anos de construção cósmica, a vida no nosso planeta fervilha graças a um
conjunto ocasional de condições, entre elas, a composição química ideal da nossa atmosfera e como escudo protetor – a
camada de ozônio, que associado ao campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial. Nosso planeta tem
a maior parte da sua superfície coberta de água. Checamos positivo para todas as condições de habitabilidade!

Na Terra de hoje, os oceanos e as florestas são responsáveis pela habitabilidade de nosso planeta, pois apresentam
grande biodiversidade. Um punhado de terra da floresta e uma pequena quantidade de água dos oceanos contém bilhões
de seres vivos, ativamente ocupados com suas complexas atividades.

23. Que diferença você pode apontar entre as duas imagens da figura A TERRA ANTES E DEPOIS?
______________________________________________________________________________________

24. Numere em ordem crescente cronológica as frases conforme o texto acima:
( ) Com o resfriamento do planeta a água líquida se acumulou em regiões baixas do planeta.
( ) Foi provavelmente nesses oceanos que surgiram os primeiros seres vivos.
( ) No início da formação do planeta não havia água líquida.
( ) Na Terra primitiva havia somente rochas derretidas.
( ) A Terra era uma bola de fogo.
( ) Os oceanos se formaram.

Adaptado de www1.univap.br/

Adaptado de Ministério do Meio Ambiente

Pngeg

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
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O planeta está repleto de vida. Ela transborda em cada canto e em cada fenda. Um
punhado de terra de jardim contém bilhões de microrganismos de formas elegantes,
ativamente ocupados com suas complexas micro atividades. Do gélido topo do monte
Everest até os tórridos efluentes que jorram do interior da Terra ao chão dos oceanos,
existem por toda a parte formas de vida refinadamente adaptadas às suas peculiares
circunstâncias - a biodiversidade terrestre. Adaptado de “Como a vida começou” 

Superinteressante

BIODIVERSIDADE BRASILEIRA – NOSSA MAIOR RIQUEZA

vivirmejor.org

26. Olhe ao seu redor, onde você encontra maior biodiversidade?___________________________________________

novaescola.org.br

29. Leia a tirinha e responda:
A) Que bioma brasileiro é mencionado na charge?
___________________________________________________

B) Quais as principais ameaças à biodiversidade encontradas
nesse bioma? Quem realiza essas ameaças? 
___________________________________________________

O Brasil é um país de proporções continentais: seus 8,5 milhões
km² ocupam quase a metade da América do Sul e abarcam várias
zonas climáticas. Evidentemente, essas diferenças climáticas levam
a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas
distintas ou biomas: a Floresta Amazônica, maior floresta tropical
úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado
de savanas e bosques; a Caatinga de florestas semiáridas; os
campos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica.

A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da
fauna brasileiras: o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta.
Uma farta variedade de vida que se traduz em mais de 20% do
número total de espécies da Terra.

A biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de flora, fauna e microrganismos. Estima-se que até 100
milhões de diferentes espécies vivas dividam este mundo com você, e dessas menos de 2 milhões são conhecidas.
Assim, espécies, processos, sistemas e ecossistemas criam coletivamente as bases da vida na Terra: alimentos, água e
oxigênio, além de medicamentos, combustíveis e um clima estável, entre outros benefícios.

A ação humana sobre os ecossistemas e biomas tem afetado cada vez mais espécies da fauna e flora do planeta.
Não são somente os animais como o lobo-guará, o mico-leão-dourado ou o peixe-boi que correm perigo de extinção, mas o
Cerrado inteiro, a Mata Atlântica inteira e a Amazônia inteira. (Adaptado de icmbio.gov.br)

A biodiversidade é definida pela Convenção sobre Diversidade Biológica como: "a variabilidade de organismos
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; abrangendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre
espécies e de ecossistemas.“

30. Pesquise sobre duas espécies de fauna ou flora ameaçadas de extinção no 
bioma da sua cidade. Acesse o link: www.icmbio.gov.br para a sua pesquisa.
________________________________________________________________

27. Que bases da vida no planeta são criadas pelos ecossistemas? _______________________________________

Adaptado de Biodiversidade Brasileira - Ministério do Meio Ambiente

Adaptado de Hojecienciahoje.org.br

novaescola.org.br

Biodiversidade Brasileira - Ministério do Meio Ambiente

28. A cidade e todo o estado do Rio de Janeiro, estão inseridos no bioma Mata Atlântica. Com ecossistemas como
manguezais, campos de altitude e formações florestais, o bioma é um dos mais ricos do mundo em biodiversidade.
Indique na nossa cidade, dois locais que podem ser considerados de alta biodiversidade.
______________________________________________________________________________________________
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A biodiversidade é você; a biodiversidade é o mundo; você é o mundo.[...] e está conectado ao planeta por um

sistema complexo, infinito e quase insondável: você compartilha átomos com tudo o que existe no mundo ao seu redor.
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A BIODIVERSIDADE É RESPONSÁVEL PELA HABITABILIDADE TERRESTRE

22. Por que temos todas as condições de habitabilidade? E o que garante a habitabilidade na Terra atual?
_______________________________________________________________________________________________

Mas o que é habitabilidade? Habitabilidade planetária é a medida do potencial de um planeta ou
satélite natural de possuir ambientes habitáveis que possam hospedar vida, sua habilidade de gerar vida
em si próprio. Você conhece algum planeta com essas características? Claro que sim, não é? O nosso
planeta Terra!

revistagalileu.globo.com

COMO TUDO TEM UM COMEÇO... A TERRA PRIMITIVA

enem.com.br

Cientistas acreditam que a Terra tenha cerca de 4,6 bilhões de anos e foi formada
pela aglomeração de partículas de uma enorme nuvem de poeira estelar. No início, a
Terra era uma imensa bola de fogo com temperaturas muito elevadas e sua
superfície era, em grande parte, formada por rochas derretidas. Estudos apontam
que parte da matéria e da água presentes no planeta são originadas dos asteroides,
que se chocaram com o planeta ao longo de sua formação.

A TERRA ANTES E DEPOIS

Durante um período da história da Terra, não havia água líquida na superfície do planeta por causa de suas altas
temperaturas e também por outros fatores. A água evaporava e, ao atingir grandes altitudes, resfriava-se gerando nuvens
e chuvas; mas essa água evaporava muito antes de atingir a superfície terrestre. Esse processo se repetiu por milhões de
anos! Com o passar do tempo, a superfície da Terra se resfriou, permitindo que água em estado líquido se acumulasse
em regiões mais baixas do relevo planetário, formando os oceanos. Foi provavelmente nesses oceanos que surgiram os
primeiros seres vivos.

25. Leia a tirinha ao lado:
A) Qual é o tema da discussão dos
personagens da tirinha?
__________________________________
B) E você, concorda com quem?
__________________________________
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Adaptado de ufrr.br/lapa/

A Terra está bem equipada como planeta e ocupa uma posição ideal no nosso Sistema Solar para suportar a vida tal
como a conhecemos. Resultado de bilhões de anos de construção cósmica, a vida no nosso planeta fervilha graças a um
conjunto ocasional de condições, entre elas, a composição química ideal da nossa atmosfera e como escudo protetor – a
camada de ozônio, que associado ao campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial. Nosso planeta tem
a maior parte da sua superfície coberta de água. Checamos positivo para todas as condições de habitabilidade!

Na Terra de hoje, os oceanos e as florestas são responsáveis pela habitabilidade de nosso planeta, pois apresentam
grande biodiversidade. Um punhado de terra da floresta e uma pequena quantidade de água dos oceanos contém bilhões
de seres vivos, ativamente ocupados com suas complexas atividades.

23. Que diferença você pode apontar entre as duas imagens da figura A TERRA ANTES E DEPOIS?
______________________________________________________________________________________

24. Numere em ordem crescente cronológica as frases conforme o texto acima:
( ) Com o resfriamento do planeta a água líquida se acumulou em regiões baixas do planeta.
( ) Foi provavelmente nesses oceanos que surgiram os primeiros seres vivos.
( ) No início da formação do planeta não havia água líquida.
( ) Na Terra primitiva havia somente rochas derretidas.
( ) A Terra era uma bola de fogo.
( ) Os oceanos se formaram.

Adaptado de www1.univap.br/

Adaptado de Ministério do Meio Ambiente

Pngeg

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
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O planeta está repleto de vida. Ela transborda em cada canto e em cada fenda. Um
punhado de terra de jardim contém bilhões de microrganismos de formas elegantes,
ativamente ocupados com suas complexas micro atividades. Do gélido topo do monte
Everest até os tórridos efluentes que jorram do interior da Terra ao chão dos oceanos,
existem por toda a parte formas de vida refinadamente adaptadas às suas peculiares
circunstâncias - a biodiversidade terrestre. Adaptado de “Como a vida começou” 

Superinteressante

BIODIVERSIDADE BRASILEIRA – NOSSA MAIOR RIQUEZA

vivirmejor.org

26. Olhe ao seu redor, onde você encontra maior biodiversidade?___________________________________________

novaescola.org.br

29. Leia a tirinha e responda:
A) Que bioma brasileiro é mencionado na charge?
___________________________________________________

B) Quais as principais ameaças à biodiversidade encontradas
nesse bioma? Quem realiza essas ameaças?
___________________________________________________

O Brasil é um país de proporções continentais: seus 8,5 milhões
km² ocupam quase a metade da América do Sul e abarcam várias
zonas climáticas. Evidentemente, essas diferenças climáticas levam
a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas
distintas ou biomas: a Floresta Amazônica, maior floresta tropical
úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado
de savanas e bosques; a Caatinga de florestas semiáridas; os
campos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica.

A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da
fauna brasileiras: o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta.
Uma farta variedade de vida que se traduz em mais de 20% do
número total de espécies da Terra.

   A biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de flora, fauna e microrganismos. Estima-se que até 
100 milhões de diferentes espécies vivas dividam este mundo com você, e dessas menos de 2 milhões são 
conhecidas. Assim, espécies, processos, sistemas e ecossistemas criam coletivamente as bases da vida na Terra: 
alimentos, água e oxigênio, além de medicamentos, combustíveis e um clima estável, entre outros benefícios.

A ação humana sobre os ecossistemas e biomas tem afetado cada vez mais espécies da fauna e flora do planeta.
Não são somente os animais como o lobo-guará, o mico-leão-dourado ou o peixe-boi que correm perigo de extinção, mas o
Cerrado inteiro, a Mata Atlântica inteira e a Amazônia inteira. (Adaptado de icmbio.gov.br)

A biodiversidade é definida pela Convenção sobre Diversidade Biológica como: "a variabilidade de organismos
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; abrangendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre
espécies e de ecossistemas.“

30. Pesquise sobre duas espécies de fauna ou flora ameaçadas de extinção no
bioma da sua cidade. Acesse o link: www.icmbio.gov.br para a sua pesquisa.
________________________________________________________________

27. Que bases da vida no planeta são criadas pelos ecossistemas? _______________________________________

Adaptado de Biodiversidade Brasileira - Ministério do Meio Ambiente

Adaptado de Hojecienciahoje.org.br

novaescola.org.br

Biodiversidade Brasileira - Ministério do Meio Ambiente

28. A cidade e todo o estado do Rio de Janeiro, estão inseridos no bioma Mata Atlântica. Com ecossistemas como
manguezais, campos de altitude e formações florestais, o bioma é um dos mais ricos do mundo em biodiversidade.
Indique na nossa cidade, dois locais que podem ser considerados de alta biodiversidade.
______________________________________________________________________________________________
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A BIODIVERSIDADE É RESPONSÁVEL PELA HABITABILIDADE TERRESTRE

22. Por que temos todas as condições de habitabilidade? E o que garante a habitabilidade na Terra atual?
_______________________________________________________________________________________________

Mas o que é habitabilidade? Habitabilidade planetária é a medida do potencial de um planeta ou
satélite natural de possuir ambientes habitáveis que possam hospedar vida, sua habilidade de gerar vida
em si próprio. Você conhece algum planeta com essas características? Claro que sim, não é? O nosso
planeta Terra!

revistagalileu.globo.com

COMO TUDO TEM UM COMEÇO... A TERRA PRIMITIVA

enem.com.br

Cientistas acreditam que a Terra tenha cerca de 4,6 bilhões de anos e foi formada
pela aglomeração de partículas de uma enorme nuvem de poeira estelar. No início, a
Terra era uma imensa bola de fogo com temperaturas muito elevadas e sua
superfície era, em grande parte, formada por rochas derretidas. Estudos apontam
que parte da matéria e da água presentes no planeta são originadas dos asteroides,
que se chocaram com o planeta ao longo de sua formação.

A TERRA ANTES E DEPOIS

Durante um período da história da Terra, não havia água líquida na superfície do planeta por causa de suas altas
temperaturas e também por outros fatores. A água evaporava e, ao atingir grandes altitudes, resfriava-se gerando nuvens
e chuvas; mas essa água evaporava muito antes de atingir a superfície terrestre. Esse processo se repetiu por milhões de
anos! Com o passar do tempo, a superfície da Terra se resfriou, permitindo que água em estado líquido se acumulasse
em regiões mais baixas do relevo planetário, formando os oceanos. Foi provavelmente nesses oceanos que surgiram os
primeiros seres vivos.

25. Leia a tirinha ao lado:
A) Qual é o tema da discussão dos
personagens da tirinha?
__________________________________
B) E você, concorda com quem?
__________________________________
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Adaptado de ufrr.br/lapa/

A Terra está bem equipada como planeta e ocupa uma posição ideal no nosso Sistema Solar para suportar a vida tal
como a conhecemos. Resultado de bilhões de anos de construção cósmica, a vida no nosso planeta fervilha graças a um
conjunto ocasional de condições, entre elas, a composição química ideal da nossa atmosfera e como escudo protetor – a
camada de ozônio, que associado ao campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial. Nosso planeta tem
a maior parte da sua superfície coberta de água. Checamos positivo para todas as condições de habitabilidade!

Na Terra de hoje, os oceanos e as florestas são responsáveis pela habitabilidade de nosso planeta, pois apresentam
grande biodiversidade. Um punhado de terra da floresta e uma pequena quantidade de água dos oceanos contém bilhões
de seres vivos, ativamente ocupados com suas complexas atividades.

23. Que diferença você pode apontar entre as duas imagens da figura A TERRA ANTES E DEPOIS?
______________________________________________________________________________________

24. Numere em ordem crescente cronológica as frases conforme o texto acima:
( ) Com o resfriamento do planeta a água líquida se acumulou em regiões baixas do planeta.
( ) Foi provavelmente nesses oceanos que surgiram os primeiros seres vivos.
( ) No início da formação do planeta não havia água líquida.
( ) Na Terra primitiva havia somente rochas derretidas.
( ) A Terra era uma bola de fogo.
( ) Os oceanos se formaram.

Adaptado de www1.univap.br/

Adaptado de Ministério do Meio Ambiente

Pngeg

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
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O planeta está repleto de vida. Ela transborda em cada canto e em cada fenda. Um
punhado de terra de jardim contém bilhões de microrganismos de formas elegantes,
ativamente ocupados com suas complexas micro atividades. Do gélido topo do monte
Everest até os tórridos efluentes que jorram do interior da Terra ao chão dos oceanos,
existem por toda a parte formas de vida refinadamente adaptadas às suas peculiares
circunstâncias - a biodiversidade terrestre. Adaptado de “Como a vida começou” 

Superinteressante

BIODIVERSIDADE BRASILEIRA – NOSSA MAIOR RIQUEZA
vivirmejor.org

26. Olhe ao seu redor, onde você encontra maior biodiversidade?___________________________________________

novaescola.org.br

29. Leia a tirinha e responda:
A) Que bioma brasileiro é mencionado na charge?
___________________________________________________

B) Quais as principais ameaças à biodiversidade encontradas
nesse bioma? Quem realiza essas ameaças? 
___________________________________________________

O Brasil é um país de proporções continentais: seus 8,5 milhões
km² ocupam quase a metade da América do Sul e abarcam várias
zonas climáticas. Evidentemente, essas diferenças climáticas levam
a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas
distintas ou biomas: a Floresta Amazônica, maior floresta tropical
úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado
de savanas e bosques; a Caatinga de florestas semiáridas; os
campos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica.

A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da
fauna brasileiras: o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta.
Uma farta variedade de vida que se traduz em mais de 20% do
número total de espécies da Terra.

A biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de flora, fauna e microrganismos. Estima-se que até 100
milhões de diferentes espécies vivas dividam este mundo com você, e dessas menos de 2 milhões são conhecidas.
Assim, espécies, processos, sistemas e ecossistemas criam coletivamente as bases da vida na Terra: alimentos, água e
oxigênio, além de medicamentos, combustíveis e um clima estável, entre outros benefícios.

A ação humana sobre os ecossistemas e biomas tem afetado cada vez mais espécies da fauna e flora do planeta.
Não são somente os animais como o lobo-guará, o mico-leão-dourado ou o peixe-boi que correm perigo de extinção, mas o
Cerrado inteiro, a Mata Atlântica inteira e a Amazônia inteira. (Adaptado de icmbio.gov.br)

A biodiversidade é definida pela Convenção sobre Diversidade Biológica como: "a variabilidade de organismos
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; abrangendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre
espécies e de ecossistemas.“

30. Pesquise sobre duas espécies de fauna ou flora ameaçadas de extinção no 
bioma da sua cidade. Acesse o link: www.icmbio.gov.br para a sua pesquisa.
________________________________________________________________

27. Que bases da vida no planeta são criadas pelos ecossistemas? _______________________________________

Adaptado de Biodiversidade Brasileira - Ministério do Meio Ambiente

Adaptado de Hojecienciahoje.org.br

novaescola.org.br

Biodiversidade Brasileira - Ministério do Meio Ambiente

28. A cidade e todo o estado do Rio de Janeiro, estão inseridos no bioma Mata Atlântica. Com ecossistemas como
manguezais, campos de altitude e formações florestais, o bioma é um dos mais ricos do mundo em biodiversidade.
Indique na nossa cidade, dois locais que podem ser considerados de alta biodiversidade.
______________________________________________________________________________________________
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A BIODIVERSIDADE É RESPONSÁVEL PELA HABITABILIDADE TERRESTRE
A biodiversidade é você; a biodiversidade é o mundo; você é o mundo.[...] e está conectado ao planeta por um

sistema complexo, infinito e quase insondável: você compartilha átomos com tudo o que existe no mundo ao seu redor.
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A BIODIVERSIDADE É RESPONSÁVEL PELA HABITABILIDADE TERRESTRE

22. Por que temos todas as condições de habitabilidade? E o que garante a habitabilidade na Terra atual?
_______________________________________________________________________________________________

Mas o que é habitabilidade? Habitabilidade planetária é a medida do potencial de um planeta ou
satélite natural de possuir ambientes habitáveis que possam hospedar vida, sua habilidade de gerar vida
em si próprio. Você conhece algum planeta com essas características? Claro que sim, não é? O nosso
planeta Terra!

revistagalileu.globo.com

COMO TUDO TEM UM COMEÇO... A TERRA PRIMITIVA

enem.com.br

Cientistas acreditam que a Terra tenha cerca de 4,6 bilhões de anos e foi formada
pela aglomeração de partículas de uma enorme nuvem de poeira estelar. No início, a
Terra era uma imensa bola de fogo com temperaturas muito elevadas e sua
superfície era, em grande parte, formada por rochas derretidas. Estudos apontam
que parte da matéria e da água presentes no planeta são originadas dos asteroides,
que se chocaram com o planeta ao longo de sua formação.

A TERRA ANTES E DEPOIS

Durante um período da história da Terra, não havia água líquida na superfície do planeta por causa de suas altas
temperaturas e também por outros fatores. A água evaporava e, ao atingir grandes altitudes, resfriava-se gerando nuvens
e chuvas; mas essa água evaporava muito antes de atingir a superfície terrestre. Esse processo se repetiu por milhões de
anos! Com o passar do tempo, a superfície da Terra se resfriou, permitindo que água em estado líquido se acumulasse
em regiões mais baixas do relevo planetário, formando os oceanos. Foi provavelmente nesses oceanos que surgiram os
primeiros seres vivos.

25. Leia a tirinha ao lado:
A) Qual é o tema da discussão dos
personagens da tirinha?
__________________________________
B) E você, concorda com quem?
__________________________________
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Adaptado de ufrr.br/lapa/

A Terra está bem equipada como planeta e ocupa uma posição ideal no nosso Sistema Solar para suportar a vida tal
como a conhecemos. Resultado de bilhões de anos de construção cósmica, a vida no nosso planeta fervilha graças a um
conjunto ocasional de condições, entre elas, a composição química ideal da nossa atmosfera e como escudo protetor – a
camada de ozônio, que associado ao campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial. Nosso planeta tem
a maior parte da sua superfície coberta de água. Checamos positivo para todas as condições de habitabilidade!

Na Terra de hoje, os oceanos e as florestas são responsáveis pela habitabilidade de nosso planeta, pois apresentam
grande biodiversidade. Um punhado de terra da floresta e uma pequena quantidade de água dos oceanos contém bilhões
de seres vivos, ativamente ocupados com suas complexas atividades.

23. Que diferença você pode apontar entre as duas imagens da figura A TERRA ANTES E DEPOIS?
______________________________________________________________________________________

24. Numere em ordem crescente cronológica as frases conforme o texto acima:
( ) Com o resfriamento do planeta a água líquida se acumulou em regiões baixas do planeta.
( ) Foi provavelmente nesses oceanos que surgiram os primeiros seres vivos.
( ) No início da formação do planeta não havia água líquida.
( ) Na Terra primitiva havia somente rochas derretidas.
( ) A Terra era uma bola de fogo.
( ) Os oceanos se formaram.

Adaptado de www1.univap.br/

Adaptado de Ministério do Meio Ambiente

Pngeg

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
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O planeta está repleto de vida. Ela transborda em cada canto e em cada fenda. Um
punhado de terra de jardim contém bilhões de microrganismos de formas elegantes,
ativamente ocupados com suas complexas micro atividades. Do gélido topo do monte
Everest até os tórridos efluentes que jorram do interior da Terra ao chão dos oceanos,
existem por toda a parte formas de vida refinadamente adaptadas às suas peculiares
circunstâncias - a biodiversidade terrestre. Adaptado de “Como a vida começou” 

Superinteressante

BIODIVERSIDADE BRASILEIRA – NOSSA MAIOR RIQUEZA
vivirmejor.org

26. Olhe ao seu redor, onde você encontra maior biodiversidade?___________________________________________

novaescola.org.br

29. Leia a tirinha e responda:
A) Que bioma brasileiro é mencionado na charge?
___________________________________________________

B) Quais as principais ameaças à biodiversidade encontradas
nesse bioma? Quem realiza essas ameaças?
___________________________________________________

O Brasil é um país de proporções continentais: seus 8,5 milhões
km² ocupam quase a metade da América do Sul e abarcam várias
zonas climáticas. Evidentemente, essas diferenças climáticas levam
a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas
distintas ou biomas: a Floresta Amazônica, maior floresta tropical
úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado
de savanas e bosques; a Caatinga de florestas semiáridas; os
campos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica.

A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da
fauna brasileiras: o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta.
Uma farta variedade de vida que se traduz em mais de 20% do
número total de espécies da Terra.

   A biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de flora, fauna e microrganismos. Estima-se que até 
100 milhões de diferentes espécies vivas dividam este mundo com você, e dessas menos de 2 milhões são 
conhecidas. Assim, espécies, processos, sistemas e ecossistemas criam coletivamente as bases da vida na Terra: 
alimentos, água e oxigênio, além de medicamentos, combustíveis e um clima estável, entre outros benefícios.

A ação humana sobre os ecossistemas e biomas tem afetado cada vez mais espécies da fauna e flora do planeta.
Não são somente os animais como o lobo-guará, o mico-leão-dourado ou o peixe-boi que correm perigo de extinção, mas o
Cerrado inteiro, a Mata Atlântica inteira e a Amazônia inteira. (Adaptado de icmbio.gov.br)

A biodiversidade é definida pela Convenção sobre Diversidade Biológica como: "a variabilidade de organismos
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; abrangendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre
espécies e de ecossistemas.“

30. Pesquise sobre duas espécies de fauna ou flora ameaçadas de extinção no
bioma da sua cidade. Acesse o link: www.icmbio.gov.br para a sua pesquisa.
________________________________________________________________

27. Que bases da vida no planeta são criadas pelos ecossistemas? _______________________________________

Adaptado de Biodiversidade Brasileira - Ministério do Meio Ambiente

Adaptado de Hojecienciahoje.org.br

novaescola.org.br

Biodiversidade Brasileira - Ministério do Meio Ambiente

28. A cidade e todo o estado do Rio de Janeiro, estão inseridos no bioma Mata Atlântica. Com ecossistemas como
manguezais, campos de altitude e formações florestais, o bioma é um dos mais ricos do mundo em biodiversidade.
Indique na nossa cidade, dois locais que podem ser considerados de alta biodiversidade.
______________________________________________________________________________________________
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NO A BIODIVERSIDADE AMEAÇADA
Preservar a biodiversidade é uma das condições básicas para manter os serviços

ambientais no nosso planeta. Nas últimas décadas, dados apontam que o ser humano devastou
mais áreas naturais do que toda a humanidade em milhões de anos de existência da Terra. A
ação humana sobre os ecossistemas tem afetado cada vez mais espécies da fauna, da flora e do
solo, em todos os biomas do mundo.

31. Na atual transformação do nosso planeta, dois grandes fatores vêm provocando ameaça à nossa biodiversidade:
Algumas vezes, ações causadas pelo ser humano, mas em outros casos, a própria natureza promove a extinção das
espécies. Coloque nos parênteses (H) para ações humanas e (N) para ações naturais do nosso planeta.
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A sociedade moderna, particularmente nos países ricos, desperdiça grandes quantidades de recursos naturais. A
elevada produção e uso de papel, por exemplo, é uma ameaça constante às florestas. Os desmatamentos podem
acabar com habitats de espécies que dependem deles para viver. A redução da diversidade biológica compromete a
sustentabilidade e a disponibilidade dos recursos ambientais.

Depois da falta de preservação, as espécies invasoras são a maior ameaça à biodiversidade mundial. Esses seres
são introduzidos em um local de maneira acidental, ou implantadas como uma opção econômica. O mau uso dos
recursos naturais, a poluição, a introdução de espécies exóticas ou invasoras nos biomas e a expansão urbana estão
entre as principais causas de degradação ambiental.

A diminuição do endemismo (espécies exclusivas de uma região geográfica) de determinada espécie é uma forte
ameaça à biodiversidade. Neste caso, o nosso país se destaca negativamente, pois diversas espécies da flora e
fauna originárias das maiores áreas endêmicas do país estão ameaçadas, como os exemplos do tamanduá-bandeira
e o veado-campeiro do Cerrado e a ararinha-azul e mico-leão-dourado da Mata Atlântica. Infelizmente, esses
biomas possuem as maiores taxas de espécies em risco de extinção do país e do mundo. As maiores ameaças estão
relacionadas à introdução de monocultura de grãos e pecuária (Cerrado) e expansão urbana (Mata Atlântica).

34. Leia a tirinha ao lado e o texto abaixo e responda:

Adaptado de wwf.org.br

32. Escreva, para cada descrição abaixo, o nome do bioma que corresponde às características:
A) Bioma único que apresenta grande variedade de paisagens e espécies ameaçadas como o tamanduá-bandeira
e o veado-campeiro : _________________________________________________________________________
B) Bioma original de florestas tropicais tem como principal ameaça a perda de seus ambientes nativos, pois abriga
a maioria das cidades e polos industriais do país: ___________________________________________________

33. A luta pela manutenção da variedade e da diversidade biológica nem sempre é bem entendida pela população.
Escreva dois dos principais processos da perda da biodiversidade que ocorrem no seu bairro?
___________________________________________________________________________________________

A) ( ) Vulcões.
B) ( ) Grande terremoto.
C) ( ) Queimadas criminosas.
D) ( ) O aumento das áreas agrícolas.

E) ( ) Tsunamis.
F) ( ) Desmatamento.
G) ( ) Introdução de espécies invasoras.
H) ( ) O crescimento demográfico da população.
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OS PRINCIPAIS PROCESSOS RESPONSÁVEIS PELA PERDA DE BIODIVERSIDADE: 

Adaptado de mma.gov.br

• Expansão urbana
• Monoculturas, híbridos e reflorestamento;
• Exploração excessiva de espécies de plantas e animais;
• Contaminação do solo, água, e atmosfera por poluentes.

Mudanças climáticas; 
• Queimadas e desmatamentos;
• Perda e fragmentação dos habitats;
• Caça predatória e introdução de espécies invasoras;

Bioma único que apresenta grande variedade 
de paisagens e espécies endêmicas.

A) Que bioma brasileiro é mencionado no texto e na tirinha?
________________________________________________
B) Quais são as ameaças a esse bioma observadas na
tirinha?__________________________________________
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A idade da Terra é estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos sendo que os primeiros ensaios sobre a origem da
vida teriam começado a 3,5 bilhões, com o resfriamento do nosso planeta e a formação dos oceanos. Na atmosfera
primitiva não havia oxigênio. Esse elemento só foi produzido a partir do surgimento dos seres fotossintetizantes.

A biodiversidade é resultado de milhares de anos de evolução, onde espécies se relacionaram com o meio
ambiente, modificando-o e sendo por ele modificadas.

A Evolução é um processo que gera espécies aparentadas a partir de ancestrais comuns. Logo, somos
todos, seres vivos e indivíduos humanos aparentados! É que todos os seres vivos na Terra podem traçar sua
ascendência a um ancestral comum. Houve uma espécie que, por meio do processo de descendência com
modificação, deu origem a outras novas espécies. O processo evolutivo é responsável tanto pelas similaridades
quanto pela diversidade das inúmeras formas de vida

35. Pesquise e crie uma linha do tempo com os principais eventos da história da
vida, apontados no gráfico ao lado. Relacione a vida na Terra com a formação de
oxigênio livre na atmosfera.

SOMOS TODOS APARENTADOS

Na biodiversidade terrestre, são os variados ambientes que selecionam os seres com melhores características
adaptativas. Cada ser vivo apresenta características particulares quanto à alimentação, reprodução, locomoção,
defesa, que favorecem sua sobrevivência. Podemos dizer que um ser vivo está bem adaptado a um ambiente quando
dispõe de certas características que o permite sobreviver nesse meio, reproduzir-se e deixar descendentes.

No séc. XIX o naturalista inglês Charles Darwin, observou que, apesar de muitos seres produzirem grande número
de descendentes, a população não aumentava. Observou ainda que muitos indivíduos morriam antes de se
reproduzirem, e que indivíduos que apresentassem certas características específicas, como, alimentação e habitat ideal
à reprodução, tinham mais chances de sobreviver e deixar descendentes. Segundo Darwin, pelo lento e constante
processo de seleção natural, ao longo de gerações, as espécies podem se diversificar e se adaptar a novos ambientes.

37. Utilizando as afirmativas das letras abaixo, indique a vantagem ou adaptação de cada uma das características listada
(A)- Favorecer a vida em local frio. (B) - Evita ser vítima de predadores.
(C)- Favorecer a dispersão das sementes. (D) - Favorecer a obtenção de alimento.

38. Leia o texto acima e responda em seu caderno:
A) Qual é a ideia central do texto?
B) Escreva as características adaptativas necessárias à sobrevivência dos pandas.
C) Relacione a possível extinção dos pandas com as observações de Darwin.

Fonte: Estado de Minas, 29 de junho de 2003, p.19.

( ) Frutos doces e suculentos.
( ) Cheiro repugnante do gambá.
( ) Hibernação de alguns animais no inverno.
( ) Língua ágil e comprida e pegajosa do sapo.

( ) Frutos cheirosos da goiabeira.
( ) Camada grossa de gordura sob a pele do uso-polar.
( ) Camuflagem de insetos simulando folhas ou gravetos.
( ) Músculos fortes, dentes pontiagudos e garras afiadas.

Gráfico de autoria da elaboradora

Adaptado de Evolution of the earth (1994)

( ) Formação da Terra.
( ) Primeiros seres vivos.
(  ) Primeiros vertebrados.

( ) Surgimento do Homo sapiens.
( ) Formação dos oceanos e continentes.
( ) Surgimento dos seres fotossintetizantes.

China reforça proteção a pandas - “Mais de 500 famílias de chineses serão retiradas da reserva natural de
Wolong, um parque nacional chines, para melhorar as condições de vida e de reprodução dos pandas, e assim
preservar a espécie. No total, segundo a agência de notícias da China, são 2,4 mil moradores em uma área de
124 hectares, a ser totalmente transformada em plantação de bambu para os pandas sobreviverem. [...]”

A biodiversidade nos instiga a pensar sobre a seguinte pergunta:
Como teriam surgido tantas espécies diferentes de seres vivos?

36. Observe imagem ao lado e responda em seu caderno:
A) Observe os diferentes seres vivos da imagem ao lado. Por que uns têm
bico, outros possuem corpo coberto de pelos e outros possuem caule e folhas?
B) Como você agruparia esses seres? Por quê?
C) Quais foram os critérios que você utilizou para agrupá-los?

Figura de autoria da elaboradora
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NO A BIODIVERSIDADE AMEAÇADA
Preservar a biodiversidade é uma das condições básicas para manter os serviços

ambientais no nosso planeta. Nas últimas décadas, dados apontam que o ser humano devastou
mais áreas naturais do que toda a humanidade em milhões de anos de existência da Terra. A
ação humana sobre os ecossistemas tem afetado cada vez mais espécies da fauna, da flora e do
solo, em todos os biomas do mundo.

31. Na atual transformação do nosso planeta, dois grandes fatores vêm provocando ameaça à nossa biodiversidade:
Algumas vezes, ações causadas pelo ser humano, mas em outros casos, a própria natureza promove a extinção das
espécies. Coloque nos parênteses (H) para ações humanas e (N) para ações naturais do nosso planeta.
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A sociedade moderna, particularmente nos países ricos, desperdiça grandes quantidades de recursos naturais. A
elevada produção e uso de papel, por exemplo, é uma ameaça constante às florestas. Os desmatamentos podem
acabar com habitats de espécies que dependem deles para viver. A redução da diversidade biológica compromete a
sustentabilidade e a disponibilidade dos recursos ambientais.

Depois da falta de preservação, as espécies invasoras são a maior ameaça à biodiversidade mundial. Esses seres
são introduzidos em um local de maneira acidental, ou implantadas como uma opção econômica. O mau uso dos
recursos naturais, a poluição, a introdução de espécies exóticas ou invasoras nos biomas e a expansão urbana estão
entre as principais causas de degradação ambiental.

A diminuição do endemismo (espécies exclusivas de uma região geográfica) de determinada espécie é uma forte
ameaça à biodiversidade. Neste caso, o nosso país se destaca negativamente, pois diversas espécies da flora e
fauna originárias das maiores áreas endêmicas do país estão ameaçadas, como os exemplos do tamanduá-bandeira
e o veado-campeiro do Cerrado e a ararinha-azul e mico-leão-dourado da Mata Atlântica. Infelizmente, esses
biomas possuem as maiores taxas de espécies em risco de extinção do país e do mundo. As maiores ameaças estão
relacionadas à introdução de monocultura de grãos e pecuária (Cerrado) e expansão urbana (Mata Atlântica).

34. Leia a tirinha ao lado e o texto abaixo e responda:

Adaptado de wwf.org.br

32. Escreva, para cada descrição abaixo, o nome do bioma que corresponde às características:
A) Bioma único que apresenta grande variedade de paisagens e espécies ameaçadas como o tamanduá-bandeira
e o veado-campeiro : _________________________________________________________________________
B) Bioma original de florestas tropicais tem como principal ameaça a perda de seus ambientes nativos, pois abriga
a maioria das cidades e polos industriais do país: ___________________________________________________

33. A luta pela manutenção da variedade e da diversidade biológica nem sempre é bem entendida pela população.
Escreva dois dos principais processos da perda da biodiversidade que ocorrem no seu bairro?
___________________________________________________________________________________________

A) ( ) Vulcões.
B) ( ) Grande terremoto.
C) ( ) Queimadas criminosas.
D) ( ) O aumento das áreas agrícolas.

E) ( ) Tsunamis.
F) ( ) Desmatamento.
G) ( ) Introdução de espécies invasoras.
H) ( ) O crescimento demográfico da população.
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OS PRINCIPAIS PROCESSOS RESPONSÁVEIS PELA PERDA DE BIODIVERSIDADE: 

Adaptado de mma.gov.br

• Expansão urbana
• Monoculturas, híbridos e reflorestamento;
• Exploração excessiva de espécies de plantas e animais;
• Contaminação do solo, água, e atmosfera por poluentes.

Mudanças climáticas;
• Queimadas e desmatamentos;
• Perda e fragmentação dos habitats;
• Caça predatória e introdução de espécies invasoras;

Bioma único que apresenta grande variedade
de paisagens e espécies endêmicas.

A) Que bioma brasileiro é mencionado no texto e na tirinha?
________________________________________________
B) Quais são as ameaças a esse bioma observadas na
tirinha?__________________________________________
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A idade da Terra é estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos sendo que os primeiros ensaios sobre a origem da
vida teriam começado a 3,5 bilhões, com o resfriamento do nosso planeta e a formação dos oceanos. Na atmosfera
primitiva não havia oxigênio. Esse elemento só foi produzido a partir do surgimento dos seres fotossintetizantes.

A biodiversidade é resultado de milhares de anos de evolução, onde espécies se relacionaram com o meio
ambiente, modificando-o e sendo por ele modificadas.

A Evolução é um processo que gera espécies aparentadas a partir de ancestrais comuns. Logo, somos
todos, seres vivos e indivíduos humanos aparentados! É que todos os seres vivos na Terra podem traçar sua
ascendência a um ancestral comum. Houve uma espécie que, por meio do processo de descendência com
modificação, deu origem a outras novas espécies. O processo evolutivo é responsável tanto pelas similaridades
quanto pela diversidade das inúmeras formas de vida

35. Pesquise e crie uma linha do tempo com os principais eventos da história da
vida, apontados no gráfico ao lado. Relacione a vida na Terra com a formação de
oxigênio livre na atmosfera.

SOMOS TODOS APARENTADOS

Na biodiversidade terrestre, são os variados ambientes que selecionam os seres com melhores características
adaptativas. Cada ser vivo apresenta características particulares quanto à alimentação, reprodução, locomoção,
defesa, que favorecem sua sobrevivência. Podemos dizer que um ser vivo está bem adaptado a um ambiente quando
dispõe de certas características que o permite sobreviver nesse meio, reproduzir-se e deixar descendentes.

No séc. XIX o naturalista inglês Charles Darwin, observou que, apesar de muitos seres produzirem grande número
de descendentes, a população não aumentava. Observou ainda que muitos indivíduos morriam antes de se
reproduzirem, e que indivíduos que apresentassem certas características específicas, como, alimentação e habitat ideal
à reprodução, tinham mais chances de sobreviver e deixar descendentes. Segundo Darwin, pelo lento e constante
processo de seleção natural, ao longo de gerações, as espécies podem se diversificar e se adaptar a novos ambientes.

37. Utilizando as afirmativas das letras abaixo, indique a vantagem ou adaptação de cada uma das características listada 
(A)  - Favorecer a vida em local frio.  (B) - Evita ser vítima de predadores.
(C)  - Favorecer a dispersão das sementes.  (D) - Favorecer a obtenção de alimento.

38. Leia o texto acima e responda em seu caderno:
A) Qual é a ideia central do texto?
B) Escreva as características adaptativas necessárias à sobrevivência dos pandas.
C) Relacione a possível extinção dos pandas com as observações de Darwin.

Fonte: Estado de Minas, 29 de junho de 2003, p.19.

(   ) Frutos doces e suculentos. 
(   ) Cheiro repugnante do gambá. 
(   ) Hibernação de alguns animais no inverno. 
(   ) Língua ágil e comprida e pegajosa do sapo. 

(  ) Frutos cheirosos da goiabeira. 
(  ) Camada grossa de gordura sob a pele do uso-polar. 
(  ) Camuflagem de insetos simulando folhas ou gravetos.
(  ) Músculos fortes, dentes pontiagudos e garras afiadas.

Gráfico de autoria da elaboradora

Adaptado de Evolution of the earth (1994)

(  ) Formação da Terra. 
(  ) Primeiros seres vivos.
(  ) Primeiros vertebrados. 

( ) Surgimento do Homo sapiens.
( ) Formação dos oceanos e continentes.
( ) Surgimento dos seres fotossintetizantes.

China reforça proteção a pandas - “Mais de 500 famílias de chineses serão retiradas da reserva natural de
Wolong, um parque nacional chines, para melhorar as condições de vida e de reprodução dos pandas, e assim
preservar a espécie. No total, segundo a agência de notícias da China, são 2,4 mil moradores em uma área de
124 hectares, a ser totalmente transformada em plantação de bambu para os pandas sobreviverem. [...]”

A biodiversidade nos instiga a pensar sobre a seguinte pergunta:
Como teriam surgido tantas espécies diferentes de seres vivos?

36. Observe imagem ao lado e responda em seu caderno:
A) Observe os diferentes seres vivos da imagem ao lado. Por que uns têm
bico, outros possuem corpo coberto de pelos e outros possuem caule e folhas?
B) Como você agruparia esses seres? Por quê?
C) Quais foram os critérios que você utilizou para agrupá-los?

Figura de autoria da elaboradora
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NO A BIODIVERSIDADE AMEAÇADA
Preservar a biodiversidade é uma das condições básicas para manter os serviços

ambientais no nosso planeta. Nas últimas décadas, dados apontam que o ser humano devastou
mais áreas naturais do que toda a humanidade em milhões de anos de existência da Terra. A
ação humana sobre os ecossistemas tem afetado cada vez mais espécies da fauna, da flora e do
solo, em todos os biomas do mundo.

31. Na atual transformação do nosso planeta, dois grandes fatores vêm provocando ameaça à nossa biodiversidade:
Algumas vezes, ações causadas pelo ser humano, mas em outros casos, a própria natureza promove a extinção das
espécies. Coloque nos parênteses (H) para ações humanas e (N) para ações naturais do nosso planeta.
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A sociedade moderna, particularmente nos países ricos, desperdiça grandes quantidades de recursos naturais. A
elevada produção e uso de papel, por exemplo, é uma ameaça constante às florestas. Os desmatamentos podem
acabar com habitats de espécies que dependem deles para viver. A redução da diversidade biológica compromete a
sustentabilidade e a disponibilidade dos recursos ambientais.

Depois da falta de preservação, as espécies invasoras são a maior ameaça à biodiversidade mundial. Esses seres
são introduzidos em um local de maneira acidental, ou implantadas como uma opção econômica. O mau uso dos
recursos naturais, a poluição, a introdução de espécies exóticas ou invasoras nos biomas e a expansão urbana estão
entre as principais causas de degradação ambiental.

A diminuição do endemismo (espécies exclusivas de uma região geográfica) de determinada espécie é uma forte
ameaça à biodiversidade. Neste caso, o nosso país se destaca negativamente, pois diversas espécies da flora e
fauna originárias das maiores áreas endêmicas do país estão ameaçadas, como os exemplos do tamanduá-bandeira
e o veado-campeiro do Cerrado e a ararinha-azul e mico-leão-dourado da Mata Atlântica. Infelizmente, esses
biomas possuem as maiores taxas de espécies em risco de extinção do país e do mundo. As maiores ameaças estão
relacionadas à introdução de monocultura de grãos e pecuária (Cerrado) e expansão urbana (Mata Atlântica).

34. Leia a tirinha ao lado e o texto abaixo e responda:

Adaptado de wwf.org.br

32. Escreva, para cada descrição abaixo, o nome do bioma que corresponde às características:
A) Bioma único que apresenta grande variedade de paisagens e espécies ameaçadas como o tamanduá-bandeira
e o veado-campeiro : _________________________________________________________________________
B) Bioma original de florestas tropicais tem como principal ameaça a perda de seus ambientes nativos, pois abriga
a maioria das cidades e polos industriais do país: ___________________________________________________

33. A luta pela manutenção da variedade e da diversidade biológica nem sempre é bem entendida pela população.
Escreva dois dos principais processos da perda da biodiversidade que ocorrem no seu bairro?
___________________________________________________________________________________________

A) ( ) Vulcões.
B) ( ) Grande terremoto.
C) ( ) Queimadas criminosas.
D) ( ) O aumento das áreas agrícolas.

E) ( ) Tsunamis.
F) ( ) Desmatamento.
G) ( ) Introdução de espécies invasoras.
H) ( ) O crescimento demográfico da população.
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OS PRINCIPAIS PROCESSOS RESPONSÁVEIS PELA PERDA DE BIODIVERSIDADE: 

Adaptado de mma.gov.br

• Expansão urbana
• Monoculturas, híbridos e reflorestamento;
• Exploração excessiva de espécies de plantas e animais;
• Contaminação do solo, água, e atmosfera por poluentes.

Mudanças climáticas; 
• Queimadas e desmatamentos;
• Perda e fragmentação dos habitats;
• Caça predatória e introdução de espécies invasoras;

Bioma único que apresenta grande variedade 
de paisagens e espécies endêmicas.

A) Que bioma brasileiro é mencionado no texto e na tirinha?
________________________________________________
B) Quais são as ameaças a esse bioma observadas na
tirinha?__________________________________________
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A idade da Terra é estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos sendo que os primeiros ensaios sobre a origem da
vida teriam começado a 3,5 bilhões, com o resfriamento do nosso planeta e a formação dos oceanos. Na atmosfera
primitiva não havia oxigênio. Esse elemento só foi produzido a partir do surgimento dos seres fotossintetizantes.

A biodiversidade é resultado de milhares de anos de evolução, onde espécies se relacionaram com o meio
ambiente, modificando-o e sendo por ele modificadas.

A Evolução é um processo que gera espécies aparentadas a partir de ancestrais comuns. Logo, somos
todos, seres vivos e indivíduos humanos aparentados! É que todos os seres vivos na Terra podem traçar sua
ascendência a um ancestral comum. Houve uma espécie que, por meio do processo de descendência com
modificação, deu origem a outras novas espécies. O processo evolutivo é responsável tanto pelas similaridades
quanto pela diversidade das inúmeras formas de vida

35. Pesquise e crie uma linha do tempo com os principais eventos da história da
vida, apontados no gráfico ao lado. Relacione a vida na Terra com a formação de
oxigênio livre na atmosfera.

SOMOS TODOS APARENTADOS

Na biodiversidade terrestre, são os variados ambientes que selecionam os seres com melhores características
adaptativas. Cada ser vivo apresenta características particulares quanto à alimentação, reprodução, locomoção,
defesa, que favorecem sua sobrevivência. Podemos dizer que um ser vivo está bem adaptado a um ambiente quando
dispõe de certas características que o permite sobreviver nesse meio, reproduzir-se e deixar descendentes.

No séc. XIX o naturalista inglês Charles Darwin, observou que, apesar de muitos seres produzirem grande número
de descendentes, a população não aumentava. Observou ainda que muitos indivíduos morriam antes de se
reproduzirem, e que indivíduos que apresentassem certas características específicas, como, alimentação e habitat ideal
à reprodução, tinham mais chances de sobreviver e deixar descendentes. Segundo Darwin, pelo lento e constante
processo de seleção natural, ao longo de gerações, as espécies podem se diversificar e se adaptar a novos ambientes.

37. Utilizando as afirmativas das letras abaixo, indique a vantagem ou adaptação de cada uma das características listada
(A)- Favorecer a vida em local frio. (B) - Evita ser vítima de predadores.
(C)- Favorecer a dispersão das sementes. (D) - Favorecer a obtenção de alimento.

38. Leia o texto acima e responda em seu caderno:
A) Qual é a ideia central do texto?
B) Escreva as características adaptativas necessárias à sobrevivência dos pandas.
C) Relacione a possível extinção dos pandas com as observações de Darwin.

Fonte: Estado de Minas, 29 de junho de 2003, p.19.

( ) Frutos doces e suculentos.
( ) Cheiro repugnante do gambá.
( ) Hibernação de alguns animais no inverno.
( ) Língua ágil e comprida e pegajosa do sapo.

( ) Frutos cheirosos da goiabeira.
( ) Camada grossa de gordura sob a pele do uso-polar.
( ) Camuflagem de insetos simulando folhas ou gravetos.
( ) Músculos fortes, dentes pontiagudos e garras afiadas.

Gráfico de autoria da elaboradora

Adaptado de Evolution of the earth (1994)

( ) Formação da Terra.
( ) Primeiros seres vivos.
(  ) Primeiros vertebrados.

( ) Surgimento do Homo sapiens.
( ) Formação dos oceanos e continentes.
( ) Surgimento dos seres fotossintetizantes.

China reforça proteção a pandas - “Mais de 500 famílias de chineses serão retiradas da reserva natural de
Wolong, um parque nacional chines, para melhorar as condições de vida e de reprodução dos pandas, e assim
preservar a espécie. No total, segundo a agência de notícias da China, são 2,4 mil moradores em uma área de
124 hectares, a ser totalmente transformada em plantação de bambu para os pandas sobreviverem. [...]”

A biodiversidade nos instiga a pensar sobre a seguinte pergunta:
Como teriam surgido tantas espécies diferentes de seres vivos?

36. Observe imagem ao lado e responda em seu caderno:
A) Observe os diferentes seres vivos da imagem ao lado. Por que uns têm
bico, outros possuem corpo coberto de pelos e outros possuem caule e folhas?
B) Como você agruparia esses seres? Por quê?
C) Quais foram os critérios que você utilizou para agrupá-los?

Figura de autoria da elaboradora
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NO A BIODIVERSIDADE AMEAÇADA
Preservar a biodiversidade é uma das condições básicas para manter os serviços

ambientais no nosso planeta. Nas últimas décadas, dados apontam que o ser humano devastou
mais áreas naturais do que toda a humanidade em milhões de anos de existência da Terra. A
ação humana sobre os ecossistemas tem afetado cada vez mais espécies da fauna, da flora e do
solo, em todos os biomas do mundo.

31. Na atual transformação do nosso planeta, dois grandes fatores vêm provocando ameaça à nossa biodiversidade:
Algumas vezes, ações causadas pelo ser humano, mas em outros casos, a própria natureza promove a extinção das
espécies. Coloque nos parênteses (H) para ações humanas e (N) para ações naturais do nosso planeta.
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A sociedade moderna, particularmente nos países ricos, desperdiça grandes quantidades de recursos naturais. A
elevada produção e uso de papel, por exemplo, é uma ameaça constante às florestas. Os desmatamentos podem
acabar com habitats de espécies que dependem deles para viver. A redução da diversidade biológica compromete a
sustentabilidade e a disponibilidade dos recursos ambientais.

Depois da falta de preservação, as espécies invasoras são a maior ameaça à biodiversidade mundial. Esses seres
são introduzidos em um local de maneira acidental, ou implantadas como uma opção econômica. O mau uso dos
recursos naturais, a poluição, a introdução de espécies exóticas ou invasoras nos biomas e a expansão urbana estão
entre as principais causas de degradação ambiental.

A diminuição do endemismo (espécies exclusivas de uma região geográfica) de determinada espécie é uma forte
ameaça à biodiversidade. Neste caso, o nosso país se destaca negativamente, pois diversas espécies da flora e
fauna originárias das maiores áreas endêmicas do país estão ameaçadas, como os exemplos do tamanduá-bandeira
e o veado-campeiro do Cerrado e a ararinha-azul e mico-leão-dourado da Mata Atlântica. Infelizmente, esses
biomas possuem as maiores taxas de espécies em risco de extinção do país e do mundo. As maiores ameaças estão
relacionadas à introdução de monocultura de grãos e pecuária (Cerrado) e expansão urbana (Mata Atlântica).

34. Leia a tirinha ao lado e o texto abaixo e responda:

Adaptado de wwf.org.br

32. Escreva, para cada descrição abaixo, o nome do bioma que corresponde às características:
A) Bioma único que apresenta grande variedade de paisagens e espécies ameaçadas como o tamanduá-bandeira
e o veado-campeiro : _________________________________________________________________________
B) Bioma original de florestas tropicais tem como principal ameaça a perda de seus ambientes nativos, pois abriga
a maioria das cidades e polos industriais do país: ___________________________________________________

33. A luta pela manutenção da variedade e da diversidade biológica nem sempre é bem entendida pela população.
Escreva dois dos principais processos da perda da biodiversidade que ocorrem no seu bairro?
___________________________________________________________________________________________

A) ( ) Vulcões.
B) ( ) Grande terremoto.
C) ( ) Queimadas criminosas.
D) ( ) O aumento das áreas agrícolas.

E) ( ) Tsunamis.
F) ( ) Desmatamento.
G) ( ) Introdução de espécies invasoras.
H) ( ) O crescimento demográfico da população.
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OS PRINCIPAIS PROCESSOS RESPONSÁVEIS PELA PERDA DE BIODIVERSIDADE: 

Adaptado de mma.gov.br

• Expansão urbana
• Monoculturas, híbridos e reflorestamento;
• Exploração excessiva de espécies de plantas e animais;
• Contaminação do solo, água, e atmosfera por poluentes.

Mudanças climáticas;
• Queimadas e desmatamentos;
• Perda e fragmentação dos habitats;
• Caça predatória e introdução de espécies invasoras;

Bioma único que apresenta grande variedade
de paisagens e espécies endêmicas.

A) Que bioma brasileiro é mencionado no texto e na tirinha?
________________________________________________
B) Quais são as ameaças a esse bioma observadas na
tirinha?__________________________________________
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A idade da Terra é estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos sendo que os primeiros ensaios sobre a origem da
vida teriam começado a 3,5 bilhões, com o resfriamento do nosso planeta e a formação dos oceanos. Na atmosfera
primitiva não havia oxigênio. Esse elemento só foi produzido a partir do surgimento dos seres fotossintetizantes.

A biodiversidade é resultado de milhares de anos de evolução, onde espécies se relacionaram com o meio
ambiente, modificando-o e sendo por ele modificadas.

A Evolução é um processo que gera espécies aparentadas a partir de ancestrais comuns. Logo, somos
todos, seres vivos e indivíduos humanos aparentados! É que todos os seres vivos na Terra podem traçar sua
ascendência a um ancestral comum. Houve uma espécie que, por meio do processo de descendência com
modificação, deu origem a outras novas espécies. O processo evolutivo é responsável tanto pelas similaridades
quanto pela diversidade das inúmeras formas de vida

35. Pesquise e crie uma linha do tempo com os principais eventos da história da
vida, apontados no gráfico ao lado. Relacione a vida na Terra com a formação de
oxigênio livre na atmosfera.

SOMOS TODOS APARENTADOS

Na biodiversidade terrestre, são os variados ambientes que selecionam os seres com melhores características
adaptativas. Cada ser vivo apresenta características particulares quanto à alimentação, reprodução, locomoção,
defesa, que favorecem sua sobrevivência. Podemos dizer que um ser vivo está bem adaptado a um ambiente quando
dispõe de certas características que o permite sobreviver nesse meio, reproduzir-se e deixar descendentes.

No séc. XIX o naturalista inglês Charles Darwin, observou que, apesar de muitos seres produzirem grande número
de descendentes, a população não aumentava. Observou ainda que muitos indivíduos morriam antes de se
reproduzirem, e que indivíduos que apresentassem certas características específicas, como, alimentação e habitat ideal
à reprodução, tinham mais chances de sobreviver e deixar descendentes. Segundo Darwin, pelo lento e constante
processo de seleção natural, ao longo de gerações, as espécies podem se diversificar e se adaptar a novos ambientes.

37. Utilizando as afirmativas das letras abaixo, indique a vantagem ou adaptação de cada uma das características listada 
(A)  - Favorecer a vida em local frio.  (B) - Evita ser vítima de predadores.
(C)  - Favorecer a dispersão das sementes.  (D) - Favorecer a obtenção de alimento.

38. Leia o texto acima e responda em seu caderno:
A) Qual é a ideia central do texto?
B) Escreva as características adaptativas necessárias à sobrevivência dos pandas.
C) Relacione a possível extinção dos pandas com as observações de Darwin.

Fonte: Estado de Minas, 29 de junho de 2003, p.19.

(   ) Frutos doces e suculentos. 
(   ) Cheiro repugnante do gambá. 
(   ) Hibernação de alguns animais no inverno. 
(   ) Língua ágil e comprida e pegajosa do sapo. 

(  ) Frutos cheirosos da goiabeira. 
(  ) Camada grossa de gordura sob a pele do uso-polar. 
(  ) Camuflagem de insetos simulando folhas ou gravetos.
(  ) Músculos fortes, dentes pontiagudos e garras afiadas.

Gráfico de autoria da elaboradora

Adaptado de Evolution of the earth (1994)

(  ) Formação da Terra. 
(  ) Primeiros seres vivos.
(  ) Primeiros vertebrados. 

( ) Surgimento do Homo sapiens.
( ) Formação dos oceanos e continentes.
( ) Surgimento dos seres fotossintetizantes.

China reforça proteção a pandas - “Mais de 500 famílias de chineses serão retiradas da reserva natural de
Wolong, um parque nacional chines, para melhorar as condições de vida e de reprodução dos pandas, e assim
preservar a espécie. No total, segundo a agência de notícias da China, são 2,4 mil moradores em uma área de
124 hectares, a ser totalmente transformada em plantação de bambu para os pandas sobreviverem. [...]”

A biodiversidade nos instiga a pensar sobre a seguinte pergunta:
Como teriam surgido tantas espécies diferentes de seres vivos?

36. Observe imagem ao lado e responda em seu caderno:
A) Observe os diferentes seres vivos da imagem ao lado. Por que uns têm
bico, outros possuem corpo coberto de pelos e outros possuem caule e folhas?
B) Como você agruparia esses seres? Por quê?
C) Quais foram os critérios que você utilizou para agrupá-los?

Figura de autoria da elaboradora

MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   87MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   87 23/07/2021   17:29:0623/07/2021   17:29:06



88

CI
ÊN

CI
AS

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

9º
 A

NO

“Devido ao clima inóspito, a Região Ártica permanece entre as derradeiras áreas
intocadas da Terra. O aquecimento global, porém, trouxe mudanças que são
devastadoras para a fauna, com a redução de seu habitat, em 2050 a população de
ursos-polares estará reduzida a um terço da atual.”
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39. Leia o trecho da notícia abaixo e responda às perguntas em seu caderno:

A) Qual é o habitat dos ursos polares?
B) Que adaptações permitem ao urso polar sobreviver em regiões de intenso frio?
C) O que está ocasionado a redução da população dos ursos-polares?

EVOLUÇÃO- ADAPTAÇÃO E ESPECIAÇÃO 

A evolução é um processo no qual espécies semelhantes seriam descendentes de uma única espécie que teria
existido no passado, a partir de um ancestral comum, no processo chamado de especiação.

ESPECIAÇÃO - A espécie é a unidade de classificação dos seres vivos. Por exemplo, o cão é da espécie Canis
familiaris, o mosquito da dengue é da espécie Aedes aegypti, nós, seres humanos, somos da espécie Homo sapiens.
Existem muitas características em comum entre os seres humanos, como por exemplo, as atividades cerebrais, os
hormônios sexuais, as formas de obter e armazenar energia etc. Mas, apesar disso tudo, temos nossas diferenças,
como cor dos olhos, cabelos e pele, impressões digitais.

Como podemos saber se dois seres vivos pertencem a mesma espécie, se existem diferenças individuais dentro
dessa mesma espécie? Segundo o conceito biológico, indivíduos pertencem a mesma espécie quando é possível
ocorrer um cruzamento entre eles e desse cruzamento resultar descendentes viáveis e férteis.

41. Leia a tirinha e o texto e responda:
A) Qual é a categoria taxonômica que
distingue os personagens da tirinha?
___________________________________

B) A que reino pertencem os animais da
tirinha?
___________________________________

enem.estuda.com

40. Leia o texto acima e responda em seu caderno:
A) Retire do texto três espécies de seres vivos.
B) A que espécie você pertence?

Taxonomia ou classificação biológica designa o modo 
como os seres vivos são agrupados e categorizados. 

Atualmente, os cientistas explicam a diversidade de seres vivos como resultado da evolução biológica. Evidências
indicam que toda a diversidade de formas de vida originou-se dos primeiros seres vivos, que sofreram modificações ao
longo de bilhões de anos. O surgimento e a extinção de grupos de seres vivos são processos que ainda ocorrem.

Os fósseis de pegadas e de vestígios de organismos são evidências evolutivas que indicam, uma
existência remota de espécies extintas, como os dinossauros que viveram há cerca de 65 milhões de
anos e do surgimento da espécie humana, há cerca de 300 mil anos.

42. O fóssil humano mais antigo do Brasil (e de toda a América) é uma mulher, tem idade
aproximada de 11.500 anos e foi batizada de “Luzia”. Seus fósseis foram encontrados na
região de Lagoa Santa, em Minas Gerais.
Qual é a importância dos registros, como os fósseis, para que seja possível compreender a
evolução da espécie humana? ______________________________________________

nova-escola..com

Adaptado gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br

Uma vez que não voltaremos no tempo para entender como as espécies evoluíram, como podemos descobrir
sua existência? Como seria a sua relação com outras espécies? Como saber se foram extintas?

Registros são evidências e provas que ajudam a contar um pouco sobre a história evolutiva dos habitantes
humanos nas Américas, como sua alimentação, modo de vida e sua relação com os atuais seres humanos.

Revista Veja, n.38 - 28/09/2007, p.108-109 / texto adaptado para fins didáticos 
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MAS COMO FUNCIONA EXATAMENTE A ESPECIAÇÃO?
Os indivíduos de uma mesma população, em geral, não são

idênticos entre si. Eles apresentam variações individuais, a
variabilidade, que pode ser hereditária (observe a imagem ao
lado). Além disso, o ambiente em que vivem selecionam os
indivíduos mais adaptados para determinada condição como
alimento, abrigo, parceiros reprodutivos, fuga de predadores,
entre outros. Em decorrência dessa adaptação, esse indivíduo
possui mais chances de se reproduzir e de transmitir essa
condição a seus descendentes, eliminando os indivíduos
desvantajosos para essa mesma condição. Ocorre, portanto, um
processo de seleção natural das características, uma vez que o
processo é mediado pelo ambiente.

Entretanto, o ambiente não representa um sistema constante e
estável, ao longo de tempo e espaço, o que determina interações
diferentes entre os organismos e o meio. Por meio do processo
de seleção natural, as populações se modificam ao longo do
tempo, ou seja, evoluem. O acúmulo de modificações ao longo
das gerações pode dar origem a novas espécies.

brasilescola.uol.com.br

Observe o exemplo dos roedores de pelagem
branca e preta e do predador raposa.

SELEÇÃO NATURAL - O MEIO SELECIONA O MAIS APTO A SOBREVIVER

43. Com base no texto acima, complete as lacunas sobre seleção natural que ocorre no caso da raposa e os roedores.

A) Em determinado momento do passado, deve ter existido uma população de roedores com indivíduos de pelagem
_____________________ e ______________________. Chamaremos essa população de __________________________.
B) As população de roedores ______________________ diminui mais rapidamente na presença do ___________________.
C) A pelagem ____________________ permitiu que os roedores __________________ pudessem sobreviver e deixar mais
descendentes, diferentemente, dos roedores _________________ que eram presas mais fáceis para a 
_________________.
D) Com o passar das gerações, os roedores de pelagem _______________________________________ tornaram-se mais
numerosos, reproduzindo-se mais do que os roedores de pelagem _____________________________________________.
E) Dessa maneira, a característica __________________________ teria sido selecionada e transmitida às futuras gerações.

MUTAÇÃO E VARIABILIDADE GENÉTICA - Por que há roedores de pelagem de cores diferentes? Cada população
apresenta determinado conjunto de genes, que pode ser alterado de acordo com fatores evolutivos. Assim, quanto
maior for o conjunto gênico da população, maior será a variabilidade genética. Os principais fatores evolutivos que
atuam sobre os genes da população podem ser reunidos em duas categorias: seleção natural e mutação.

As mutações são mudanças no DNA, material genético que forma os genes, os quais determinam a aparência,
comportamento e a fisiologia dos organismos, como no exemplo do DNA para cor da pelagem dos roedores. As
mutações NÃO ocorrem para adaptar o indivíduo ao ambiente. Elas ocorrem ao acaso, isto é, são aleatórias e, por
seleção natural, são mantidas quando adaptativas ou eliminadas quando desfavoráveis ao ambiente. Podem ocorrer
em células do corpo (somáticas) ou em células germinativas (gametas); neste último caso as mutações são de
fundamental importância para a evolução, pois são transmitidas aos descendentes.

44. Leia tirinha e responda em seu caderno:
A) O que é variabilidade genética?
B) Que fatores evolutivos podem ocorrer na população
de águas-vivas para formar uma nova espécie?
C) O efeito da radioatividade sobre os genes de
águas-vivas seria uma ________________________.

FONTE: tirasarmandinho.tumblr.com/post/159502284869/tirinha-original

Adaptado de sobiologia.com.br

Adaptado de pt.khanacademy.org
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“Devido ao clima inóspito, a Região Ártica permanece entre as derradeiras áreas
intocadas da Terra. O aquecimento global, porém, trouxe mudanças que são
devastadoras para a fauna, com a redução de seu habitat, em 2050 a população de
ursos-polares estará reduzida a um terço da atual.”
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39. Leia o trecho da notícia abaixo e responda às perguntas em seu caderno:

A) Qual é o habitat dos ursos polares?
B) Que adaptações permitem ao urso polar sobreviver em regiões de intenso frio?
C) O que está ocasionado a redução da população dos ursos-polares?

EVOLUÇÃO- ADAPTAÇÃO E ESPECIAÇÃO 

A evolução é um processo no qual espécies semelhantes seriam descendentes de uma única espécie que teria
existido no passado, a partir de um ancestral comum, no processo chamado de especiação.

ESPECIAÇÃO - A espécie é a unidade de classificação dos seres vivos. Por exemplo, o cão é da espécie Canis
familiaris, o mosquito da dengue é da espécie Aedes aegypti, nós, seres humanos, somos da espécie Homo sapiens.
Existem muitas características em comum entre os seres humanos, como por exemplo, as atividades cerebrais, os
hormônios sexuais, as formas de obter e armazenar energia etc. Mas, apesar disso tudo, temos nossas diferenças,
como cor dos olhos, cabelos e pele, impressões digitais.

Como podemos saber se dois seres vivos pertencem a mesma espécie, se existem diferenças individuais dentro
dessa mesma espécie? Segundo o conceito biológico, indivíduos pertencem a mesma espécie quando é possível
ocorrer um cruzamento entre eles e desse cruzamento resultar descendentes viáveis e férteis.

41. Leia a tirinha e o texto e responda:
A) Qual é a categoria taxonômica que
distingue os personagens da tirinha?
___________________________________

B) A que reino pertencem os animais da
tirinha?
___________________________________

enem.estuda.com

40. Leia o texto acima e responda em seu caderno:
A) Retire do texto três espécies de seres vivos.
B) A que espécie você pertence?

Taxonomia ou classificação biológica designa o modo
como os seres vivos são agrupados e categorizados.

Atualmente, os cientistas explicam a diversidade de seres vivos como resultado da evolução biológica. Evidências
indicam que toda a diversidade de formas de vida originou-se dos primeiros seres vivos, que sofreram modificações ao
longo de bilhões de anos. O surgimento e a extinção de grupos de seres vivos são processos que ainda ocorrem.

Os fósseis de pegadas e de vestígios de organismos são evidências evolutivas que indicam, uma
existência remota de espécies extintas, como os dinossauros que viveram há cerca de 65 milhões de
anos e do surgimento da espécie humana, há cerca de 300 mil anos.

42. O fóssil humano mais antigo do Brasil (e de toda a América) é uma mulher, tem idade
aproximada de 11.500 anos e foi batizada de “Luzia”. Seus fósseis foram encontrados na
região de Lagoa Santa, em Minas Gerais.
Qual é a importância dos registros, como os fósseis, para que seja possível compreender a
evolução da espécie humana? ______________________________________________

nova-escola..com

Adaptado gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br

Uma vez que não voltaremos no tempo para entender como as espécies evoluíram, como podemos descobrir
sua existência? Como seria a sua relação com outras espécies? Como saber se foram extintas?

Registros são evidências e provas que ajudam a contar um pouco sobre a história evolutiva dos habitantes
humanos nas Américas, como sua alimentação, modo de vida e sua relação com os atuais seres humanos.

Revista Veja, n.38 - 28/09/2007, p.108-109 / texto adaptado para fins didáticos
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MAS COMO FUNCIONA EXATAMENTE A ESPECIAÇÃO?
Os indivíduos de uma mesma população, em geral, não são

idênticos entre si. Eles apresentam variações individuais, a
variabilidade, que pode ser hereditária (observe a imagem ao
lado). Além disso, o ambiente em que vivem selecionam os
indivíduos mais adaptados para determinada condição como
alimento, abrigo, parceiros reprodutivos, fuga de predadores,
entre outros. Em decorrência dessa adaptação, esse indivíduo
possui mais chances de se reproduzir e de transmitir essa
condição a seus descendentes, eliminando os indivíduos
desvantajosos para essa mesma condição. Ocorre, portanto, um
processo de seleção natural das características, uma vez que o
processo é mediado pelo ambiente.

Entretanto, o ambiente não representa um sistema constante e
estável, ao longo de tempo e espaço, o que determina interações
diferentes entre os organismos e o meio. Por meio do processo
de seleção natural, as populações se modificam ao longo do
tempo, ou seja, evoluem. O acúmulo de modificações ao longo
das gerações pode dar origem a novas espécies.

brasilescola.uol.com.br

Observe o exemplo dos roedores de pelagem 
branca e preta e do predador raposa.

SELEÇÃO NATURAL - O MEIO SELECIONA O MAIS APTO A SOBREVIVER

43. Com base no texto acima, complete as lacunas sobre seleção natural que ocorre no caso da raposa e os roedores.

A) Em determinado momento do passado, deve ter existido uma população de roedores com indivíduos de pelagem
_____________________ e ______________________. Chamaremos essa população de __________________________.
B) As população de roedores ______________________ diminui mais rapidamente na presença do ___________________.
C) A pelagem ____________________ permitiu que os roedores __________________ pudessem sobreviver e deixar mais
descendentes, diferentemente, dos roedores _________________ que eram presas mais fáceis para a
_________________.
D) Com o passar das gerações, os roedores de pelagem _______________________________________ tornaram-se mais
numerosos, reproduzindo-se mais do que os roedores de pelagem _____________________________________________.
E) Dessa maneira, a característica __________________________ teria sido selecionada e transmitida às futuras gerações.

MUTAÇÃO E VARIABILIDADE GENÉTICA - Por que há roedores de pelagem de cores diferentes? Cada população
apresenta determinado conjunto de genes, que pode ser alterado de acordo com fatores evolutivos. Assim, quanto
maior for o conjunto gênico da população, maior será a variabilidade genética. Os principais fatores evolutivos que
atuam sobre os genes da população podem ser reunidos em duas categorias: seleção natural e mutação.

As mutações são mudanças no DNA, material genético que forma os genes, os quais determinam a aparência,
comportamento e a fisiologia dos organismos, como no exemplo do DNA para cor da pelagem dos roedores. As
mutações NÃO ocorrem para adaptar o indivíduo ao ambiente. Elas ocorrem ao acaso, isto é, são aleatórias e, por
seleção natural, são mantidas quando adaptativas ou eliminadas quando desfavoráveis ao ambiente. Podem ocorrer
em células do corpo (somáticas) ou em células germinativas (gametas); neste último caso as mutações são de
fundamental importância para a evolução, pois são transmitidas aos descendentes.

44. Leia tirinha e responda em seu caderno:
A) O que é variabilidade genética?
B) Que fatores evolutivos podem ocorrer na população
de águas-vivas para formar uma nova espécie?
C) O efeito da radioatividade sobre os genes de
águas-vivas seria uma ________________________.

FONTE: tirasarmandinho.tumblr.com/post/159502284869/tirinha-original

Adaptado de sobiologia.com.br

Adaptado de pt.khanacademy.org
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“Devido ao clima inóspito, a Região Ártica permanece entre as derradeiras áreas
intocadas da Terra. O aquecimento global, porém, trouxe mudanças que são
devastadoras para a fauna, com a redução de seu habitat, em 2050 a população de
ursos-polares estará reduzida a um terço da atual.”
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39. Leia o trecho da notícia abaixo e responda às perguntas em seu caderno:

A) Qual é o habitat dos ursos polares?
B) Que adaptações permitem ao urso polar sobreviver em regiões de intenso frio?
C) O que está ocasionado a redução da população dos ursos-polares?

EVOLUÇÃO- ADAPTAÇÃO E ESPECIAÇÃO 

A evolução é um processo no qual espécies semelhantes seriam descendentes de uma única espécie que teria
existido no passado, a partir de um ancestral comum, no processo chamado de especiação.

ESPECIAÇÃO - A espécie é a unidade de classificação dos seres vivos. Por exemplo, o cão é da espécie Canis
familiaris, o mosquito da dengue é da espécie Aedes aegypti, nós, seres humanos, somos da espécie Homo sapiens.
Existem muitas características em comum entre os seres humanos, como por exemplo, as atividades cerebrais, os
hormônios sexuais, as formas de obter e armazenar energia etc. Mas, apesar disso tudo, temos nossas diferenças,
como cor dos olhos, cabelos e pele, impressões digitais.

Como podemos saber se dois seres vivos pertencem a mesma espécie, se existem diferenças individuais dentro
dessa mesma espécie? Segundo o conceito biológico, indivíduos pertencem a mesma espécie quando é possível
ocorrer um cruzamento entre eles e desse cruzamento resultar descendentes viáveis e férteis.

41. Leia a tirinha e o texto e responda:
A) Qual é a categoria taxonômica que
distingue os personagens da tirinha?
___________________________________

B) A que reino pertencem os animais da
tirinha?
___________________________________

enem.estuda.com

40. Leia o texto acima e responda em seu caderno:
A) Retire do texto três espécies de seres vivos.
B) A que espécie você pertence?

Taxonomia ou classificação biológica designa o modo 
como os seres vivos são agrupados e categorizados. 

Atualmente, os cientistas explicam a diversidade de seres vivos como resultado da evolução biológica. Evidências
indicam que toda a diversidade de formas de vida originou-se dos primeiros seres vivos, que sofreram modificações ao
longo de bilhões de anos. O surgimento e a extinção de grupos de seres vivos são processos que ainda ocorrem.

Os fósseis de pegadas e de vestígios de organismos são evidências evolutivas que indicam, uma
existência remota de espécies extintas, como os dinossauros que viveram há cerca de 65 milhões de
anos e do surgimento da espécie humana, há cerca de 300 mil anos.

42. O fóssil humano mais antigo do Brasil (e de toda a América) é uma mulher, tem idade
aproximada de 11.500 anos e foi batizada de “Luzia”. Seus fósseis foram encontrados na
região de Lagoa Santa, em Minas Gerais.
Qual é a importância dos registros, como os fósseis, para que seja possível compreender a
evolução da espécie humana? ______________________________________________

nova-escola..com

Adaptado gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br

Uma vez que não voltaremos no tempo para entender como as espécies evoluíram, como podemos descobrir
sua existência? Como seria a sua relação com outras espécies? Como saber se foram extintas?

Registros são evidências e provas que ajudam a contar um pouco sobre a história evolutiva dos habitantes
humanos nas Américas, como sua alimentação, modo de vida e sua relação com os atuais seres humanos.

Revista Veja, n.38 - 28/09/2007, p.108-109 / texto adaptado para fins didáticos 
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MAS COMO FUNCIONA EXATAMENTE A ESPECIAÇÃO?
Os indivíduos de uma mesma população, em geral, não são

idênticos entre si. Eles apresentam variações individuais, a
variabilidade, que pode ser hereditária (observe a imagem ao
lado). Além disso, o ambiente em que vivem selecionam os
indivíduos mais adaptados para determinada condição como
alimento, abrigo, parceiros reprodutivos, fuga de predadores,
entre outros. Em decorrência dessa adaptação, esse indivíduo
possui mais chances de se reproduzir e de transmitir essa
condição a seus descendentes, eliminando os indivíduos
desvantajosos para essa mesma condição. Ocorre, portanto, um
processo de seleção natural das características, uma vez que o
processo é mediado pelo ambiente.

Entretanto, o ambiente não representa um sistema constante e
estável, ao longo de tempo e espaço, o que determina interações
diferentes entre os organismos e o meio. Por meio do processo
de seleção natural, as populações se modificam ao longo do
tempo, ou seja, evoluem. O acúmulo de modificações ao longo
das gerações pode dar origem a novas espécies.

brasilescola.uol.com.br

Observe o exemplo dos roedores de pelagem
branca e preta e do predador raposa.

SELEÇÃO NATURAL - O MEIO SELECIONA O MAIS APTO A SOBREVIVER

43. Com base no texto acima, complete as lacunas sobre seleção natural que ocorre no caso da raposa e os roedores.

A) Em determinado momento do passado, deve ter existido uma população de roedores com indivíduos de pelagem
_____________________ e ______________________. Chamaremos essa população de __________________________.
B) As população de roedores ______________________ diminui mais rapidamente na presença do ___________________.
C) A pelagem ____________________ permitiu que os roedores __________________ pudessem sobreviver e deixar mais
descendentes, diferentemente, dos roedores _________________ que eram presas mais fáceis para a 
_________________.
D) Com o passar das gerações, os roedores de pelagem _______________________________________ tornaram-se mais
numerosos, reproduzindo-se mais do que os roedores de pelagem _____________________________________________.
E) Dessa maneira, a característica __________________________ teria sido selecionada e transmitida às futuras gerações.

MUTAÇÃO E VARIABILIDADE GENÉTICA - Por que há roedores de pelagem de cores diferentes? Cada população
apresenta determinado conjunto de genes, que pode ser alterado de acordo com fatores evolutivos. Assim, quanto
maior for o conjunto gênico da população, maior será a variabilidade genética. Os principais fatores evolutivos que
atuam sobre os genes da população podem ser reunidos em duas categorias: seleção natural e mutação.

As mutações são mudanças no DNA, material genético que forma os genes, os quais determinam a aparência,
comportamento e a fisiologia dos organismos, como no exemplo do DNA para cor da pelagem dos roedores. As
mutações NÃO ocorrem para adaptar o indivíduo ao ambiente. Elas ocorrem ao acaso, isto é, são aleatórias e, por
seleção natural, são mantidas quando adaptativas ou eliminadas quando desfavoráveis ao ambiente. Podem ocorrer
em células do corpo (somáticas) ou em células germinativas (gametas); neste último caso as mutações são de
fundamental importância para a evolução, pois são transmitidas aos descendentes.

44. Leia tirinha e responda em seu caderno:
A) O que é variabilidade genética?
B) Que fatores evolutivos podem ocorrer na população
de águas-vivas para formar uma nova espécie?
C) O efeito da radioatividade sobre os genes de
águas-vivas seria uma ________________________.

FONTE: tirasarmandinho.tumblr.com/post/159502284869/tirinha-original

Adaptado de sobiologia.com.br

Adaptado de pt.khanacademy.org
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“Devido ao clima inóspito, a Região Ártica permanece entre as derradeiras áreas
intocadas da Terra. O aquecimento global, porém, trouxe mudanças que são
devastadoras para a fauna, com a redução de seu habitat, em 2050 a população de
ursos-polares estará reduzida a um terço da atual.”

ec
od

eb
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.co
m.
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39. Leia o trecho da notícia abaixo e responda às perguntas em seu caderno:

A) Qual é o habitat dos ursos polares?
B) Que adaptações permitem ao urso polar sobreviver em regiões de intenso frio?
C) O que está ocasionado a redução da população dos ursos-polares?

EVOLUÇÃO- ADAPTAÇÃO E ESPECIAÇÃO 

A evolução é um processo no qual espécies semelhantes seriam descendentes de uma única espécie que teria
existido no passado, a partir de um ancestral comum, no processo chamado de especiação.

ESPECIAÇÃO - A espécie é a unidade de classificação dos seres vivos. Por exemplo, o cão é da espécie Canis
familiaris, o mosquito da dengue é da espécie Aedes aegypti, nós, seres humanos, somos da espécie Homo sapiens.
Existem muitas características em comum entre os seres humanos, como por exemplo, as atividades cerebrais, os
hormônios sexuais, as formas de obter e armazenar energia etc. Mas, apesar disso tudo, temos nossas diferenças,
como cor dos olhos, cabelos e pele, impressões digitais.

Como podemos saber se dois seres vivos pertencem a mesma espécie, se existem diferenças individuais dentro
dessa mesma espécie? Segundo o conceito biológico, indivíduos pertencem a mesma espécie quando é possível
ocorrer um cruzamento entre eles e desse cruzamento resultar descendentes viáveis e férteis.

41. Leia a tirinha e o texto e responda:
A) Qual é a categoria taxonômica que
distingue os personagens da tirinha?
___________________________________

B) A que reino pertencem os animais da
tirinha?
___________________________________

enem.estuda.com

40. Leia o texto acima e responda em seu caderno:
A) Retire do texto três espécies de seres vivos.
B) A que espécie você pertence?

Taxonomia ou classificação biológica designa o modo
como os seres vivos são agrupados e categorizados.

Atualmente, os cientistas explicam a diversidade de seres vivos como resultado da evolução biológica. Evidências
indicam que toda a diversidade de formas de vida originou-se dos primeiros seres vivos, que sofreram modificações ao
longo de bilhões de anos. O surgimento e a extinção de grupos de seres vivos são processos que ainda ocorrem.

Os fósseis de pegadas e de vestígios de organismos são evidências evolutivas que indicam, uma
existência remota de espécies extintas, como os dinossauros que viveram há cerca de 65 milhões de
anos e do surgimento da espécie humana, há cerca de 300 mil anos.

42. O fóssil humano mais antigo do Brasil (e de toda a América) é uma mulher, tem idade
aproximada de 11.500 anos e foi batizada de “Luzia”. Seus fósseis foram encontrados na
região de Lagoa Santa, em Minas Gerais.
Qual é a importância dos registros, como os fósseis, para que seja possível compreender a
evolução da espécie humana? ______________________________________________

nova-escola..com

Adaptado gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br

Uma vez que não voltaremos no tempo para entender como as espécies evoluíram, como podemos descobrir
sua existência? Como seria a sua relação com outras espécies? Como saber se foram extintas?

Registros são evidências e provas que ajudam a contar um pouco sobre a história evolutiva dos habitantes
humanos nas Américas, como sua alimentação, modo de vida e sua relação com os atuais seres humanos.

Revista Veja, n.38 - 28/09/2007, p.108-109 / texto adaptado para fins didáticos
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MAS COMO FUNCIONA EXATAMENTE A ESPECIAÇÃO?
Os indivíduos de uma mesma população, em geral, não são

idênticos entre si. Eles apresentam variações individuais, a
variabilidade, que pode ser hereditária (observe a imagem ao
lado). Além disso, o ambiente em que vivem selecionam os
indivíduos mais adaptados para determinada condição como
alimento, abrigo, parceiros reprodutivos, fuga de predadores,
entre outros. Em decorrência dessa adaptação, esse indivíduo
possui mais chances de se reproduzir e de transmitir essa
condição a seus descendentes, eliminando os indivíduos
desvantajosos para essa mesma condição. Ocorre, portanto, um
processo de seleção natural das características, uma vez que o
processo é mediado pelo ambiente.

Entretanto, o ambiente não representa um sistema constante e
estável, ao longo de tempo e espaço, o que determina interações
diferentes entre os organismos e o meio. Por meio do processo
de seleção natural, as populações se modificam ao longo do
tempo, ou seja, evoluem. O acúmulo de modificações ao longo
das gerações pode dar origem a novas espécies.

brasilescola.uol.com.br

Observe o exemplo dos roedores de pelagem 
branca e preta e do predador raposa.

SELEÇÃO NATURAL - O MEIO SELECIONA O MAIS APTO A SOBREVIVER

43. Com base no texto acima, complete as lacunas sobre seleção natural que ocorre no caso da raposa e os roedores.

A) Em determinado momento do passado, deve ter existido uma população de roedores com indivíduos de pelagem
_____________________ e ______________________. Chamaremos essa população de __________________________.
B) As população de roedores ______________________ diminui mais rapidamente na presença do ___________________.
C) A pelagem ____________________ permitiu que os roedores __________________ pudessem sobreviver e deixar mais
descendentes, diferentemente, dos roedores _________________ que eram presas mais fáceis para a
_________________.
D) Com o passar das gerações, os roedores de pelagem _______________________________________ tornaram-se mais
numerosos, reproduzindo-se mais do que os roedores de pelagem _____________________________________________.
E) Dessa maneira, a característica __________________________ teria sido selecionada e transmitida às futuras gerações.

MUTAÇÃO E VARIABILIDADE GENÉTICA - Por que há roedores de pelagem de cores diferentes? Cada população
apresenta determinado conjunto de genes, que pode ser alterado de acordo com fatores evolutivos. Assim, quanto
maior for o conjunto gênico da população, maior será a variabilidade genética. Os principais fatores evolutivos que
atuam sobre os genes da população podem ser reunidos em duas categorias: seleção natural e mutação.

As mutações são mudanças no DNA, material genético que forma os genes, os quais determinam a aparência,
comportamento e a fisiologia dos organismos, como no exemplo do DNA para cor da pelagem dos roedores. As
mutações NÃO ocorrem para adaptar o indivíduo ao ambiente. Elas ocorrem ao acaso, isto é, são aleatórias e, por
seleção natural, são mantidas quando adaptativas ou eliminadas quando desfavoráveis ao ambiente. Podem ocorrer
em células do corpo (somáticas) ou em células germinativas (gametas); neste último caso as mutações são de
fundamental importância para a evolução, pois são transmitidas aos descendentes.

44. Leia tirinha e responda em seu caderno:
A) O que é variabilidade genética?
B) Que fatores evolutivos podem ocorrer na população
de águas-vivas para formar uma nova espécie?
C) O efeito da radioatividade sobre os genes de
águas-vivas seria uma ________________________.

FONTE: tirasarmandinho.tumblr.com/post/159502284869/tirinha-original

Adaptado de sobiologia.com.br

Adaptado de pt.khanacademy.org
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Descubra para onde vamos viajar agora!

Um mapa mudo permite diferentes usos e abrange distintos conteúdos. No mapa mudo abaixo, cada continente foi representado
por uma cor. O seu desafio será localizar os continentes que estudaremos a partir de agora. Para isso, faça o que se pede.

1. Observe o mapa, localize cada continente e complete a legenda com as cores corretas.
2. No mapa, quais cores representam os Continentes Americano e Africano, respectivamente?
3. Agora, em seu caderno, escreva o nome das cores que representam os demais continentes (nome da cor + o nome do
continente).
4. Viu como é fácill? Respondendo à questão 3, você já conseguiu descobrir a localização e o nome dos continentes para onde
“viajaremos” com a Geografia em nossos próximos estudos. Um desses continentes é a Europa. Escreva o nome dos
outros continentes em seu caderno.

Querido(a) aluno(a), como você está? 
No último material de Geografia, viajamos pelo Continente Americano e pelo 

Continente Africano. Você lembra? 
O que você mais gostou de estudar sobre esses continentes? Relembre e, com 

suas palavras, escreva em seu caderno.   
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Agora que você já aprendeu a localizar os continentes no mapa-múndi, começaremos a identificar
características do Continente Europeu, do Continente Asiático e da Oceania, além de

entendermos a importância da Antártida. Tente sempre compará-los com a realidade da América do Sul e do Brasil,
especificamente, para que possa identificar semelhanças e diferenças.

Nessa “viagem”, você verá que os mapas, os gráficos e as tabelas nos ajudarão muito. Essas representações são
fundamentais para identificarmos e compreendermos as diferentes regiões do mundo, pois apresentarão informações sobre
aspectos naturais e sociais dessas áreas.

O que acha de virar um(a) “pesquisador(a)” agora? O(a) professor(a) de Geografia é um(a) eterno(a) pesquisador(a), que
viaja pelos países até mesmo sem sair do lugar. Aperte os cintos e seja sempre atento(a) e observador(a). Acredite em si, porque
você é capaz e pode contar conosco e com os(as) seus(suas) professores(as) e todos(as) de sua escola! Nunca se esqueça
disso! Nesta página, sua tarefa principal será observar o gráfico e o mapa apresentados abaixo. Após esse primeiro momento,
realize a Atividade 2.

Mapa: 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.

Gráfico: Países mais populosos do mundo (2017) 
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. 1. Analise e responda: qual é o tema principal
tratado no gráfico ao lado e no mapa abaixo?
A dica é observar o título dos dois.
2. O gráfico ao lado mostra os países mais
populosos do mundo em 2017. Elabore um
texto em forma de notícia para explicar esse
gráfico como se você fosse um(a) jornalista.
Use a sua criatividade e seus conhecimentos
de geografia!
3. O mapa abaixo é uma anamorfose.
A) O que você viu de diferente nele quando

comparado a um mapa tradicional? Descreva
com suas palavras.

B) Quais são os países que chamaram mais
a sua atenção? Por quê?
C) Pesquise e descubra o que é e para que
serve uma anamorfose.Fonte: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO); População

Mundial: Nações Unidas, 2017.
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Descubra para onde vamos viajar agora!

Um mapa mudo permite diferentes usos e abrange distintos conteúdos. No mapa mudo abaixo, cada continente foi representado
por uma cor. O seu desafio será localizar os continentes que estudaremos a partir de agora. Para isso, faça o que se pede.

1. Observe o mapa, localize cada continente e complete a legenda com as cores corretas.
2. No mapa, quais cores representam os Continentes Americano e Africano, respectivamente?
3. Agora, em seu caderno, escreva o nome das cores que representam os demais continentes (nome da cor + o nome do
continente).
4. Viu como é fácill? Respondendo à questão 3, você já conseguiu descobrir a localização e o nome dos continentes para onde
“viajaremos” com a Geografia em nossos próximos estudos. Um desses continentes é a Europa. Escreva o nome dos
outros continentes em seu caderno.

Querido(a) aluno(a), como você está? 
No último material de Geografia, viajamos pelo Continente Americano e pelo 

Continente Africano. Você lembra? 
O que você mais gostou de estudar sobre esses continentes? Relembre e, com

suas palavras, escreva em seu caderno. 
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NOAgora que você já aprendeu a localizar os continentes no mapa-múndi, começaremos a identificar
características do Continente Europeu, do Continente Asiático e da Oceania, além de

entendermos a importância da Antártida. Tente sempre compará-los com a realidade da América do Sul e do Brasil,
especificamente, para que possa identificar semelhanças e diferenças.

Nessa “viagem”, você verá que os mapas, os gráficos e as tabelas nos ajudarão muito. Essas representações são
fundamentais para identificarmos e compreendermos as diferentes regiões do mundo, pois apresentarão informações sobre
aspectos naturais e sociais dessas áreas.

O que acha de virar um(a) “pesquisador(a)” agora? O(a) professor(a) de Geografia é um(a) eterno(a) pesquisador(a), que
viaja pelos países até mesmo sem sair do lugar. Aperte os cintos e seja sempre atento(a) e observador(a). Acredite em si, porque
você é capaz e pode contar conosco e com os(as) seus(suas) professores(as) e todos(as) de sua escola! Nunca se esqueça
disso! Nesta página, sua tarefa principal será observar o gráfico e o mapa apresentados abaixo. Após esse primeiro momento,
realize a Atividade 2.

Mapa: 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.

Gráfico: Países mais populosos do mundo (2017) 
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. 1. Analise e responda: qual é o tema principal 
tratado no gráfico ao lado e no mapa abaixo?
A dica é observar o título dos dois.
2. O gráfico ao lado mostra os países mais 
populosos do mundo em 2017. Elabore um 
texto em forma de notícia para explicar esse 
gráfico como se você fosse um(a) jornalista. 
Use a sua criatividade e seus conhecimentos 
de geografia!
3. O mapa abaixo é uma anamorfose.
A) O que você viu de diferente nele quando 
comparado a um mapa tradicional? Descreva 
com suas palavras.
B) Quais são os países que chamaram mais
a sua atenção? Por quê?
C) Pesquise e descubra o que é e para que
serve uma anamorfose.Fonte: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO); População 

Mundial: Nações Unidas, 2017.
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Descubra para onde vamos viajar agora!

Um mapa mudo permite diferentes usos e abrange distintos conteúdos. No mapa mudo abaixo, cada continente foi representado
por uma cor. O seu desafio será localizar os continentes que estudaremos a partir de agora. Para isso, faça o que se pede.

1. Observe o mapa, localize cada continente e complete a legenda com as cores corretas.
2. No mapa, quais cores representam os Continentes Americano e Africano, respectivamente?
3. Agora, em seu caderno, escreva o nome das cores que representam os demais continentes (nome da cor + o nome do
continente).
4. Viu como é fácill? Respondendo à questão 3, você já conseguiu descobrir a localização e o nome dos continentes para onde
“viajaremos” com a Geografia em nossos próximos estudos. Um desses continentes é a Europa. Escreva o nome dos
outros continentes em seu caderno.

Querido(a) aluno(a), como você está? 
No último material de Geografia, viajamos pelo Continente Americano e pelo 

Continente Africano. Você lembra? 
O que você mais gostou de estudar sobre esses continentes? Relembre e, com 

suas palavras, escreva em seu caderno.   
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Agora que você já aprendeu a localizar os continentes no mapa-múndi, começaremos a identificar
características do Continente Europeu, do Continente Asiático e da Oceania, além de

entendermos a importância da Antártida. Tente sempre compará-los com a realidade da América do Sul e do Brasil,
especificamente, para que possa identificar semelhanças e diferenças.

Nessa “viagem”, você verá que os mapas, os gráficos e as tabelas nos ajudarão muito. Essas representações são
fundamentais para identificarmos e compreendermos as diferentes regiões do mundo, pois apresentarão informações sobre
aspectos naturais e sociais dessas áreas.

O que acha de virar um(a) “pesquisador(a)” agora? O(a) professor(a) de Geografia é um(a) eterno(a) pesquisador(a), que
viaja pelos países até mesmo sem sair do lugar. Aperte os cintos e seja sempre atento(a) e observador(a). Acredite em si, porque
você é capaz e pode contar conosco e com os(as) seus(suas) professores(as) e todos(as) de sua escola! Nunca se esqueça
disso! Nesta página, sua tarefa principal será observar o gráfico e o mapa apresentados abaixo. Após esse primeiro momento,
realize a Atividade 2.

Mapa: 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.

Gráfico: Países mais populosos do mundo (2017) 
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. 1. Analise e responda: qual é o tema principal
tratado no gráfico ao lado e no mapa abaixo?
A dica é observar o título dos dois.
2. O gráfico ao lado mostra os países mais
populosos do mundo em 2017. Elabore um
texto em forma de notícia para explicar esse
gráfico como se você fosse um(a) jornalista.
Use a sua criatividade e seus conhecimentos
de geografia!
3. O mapa abaixo é uma anamorfose.
A) O que você viu de diferente nele quando

comparado a um mapa tradicional? Descreva
com suas palavras.

B) Quais são os países que chamaram mais
a sua atenção? Por quê?
C) Pesquise e descubra o que é e para que
serve uma anamorfose.Fonte: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO); População

Mundial: Nações Unidas, 2017.
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Descubra para onde vamos viajar agora!

Um mapa mudo permite diferentes usos e abrange distintos conteúdos. No mapa mudo abaixo, cada continente foi representado
por uma cor. O seu desafio será localizar os continentes que estudaremos a partir de agora. Para isso, faça o que se pede.

1. Observe o mapa, localize cada continente e complete a legenda com as cores corretas.
2. No mapa, quais cores representam os Continentes Americano e Africano, respectivamente?
3. Agora, em seu caderno, escreva o nome das cores que representam os demais continentes (nome da cor + o nome do
continente).
4. Viu como é fácill? Respondendo à questão 3, você já conseguiu descobrir a localização e o nome dos continentes para onde
“viajaremos” com a Geografia em nossos próximos estudos. Um desses continentes é a Europa. Escreva o nome dos
outros continentes em seu caderno.

Querido(a) aluno(a), como você está? 
No último material de Geografia, viajamos pelo Continente Americano e pelo 

Continente Africano. Você lembra? 
O que você mais gostou de estudar sobre esses continentes? Relembre e, com

suas palavras, escreva em seu caderno. 
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NOAgora que você já aprendeu a localizar os continentes no mapa-múndi, começaremos a identificar
características do Continente Europeu, do Continente Asiático e da Oceania, além de

entendermos a importância da Antártida. Tente sempre compará-los com a realidade da América do Sul e do Brasil,
especificamente, para que possa identificar semelhanças e diferenças.

Nessa “viagem”, você verá que os mapas, os gráficos e as tabelas nos ajudarão muito. Essas representações são
fundamentais para identificarmos e compreendermos as diferentes regiões do mundo, pois apresentarão informações sobre
aspectos naturais e sociais dessas áreas.

O que acha de virar um(a) “pesquisador(a)” agora? O(a) professor(a) de Geografia é um(a) eterno(a) pesquisador(a), que
viaja pelos países até mesmo sem sair do lugar. Aperte os cintos e seja sempre atento(a) e observador(a). Acredite em si, porque
você é capaz e pode contar conosco e com os(as) seus(suas) professores(as) e todos(as) de sua escola! Nunca se esqueça
disso! Nesta página, sua tarefa principal será observar o gráfico e o mapa apresentados abaixo. Após esse primeiro momento,
realize a Atividade 2.

Mapa: 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.

Gráfico: Países mais populosos do mundo (2017) 
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. 1. Analise e responda: qual é o tema principal 
tratado no gráfico ao lado e no mapa abaixo?
A dica é observar o título dos dois.
2. O gráfico ao lado mostra os países mais 
populosos do mundo em 2017. Elabore um 
texto em forma de notícia para explicar esse 
gráfico como se você fosse um(a) jornalista. 
Use a sua criatividade e seus conhecimentos 
de geografia!
3. O mapa abaixo é uma anamorfose.
A) O que você viu de diferente nele quando 
comparado a um mapa tradicional? Descreva 
com suas palavras.
B) Quais são os países que chamaram mais
a sua atenção? Por quê?
C) Pesquise e descubra o que é e para que
serve uma anamorfose.Fonte: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO); População 

Mundial: Nações Unidas, 2017.
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Mapa Político da Europa 

A seguir, apresentamos o Mapa mudo da Europa e, no Mural de Geografia, o Mapa Político, que 
recebemos da aluna Giovanna Ferreira dos Santos em resposta a uma atividade do Material.

Observe os dois mapas, leia o relato de experiência, que a aluna nos enviou junto com o mapa e faça o que se pede.
Quais são os países da Europa que você gostaria de visitar? Por quê? Localize, pelo menos, cinco países que tenha vontade
de conhecer. Escreva o nome e pinte o território desses países no mapa.
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Aluna: Giovanna Ferreira dos Santos. 
Escola Municipal Jornalista Campos  Ribeiro (E/CRE – 07.06.003). 

“(...) Eu só coloquei o nome dos países e não foi nem de todos, apenas de alguns.
Vou falar um pouco de como eu fiz. Bom, primeiramente contornei com uma
canetinha preta todos os países do Continente Europeu. Em seguida eu pintei todos
os países com cores diferentes para que possamos diferenciar todos. Usei as cores:
lilás, verde, amarelo, rosa e laranja além do azul, que eu pintei os mares e o oceano.
E por fim eu só escrevi com uma caneta preta esferográfica e com letrinhas bem
pequenas os nomes dos países. Esse foi meu desafio. Espero mesmo que gostem”.

MURAL DE GEOGRAFIA

Relato de experiência da aluna sobre a elaboração do mapa

A aluna Giovanna nos explicou como fez o mapa ao lado. Caso queira, você
também poderá elaborar o seu mapa da Europa em seu caderno ou em uma folha sem
pauta. Você encontrará o mapa político da Europa na internet ou em um livro de
Geografia da sua série. O site do IBGE é um bom local para você fazer a sua pesquisa.
No link a seguir, você acessará a um Atlas do IBGE e encontrará o Mapa da Europa na
página 43: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101627.pdf. Bom estudo! Aluna: Giovanna Ferreira dos Santos.

Escola Municipal Jornalista Campos  Ribeiro (E/CRE – 07.06.003). 

Mapa Mudo do Continente Europeu

Viram como os mapas, as tabelas e os gráficos são importantes para nós? E eles não
são usados apenas na Geografia. Certamente, você já os viu em livros e nas aulas de História, Matemática e Ciências, por
exemplo. Sem falar que sempre aparecem nos telejornais e na internet. O que aprendemos aqui está ligado à nossa realidade e ao
nosso cotidiano. Sempre fiquem atentos e observem!

Nossa próxima parada será no Continente Europeu, que foi localizado na primeira página do nosso material. Sendo
necessário, volte lá para relembrar, porque vamos estudar esse continente agora. Copa do Mundo, Liga dos Campeões da
UEFA (União das Associações Europeias de Futebol), Torre Eiffel (Paris), Veneza (Itália)... do que mais você lembra quando
falamos sobre o Continente Europeu? Sobre quais lugares, eventos e/ou fatos ocorridos nos países, que o formam, você já ouviu
falar? Pense e escreva livremente em seu caderno.
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Modelo de Roteiro de Viagem

Destino: Duração da viagem:

Data e horário do voo de 
ida:

Informações do Hotel:

Data e horário do voo de 
volta:

Data 1 O que fazer? Onde
ir e como chegar? 
(país e cidade)?

Características dos lugares

Data 2 O que fazer? Onde
ir e como chegar
(país e cidade)?

Características dos lugares

Data 3 O que fazer? Onde
ir e como chegar
(país e cidade)?

Características dos lugares

Nessa atividade, o seu desafio será
elaborar um roteiro de viagem para a
Europa. Você deverá conhecer, pelo menos,
dois países da Europa. Essa viagem será
realizada com os(as) seus(suas) responsáveis
e irmãos(as) ou outros(as) parentes. Vocês
serão aventureiros(as), que querem fazer
trilhas e conhecer melhor características
naturais do Continente Europeu.
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.

Ao escrever o roteiro, você deverá
observar pontos fundamentais descritos no
texto acima. Para começar, não se esqueça
de pesquisar características naturais dos dois
países que você visitará. Ao final, preencha
o quadro apresentado ao lado em seu
caderno.

https://bit.ly/32K0b8Z

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 (disponibilidade, valor, localização e serviços).

PLANEJANDO A MINHA VIAGEM PARA A EUROPA!

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?

Pesquise e use os conhecimentos de Geografia que você já tem para estudar
características naturais (clima, relevo e vegetação) dos países que você visitará. Você usará
os seus conhecimentos em Matemática para tentar gastar o menos possível e aproveitar
bastante o tempo e os lugares, que pretende conhecer. Pense, também, em como fará para
se comunicar nos países para os quais viajará. Para isso, caso seja possível, converse com
professores de Língua Estrangeira de sua escola para saber quais frases e palavras deverá
aprender para estabelecer uma comunicação básica durante a viagem.

Fonte: Adaptado de Skyscanner. Disponível em:
https://www.skyscanner.com.br. Acesso em 15/05/21.

Alpes Suíços

Alemanha: Floresta Negra.

Portugal: Algarve

https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org

Como já destacamos, é importante conhecer características naturais e sociais dos
continentes e as especificidades dos países. Sobre os aspectos naturais, os domínios
morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza
(relevo, vegetação e clima), que se relacionam e se integram, formando paisagens como as
que podemos ver nas imagens ao lado.

Para estudar as características naturais do Continente Europeu, você vai imaginar que
viajará por esse continente. Você será um(a) viajante com perfil aventureiro, que buscará
conhecer florestas, fazer trilhas e descobrir cachoeiras.

O local de saída será a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a viagem será Brasil (Rio de
Janeiro) – Europa (país que você escolherá para visitar primeiro). No retorno, você sairá
do último país a ser visitado na Europa, voltando para a cidade do Rio de Janeiro
(Brasil). Serão 15 dias de viagem no total.
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Mapa Político da Europa 

A seguir, apresentamos o Mapa mudo da Europa e, no Mural de Geografia, o Mapa Político,
que recebemos da aluna Giovanna Ferreira dos Santos em resposta a uma atividade do
Material.

Observe os dois mapas, leia o relato de experiência, que a aluna nos enviou junto com o mapa e faça o que se pede.
Quais são os países da Europa que você gostaria de visitar? Por quê? Localize, pelo menos, cinco países que tenha vontade
de conhecer. Escreva o nome e pinte o território desses países no mapa.
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Aluna: Giovanna Ferreira dos Santos. 
Escola Municipal Jornalista Campos Ribeiro (E/CRE – 07. 6.003). 

“(...) Eu só coloquei o nome dos países e não foi nem de todos, apenas de alguns.
Vou falar um pouco de como eu fiz. Bom, primeiramente contornei com uma
canetinha preta todos os países do Continente Europeu. Em seguida eu pintei todos
os países com cores diferentes para que possamos diferenciar todos. Usei as cores:
lilás, verde, amarelo, rosa e laranja além do azul, que eu pintei os mares e o oceano.
E por fim eu só escrevi com uma caneta preta esferográfica e com letrinhas bem
pequenas os nomes dos países. Esse foi meu desafio. Espero mesmo que gostem”.

MURAL DE GEOGRAFIA

Relato de experiência da aluna sobre a elaboração do mapa

A aluna Giovanna nos explicou como fez o mapa ao lado. Caso queira, você
também poderá elaborar o seu mapa da Europa em seu caderno ou em uma folha sem
pauta. Você encontrará o mapa político da Europa na internet ou em um livro de
Geografia da sua série. O site do IBGE é um bom local para você fazer a sua pesquisa.
No link a seguir, você acessará a um Atlas do IBGE e encontrará o Mapa da Europa na
página 43: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101627.pdf. Bom estudo! Aluna: Giovanna Ferreira dos Santos.

Escola Municipal Jornalista Campos Ribeiro (E/CRE – 07. 6.003).

Mapa Mudo do Continente Europeu

Viram como os mapas, as tabelas e os gráficos são importantes para nós? E eles não
são usados apenas na Geografia. Certamente, você já os viu em livros e nas aulas de História, Matemática e Ciências, por
exemplo. Sem falar que sempre aparecem nos telejornais e na internet. O que aprendemos aqui está ligado à nossa realidade e ao
nosso cotidiano. Sempre fiquem atentos e observem!

Nossa próxima parada será no Continente Europeu, que foi localizado na primeira página do nosso material. Sendo
necessário, volte lá para relembrar, porque vamos estudar esse continente agora. Copa do Mundo, Liga dos Campeões da
UEFA (União das Associações Europeias de Futebol), Torre Eiffel (Paris), Veneza (Itália)... do que mais você lembra quando
falamos sobre o Continente Europeu? Sobre quais lugares, eventos e/ou fatos ocorridos nos países, que o formam, você já ouviu
falar? Pense e escreva livremente em seu caderno.
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Modelo de Roteiro de Viagem

Destino: Duração da viagem:

Data e horário do voo de 
ida:

Informações do Hotel:

Data e horário do voo de 
volta:

Data 1 O que fazer? Onde
ir e como chegar? 
(país e cidade)?

Características dos lugares

Data 2 O que fazer? Onde
ir e como chegar 
(país e cidade)?

Características dos lugares

Data 3 O que fazer? Onde
ir e como chegar 
(país e cidade)?

Características dos lugares

Nessa atividade, o seu desafio será
elaborar um roteiro de viagem para a
Europa. Você deverá conhecer, pelo menos,
dois países da Europa. Essa viagem será
realizada com os(as) seus(suas) responsáveis
e irmãos(as) ou outros(as) parentes. Vocês
serão aventureiros(as), que querem fazer
trilhas e conhecer melhor características
naturais do Continente Europeu.
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.

Ao escrever o roteiro, você deverá
observar pontos fundamentais descritos no
texto acima. Para começar, não se esqueça
de pesquisar características naturais dos dois
países que você visitará. Ao final, preencha
o quadro apresentado ao lado em seu
caderno.

https://bit.ly/32K0b8Z

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 (disponibilidade, valor, localização e serviços).

PLANEJANDO A MINHA VIAGEM PARA A EUROPA!

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?

Pesquise e use os conhecimentos de Geografia que você já tem para estudar
características naturais (clima, relevo e vegetação) dos países que você visitará. Você usará
os seus conhecimentos em Matemática para tentar gastar o menos possível e aproveitar
bastante o tempo e os lugares, que pretende conhecer. Pense, também, em como fará para
se comunicar nos países para os quais viajará. Para isso, caso seja possível, converse com
professores de Língua Estrangeira de sua escola para saber quais frases e palavras deverá
aprender para estabelecer uma comunicação básica durante a viagem.

Fonte: Adaptado de Skyscanner. Disponível em: 
https://www.skyscanner.com.br. Acesso em 15/05/21.

Alpes Suíços 

Alemanha: Floresta Negra 

Portugal: Algarve

https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org

Como já destacamos, é importante conhecer características naturais e sociais dos
continentes e as especificidades dos países. Sobre os aspectos naturais, os domínios
morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza
(relevo, vegetação e clima), que se relacionam e se integram, formando paisagens como as
que podemos ver nas imagens ao lado.

Para estudar as características naturais do Continente Europeu, você vai imaginar que
viajará por esse continente. Você será um(a) viajante com perfil aventureiro, que buscará
conhecer florestas, fazer trilhas e descobrir cachoeiras.

O local de saída será a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a viagem será Brasil (Rio de
Janeiro) – Europa (país que você escolherá para visitar primeiro). No retorno, você sairá
do último país a ser visitado na Europa, voltando para a cidade do Rio de Janeiro
(Brasil). Serão 15 dias de viagem no total.
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Mapa Político da Europa 

A seguir, apresentamos o Mapa mudo da Europa e, no Mural de Geografia, o Mapa Político, que 
recebemos da aluna Giovanna Ferreira dos Santos em resposta a uma atividade do Material.

Observe os dois mapas, leia o relato de experiência, que a aluna nos enviou junto com o mapa e faça o que se pede.
Quais são os países da Europa que você gostaria de visitar? Por quê? Localize, pelo menos, cinco países que tenha vontade
de conhecer. Escreva o nome e pinte o território desses países no mapa.
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Aluna: Giovanna Ferreira dos Santos. 
Escola Municipal Jornalista Campos  Ribeiro (E/CRE – 07.06.003). 

“(...) Eu só coloquei o nome dos países e não foi nem de todos, apenas de alguns.
Vou falar um pouco de como eu fiz. Bom, primeiramente contornei com uma
canetinha preta todos os países do Continente Europeu. Em seguida eu pintei todos
os países com cores diferentes para que possamos diferenciar todos. Usei as cores:
lilás, verde, amarelo, rosa e laranja além do azul, que eu pintei os mares e o oceano.
E por fim eu só escrevi com uma caneta preta esferográfica e com letrinhas bem
pequenas os nomes dos países. Esse foi meu desafio. Espero mesmo que gostem”.

MURAL DE GEOGRAFIA

Relato de experiência da aluna sobre a elaboração do mapa

A aluna Giovanna nos explicou como fez o mapa ao lado. Caso queira, você
também poderá elaborar o seu mapa da Europa em seu caderno ou em uma folha sem
pauta. Você encontrará o mapa político da Europa na internet ou em um livro de
Geografia da sua série. O site do IBGE é um bom local para você fazer a sua pesquisa.
No link a seguir, você acessará a um Atlas do IBGE e encontrará o Mapa da Europa na
página 43: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101627.pdf. Bom estudo! Aluna: Giovanna Ferreira dos Santos.

Escola Municipal Jornalista Campos  Ribeiro (E/CRE – 07.06.003). 

Mapa Mudo do Continente Europeu

Viram como os mapas, as tabelas e os gráficos são importantes para nós? E eles não
são usados apenas na Geografia. Certamente, você já os viu em livros e nas aulas de História, Matemática e Ciências, por
exemplo. Sem falar que sempre aparecem nos telejornais e na internet. O que aprendemos aqui está ligado à nossa realidade e ao
nosso cotidiano. Sempre fiquem atentos e observem!

Nossa próxima parada será no Continente Europeu, que foi localizado na primeira página do nosso material. Sendo
necessário, volte lá para relembrar, porque vamos estudar esse continente agora. Copa do Mundo, Liga dos Campeões da
UEFA (União das Associações Europeias de Futebol), Torre Eiffel (Paris), Veneza (Itália)... do que mais você lembra quando
falamos sobre o Continente Europeu? Sobre quais lugares, eventos e/ou fatos ocorridos nos países, que o formam, você já ouviu
falar? Pense e escreva livremente em seu caderno.
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Modelo de Roteiro de Viagem

Destino: Duração da viagem:

Data e horário do voo de 
ida:

Informações do Hotel:

Data e horário do voo de 
volta:

Data 1 O que fazer? Onde
ir e como chegar? 
(país e cidade)?

Características dos lugares

Data 2 O que fazer? Onde
ir e como chegar
(país e cidade)?

Características dos lugares

Data 3 O que fazer? Onde
ir e como chegar
(país e cidade)?

Características dos lugares

Nessa atividade, o seu desafio será
elaborar um roteiro de viagem para a
Europa. Você deverá conhecer, pelo menos,
dois países da Europa. Essa viagem será
realizada com os(as) seus(suas) responsáveis
e irmãos(as) ou outros(as) parentes. Vocês
serão aventureiros(as), que querem fazer
trilhas e conhecer melhor características
naturais do Continente Europeu.
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.

Ao escrever o roteiro, você deverá
observar pontos fundamentais descritos no
texto acima. Para começar, não se esqueça
de pesquisar características naturais dos dois
países que você visitará. Ao final, preencha
o quadro apresentado ao lado em seu
caderno.

https://bit.ly/32K0b8Z

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 (disponibilidade, valor, localização e serviços).

PLANEJANDO A MINHA VIAGEM PARA A EUROPA!

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?

Pesquise e use os conhecimentos de Geografia que você já tem para estudar
características naturais (clima, relevo e vegetação) dos países que você visitará. Você usará
os seus conhecimentos em Matemática para tentar gastar o menos possível e aproveitar
bastante o tempo e os lugares, que pretende conhecer. Pense, também, em como fará para
se comunicar nos países para os quais viajará. Para isso, caso seja possível, converse com
professores de Língua Estrangeira de sua escola para saber quais frases e palavras deverá
aprender para estabelecer uma comunicação básica durante a viagem.

Fonte: Adaptado de Skyscanner. Disponível em:
https://www.skyscanner.com.br. Acesso em 15/05/21.

Alpes Suíços

Alemanha: Floresta Negra.

Portugal: Algarve

https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org

Como já destacamos, é importante conhecer características naturais e sociais dos
continentes e as especificidades dos países. Sobre os aspectos naturais, os domínios
morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza
(relevo, vegetação e clima), que se relacionam e se integram, formando paisagens como as
que podemos ver nas imagens ao lado.

Para estudar as características naturais do Continente Europeu, você vai imaginar que
viajará por esse continente. Você será um(a) viajante com perfil aventureiro, que buscará
conhecer florestas, fazer trilhas e descobrir cachoeiras.

O local de saída será a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a viagem será Brasil (Rio de
Janeiro) – Europa (país que você escolherá para visitar primeiro). No retorno, você sairá
do último país a ser visitado na Europa, voltando para a cidade do Rio de Janeiro
(Brasil). Serão 15 dias de viagem no total.
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Mapa Político da Europa 

A seguir, apresentamos o Mapa mudo da Europa e, no Mural de Geografia, o Mapa Político,
que recebemos da aluna Giovanna Ferreira dos Santos em resposta a uma atividade do
Material.

Observe os dois mapas, leia o relato de experiência, que a aluna nos enviou junto com o mapa e faça o que se pede.
Quais são os países da Europa que você gostaria de visitar? Por quê? Localize, pelo menos, cinco países que tenha vontade
de conhecer. Escreva o nome e pinte o território desses países no mapa.
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Aluna: Giovanna Ferreira dos Santos. 
Escola Municipal Jornalista Campos Ribeiro (E/CRE – 07. 6.003). 

“(...) Eu só coloquei o nome dos países e não foi nem de todos, apenas de alguns.
Vou falar um pouco de como eu fiz. Bom, primeiramente contornei com uma
canetinha preta todos os países do Continente Europeu. Em seguida eu pintei todos
os países com cores diferentes para que possamos diferenciar todos. Usei as cores:
lilás, verde, amarelo, rosa e laranja além do azul, que eu pintei os mares e o oceano.
E por fim eu só escrevi com uma caneta preta esferográfica e com letrinhas bem
pequenas os nomes dos países. Esse foi meu desafio. Espero mesmo que gostem”.

MURAL DE GEOGRAFIA

Relato de experiência da aluna sobre a elaboração do mapa

A aluna Giovanna nos explicou como fez o mapa ao lado. Caso queira, você
também poderá elaborar o seu mapa da Europa em seu caderno ou em uma folha sem
pauta. Você encontrará o mapa político da Europa na internet ou em um livro de
Geografia da sua série. O site do IBGE é um bom local para você fazer a sua pesquisa.
No link a seguir, você acessará a um Atlas do IBGE e encontrará o Mapa da Europa na
página 43: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101627.pdf. Bom estudo! Aluna: Giovanna Ferreira dos Santos.

Escola Municipal Jornalista Campos Ribeiro (E/CRE – 07. 6.003).

Mapa Mudo do Continente Europeu

Viram como os mapas, as tabelas e os gráficos são importantes para nós? E eles não
são usados apenas na Geografia. Certamente, você já os viu em livros e nas aulas de História, Matemática e Ciências, por
exemplo. Sem falar que sempre aparecem nos telejornais e na internet. O que aprendemos aqui está ligado à nossa realidade e ao
nosso cotidiano. Sempre fiquem atentos e observem!

Nossa próxima parada será no Continente Europeu, que foi localizado na primeira página do nosso material. Sendo
necessário, volte lá para relembrar, porque vamos estudar esse continente agora. Copa do Mundo, Liga dos Campeões da
UEFA (União das Associações Europeias de Futebol), Torre Eiffel (Paris), Veneza (Itália)... do que mais você lembra quando
falamos sobre o Continente Europeu? Sobre quais lugares, eventos e/ou fatos ocorridos nos países, que o formam, você já ouviu
falar? Pense e escreva livremente em seu caderno.
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Modelo de Roteiro de Viagem

Destino: Duração da viagem:

Data e horário do voo de 
ida:

Informações do Hotel:

Data e horário do voo de 
volta:

Data 1 O que fazer? Onde
ir e como chegar? 
(país e cidade)?

Características dos lugares

Data 2 O que fazer? Onde
ir e como chegar 
(país e cidade)?

Características dos lugares

Data 3 O que fazer? Onde
ir e como chegar 
(país e cidade)?

Características dos lugares

Nessa atividade, o seu desafio será
elaborar um roteiro de viagem para a
Europa. Você deverá conhecer, pelo menos,
dois países da Europa. Essa viagem será
realizada com os(as) seus(suas) responsáveis
e irmãos(as) ou outros(as) parentes. Vocês
serão aventureiros(as), que querem fazer
trilhas e conhecer melhor características
naturais do Continente Europeu.
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.

Ao escrever o roteiro, você deverá
observar pontos fundamentais descritos no
texto acima. Para começar, não se esqueça
de pesquisar características naturais dos dois
países que você visitará. Ao final, preencha
o quadro apresentado ao lado em seu
caderno.

https://bit.ly/32K0b8Z

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 (disponibilidade, valor, localização e serviços).

PLANEJANDO A MINHA VIAGEM PARA A EUROPA!

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?

Pesquise e use os conhecimentos de Geografia que você já tem para estudar
características naturais (clima, relevo e vegetação) dos países que você visitará. Você usará
os seus conhecimentos em Matemática para tentar gastar o menos possível e aproveitar
bastante o tempo e os lugares, que pretende conhecer. Pense, também, em como fará para
se comunicar nos países para os quais viajará. Para isso, caso seja possível, converse com
professores de Língua Estrangeira de sua escola para saber quais frases e palavras deverá
aprender para estabelecer uma comunicação básica durante a viagem.

Fonte: Adaptado de Skyscanner. Disponível em: 
https://www.skyscanner.com.br. Acesso em 15/05/21.

Alpes Suíços 

Alemanha: Floresta Negra 

Portugal: Algarve

https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org

Como já destacamos, é importante conhecer características naturais e sociais dos
continentes e as especificidades dos países. Sobre os aspectos naturais, os domínios
morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza
(relevo, vegetação e clima), que se relacionam e se integram, formando paisagens como as
que podemos ver nas imagens ao lado.

Para estudar as características naturais do Continente Europeu, você vai imaginar que
viajará por esse continente. Você será um(a) viajante com perfil aventureiro, que buscará
conhecer florestas, fazer trilhas e descobrir cachoeiras.

O local de saída será a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a viagem será Brasil (Rio de
Janeiro) – Europa (país que você escolherá para visitar primeiro). No retorno, você sairá
do último país a ser visitado na Europa, voltando para a cidade do Rio de Janeiro
(Brasil). Serão 15 dias de viagem no total.
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Os contos populares são tão antigos quanto a própria civilização
humana. Uma síntese do falado e do escrito, uma fusão de
diferentes versões para a mesma história.

O conto da Cinderela, por exemplo, apareceu na China antiga e
no Egito antigo. Os detalhes da narrativa mudam, dependendo das
origens culturais de quem está contando a história. No Egito, o
sapatinho da Cinderela é de couro vermelho; já nas Índias
Ocidentais é uma fruta-pão e não uma abóbora que é transformada
em carruagem.

Repleta de mitos e belas paisagens, a Floresta Negra alemã,
que foi apresentada em uma das imagens da página anterior, foi
cenário para grandes histórias infantojuvenis. Seus autores, os
irmãos Grimm, usaram essa floresta como cenário para muitas
fábulas que criaram. A Floresta Negra ou Schwarzwald está
localizada no Sudoeste da Alemanha, no estado de Baden-
Württemberg. Fica em uma região montanhosa e possui uma
vegetação densa.

Alemanha, Áustria, Espanha, Portugal e Itália são
alguns dos mais de vinte e cinco países, que compõem a
União Europeia (UE). Uma mistura de motivos políticos
e econômicos faz com que países se unam em blocos.

Aproveitando que estávamos falando sobre meio
ambiente, apresentamos acima um trecho de uma notícia
sobre questões ambientais na União Europeia. O
trecho é falso ou verdadeiro? Como ter certeza?

Viu que abaixo do trecho apresentado temos a
fonte dele? Isto é, tem o nome do site e o link de onde
foi retirado. Tem fonte? Essa fonte é confiável? Essas
são algumas das perguntas que você tem que se fazer
não só para verificar se uma notícia é falsa ou
verdadeira, mas para realizar as pesquisas solicitadas
nos trabalhos de Geografia e de outras disciplinas.

Afinal, estamos na Era das Fake News, um período
em que qualquer um pode criar e compartilhar
informações falsas em poucos minutos sob a forma de
texto, áudio ou vídeo.

Verdade ou Fake? 
Mural de Notícias sobre a União Europeia

Leia o “Mural de Notícias sobre a União Europeia” e,
depois de realizar uma pesquisa sobre o assunto, faça o que
se pede.
1. Em seu caderno, identifique quais são as afirmações
verdadeiras e quais são as afirmações falsas. Caso não
saiba a resposta, pesquise os temas na internet.
2. Ao identificar alguma alternativa falsa, faça a correção e
reescreva a notícia de forma correta em seu caderno.

Notícia 2: A União Europeia alertou que, além da pandemia
do novo coronavírus (Sars-CoV-2), enfrenta uma infodemia
por conta das notícias falsas.

Notícia 3: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
as notícias falsas alcançam, sobretudo, pessoas ricas,
alimentando medos e ansiedades durante a pandemia.

Notícia 4: Desde o auge da crise migratória de 2015, a União
Europeia deixou de controlar os fluxos migratórios para a
Europa, permitindo que as pessoas entrem livremente.

Notícia 1: Diferente do Mercosul, na União Europeia (UE), é
fácil para a população visualizar o efeito do bloco em suas
vidas. Lá, há o livre trânsito entre mercadorias, pessoas,
serviços e a maioria dos países utiliza a mesma moeda, o
Euro.

A Floresta Negra (Alemanha) e os 
Contos de Fadas dos irmãos Grimm

Fonte: Adaptado da National Geographic. Disponível em: https://bit.ly/2GafJey. 
Acesso em 26/05/21.

Fonte: Adaptado de Segredos do Mundo. Disponível em: https://bit.ly/2ERHZ56 
Acesso em 26/05/21.

  Assim como em grande parte da Europa, a Floresta Negra 
perdeu uma parte significativa de sua vegetação original ao 
longo dos séculos. O  seu reflorestamento foi feito, sobretudo, 
com árvores coníferas. Pesquise na internet e em livros e, em 
seu caderno, responda às questões a seguir.

1. Por que a Floresta Negra e grande parte da Europa perderam
sua vegetação original?
2. Em sua opinião, por que é fundamental que os países cuidem
do meio ambiente e busquem se desenvolver de forma
sustentável? Boa pesquisa!

Fonte: Omelete. Disponível em: https://www.omelete.com.br/filmes/criticas/maria-e-
joao-o-conto-das-bruxas. Acesso em: 26/05/21. 

Ilustração de 1927 para o Conto 
João e Maria. Há muitos anos, duas 
crianças, João e Maria, viviam com 
seu pai e sua madrasta próximos a 
uma floresta. O pai era lenhador e 

os tempos eram de escassez. 
Devido a um plano elaborado pela 

madrasta, as crianças foram 
abandonadas na floresta.
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Da Floresta Negra Alemã à União Europeia 
“União Europeia está aquém de metas para proteger  

natureza.(...) bloco não deve cumprir metas ambientais”. 
Fonte: Adaptado da Agência Brasil (20/10/20). Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 17/05/21. 

 E aí? Como foi a sua viagem 
para a Europa realizada na Atividade 
anterior? Agora, faremos um 
rápido passeio pelo mundo dos 
Contos de Fadas.
 Você, provavelmente, conhece ou 
já ouviu falar nas famosas 
histórias infantojuvenis a 
seguir: Chapeuzinho Vermelho, João 
e Maria e Cinderela. Inclusive, 
algumas dessas históricas foram 
reescritas e transformadas em filmes 
como é o  caso de João e Maria. 
Após render os mais variados filmes, 
ganhou um ar de horror artístico em 
“Maria e João: O Conto das Bruxas.”
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Fonte: Adaptado de Super Interessante (31/01/20). Disponível em: https://super.abril.com.br/. Acesso em: 18/05/21.
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Mais de três anos depois do referendo que decidiu o destino do país, o Reino Unido saiu da União Europeia (UE) em 2020. Só
nas eleições de 2019 que o conservador Boris Jhonson conseguiu maioria no Parlamento Britânico e aprovou o acordo que
retirou o país oficialmente do grupo. Brexit é uma abreviação para “Britsh exit” (“saída britânica”). Esse é o termo mais usado para
falar da decisão do Reino Unido de deixar o bloco. Boa parte da população considerava que o Reino Unido estava perdendo suas
características culturais, que havia muitos imigrantes e que a União Europeia tem muitas regras, além de considerarem que o Reino
Unido perdia ao ter que colaborar quando países do bloco entravam em crise como foi o caso da Grécia.

Enquanto o Reino Unido se prepara para seguir em frente isolado, setores de outros países discutem a possibilidade de trilhar o
mesmo caminho. A França é apontada como uma das possíveis sucessoras do Reino Unido nessa jornada. O movimento tem até
um nome parecido: “Frexit”. Mas, apesar das especulações, por enquanto, a probabilidade de perdas para o grupo não parece
muito alta.

A União Europeia é o bloco de integração entre países
mais avançado do mundo, contando com acordos de livre-
comércio, livre circulação de pessoas, moeda única e
Parlamento unificado (embora nem todos os países-membros
participem de todas essas instâncias). Porém, os críticos do
bloco afirmam que sua estrutura é muito burocrática e cara;
suas normas ferem a soberania dos países-membros e a
política de livre circulação incentiva a migração desenfreada.
Trata-se do que chamamos de euroceticismo.

Há eurocéticos de diversas ideologias. Eurocéticos de esquerda argumentam que o bloco é neoliberal demais, promovendo
privatizações. Já os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as fronteiras abertas do bloco. O último
grupo ganhou força após a crise migratória de 2016, momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a
Europa como um de seus principais destinos.

Os eurocéticos não acreditam que a integração europeia
seja tão positiva. Existem eurocéticos “suaves’, que pedem
reformas na estrutura do bloco e dissolução do poder central
para os Estados Membros. E existem os eurocéticos
“hardcore” (extremistas), que pedem o fim da União Europeia
ou, pelo menos, a saída de seus países dela.

3. Considerando os grupos acima, de qual você faria parte? Por quê? Aproveite para debater esse assunto com
seus(suas)responsáveis ou com seus(suas) colegas de turma sob a orientação do(da) seu(sua) professor(a). Para fundamentar a
sua posição, sendo possível, pesquise mais sobre o assunto.

No texto acima, vemos posicionamentos diferentes quanto à permanência ou quanto à saída da União Europeia. Os grupos que
defendem a permanência enxergam os benefícios de se fazer parte desse bloco econômico. Os que defendem a saída do bloco,
consideram que os prejuízos/desvantagens são maiores do que as vantagens. E, ainda há os que defendem a permanência, mas
apontam para a necessidade de mudanças e adequações. Baseado no texto, reflita e responda às perguntas a seguir em seu
caderno.

1. Que mensagem a imagem acima quer passar? Descreva com suas palavras.

2. Releia o texto e copie um trecho, que possa justificar o posicionamento de cada grupo a seguir.
A) Grupo dos que desejam permanecer na União Europeia.
B) Grupo dos “eurocéticos suaves”, que reivindicam reformas no bloco.
C) Grupo dos “eurocéticos hardcore”, que pedem o fim da União Europeia ou, pelo menos, a saída de seus países dela.

4. De maneira geral, a xenofobia é a aversão ao que vem de fora, a desconfiança em relação a pessoas que vêm de outro país
com cultura, hábitos ou religião diferentes, por exemplo. Analisando o texto, em quais trechos você percebeu a existência de
xenofobia? Explique sua resposta.

Após muitas negociações, o Brexit aconteceu.
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Os contos populares são tão antigos quanto a própria civilização
humana. Uma síntese do falado e do escrito, uma fusão de
diferentes versões para a mesma história.

O conto da Cinderela, por exemplo, apareceu na China antiga e
no Egito antigo. Os detalhes da narrativa mudam, dependendo das
origens culturais de quem está contando a história. No Egito, o
sapatinho da Cinderela é de couro vermelho; já nas Índias
Ocidentais é uma fruta-pão e não uma abóbora que é transformada
em carruagem.

Repleta de mitos e belas paisagens, a Floresta Negra alemã,
que foi apresentada em uma das imagens da página anterior, foi
cenário para grandes histórias infantojuvenis. Seus autores, os
irmãos Grimm, usaram essa floresta como cenário para muitas
fábulas que criaram. A Floresta Negra ou Schwarzwald está
localizada no Sudoeste da Alemanha, no estado de Baden-
Württemberg. Fica em uma região montanhosa e possui uma
vegetação densa.

Alemanha, Áustria, Espanha, Portugal e Itália são
alguns dos mais de vinte e cinco países, que compõem a
União Europeia (UE). Uma mistura de motivos políticos
e econômicos faz com que países se unam em blocos.

Aproveitando que estávamos falando sobre meio
ambiente, apresentamos acima um trecho de uma notícia
sobre questões ambientais na União Europeia. O
trecho é falso ou verdadeiro? Como ter certeza?

Viu que abaixo do trecho apresentado temos a
fonte dele? Isto é, tem o nome do site e o link de onde
foi retirado. Tem fonte? Essa fonte é confiável? Essas
são algumas das perguntas que você tem que se fazer
não só para verificar se uma notícia é falsa ou
verdadeira, mas para realizar as pesquisas solicitadas
nos trabalhos de Geografia e de outras disciplinas.

Afinal, estamos na Era das Fake News, um período
em que qualquer um pode criar e compartilhar
informações falsas em poucos minutos sob a forma de
texto, áudio ou vídeo.

Verdade ou Fake? 
Mural de Notícias sobre a União Europeia

Leia o “Mural de Notícias sobre a União Europeia” e,
depois de realizar uma pesquisa sobre o assunto, faça o que
se pede.
1. Em seu caderno, identifique quais são as afirmações
verdadeiras e quais são as afirmações falsas. Caso não
saiba a resposta, pesquise os temas na internet.
2. Ao identificar alguma alternativa falsa, faça a correção e
reescreva a notícia de forma correta em seu caderno.

Notícia 2: A União Europeia alertou que, além da pandemia
do novo coronavírus (Sars-CoV-2), enfrenta uma infodemia
por conta das notícias falsas.

Notícia 3: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
as notícias falsas alcançam, sobretudo, pessoas ricas,
alimentando medos e ansiedades durante a pandemia.

Notícia 4: Desde o auge da crise migratória de 2015, a União
Europeia deixou de controlar os fluxos migratórios para a
Europa, permitindo que as pessoas entrem livremente.

Notícia 1: Diferente do Mercosul, na União Europeia (UE), é
fácil para a população visualizar o efeito do bloco em suas
vidas. Lá, há o livre trânsito entre mercadorias, pessoas,
serviços e a maioria dos países utiliza a mesma moeda, o
Euro.

A Floresta Negra (Alemanha) e os 
Contos de Fadas dos irmãos Grimm

E aí? Como foi a sua viagem
para a Europa realizada na Atividade
4? Agora, faremos um rápido
passeio pelo mundo dos Contos de
Fadas.

Você, provavelmente, conhece
ou já ouviu falar nas famosas
histórias infantojuvenis a
seguir: Chapeuzinho Vermelho, João
e Maria e Cinderela. Inclusive,
algumas dessas históricas foram
reescritas e transformadas em filmes
como é o caso de João e Maria.
Após render os mais variados filmes,
ganhou um ar de horror artístico em
“Maria e João: O Conto das Bruxas”.

Fonte: Adaptado da National Geographic. Disponível em: https://bit.ly/2GafJey.
Acesso em 26/05/21.

Fonte: Adaptado de Segredos do Mundo. Disponível em: https://bit.ly/2ERHZ56 
Acesso em 26/05/21.

Assim como em grande parte da Europa, a Floresta Negra perdeu
uma parte significativa de sua vegetação original ao longo dos
séculos. O seu reflorestamento foi feito, sobretudo, com árvores
coníferas. Pesquise na internet e em livros e, em seu caderno,
responda às questões a seguir.

1. Por que a Floresta Negra e grande parte da Europa perderam
sua vegetação original?
2. Em sua opinião, por que é fundamental que os países cuidem
do meio ambiente e busquem se desenvolver de forma
sustentável? Boa pesquisa!

Fonte: Omelete. Disponível em: https://www.omelete.com.br/filmes/criticas/maria-e-
joao-o-conto-das-bruxas. Acesso em: 26/05/21.

Ilustração de 1927 para o Conto 
João e Maria. Há muitos anos, duas 
crianças, João e Maria, viviam com
seu pai e sua madrasta próximos a 
uma floresta. O pai era lenhador e 

os tempos eram de escassez.
Devido a um plano elaborado pela 

madrasta, as crianças foram
abandonadas na floresta.
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Da Floresta Negra Alemã à União Europeia 
“União Europeia está aquém de metas para proteger

natureza.(...) bloco não deve cumprir metas ambientais”. 
Fonte: Adaptado da Agência Brasil (20/10/20). Disponível em:

https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 17/05/21.
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Fonte: Adaptado de Super Interessante (31/01/20). Disponível em: https://super.abril.com.br/. Acesso em: 18/05/21. 
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Mais de três anos depois do referendo que decidiu o destino do país, o Reino Unido saiu da União Europeia (UE) em 2020. Só
nas eleições de 2019 que o conservador Boris Jhonson conseguiu maioria no Parlamento Britânico e aprovou o acordo que
retirou o país oficialmente do grupo. Brexit é uma abreviação para “Britsh exit” (“saída britânica”). Esse é o termo mais usado para
falar da decisão do Reino Unido de deixar o bloco. Boa parte da população considerava que o Reino Unido estava perdendo suas
características culturais, que havia muitos imigrantes e que a União Europeia tem muitas regras, além de considerarem que o Reino
Unido perdia ao ter que colaborar quando países do bloco entravam em crise como foi o caso da Grécia.

Enquanto o Reino Unido se prepara para seguir em frente isolado, setores de outros países discutem a possibilidade de trilhar o
mesmo caminho. A França é apontada como uma das possíveis sucessoras do Reino Unido nessa jornada. O movimento tem até
um nome parecido: “Frexit”. Mas, apesar das especulações, por enquanto, a probabilidade de perdas para o grupo não parece
muito alta.

A União Europeia é o bloco de integração entre países
mais avançado do mundo, contando com acordos de livre-
comércio, livre circulação de pessoas, moeda única e
Parlamento unificado (embora nem todos os países-membros
participem de todas essas instâncias). Porém, os críticos do
bloco afirmam que sua estrutura é muito burocrática e cara;
suas normas ferem a soberania dos países-membros e a
política de livre circulação incentiva a migração desenfreada.
Trata-se do que chamamos de euroceticismo.

Há eurocéticos de diversas ideologias. Eurocéticos de esquerda argumentam que o bloco é neoliberal demais, promovendo
privatizações. Já os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as fronteiras abertas do bloco. O último
grupo ganhou força após a crise migratória de 2016, momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a
Europa como um de seus principais destinos.

Os eurocéticos não acreditam que a integração europeia
seja tão positiva. Existem eurocéticos “suaves’, que pedem
reformas na estrutura do bloco e dissolução do poder central
para os Estados Membros. E existem os eurocéticos
“hardcore” (extremistas), que pedem o fim da União Europeia
ou, pelo menos, a saída de seus países dela.

3. Considerando os grupos acima, de qual você faria parte? Por quê? Aproveite para debater esse assunto com
seus(suas)responsáveis ou com seus(suas) colegas de turma sob a orientação do(da) seu(sua) professor(a). Para fundamentar a
sua posição, sendo possível, pesquise mais sobre o assunto.

No texto acima, vemos posicionamentos diferentes quanto à permanência ou quanto à saída da União Europeia. Os grupos que
defendem a permanência enxergam os benefícios de se fazer parte desse bloco econômico. Os que defendem a saída do bloco,
consideram que os prejuízos/desvantagens são maiores do que as vantagens. E, ainda há os que defendem a permanência, mas
apontam para a necessidade de mudanças e adequações. Baseado no texto, reflita e responda às perguntas a seguir em seu
caderno.

1. Que mensagem a imagem acima quer passar? Descreva com suas palavras.

2. Releia o texto e copie um trecho, que possa justificar o posicionamento de cada grupo a seguir.
A) Grupo dos que desejam permanecer na União Europeia.
B) Grupo dos “eurocéticos suaves”, que reivindicam reformas no bloco.
C) Grupo dos “eurocéticos hardcore”, que pedem o fim da União Europeia ou, pelo menos, a saída de seus países dela.

4. De maneira geral, a xenofobia é a aversão ao que vem de fora, a desconfiança em relação a pessoas que vêm de outro país
com cultura, hábitos ou religião diferentes, por exemplo. Analisando o texto, em quais trechos você percebeu a existência de
xenofobia? Explique sua resposta.

Após muitas negociações, o Brexit aconteceu.
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Os contos populares são tão antigos quanto a própria civilização
humana. Uma síntese do falado e do escrito, uma fusão de
diferentes versões para a mesma história.

O conto da Cinderela, por exemplo, apareceu na China antiga e
no Egito antigo. Os detalhes da narrativa mudam, dependendo das
origens culturais de quem está contando a história. No Egito, o
sapatinho da Cinderela é de couro vermelho; já nas Índias
Ocidentais é uma fruta-pão e não uma abóbora que é transformada
em carruagem.

Repleta de mitos e belas paisagens, a Floresta Negra alemã,
que foi apresentada em uma das imagens da página anterior, foi
cenário para grandes histórias infantojuvenis. Seus autores, os
irmãos Grimm, usaram essa floresta como cenário para muitas
fábulas que criaram. A Floresta Negra ou Schwarzwald está
localizada no Sudoeste da Alemanha, no estado de Baden-
Württemberg. Fica em uma região montanhosa e possui uma
vegetação densa.

Alemanha, Áustria, Espanha, Portugal e Itália são
alguns dos mais de vinte e cinco países, que compõem a
União Europeia (UE). Uma mistura de motivos políticos
e econômicos faz com que países se unam em blocos.

Aproveitando que estávamos falando sobre meio
ambiente, apresentamos acima um trecho de uma notícia
sobre questões ambientais na União Europeia. O
trecho é falso ou verdadeiro? Como ter certeza?

Viu que abaixo do trecho apresentado temos a
fonte dele? Isto é, tem o nome do site e o link de onde
foi retirado. Tem fonte? Essa fonte é confiável? Essas
são algumas das perguntas que você tem que se fazer
não só para verificar se uma notícia é falsa ou
verdadeira, mas para realizar as pesquisas solicitadas
nos trabalhos de Geografia e de outras disciplinas.

Afinal, estamos na Era das Fake News, um período
em que qualquer um pode criar e compartilhar
informações falsas em poucos minutos sob a forma de
texto, áudio ou vídeo.

Verdade ou Fake? 
Mural de Notícias sobre a União Europeia

Leia o “Mural de Notícias sobre a União Europeia” e,
depois de realizar uma pesquisa sobre o assunto, faça o que
se pede.
1. Em seu caderno, identifique quais são as afirmações
verdadeiras e quais são as afirmações falsas. Caso não
saiba a resposta, pesquise os temas na internet.
2. Ao identificar alguma alternativa falsa, faça a correção e
reescreva a notícia de forma correta em seu caderno.

Notícia 2: A União Europeia alertou que, além da pandemia
do novo coronavírus (Sars-CoV-2), enfrenta uma infodemia
por conta das notícias falsas.

Notícia 3: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
as notícias falsas alcançam, sobretudo, pessoas ricas,
alimentando medos e ansiedades durante a pandemia.

Notícia 4: Desde o auge da crise migratória de 2015, a União
Europeia deixou de controlar os fluxos migratórios para a
Europa, permitindo que as pessoas entrem livremente.

Notícia 1: Diferente do Mercosul, na União Europeia (UE), é
fácil para a população visualizar o efeito do bloco em suas
vidas. Lá, há o livre trânsito entre mercadorias, pessoas,
serviços e a maioria dos países utiliza a mesma moeda, o
Euro.

A Floresta Negra (Alemanha) e os 
Contos de Fadas dos irmãos Grimm

Fonte: Adaptado da National Geographic. Disponível em: https://bit.ly/2GafJey. 
Acesso em 26/05/21.

Fonte: Adaptado de Segredos do Mundo. Disponível em: https://bit.ly/2ERHZ56 
Acesso em 26/05/21.

  Assim como em grande parte da Europa, a Floresta Negra 
perdeu uma parte significativa de sua vegetação original ao 
longo dos séculos. O  seu reflorestamento foi feito, sobretudo, 
com árvores coníferas. Pesquise na internet e em livros e, em 
seu caderno, responda às questões a seguir.

1. Por que a Floresta Negra e grande parte da Europa perderam
sua vegetação original?
2. Em sua opinião, por que é fundamental que os países cuidem
do meio ambiente e busquem se desenvolver de forma
sustentável? Boa pesquisa!

Fonte: Omelete. Disponível em: https://www.omelete.com.br/filmes/criticas/maria-e-
joao-o-conto-das-bruxas. Acesso em: 26/05/21. 

Ilustração de 1927 para o Conto 
João e Maria. Há muitos anos, duas 
crianças, João e Maria, viviam com 
seu pai e sua madrasta próximos a 
uma floresta. O pai era lenhador e 

os tempos eram de escassez. 
Devido a um plano elaborado pela 

madrasta, as crianças foram 
abandonadas na floresta.
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Da Floresta Negra Alemã à União Europeia 
“União Europeia está aquém de metas para proteger  

natureza.(...) bloco não deve cumprir metas ambientais”. 
Fonte: Adaptado da Agência Brasil (20/10/20). Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 17/05/21. 

 E aí? Como foi a sua viagem 
para a Europa realizada na Atividade 
anterior? Agora, faremos um 
rápido passeio pelo mundo dos 
Contos de Fadas.
 Você, provavelmente, conhece ou 
já ouviu falar nas famosas 
histórias infantojuvenis a 
seguir: Chapeuzinho Vermelho, João 
e Maria e Cinderela. Inclusive, 
algumas dessas históricas foram 
reescritas e transformadas em filmes 
como é o  caso de João e Maria. 
Após render os mais variados filmes, 
ganhou um ar de horror artístico em 
“Maria e João: O Conto das Bruxas.”
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Fonte: Adaptado de Super Interessante (31/01/20). Disponível em: https://super.abril.com.br/. Acesso em: 18/05/21.
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Mais de três anos depois do referendo que decidiu o destino do país, o Reino Unido saiu da União Europeia (UE) em 2020. Só
nas eleições de 2019 que o conservador Boris Jhonson conseguiu maioria no Parlamento Britânico e aprovou o acordo que
retirou o país oficialmente do grupo. Brexit é uma abreviação para “Britsh exit” (“saída britânica”). Esse é o termo mais usado para
falar da decisão do Reino Unido de deixar o bloco. Boa parte da população considerava que o Reino Unido estava perdendo suas
características culturais, que havia muitos imigrantes e que a União Europeia tem muitas regras, além de considerarem que o Reino
Unido perdia ao ter que colaborar quando países do bloco entravam em crise como foi o caso da Grécia.

Enquanto o Reino Unido se prepara para seguir em frente isolado, setores de outros países discutem a possibilidade de trilhar o
mesmo caminho. A França é apontada como uma das possíveis sucessoras do Reino Unido nessa jornada. O movimento tem até
um nome parecido: “Frexit”. Mas, apesar das especulações, por enquanto, a probabilidade de perdas para o grupo não parece
muito alta.

A União Europeia é o bloco de integração entre países
mais avançado do mundo, contando com acordos de livre-
comércio, livre circulação de pessoas, moeda única e
Parlamento unificado (embora nem todos os países-membros
participem de todas essas instâncias). Porém, os críticos do
bloco afirmam que sua estrutura é muito burocrática e cara;
suas normas ferem a soberania dos países-membros e a
política de livre circulação incentiva a migração desenfreada.
Trata-se do que chamamos de euroceticismo.

Há eurocéticos de diversas ideologias. Eurocéticos de esquerda argumentam que o bloco é neoliberal demais, promovendo
privatizações. Já os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as fronteiras abertas do bloco. O último
grupo ganhou força após a crise migratória de 2016, momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a
Europa como um de seus principais destinos.

Os eurocéticos não acreditam que a integração europeia
seja tão positiva. Existem eurocéticos “suaves’, que pedem
reformas na estrutura do bloco e dissolução do poder central
para os Estados Membros. E existem os eurocéticos
“hardcore” (extremistas), que pedem o fim da União Europeia
ou, pelo menos, a saída de seus países dela.

3. Considerando os grupos acima, de qual você faria parte? Por quê? Aproveite para debater esse assunto com
seus(suas)responsáveis ou com seus(suas) colegas de turma sob a orientação do(da) seu(sua) professor(a). Para fundamentar a
sua posição, sendo possível, pesquise mais sobre o assunto.

No texto acima, vemos posicionamentos diferentes quanto à permanência ou quanto à saída da União Europeia. Os grupos que
defendem a permanência enxergam os benefícios de se fazer parte desse bloco econômico. Os que defendem a saída do bloco,
consideram que os prejuízos/desvantagens são maiores do que as vantagens. E, ainda há os que defendem a permanência, mas
apontam para a necessidade de mudanças e adequações. Baseado no texto, reflita e responda às perguntas a seguir em seu
caderno.

1. Que mensagem a imagem acima quer passar? Descreva com suas palavras.

2. Releia o texto e copie um trecho, que possa justificar o posicionamento de cada grupo a seguir.
A) Grupo dos que desejam permanecer na União Europeia.
B) Grupo dos “eurocéticos suaves”, que reivindicam reformas no bloco.
C) Grupo dos “eurocéticos hardcore”, que pedem o fim da União Europeia ou, pelo menos, a saída de seus países dela.

4. De maneira geral, a xenofobia é a aversão ao que vem de fora, a desconfiança em relação a pessoas que vêm de outro país
com cultura, hábitos ou religião diferentes, por exemplo. Analisando o texto, em quais trechos você percebeu a existência de
xenofobia? Explique sua resposta.

Após muitas negociações, o Brexit aconteceu.
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Os contos populares são tão antigos quanto a própria civilização
humana. Uma síntese do falado e do escrito, uma fusão de
diferentes versões para a mesma história.

O conto da Cinderela, por exemplo, apareceu na China antiga e
no Egito antigo. Os detalhes da narrativa mudam, dependendo das
origens culturais de quem está contando a história. No Egito, o
sapatinho da Cinderela é de couro vermelho; já nas Índias
Ocidentais é uma fruta-pão e não uma abóbora que é transformada
em carruagem.

Repleta de mitos e belas paisagens, a Floresta Negra alemã,
que foi apresentada em uma das imagens da página anterior, foi
cenário para grandes histórias infantojuvenis. Seus autores, os
irmãos Grimm, usaram essa floresta como cenário para muitas
fábulas que criaram. A Floresta Negra ou Schwarzwald está
localizada no Sudoeste da Alemanha, no estado de Baden-
Württemberg. Fica em uma região montanhosa e possui uma
vegetação densa.

Alemanha, Áustria, Espanha, Portugal e Itália são
alguns dos mais de vinte e cinco países, que compõem a
União Europeia (UE). Uma mistura de motivos políticos
e econômicos faz com que países se unam em blocos.

Aproveitando que estávamos falando sobre meio
ambiente, apresentamos acima um trecho de uma notícia
sobre questões ambientais na União Europeia. O
trecho é falso ou verdadeiro? Como ter certeza?

Viu que abaixo do trecho apresentado temos a
fonte dele? Isto é, tem o nome do site e o link de onde
foi retirado. Tem fonte? Essa fonte é confiável? Essas
são algumas das perguntas que você tem que se fazer
não só para verificar se uma notícia é falsa ou
verdadeira, mas para realizar as pesquisas solicitadas
nos trabalhos de Geografia e de outras disciplinas.

Afinal, estamos na Era das Fake News, um período
em que qualquer um pode criar e compartilhar
informações falsas em poucos minutos sob a forma de
texto, áudio ou vídeo.

Verdade ou Fake? 
Mural de Notícias sobre a União Europeia

Leia o “Mural de Notícias sobre a União Europeia” e,
depois de realizar uma pesquisa sobre o assunto, faça o que
se pede.
1. Em seu caderno, identifique quais são as afirmações
verdadeiras e quais são as afirmações falsas. Caso não
saiba a resposta, pesquise os temas na internet.
2. Ao identificar alguma alternativa falsa, faça a correção e
reescreva a notícia de forma correta em seu caderno.

Notícia 2: A União Europeia alertou que, além da pandemia
do novo coronavírus (Sars-CoV-2), enfrenta uma infodemia
por conta das notícias falsas.

Notícia 3: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
as notícias falsas alcançam, sobretudo, pessoas ricas,
alimentando medos e ansiedades durante a pandemia.

Notícia 4: Desde o auge da crise migratória de 2015, a União
Europeia deixou de controlar os fluxos migratórios para a
Europa, permitindo que as pessoas entrem livremente.

Notícia 1: Diferente do Mercosul, na União Europeia (UE), é
fácil para a população visualizar o efeito do bloco em suas
vidas. Lá, há o livre trânsito entre mercadorias, pessoas,
serviços e a maioria dos países utiliza a mesma moeda, o
Euro.

A Floresta Negra (Alemanha) e os 
Contos de Fadas dos irmãos Grimm

E aí? Como foi a sua viagem
para a Europa realizada na Atividade
4? Agora, faremos um rápido
passeio pelo mundo dos Contos de
Fadas.

Você, provavelmente, conhece
ou já ouviu falar nas famosas
histórias infantojuvenis a
seguir: Chapeuzinho Vermelho, João
e Maria e Cinderela. Inclusive,
algumas dessas históricas foram
reescritas e transformadas em filmes
como é o caso de João e Maria.
Após render os mais variados filmes,
ganhou um ar de horror artístico em
“Maria e João: O Conto das Bruxas”.

Fonte: Adaptado da National Geographic. Disponível em: https://bit.ly/2GafJey.
Acesso em 26/05/21.

Fonte: Adaptado de Segredos do Mundo. Disponível em: https://bit.ly/2ERHZ56 
Acesso em 26/05/21.

Assim como em grande parte da Europa, a Floresta Negra perdeu
uma parte significativa de sua vegetação original ao longo dos
séculos. O seu reflorestamento foi feito, sobretudo, com árvores
coníferas. Pesquise na internet e em livros e, em seu caderno,
responda às questões a seguir.

1. Por que a Floresta Negra e grande parte da Europa perderam
sua vegetação original?
2. Em sua opinião, por que é fundamental que os países cuidem
do meio ambiente e busquem se desenvolver de forma
sustentável? Boa pesquisa!

Fonte: Omelete. Disponível em: https://www.omelete.com.br/filmes/criticas/maria-e-
joao-o-conto-das-bruxas. Acesso em: 26/05/21.

Ilustração de 1927 para o Conto 
João e Maria. Há muitos anos, duas 
crianças, João e Maria, viviam com
seu pai e sua madrasta próximos a 
uma floresta. O pai era lenhador e 

os tempos eram de escassez.
Devido a um plano elaborado pela 

madrasta, as crianças foram
abandonadas na floresta.
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Da Floresta Negra Alemã à União Europeia 
“União Europeia está aquém de metas para proteger

natureza.(...) bloco não deve cumprir metas ambientais”. 
Fonte: Adaptado da Agência Brasil (20/10/20). Disponível em:

https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 17/05/21.
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Fonte: Adaptado de Super Interessante (31/01/20). Disponível em: https://super.abril.com.br/. Acesso em: 18/05/21. 
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Mais de três anos depois do referendo que decidiu o destino do país, o Reino Unido saiu da União Europeia (UE) em 2020. Só
nas eleições de 2019 que o conservador Boris Jhonson conseguiu maioria no Parlamento Britânico e aprovou o acordo que
retirou o país oficialmente do grupo. Brexit é uma abreviação para “Britsh exit” (“saída britânica”). Esse é o termo mais usado para
falar da decisão do Reino Unido de deixar o bloco. Boa parte da população considerava que o Reino Unido estava perdendo suas
características culturais, que havia muitos imigrantes e que a União Europeia tem muitas regras, além de considerarem que o Reino
Unido perdia ao ter que colaborar quando países do bloco entravam em crise como foi o caso da Grécia.

Enquanto o Reino Unido se prepara para seguir em frente isolado, setores de outros países discutem a possibilidade de trilhar o
mesmo caminho. A França é apontada como uma das possíveis sucessoras do Reino Unido nessa jornada. O movimento tem até
um nome parecido: “Frexit”. Mas, apesar das especulações, por enquanto, a probabilidade de perdas para o grupo não parece
muito alta.

A União Europeia é o bloco de integração entre países
mais avançado do mundo, contando com acordos de livre-
comércio, livre circulação de pessoas, moeda única e
Parlamento unificado (embora nem todos os países-membros
participem de todas essas instâncias). Porém, os críticos do
bloco afirmam que sua estrutura é muito burocrática e cara;
suas normas ferem a soberania dos países-membros e a
política de livre circulação incentiva a migração desenfreada.
Trata-se do que chamamos de euroceticismo.

Há eurocéticos de diversas ideologias. Eurocéticos de esquerda argumentam que o bloco é neoliberal demais, promovendo
privatizações. Já os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as fronteiras abertas do bloco. O último
grupo ganhou força após a crise migratória de 2016, momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a
Europa como um de seus principais destinos.

Os eurocéticos não acreditam que a integração europeia
seja tão positiva. Existem eurocéticos “suaves’, que pedem
reformas na estrutura do bloco e dissolução do poder central
para os Estados Membros. E existem os eurocéticos
“hardcore” (extremistas), que pedem o fim da União Europeia
ou, pelo menos, a saída de seus países dela.

3. Considerando os grupos acima, de qual você faria parte? Por quê? Aproveite para debater esse assunto com
seus(suas)responsáveis ou com seus(suas) colegas de turma sob a orientação do(da) seu(sua) professor(a). Para fundamentar a
sua posição, sendo possível, pesquise mais sobre o assunto.

No texto acima, vemos posicionamentos diferentes quanto à permanência ou quanto à saída da União Europeia. Os grupos que
defendem a permanência enxergam os benefícios de se fazer parte desse bloco econômico. Os que defendem a saída do bloco,
consideram que os prejuízos/desvantagens são maiores do que as vantagens. E, ainda há os que defendem a permanência, mas
apontam para a necessidade de mudanças e adequações. Baseado no texto, reflita e responda às perguntas a seguir em seu
caderno.

1. Que mensagem a imagem acima quer passar? Descreva com suas palavras.

2. Releia o texto e copie um trecho, que possa justificar o posicionamento de cada grupo a seguir.
A) Grupo dos que desejam permanecer na União Europeia.
B) Grupo dos “eurocéticos suaves”, que reivindicam reformas no bloco.
C) Grupo dos “eurocéticos hardcore”, que pedem o fim da União Europeia ou, pelo menos, a saída de seus países dela.

4. De maneira geral, a xenofobia é a aversão ao que vem de fora, a desconfiança em relação a pessoas que vêm de outro país
com cultura, hábitos ou religião diferentes, por exemplo. Analisando o texto, em quais trechos você percebeu a existência de
xenofobia? Explique sua resposta.

Após muitas negociações, o Brexit aconteceu.
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Mapa Mudo  dos Continentes

Para estudarmos fluxos migratórios, é importante pensarmos
sobre os motivos que podem levar as pessoas a migrar. Você já
pensou sobre isso? Geralmente, as pessoas migram em busca de
melhorias em sua qualidade de vida, para fugir de guerras e de
crises econômicas e/ou desastres naturais. Lendo o texto,
conhecemos as principais rotas de entrada de migrantes na União
Europeia. Com base nessas informações, faça o que se pede.
1. Até março de 2021, a Rota Central registrou a entrada de 2.374
pessoas da Tunísia e a Rota do Mediterrâneo Oriental registrou
a entrada de 583 sírios (Conselho da União Europeia, 2021).O seu
desafio nessa questão será representar esse fluxo da Ásia para a
Europa no mapa mudo dos continentes apresentado no final da
página. Use setas para representar esses movimentos. Preferindo,
desenhe o mapa em seu caderno.

A seguir, conheça a
história de Aylan Kurdi para
responder à questão 2.

Aylan Kurdi, o menino
sírio-curdo de 3 anos, que, em
2015, afogou-se com parte de
sua família em uma praia da
Turquia quando viajava para a
Grécia, transformou-se em
um símbolo da luta dos(as)
refugiados(as) do Oriente
Médio e do mundo.

Antes de responder à
questão ao lado, não se
esqueça de que são
consideradas refugiadas as
pessoas obrigadas a deixar
seu país devido a conflitos
armados, violência
generalizada e violação
massiva dos direitos
humanos.

2. O menino Aylan Kurdi teria
cerca de 9 anos hoje. Do seu
jeito, reescreva a história do
menino e de sua família. Crie um
futuro diferente para eles. O
que você faria para mudar essa
realidade? Como vimos no último
material, você também poderá
ter um(a) colega de classe,
vizinho(a) ou
conhecido(a) refugiado(a). Sendo
possível, converse com ele(ela)
sobre a sua tarefa escolar.

https://www.consilium.europa.eu

Desde o auge da crise migratória de 2015, a UE
implementou medidas destinadas a controlar melhor as
fronteiras externas e os fluxos migratórios.

A UE e os seus Estados-Membros estão intensificando
os esforços para criar uma política europeia de migração
que seja mais humanitária e segura.

A seguir, destacamos as principais rotas utilizadas
pelos migrantes para chegarem à Europa.

1. Rota do Mediterrâneo Oriental: refere-se a chegadas
irregulares à Grécia, a Chipre e à Bulgária. Em 2015,
chegou à UE um elevado número de refugiados da guerra
na Síria através dessa rota.

2. Rotas Ocidentais

aa.. Rota do Mediterrâneo Ocidental: refere-se 
a chegadas irregulares à Espanha, tanto por via 
marítima, ao território continental da Espanha, como 
por via terrestre, aos enclaves espanhóis de Ceuta e 
Melilha no Norte de África. É utilizada principalmente 
por migrantes da Argélia e de Marrocos

bb.. Rota da África Ocidental: refere-se às chegadas às 
Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. Em 2020, tornou-
se a rota marítima mais utilizada para chegar à 
Espanha, tendo registrado dez vezes mais chegadas 
do que no mesmo período no ano anterior.

3. Rota do Mediterrâneo Central: refere-se a chegadas
irregulares por via marítima à Itália e Malta. Os migrantes
da África Subsariana e do Norte de África atravessam a
Tunísia e a Líbia rumo à Europa.

Política de migração da União Europeia

Fonte: Adaptado do Conselho da União Europeia. Disponível 
em: https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/migration-

flows/. Acesso em 18/05/21. 
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DA EUROPA PARA A ÁSIA? OU SERIA EURÁSIA?

Na página anterior, você começou a identificar fluxos migratórios do Continente Asiático para o Continente Europeu,
relembrando a localização desses dois continentes no mapa. A partir daqui, vamos “mergulhar” no estudo do Continente Asiático.
Buscaremos refletir um pouco sobre a saída de grande número de pessoas de países como a Síria na tentativa de se
estabelecerem em países Europeus, mesmo que, muitas vezes, de forma ilegal.

A Ásia é o maior continente em extensão territorial do mundo. Devido a sua grande diversidade natural e complexidade de
grupos étnicos e culturais, o Continente Asiático pode ser regionalizado da seguinte forma: Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Ásia
Meridional, Oriente Médio, Ásia Central e Ásia Setentrional. Observe o mapa mudo do Continente Asiático e faça o que se
pede na atividade.

O que você sabe sobre a Ásia? Sobre quais países asiáticos já ouviu falar?
Acima, apresentamos um mapa mudo da Ásia. Seu desafio será localizar, pelo menos, cinco países
asiáticos. Escolha países sobre os quais já ouviu falar e/ou países que gostaria de conhecer.

1º passo: Localize os países de seu interesse. Consulte o seu livro didático ou mire a câmera do seu
celular no QR Code ao lado para ver o mapa-múndi político.

2º passo: Pinte cada país com uma cor diferente.

3º passo: Crie uma legenda com as cores e o nome dos países selecionados.

4º passo: Faça uma pesquisa e descubra características naturais e sociais dos países que você
localizou. Em seu caderno, registre as informações, que mais chamaram a sua atenção. Caso queira,
você também poderá desenhar e/ou acrescentar imagens em sua pesquisa.

Você sabia que a cidade de Stambul (Turquia) tem uma parte na Europa e outra na Ásia? Ficou curioso(a)?
Pesquise e descubra mais!

Mapa mudo do Continente Asiático

Mire sua câmera no 
QR Code e veja o 

mapa-múndi político 
no site do IBGE. 
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Mapa Mudo  dos Continentes

Para estudarmos fluxos migratórios, é importante pensarmos
sobre os motivos que podem levar as pessoas a migrar. Você já
pensou sobre isso? Geralmente, as pessoas migram em busca de
melhorias em sua qualidade de vida, para fugir de guerras e de
crises econômicas e/ou desastres naturais. Lendo o texto,
conhecemos as principais rotas de entrada de migrantes na União
Europeia. Com base nessas informações, faça o que se pede.
1. Até março de 2021, a Rota Central registrou a entrada de 2.374
pessoas da Tunísia e a Rota do Mediterrâneo Oriental registrou
a entrada de 583 sírios (Conselho da União Europeia, 2021).O seu
desafio nessa questão será representar esse fluxo da Ásia para a
Europa no mapa mudo dos continentes apresentado no final da
página. Use setas para representar esses movimentos. Preferindo,
desenhe o mapa em seu caderno.

A seguir, conheça a
história de Aylan Kurdi para
responder à questão 2.

Aylan Kurdi, o menino
sírio-curdo de 3 anos, que, em
2015, afogou-se com parte de
sua família em uma praia da
Turquia quando viajava para a
Grécia, transformou-se em
um símbolo da luta dos(as)
refugiados(as) do Oriente
Médio e do mundo.

Antes de responder à
questão ao lado, não se
esqueça de que são
consideradas refugiadas as
pessoas obrigadas a deixar
seu país devido a conflitos
armados, violência
generalizada e violação
massiva dos direitos
humanos.

2. O menino Aylan Kurdi teria
cerca de 9 anos hoje. Do seu
jeito, reescreva a história do
menino e de sua família. Crie um
futuro diferente para eles. O
que você faria para mudar essa
realidade? Como vimos no último
material, você também poderá
ter um(a) colega de classe,
vizinho(a) ou
conhecido(a) refugiado(a). Sendo
possível, converse com ele(ela)
sobre a sua tarefa escolar.

https://www.consilium.europa.eu

Desde o auge da crise migratória de 2015, a UE
implementou medidas destinadas a controlar melhor as
fronteiras externas e os fluxos migratórios.

A UE e os seus Estados-Membros estão intensificando
os esforços para criar uma política europeia de migração
que seja mais humanitária e segura.

A seguir, destacamos as principais rotas utilizadas
pelos migrantes para chegarem à Europa.

1. Rota do Mediterrâneo Oriental: refere-se a chegadas
irregulares à Grécia, a Chipre e à Bulgária. Em 2015,
chegou à UE um elevado número de refugiados da guerra
na Síria através dessa rota.

2. Rotas Ocidentais

a. Rota do Mediterrâneo Ocidental: refere-se
a chegadas irregulares à Espanha, tanto por via
marítima, ao território continental da Espanha, como
por via terrestre, aos enclaves espanhóis de Ceuta e
Melilha no Norte de África. É utilizada principalmente
por migrantes da Argélia e de Marrocos

b. Rota da África Ocidental: refere-se às chegadas às
Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. Em 2020, tornou-
se a rota marítima mais utilizada para chegar à
Espanha, tendo registado dez vezes mais chegadas
do que no mesmo período no ano anterior.

3. Rota do Mediterrâneo Central: refere-se a chegadas
irregulares por via marítima à Itália e Malta. Os migrantes
da África Subsariana e do Norte de África atravessam a
Tunísia e a Líbia rumo à Europa.

Política de migração da União Europeia

Fonte: Adaptado do Conselho da União Europeia. Disponível
em: https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/migration-

flows/. Acesso em 18/05/21. 
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DA EUROPA PARA A ÁSIA? OU SERIA EURÁSIA?

Na página anterior, você começou a identificar fluxos migratórios do Continente Asiático para o Continente Europeu,
relembrando a localização desses dois continentes no mapa. A partir daqui, vamos “mergulhar” no estudo do Continente Asiático.
Buscaremos refletir um pouco sobre a saída de grande número de pessoas de países como a Síria na tentativa de se
estabelecerem em países Europeus, mesmo que, muitas vezes, de forma ilegal.

A Ásia é o maior continente em extensão territorial do mundo. Devido a sua grande diversidade natural e complexidade de
grupos étnicos e culturais, o Continente Asiático pode ser regionalizado da seguinte forma: Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Ásia
Meridional, Oriente Médio, Ásia Central e Ásia Setentrional. Observe o mapa mudo do Continente Asiático e faça o que se
pede na atividade.

O que você sabe sobre a Ásia? Sobre quais países asiáticos já ouviu falar?
Acima, apresentamos um mapa mudo da Ásia. Seu desafio será localizar, pelo menos, cinco países
asiáticos. Escolha países sobre os quais já ouviu falar e/ou países que gostaria de conhecer.

1º passo: Localize os países de seu interesse. Consulte o seu livro didático ou mire a câmera do seu
celular no QR Code ao lado para ver o mapa-múndi político.

2º passo: Pinte cada país com uma cor diferente.

3º passo: Crie uma legenda com as cores e o nome dos países selecionados.

4º passo: Faça uma pesquisa e descubra características naturais e sociais dos países que você
localizou. Em seu caderno, registre as informações, que mais chamaram a sua atenção. Caso queira,
você também poderá desenhar e/ou acrescentar imagens em sua pesquisa.

Você sabia que a cidade de Stambul (Turquia) tem uma parte na Europa e outra na Ásia? Ficou curioso(a)?
Pesquise e descubra mais!

Mapa mudo do Continente Asiático

Mire sua câmera no 
QR Code e veja o 

mapa-múndi político 
no site do IBGE.  
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Mapa Mudo  dos Continentes

Para estudarmos fluxos migratórios, é importante pensarmos
sobre os motivos que podem levar as pessoas a migrar. Você já
pensou sobre isso? Geralmente, as pessoas migram em busca de
melhorias em sua qualidade de vida, para fugir de guerras e de
crises econômicas e/ou desastres naturais. Lendo o texto,
conhecemos as principais rotas de entrada de migrantes na União
Europeia. Com base nessas informações, faça o que se pede.
1. Até março de 2021, a Rota Central registrou a entrada de 2.374
pessoas da Tunísia e a Rota do Mediterrâneo Oriental registrou
a entrada de 583 sírios (Conselho da União Europeia, 2021).O seu
desafio nessa questão será representar esse fluxo da Ásia para a
Europa no mapa mudo dos continentes apresentado no final da
página. Use setas para representar esses movimentos. Preferindo,
desenhe o mapa em seu caderno.

A seguir, conheça a
história de Aylan Kurdi para
responder à questão 2.

Aylan Kurdi, o menino
sírio-curdo de 3 anos, que, em
2015, afogou-se com parte de
sua família em uma praia da
Turquia quando viajava para a
Grécia, transformou-se em
um símbolo da luta dos(as)
refugiados(as) do Oriente
Médio e do mundo.

Antes de responder à
questão ao lado, não se
esqueça de que são
consideradas refugiadas as
pessoas obrigadas a deixar
seu país devido a conflitos
armados, violência
generalizada e violação
massiva dos direitos
humanos.

2. O menino Aylan Kurdi teria
cerca de 9 anos hoje. Do seu
jeito, reescreva a história do
menino e de sua família. Crie um
futuro diferente para eles. O
que você faria para mudar essa
realidade? Como vimos no último
material, você também poderá
ter um(a) colega de classe,
vizinho(a) ou
conhecido(a) refugiado(a). Sendo
possível, converse com ele(ela)
sobre a sua tarefa escolar.

https://www.consilium.europa.eu

Desde o auge da crise migratória de 2015, a UE
implementou medidas destinadas a controlar melhor as
fronteiras externas e os fluxos migratórios.

A UE e os seus Estados-Membros estão intensificando
os esforços para criar uma política europeia de migração
que seja mais humanitária e segura.

A seguir, destacamos as principais rotas utilizadas
pelos migrantes para chegarem à Europa.

1. Rota do Mediterrâneo Oriental: refere-se a chegadas
irregulares à Grécia, a Chipre e à Bulgária. Em 2015,
chegou à UE um elevado número de refugiados da guerra
na Síria através dessa rota.

2. Rotas Ocidentais

aa.. Rota do Mediterrâneo Ocidental: refere-se 
a chegadas irregulares à Espanha, tanto por via 
marítima, ao território continental da Espanha, como 
por via terrestre, aos enclaves espanhóis de Ceuta e 
Melilha no Norte de África. É utilizada principalmente 
por migrantes da Argélia e de Marrocos

bb.. Rota da África Ocidental: refere-se às chegadas às 
Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. Em 2020, tornou-
se a rota marítima mais utilizada para chegar à 
Espanha, tendo registrado dez vezes mais chegadas 
do que no mesmo período no ano anterior.

3. Rota do Mediterrâneo Central: refere-se a chegadas
irregulares por via marítima à Itália e Malta. Os migrantes
da África Subsariana e do Norte de África atravessam a
Tunísia e a Líbia rumo à Europa.

Política de migração da União Europeia

Fonte: Adaptado do Conselho da União Europeia. Disponível 
em: https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/migration-

flows/. Acesso em 18/05/21. 
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DA EUROPA PARA A ÁSIA? OU SERIA EURÁSIA?

Na página anterior, você começou a identificar fluxos migratórios do Continente Asiático para o Continente Europeu,
relembrando a localização desses dois continentes no mapa. A partir daqui, vamos “mergulhar” no estudo do Continente Asiático.
Buscaremos refletir um pouco sobre a saída de grande número de pessoas de países como a Síria na tentativa de se
estabelecerem em países Europeus, mesmo que, muitas vezes, de forma ilegal.

A Ásia é o maior continente em extensão territorial do mundo. Devido a sua grande diversidade natural e complexidade de
grupos étnicos e culturais, o Continente Asiático pode ser regionalizado da seguinte forma: Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Ásia
Meridional, Oriente Médio, Ásia Central e Ásia Setentrional. Observe o mapa mudo do Continente Asiático e faça o que se
pede na atividade.

O que você sabe sobre a Ásia? Sobre quais países asiáticos já ouviu falar?
Acima, apresentamos um mapa mudo da Ásia. Seu desafio será localizar, pelo menos, cinco países
asiáticos. Escolha países sobre os quais já ouviu falar e/ou países que gostaria de conhecer.

1º passo: Localize os países de seu interesse. Consulte o seu livro didático ou mire a câmera do seu
celular no QR Code ao lado para ver o mapa-múndi político.

2º passo: Pinte cada país com uma cor diferente.

3º passo: Crie uma legenda com as cores e o nome dos países selecionados.

4º passo: Faça uma pesquisa e descubra características naturais e sociais dos países que você
localizou. Em seu caderno, registre as informações, que mais chamaram a sua atenção. Caso queira,
você também poderá desenhar e/ou acrescentar imagens em sua pesquisa.

Você sabia que a cidade de Stambul (Turquia) tem uma parte na Europa e outra na Ásia? Ficou curioso(a)?
Pesquise e descubra mais!

Mapa mudo do Continente Asiático

Mire sua câmera no 
QR Code e veja o 

mapa-múndi político 
no site do IBGE. 
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Mapa Mudo  dos Continentes

Para estudarmos fluxos migratórios, é importante pensarmos
sobre os motivos que podem levar as pessoas a migrar. Você já
pensou sobre isso? Geralmente, as pessoas migram em busca de
melhorias em sua qualidade de vida, para fugir de guerras e de
crises econômicas e/ou desastres naturais. Lendo o texto,
conhecemos as principais rotas de entrada de migrantes na União
Europeia. Com base nessas informações, faça o que se pede.
1. Até março de 2021, a Rota Central registrou a entrada de 2.374
pessoas da Tunísia e a Rota do Mediterrâneo Oriental registrou
a entrada de 583 sírios (Conselho da União Europeia, 2021).O seu
desafio nessa questão será representar esse fluxo da Ásia para a
Europa no mapa mudo dos continentes apresentado no final da
página. Use setas para representar esses movimentos. Preferindo,
desenhe o mapa em seu caderno.

A seguir, conheça a
história de Aylan Kurdi para
responder à questão 2.

Aylan Kurdi, o menino
sírio-curdo de 3 anos, que, em
2015, afogou-se com parte de
sua família em uma praia da
Turquia quando viajava para a
Grécia, transformou-se em
um símbolo da luta dos(as)
refugiados(as) do Oriente
Médio e do mundo.

Antes de responder à
questão ao lado, não se
esqueça de que são
consideradas refugiadas as
pessoas obrigadas a deixar
seu país devido a conflitos
armados, violência
generalizada e violação
massiva dos direitos
humanos.

2. O menino Aylan Kurdi teria
cerca de 9 anos hoje. Do seu
jeito, reescreva a história do
menino e de sua família. Crie um
futuro diferente para eles. O
que você faria para mudar essa
realidade? Como vimos no último
material, você também poderá
ter um(a) colega de classe,
vizinho(a) ou
conhecido(a) refugiado(a). Sendo
possível, converse com ele(ela)
sobre a sua tarefa escolar.

https://www.consilium.europa.eu

Desde o auge da crise migratória de 2015, a UE
implementou medidas destinadas a controlar melhor as
fronteiras externas e os fluxos migratórios.

A UE e os seus Estados-Membros estão intensificando
os esforços para criar uma política europeia de migração
que seja mais humanitária e segura.

A seguir, destacamos as principais rotas utilizadas
pelos migrantes para chegarem à Europa.

1. Rota do Mediterrâneo Oriental: refere-se a chegadas
irregulares à Grécia, a Chipre e à Bulgária. Em 2015,
chegou à UE um elevado número de refugiados da guerra
na Síria através dessa rota.

2. Rotas Ocidentais

a. Rota do Mediterrâneo Ocidental: refere-se
a chegadas irregulares à Espanha, tanto por via
marítima, ao território continental da Espanha, como
por via terrestre, aos enclaves espanhóis de Ceuta e
Melilha no Norte de África. É utilizada principalmente
por migrantes da Argélia e de Marrocos

b. Rota da África Ocidental: refere-se às chegadas às
Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. Em 2020, tornou-
se a rota marítima mais utilizada para chegar à
Espanha, tendo registado dez vezes mais chegadas
do que no mesmo período no ano anterior.

3. Rota do Mediterrâneo Central: refere-se a chegadas
irregulares por via marítima à Itália e Malta. Os migrantes
da África Subsariana e do Norte de África atravessam a
Tunísia e a Líbia rumo à Europa.

Política de migração da União Europeia

Fonte: Adaptado do Conselho da União Europeia. Disponível
em: https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/migration-

flows/. Acesso em 18/05/21. 
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DA EUROPA PARA A ÁSIA? OU SERIA EURÁSIA?

Na página anterior, você começou a identificar fluxos migratórios do Continente Asiático para o Continente Europeu,
relembrando a localização desses dois continentes no mapa. A partir daqui, vamos “mergulhar” no estudo do Continente Asiático.
Buscaremos refletir um pouco sobre a saída de grande número de pessoas de países como a Síria na tentativa de se
estabelecerem em países Europeus, mesmo que, muitas vezes, de forma ilegal.

A Ásia é o maior continente em extensão territorial do mundo. Devido a sua grande diversidade natural e complexidade de
grupos étnicos e culturais, o Continente Asiático pode ser regionalizado da seguinte forma: Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Ásia
Meridional, Oriente Médio, Ásia Central e Ásia Setentrional. Observe o mapa mudo do Continente Asiático e faça o que se
pede na atividade.

O que você sabe sobre a Ásia? Sobre quais países asiáticos já ouviu falar?
Acima, apresentamos um mapa mudo da Ásia. Seu desafio será localizar, pelo menos, cinco países
asiáticos. Escolha países sobre os quais já ouviu falar e/ou países que gostaria de conhecer.

1º passo: Localize os países de seu interesse. Consulte o seu livro didático ou mire a câmera do seu
celular no QR Code ao lado para ver o mapa-múndi político.

2º passo: Pinte cada país com uma cor diferente.

3º passo: Crie uma legenda com as cores e o nome dos países selecionados.

4º passo: Faça uma pesquisa e descubra características naturais e sociais dos países que você
localizou. Em seu caderno, registre as informações, que mais chamaram a sua atenção. Caso queira,
você também poderá desenhar e/ou acrescentar imagens em sua pesquisa.

Você sabia que a cidade de Stambul (Turquia) tem uma parte na Europa e outra na Ásia? Ficou curioso(a)?
Pesquise e descubra mais!

Mapa mudo do Continente Asiático

Mire sua câmera no 
QR Code e veja o 

mapa-múndi político 
no site do IBGE.  
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A Pegada Ecológica de um país, 
de uma cidade ou de uma pessoa 
corresponde ao tamanho das áreas 
produtivas de terra e de mar, 
necessárias para gerar produtos, 
bens e serviços que sustentam 
determinados estilos de vida.
  Em outras palavras, a Pegada 
Ecológica é uma forma de traduzir a 
extensão de território que uma 
pessoa ou toda uma sociedade 
“utiliza”, em média, para se sustentar.
  Adotar estilos de vida mais 
equilibrados e amigáveis com o meio 
ambiente é fundamental para o 
planeta. Nossos hábitos de moradia, 
alimentação, consumo e locomoção 
têm relação direta com a utilização 
dos recursos naturais.
O que você pode fazer para reduzir 
a sua pegada ecológica? Pense e 
escreva em seu caderno.

https://www.wwf.org.br

http://aun.webhostusp.sti.usp.br/
A pegada ecológica na Guerra da Síria: os impactos do 

conflito no meio ambiente e na saúde pública 
A Guerra Civil na Síria já se estende por uma década

com impactos sociais, humanitários e políticos. Mas e o
meio ambiente? Como fica nesse contexto? De acordo
com Pedro Ivo Machado de Oliveira (2020) do
Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas,
essa é uma perspectiva, geralmente, desprezada na
análise dos conflitos armados.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU),
os ecossistemas e o meio ambiente como um todo têm
sido silenciosas vítimas dos conflitos armados. Podemos
afirmar, portanto, que os conflitos possuem
desdobramentos multissetoriais, vitimizando a população,
as instituições, a saúde pública e o meio ambiente.

Fonte: Adaptado de Conjuntura Internacional - PUC Minas 
(2020). Disponível em: https://pucminasconjuntura.wordpress.com. 

Acesso em 18/05/21.

Guerra na Síria. Trabalho acadêmico de Babel Hajjar pela Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da USP (Universidade de São Paulo) 

analisou os discursos predominantes na mídia sobre essa guerra.  

Por que existem conflitos? Para pensar sobre esse assunto, lembre de
discordâncias entre familiares e/ou entre colegas da escola que você já presenciou.
Assim como em nossas vidas, vários são os fatores que podem levar os países a
conflitos. Não é raro ouvirmos notícias de tensões/conflitos no Oriente Médio.
Questões religiosas, diferenças culturais, disputas por petróleo, por território, escassez
de água, retaliações internacionais por causa de atentados terroristas são alguns dos
fatores que precisamos considerar. Bem, agora que já pensamos um pouco sobre a
origem dos conflitos, faça o que se pede em seu caderno.
1. Pesquise e descubra os motivos pelos quais a Síria, um dos países do Oriente
Médio, está em guerra até hoje.
2. Observando a imagem no texto acima, é possível perceber os efeitos que essa
guerra tem provocado na paisagem. Como vimos no texto, podemos afirmar que, além
da violação de Direitos Humanos, a Guerra na Síria provoca impactos ambientais de
grande relevância. Reflita e identifique, pelo menos, dois impactos ambientais
causados por guerras como essa.
3. Quais são os outros conflitos existentes na Ásia? Nos mapas a seguir,
apresentamos o Conflito do Tibete (mapa 1) e o conflito na Caxemira (mapa 2).
Coloque-se no lugar dos governantes dos países envolvidos nesses conflitos e
escreva o que você faria para encerrá-los/ou amenizá-los. Para isso, descubra quais
são as principais causas e consequências deles.

https://escola.britannica.com
.br

1

https://w
w

w
.bbc.com

2

Fonte: Adaptado de WWF. Disponível em: 
https://wwf.org.br. Acesso em: 18/05/21. 
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O desafio é elaborar um “quiz” sobre características naturais e questões ambientais no Continente Asiático.
Cada aluno(a) elaborará cerca de cinco perguntas e respostas sobre o assunto. Cada resposta correta, acrescentará um ponto a

quem acertou. Quem encerrar a atividade com o maior número de acertos (pontos) vencerá o “quiz Ambiental”.

Na página anterior, começamos a pontuar alguns aspectos ligados à
questão ambiental no Continente Asiático ao falar sobre os impactos
ambientais provocados pela Guerra na Síria. Você lembra?

Devido a sua grande extensão norte-sul, esse continente tem
diversos tipos de climas: equatorial, tropical, subtropical, temperado,
mediterrâneo, desértico, frio e polar, dentre outros. Essa variedade
climática também é responsável pelo desenvolvimento de inúmeras
formações vegetais como: floresta temperada, taiga, estepes,
vegetação mediterrânea, tundra, desertos, vegetação montanhosa e
floresta tropical úmida. Apenas para exemplificar, a China e a Indonésia
estão entre os países de maior biodiversidade no mundo.

A seguir, apresentamos três imagens com exemplos de paisagens do
Continente Asiático. Observe os detalhes de cada imagem e como um(a)
professor(a) pesquisador(a), inicie sua investigação descrevendo tudo
que conseguiu identificar. Utilize seu caderno para realizar a
atividade. Fique atento(a)!

https://en.w
ikipedia.org/w

iki/Spiti_Valley

Índia (Cordilheira do Himalaia): Vale Spiti, Himachal Pradesh.
O Spiti é um vale desértico de montanhas do Himalaia.

CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO CONTINENTE
ASIÁTICO

Indonésia (Monte Sumbing): Vulcão no Monte Sumbing visto do
do Templo Borobudur. Patrimônio Mundial (UNESCO), o Templo
Borobudur está localizado no Centro da Ilha de Java.

https://commons.wikimedia.org

https://com
m

ons.wikimedia.org/

China: Visão panorâmica do Zhangjiajie Huangshizhai Wulingyuan. Wulingyuan é
uma região de interesse paisagístico e histórico na província de Hunan (China),
que foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. É conhecido pela grande
quantidade de pilares de arenito, gargantas e cumes.

“Ásia: Quiz Ambiental”

A China e a Índia, países emergentes, estão entre os mais poluidores do mundo, mas têm conseguido ampliar a cobertura
vegetal nos últimos anos. Segundo estudo da NASA (agência espacial americana) são responsáveis pelo aumento de 5% na
cobertura vegetal em vinte anos.

O projeto chinês tem dado melhores resultados segundo analistas. Maior poluidor do planeta, em 2014, o país lançou
Guerra à Poluição. Outros índices de poluição do ar e contaminação do solo e da água também melhoraram. A China é o país
que mais refloresta no mundo, replantando cerca de 1% do total de florestas do planeta.

O problema é que, mesmo que em tese florestas possam capturar o CO2 em alta concentração na atmosfera, o aquecimento
do planeta afeta outras variáveis climáticas, como fluxo de chuvas, acidificação dos oceanos e aumento de pragas mortais para
determinadas espécies de plantas. Assim, ainda que o reflorestamento cresça, outros biomas seguem ameaçados.

Outro problema é que ao queimar uma floresta, você está jogando todo CO2 de uma vez no meio ambiente, enquanto a
reposição via reflorestamento é mais lenta.

A questão ambiental no Continente Asiático: o que a China pode ensinar sobre reflorestamento?

Fonte: Adaptado de Exame. Disponível em: https://exame.com. Acesso em: 19/05/21. 

Aguarde as orientações de seu(sua) professor(a) para realizar a atividade. Ele(ela) decidirá se a atividade deverá ser feita
individualmente, em duplas ou em grupos.
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A Pegada Ecológica de um país,
de uma cidade ou de uma pessoa
corresponde ao tamanho das áreas
produtivas de terra e de mar,
necessárias para gerar produtos,
bens e serviços que sustentam
determinados estilos de vida.

Em outras palavras, a Pegada
Ecológica é uma forma de traduzir a
extensão de território que uma
pessoa ou toda uma sociedade
“utiliza”, em média, para se sustentar.

Adotar estilos de vida mais
equilibrados e amigáveis com o meio
ambiente é fundamental para o
planeta. Nossos hábitos de moradia,
alimentação, consumo e locomoção
têm relação direta com a utilização
dos recursos naturais.
O que você pode fazer para reduzir
a sua pegada ecológica? Pense e
escreva em seu caderno.

https://www.wwf.org.br

http://aun.webhostusp.sti.usp.br/
A pegada ecológica na Guerra da Síria: os impactos do 

conflito no meio ambiente e na saúde pública
A Guerra Civil na Síria já se estende por uma década

com impactos sociais, humanitários e políticos. Mas e o
meio ambiente? Como fica nesse contexto? De acordo
com Pedro Ivo Machado de Oliveira (2020) do
Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas,
essa é uma perspectiva, geralmente, desprezada na
análise dos conflitos armados.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU),
os ecossistemas e o meio ambiente como um todo têm
sido silenciosas vítimas dos conflitos armados. Podemos
afirmar, portanto, que os conflitos possuem
desdobramentos multissetoriais, vitimizando a população,
as instituições, a saúde pública e o meio ambiente.

Fonte: Adaptado de Conjuntura Internacional - PUC Minas
(2020). Disponível em: https://pucminasconjuntura.wordpress.com.

Acesso em 18/05/21.

Guerra na Síria. Trabalho acadêmico de Babel Hajjar pela Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da USP (Universidade de São Paulo)

analisou os discursos predominantes na mídia sobre essa guerra.

Por que existem conflitos? Para pensar sobre esse assunto, lembre de
discordâncias entre familiares e/ou entre colegas da escola que você já presenciou.
Assim como em nossas vidas, vários são os fatores que podem levar os países a
conflitos. Não é raro ouvirmos notícias de tensões/conflitos no Oriente Médio.
Questões religiosas, diferenças culturais, disputas por petróleo, por território, escassez
de água, retaliações internacionais por causa de atentados terroristas são alguns dos
fatores que precisamos considerar. Bem, agora que já pensamos um pouco sobre a
origem dos conflitos, faça o que se pede em seu caderno.
1. Pesquise e descubra os motivos pelos quais a Síria, um dos países do Oriente
Médio, está em guerra até hoje.
2. Observando a imagem no texto acima, é possível perceber os efeitos que essa
guerra tem provocado na paisagem. Como vimos no texto, podemos afirmar que, além
da violação de Direitos Humanos, a Guerra na Síria provoca impactos ambientais de
grande relevância. Reflita e identifique, pelo menos, dois impactos ambientais
causados por guerras como essa.
3. Quais são os outros conflitos existentes na Ásia? Nos mapas a seguir,
apresentamos o Conflito do Tibete (mapa 1) e o conflito na Caxemira (mapa 2).
Coloque-se no lugar dos governantes dos países envolvidos nesses conflitos e
escreva o que você faria para encerrá-los/ou amenizá-los. Para isso, descubra quais
são as principais causas e consequências deles.

https://escola.britannica.com
.br

1

https://w
w

w
.bbc.com

2

Fonte: Adaptado de WWF. Disponível em:
https://wwf.org.br. Acesso em: 18/05/21.
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O desafio é elaborar um “quiz” sobre características naturais e questões ambientais no Continente Asiático.
Cada aluno(a) elaborará cerca de cinco perguntas e respostas sobre o assunto. Cada resposta correta, acrescentará um ponto a

quem acertou. Quem encerrar a atividade com o maior número de acertos (pontos) vencerá o “quiz Ambiental”.

Na página anterior, começamos a pontuar alguns aspectos ligados à
questão ambiental no Continente Asiático ao falar sobre os impactos
ambientais provocados pela Guerra na Síria. Você lembra?

Devido a sua grande extensão norte-sul, esse continente tem
diversos tipos de climas: equatorial, tropical, subtropical, temperado,
mediterrâneo, desértico, frio e polar, dentre outros. Essa variedade
climática também é responsável pelo desenvolvimento de inúmeras
formações vegetais como: floresta temperada, taiga, estepes,
vegetação mediterrânea, tundra, desertos, vegetação montanhosa e
floresta tropical úmida. Apenas para exemplificar, a China e a Indonésia
estão entre os países de maior biodiversidade no mundo.

A seguir, apresentamos três imagens com exemplos de paisagens do
Continente Asiático. Observe os detalhes de cada imagem e como um(a)
professor(a) pesquisador(a), inicie sua investigação descrevendo tudo
que conseguiu identificar. Utilize seu caderno para realizar a
atividade. Fique atento(a)!

https://en.w
ikipedia.org/w

iki/Spiti_Valley

Índia (Cordilheira do Himalaia): Vale Spiti, Himachal Pradesh.
O Spiti é um vale desértico de montanhas do Himalaia.

CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO CONTINENTE 
ASIÁTICO

Indonésia (Monte Sumbing): Vulcão no Monte Sumbing visto do
do Templo Borobudur. Patrimônio Mundial (UNESCO), o Templo
Borobudur está localizado no Centro da Ilha de Java.

https://commons.wikimedia.org

https://com
m

ons.wikimedia.org/

China: Visão panorâmica do Zhangjiajie Huangshizhai Wulingyuan. Wulingyuan é
uma região de interesse paisagístico e histórico na província de Hunan (China),
que foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. É conhecido pela grande
quantidade de pilares de arenito, gargantas e cumes.

“Ásia: Quiz Ambiental”

A China e a Índia, países emergentes, estão entre os mais poluidores do mundo, mas têm conseguido ampliar a cobertura
vegetal nos últimos anos. Segundo estudo da NASA (agência espacial americana) são responsáveis pelo aumento de 5% na
cobertura vegetal em vinte anos.

O projeto chinês tem dado melhores resultados segundo analistas. Maior poluidor do planeta, em 2014, o país lançou
Guerra à Poluição. Outros índices de poluição do ar e contaminação do solo e da água também melhoraram. A China é o país
que mais refloresta no mundo, replantando cerca de 1% do total de florestas do planeta.

O problema é que, mesmo que em tese florestas possam capturar o CO2 em alta concentração na atmosfera, o aquecimento
do planeta afeta outras variáveis climáticas, como fluxo de chuvas, acidificação dos oceanos e aumento de pragas mortais para
determinadas espécies de plantas. Assim, ainda que o reflorestamento cresça, outros biomas seguem ameaçados.

Outro problema é que ao queimar uma floresta, você está jogando todo CO2 de uma vez no meio ambiente, enquanto a
reposição via reflorestamento é mais lenta.

A questão ambiental no Continente Asiático: o que a China pode ensinar sobre reflorestamento?

Fonte: Adaptado de Exame. Disponível em: https://exame.com. Acesso em: 19/05/21. 

Aguarde as orientações de seu(sua) professor(a) para realizar a atividade. Ele(ela) decidirá se a atividade deverá ser feita
individualmente, em duplas ou em grupos.
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A Pegada Ecológica de um país, 
de uma cidade ou de uma pessoa 
corresponde ao tamanho das áreas 
produtivas de terra e de mar, 
necessárias para gerar produtos, 
bens e serviços que sustentam 
determinados estilos de vida.
  Em outras palavras, a Pegada 
Ecológica é uma forma de traduzir a 
extensão de território que uma 
pessoa ou toda uma sociedade 
“utiliza”, em média, para se sustentar.
  Adotar estilos de vida mais 
equilibrados e amigáveis com o meio 
ambiente é fundamental para o 
planeta. Nossos hábitos de moradia, 
alimentação, consumo e locomoção 
têm relação direta com a utilização 
dos recursos naturais.
O que você pode fazer para reduzir 
a sua pegada ecológica? Pense e 
escreva em seu caderno.

https://www.wwf.org.br

http://aun.webhostusp.sti.usp.br/

A pegada ecológica na Guerra da Síria: os impactos do 
conflito no meio ambiente e na saúde pública 

A Guerra Civil na Síria já se estende por uma década
com impactos sociais, humanitários e políticos. Mas e o
meio ambiente? Como fica nesse contexto? De acordo
com Pedro Ivo Machado de Oliveira (2020) do
Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas,
essa é uma perspectiva, geralmente, desprezada na
análise dos conflitos armados.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU),
os ecossistemas e o meio ambiente como um todo têm
sido silenciosas vítimas dos conflitos armados. Podemos
afirmar, portanto, que os conflitos possuem
desdobramentos multissetoriais, vitimizando a população,
as instituições, a saúde pública e o meio ambiente.

Fonte: Adaptado de Conjuntura Internacional - PUC Minas 
(2020). Disponível em: https://pucminasconjuntura.wordpress.com. 

Acesso em 18/05/21.

Guerra na Síria. Trabalho acadêmico de Babel Hajjar pela Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da USP (Universidade de São Paulo) 

analisou os discursos predominantes na mídia sobre essa guerra.  

Por que existem conflitos? Para pensar sobre esse assunto, lembre de
discordâncias entre familiares e/ou entre colegas da escola que você já presenciou.
Assim como em nossas vidas, vários são os fatores que podem levar os países a
conflitos. Não é raro ouvirmos notícias de tensões/conflitos no Oriente Médio.
Questões religiosas, diferenças culturais, disputas por petróleo, por território, escassez
de água, retaliações internacionais por causa de atentados terroristas são alguns dos
fatores que precisamos considerar. Bem, agora que já pensamos um pouco sobre a
origem dos conflitos, faça o que se pede em seu caderno.
1. Pesquise e descubra os motivos pelos quais a Síria, um dos países do Oriente
Médio, está em guerra até hoje.
2. Observando a imagem no texto acima, é possível perceber os efeitos que essa
guerra tem provocado na paisagem. Como vimos no texto, podemos afirmar que, além
da violação de Direitos Humanos, a Guerra na Síria provoca impactos ambientais de
grande relevância. Reflita e identifique, pelo menos, dois impactos ambientais
causados por guerras como essa.
3. Quais são os outros conflitos existentes na Ásia? Nos mapas a seguir,
apresentamos o Conflito do Tibete (mapa 1) e o conflito na Caxemira (mapa 2).
Coloque-se no lugar dos governantes dos países envolvidos nesses conflitos e
escreva o que você faria para encerrá-los/ou amenizá-los. Para isso, descubra quais
são as principais causas e consequências deles.

https://escola.britannica.com
.br

1
https://w

w
w

.bbc.com

2

Fonte: Adaptado de WWF. Disponível em: 
https://wwf.org.br. Acesso em: 18/05/21. 
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O desafio é elaborar um “quiz” sobre características naturais e questões ambientais no Continente Asiático.
Cada aluno(a) elaborará cerca de cinco perguntas e respostas sobre o assunto. Cada resposta correta, acrescentará um ponto a

quem acertou. Quem encerrar a atividade com o maior número de acertos (pontos) vencerá o “quiz Ambiental”.

Na página anterior, começamos a pontuar alguns aspectos ligados à
questão ambiental no Continente Asiático ao falar sobre os impactos
ambientais provocados pela Guerra na Síria. Você lembra?

Devido a sua grande extensão norte-sul, esse continente tem
diversos tipos de climas: equatorial, tropical, subtropical, temperado,
mediterrâneo, desértico, frio e polar, dentre outros. Essa variedade
climática também é responsável pelo desenvolvimento de inúmeras
formações vegetais como: floresta temperada, taiga, estepes,
vegetação mediterrânea, tundra, desertos, vegetação montanhosa e
floresta tropical úmida. Apenas para exemplificar, a China e a Indonésia
estão entre os países de maior biodiversidade no mundo.

A seguir, apresentamos três imagens com exemplos de paisagens do
Continente Asiático. Observe os detalhes de cada imagem e como um(a)
professor(a) pesquisador(a), inicie sua investigação descrevendo tudo
que conseguiu identificar. Utilize seu caderno para realizar a
atividade. Fique atento(a)!

https://en.w
ikipedia.org/w

iki/Spiti_Valley

Índia (Cordilheira do Himalaia): Vale Spiti, Himachal Pradesh.
O Spiti é um vale desértico de montanhas do Himalaia.

CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO CONTINENTE
ASIÁTICO

Indonésia (Monte Sumbing): Vulcão no Monte Sumbing visto do
do Templo Borobudur. Patrimônio Mundial (UNESCO), o Templo
Borobudur está localizado no Centro da Ilha de Java.

https://commons.wikimedia.org

https://com
m

ons.wikimedia.org/

China: Visão panorâmica do Zhangjiajie Huangshizhai Wulingyuan. Wulingyuan é
uma região de interesse paisagístico e histórico na província de Hunan (China),
que foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. É conhecido pela grande
quantidade de pilares de arenito, gargantas e cumes.

“Ásia: Quiz Ambiental”

A China e a Índia, países emergentes, estão entre os mais poluidores do mundo, mas têm conseguido ampliar a cobertura
vegetal nos últimos anos. Segundo estudo da NASA (agência espacial americana) são responsáveis pelo aumento de 5% na
cobertura vegetal em vinte anos.

O projeto chinês tem dado melhores resultados segundo analistas. Maior poluidor do planeta, em 2014, o país lançou
Guerra à Poluição. Outros índices de poluição do ar e contaminação do solo e da água também melhoraram. A China é o país
que mais refloresta no mundo, replantando cerca de 1% do total de florestas do planeta.

O problema é que, mesmo que em tese florestas possam capturar o CO2 em alta concentração na atmosfera, o aquecimento
do planeta afeta outras variáveis climáticas, como fluxo de chuvas, acidificação dos oceanos e aumento de pragas mortais para
determinadas espécies de plantas. Assim, ainda que o reflorestamento cresça, outros biomas seguem ameaçados.

Outro problema é que ao queimar uma floresta, você está jogando todo CO2 de uma vez no meio ambiente, enquanto a
reposição via reflorestamento é mais lenta.

A questão ambiental no Continente Asiático: o que a China pode ensinar sobre reflorestamento?

Fonte: Adaptado de Exame. Disponível em: https://exame.com. Acesso em: 19/05/21. 

Aguarde as orientações de seu(sua) professor(a) para realizar a atividade. Ele(ela) decidirá se a atividade deverá ser feita
individualmente, em duplas ou em grupos.

98
98

GE
OG

RA
FI

A
· 2

ºS
EM

ES
TR

E
/ 2

02
1 ·

 9º
AN

O

A Pegada Ecológica de um país,
de uma cidade ou de uma pessoa
corresponde ao tamanho das áreas
produtivas de terra e de mar,
necessárias para gerar produtos,
bens e serviços que sustentam
determinados estilos de vida.

Em outras palavras, a Pegada
Ecológica é uma forma de traduzir a
extensão de território que uma
pessoa ou toda uma sociedade
“utiliza”, em média, para se sustentar.

Adotar estilos de vida mais
equilibrados e amigáveis com o meio
ambiente é fundamental para o
planeta. Nossos hábitos de moradia,
alimentação, consumo e locomoção
têm relação direta com a utilização
dos recursos naturais.
O que você pode fazer para reduzir
a sua pegada ecológica? Pense e
escreva em seu caderno.

https://www.wwf.org.br

http://aun.webhostusp.sti.usp.br/

A pegada ecológica na Guerra da Síria: os impactos do 
conflito no meio ambiente e na saúde pública

A Guerra Civil na Síria já se estende por uma década
com impactos sociais, humanitários e políticos. Mas e o
meio ambiente? Como fica nesse contexto? De acordo
com Pedro Ivo Machado de Oliveira (2020) do
Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas,
essa é uma perspectiva, geralmente, desprezada na
análise dos conflitos armados.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU),
os ecossistemas e o meio ambiente como um todo têm
sido silenciosas vítimas dos conflitos armados. Podemos
afirmar, portanto, que os conflitos possuem
desdobramentos multissetoriais, vitimizando a população,
as instituições, a saúde pública e o meio ambiente.

Fonte: Adaptado de Conjuntura Internacional - PUC Minas
(2020). Disponível em: https://pucminasconjuntura.wordpress.com.

Acesso em 18/05/21.

Guerra na Síria. Trabalho acadêmico de Babel Hajjar pela Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da USP (Universidade de São Paulo)

analisou os discursos predominantes na mídia sobre essa guerra.

Por que existem conflitos? Para pensar sobre esse assunto, lembre de
discordâncias entre familiares e/ou entre colegas da escola que você já presenciou.
Assim como em nossas vidas, vários são os fatores que podem levar os países a
conflitos. Não é raro ouvirmos notícias de tensões/conflitos no Oriente Médio.
Questões religiosas, diferenças culturais, disputas por petróleo, por território, escassez
de água, retaliações internacionais por causa de atentados terroristas são alguns dos
fatores que precisamos considerar. Bem, agora que já pensamos um pouco sobre a
origem dos conflitos, faça o que se pede em seu caderno.
1. Pesquise e descubra os motivos pelos quais a Síria, um dos países do Oriente
Médio, está em guerra até hoje.
2. Observando a imagem no texto acima, é possível perceber os efeitos que essa
guerra tem provocado na paisagem. Como vimos no texto, podemos afirmar que, além
da violação de Direitos Humanos, a Guerra na Síria provoca impactos ambientais de
grande relevância. Reflita e identifique, pelo menos, dois impactos ambientais
causados por guerras como essa.
3. Quais são os outros conflitos existentes na Ásia? Nos mapas a seguir,
apresentamos o Conflito do Tibete (mapa 1) e o conflito na Caxemira (mapa 2).
Coloque-se no lugar dos governantes dos países envolvidos nesses conflitos e
escreva o que você faria para encerrá-los/ou amenizá-los. Para isso, descubra quais
são as principais causas e consequências deles.

https://escola.britannica.com
.br

1
https://w

w
w

.bbc.com

2

Fonte: Adaptado de WWF. Disponível em:
https://wwf.org.br. Acesso em: 18/05/21.
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O desafio é elaborar um “quiz” sobre características naturais e questões ambientais no Continente Asiático.
Cada aluno(a) elaborará cerca de cinco perguntas e respostas sobre o assunto. Cada resposta correta, acrescentará um ponto a

quem acertou. Quem encerrar a atividade com o maior número de acertos (pontos) vencerá o “quiz Ambiental”.

Na página anterior, começamos a pontuar alguns aspectos ligados à
questão ambiental no Continente Asiático ao falar sobre os impactos
ambientais provocados pela Guerra na Síria. Você lembra?

Devido a sua grande extensão norte-sul, esse continente tem
diversos tipos de climas: equatorial, tropical, subtropical, temperado,
mediterrâneo, desértico, frio e polar, dentre outros. Essa variedade
climática também é responsável pelo desenvolvimento de inúmeras
formações vegetais como: floresta temperada, taiga, estepes,
vegetação mediterrânea, tundra, desertos, vegetação montanhosa e
floresta tropical úmida. Apenas para exemplificar, a China e a Indonésia
estão entre os países de maior biodiversidade no mundo.

A seguir, apresentamos três imagens com exemplos de paisagens do
Continente Asiático. Observe os detalhes de cada imagem e como um(a)
professor(a) pesquisador(a), inicie sua investigação descrevendo tudo
que conseguiu identificar. Utilize seu caderno para realizar a
atividade. Fique atento(a)!

https://en.w
ikipedia.org/w

iki/Spiti_Valley

Índia (Cordilheira do Himalaia): Vale Spiti, Himachal Pradesh.
O Spiti é um vale desértico de montanhas do Himalaia.

CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO CONTINENTE 
ASIÁTICO

Indonésia (Monte Sumbing): Vulcão no Monte Sumbing visto do
do Templo Borobudur. Patrimônio Mundial (UNESCO), o Templo
Borobudur está localizado no Centro da Ilha de Java.

https://commons.wikimedia.org

https://com
m

ons.wikimedia.org/

China: Visão panorâmica do Zhangjiajie Huangshizhai Wulingyuan. Wulingyuan é
uma região de interesse paisagístico e histórico na província de Hunan (China),
que foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. É conhecido pela grande
quantidade de pilares de arenito, gargantas e cumes.

“Ásia: Quiz Ambiental”

A China e a Índia, países emergentes, estão entre os mais poluidores do mundo, mas têm conseguido ampliar a cobertura
vegetal nos últimos anos. Segundo estudo da NASA (agência espacial americana) são responsáveis pelo aumento de 5% na
cobertura vegetal em vinte anos.

O projeto chinês tem dado melhores resultados segundo analistas. Maior poluidor do planeta, em 2014, o país lançou
Guerra à Poluição. Outros índices de poluição do ar e contaminação do solo e da água também melhoraram. A China é o país
que mais refloresta no mundo, replantando cerca de 1% do total de florestas do planeta.

O problema é que, mesmo que em tese florestas possam capturar o CO2 em alta concentração na atmosfera, o aquecimento
do planeta afeta outras variáveis climáticas, como fluxo de chuvas, acidificação dos oceanos e aumento de pragas mortais para
determinadas espécies de plantas. Assim, ainda que o reflorestamento cresça, outros biomas seguem ameaçados.

Outro problema é que ao queimar uma floresta, você está jogando todo CO2 de uma vez no meio ambiente, enquanto a
reposição via reflorestamento é mais lenta.

A questão ambiental no Continente Asiático: o que a China pode ensinar sobre reflorestamento?

Fonte: Adaptado de Exame. Disponível em: https://exame.com. Acesso em: 19/05/21. 

Aguarde as orientações de seu(sua) professor(a) para realizar a atividade. Ele(ela) decidirá se a atividade deverá ser feita
individualmente, em duplas ou em grupos.
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NO A POPULAÇÃO ASIÁTICA

Os países mais populosos do mundo estão na Ásia. Em
termos de população, nesse continente, podemos destacar os
seguintes países: China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh
e Japão. Sendo o continente mais populoso, tem,
aproximadamente, 5 bilhões de habitantes (Banco Mundial, 2017),
o que equivale a mais de 50% da população mundial. Contudo,
sua população está distribuída de forma irregular no território com
áreas muito povoadas e outras com baixa densidade
demográfica.
    De maneira geral, as áreas mais populosas e povoadas são 
as planícies irrigadas e drenadas por grandes rios (Indo, 
Ganges e Mekong, por exemplo) e as regiões litorâneas, locais 
onde se desenvolvem grandes cidades, como Tóquio (Japão), 
Mumbai (Índia), Xangai (China) e Dacca (Bangladesh). As áreas 
de baixa densidade demográfica da Ásia são as regiões 
desérticas (Deserto da Arábia e Deserto de Gobi), as montanhas 
e as regiões geladas (Sibéria).

    Após fazer a leitura do texto, analise o mapa e a 
tirinha a seguir para realizar a atividade em seu caderno.

1. Qual é o tema principal tratado no texto, no mapa e na
tirinha apresentados nessa página? Analise com atenção.

2. Por que os países do Continente Asiático estão
representados dessa forma no mapa abaixo? De acordo
com o mapa, quais países se destacaram em termos de
população?

3. Na Tirinha abaixo, Mafalda destacou o grande número
de habitantes da China. Descubra a população da China e
da Índia hoje. Você poderá pesquisar em seu livro didático
e/ou na internet no site do IBGE Países, por exemplo. Para
isso, é só digitar “IBGE Países”. Boa pesquisa!

Fonte: QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo. Martins Fontes, 2003 (p. 168, tira 1). Disponível em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/80/o/As_tiras_da_Mafalda_-_6%C2%AA_Parte.pdf?1332899961. Acesso em 21/05/21. 

Ao lado, apresentamos
uma tirinha da Mafalda,
personagem mais popular
do cartunista argentino
Joaquín Lavado conhecido
como “Quino”. Ele faleceu
em setembro de 2020, com
88 anos, mas continua
levando-nos a importantes
reflexões com a Mafalda.

Mapa: Anamorfose da População Mundial Total (2017)

     Vimos esse mapa na página 91. Ele é uma anamorfose da População Mundial (2017). 
Na anamorfose geográfica, cada território é redesenhado de acordo com o tema de 
interesse, uma técnica que permite que vejamos o mapa de forma mais direta.

Fonte: População Mundial: 2017, Nações Unidas. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20815-
anamorfose.html. Acesso em 21/05/21. 

A maior população mundial 
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De acordo com o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), o
conjunto de indicadores sociais
associa dados populacionais (número de
habitantes, sexo, idade, cor ou raça)
a dados ligados às condições de vida
(pobreza, emprego e desemprego,
educação, dentre outros). Já os
indicadores econômicos são dados
que acompanham a economia de um
país sobre determinado aspecto. Agora,
vamos à atividade!

Gráfico com a Projeção da População Mundial por Continente (1950-2100)

https://www.populationpyramid.net

Na página anterior, analisamos dados populacionais do Continente Asiático e aqui começaremos a estudar indicadores
sociais e econômicos desse continente. Daí vem a pergunta: será que podemos estabelecer relações entre dados de
população e indicadores sociais e econômicos? Observe o gráfico e os mapas a seguir.

Ásia: projeção da população e indicadores (sociais e econômicos)

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 1: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH, 2017)
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Depois de observar o gráfico e os mapas,
em seu caderno, faça o que se pede:

1. Tendo o gráfico acima como referência, a
população asiática tende a aumentar ou a
diminuir até 2100? Na sua opinião, por que é
importante que os governantes saibam o
número de habitantes e acompanhem a
dinâmica demográfica do seu país?

2. 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 considera apenas a
dimensão econômica do desenvolvimento.
Vamos exercitar o que acabamos de
aprender?

A) Analise o mapa 1 e observando a
distribuição de cores e a legenda, com suas
palavras, descreva a situação do Continente
Asiático em termos de IDH. Compare-o com
o Continente Africano.

B) Identifique, pelo menos, dois países
asiáticos que se destacam em termos de
PIB. O que isso significa na prática?

Mire sua câmera no
QR Code e veja o
gráfico ao lado em
movimento.

Mapa 2: Anamorfose da Riqueza Econômica dos Países pelo PIB (2016)
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Os países mais populosos do mundo estão na Ásia. Em
termos de população, nesse continente, podemos destacar os
seguintes países: China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh
e Japão. Sendo o continente mais populoso, tem,
aproximadamente, 5 bilhões de habitantes (Banco Mundial, 2017),
o que equivale a mais de 50% da população mundial. Contudo,
sua população está distribuída de forma irregular no território com
áreas muito povoadas e outras com baixa densidade
demográfica.

De maneira geral, as áreas mais populosas e povoadas
são as planícies irrigadas e drenadas por grandes rios (Indo,
Ganges e Mekong, por exemplo) e as regiões litorâneas, locais
onde se desenvolvem grandes cidades, como Tóquio (Japão),
Mumbai (Índia), Xangai (China) e Dacca (Bangladesh). As áreas
de baixa densidade demográfica da Ásia são as regiões
desérticas (Deserto da Arábia e Deserto de Gobi), as montanhas
e as geladas (Sibéria).

Após fazer a leitura do texto, analise o mapa e a tirinha a
seguir para realizar a atividade em seu caderno.

1. Qual é o tema principal tratado no texto, no mapa e na
tirinha apresentados nessa página? Analise com atenção.

2. Por que os países do Continente Asiático estão
representados dessa forma no mapa abaixo? De acordo
com o mapa, quais países se destacaram em termos de
população?

3. Na Tirinha abaixo, Mafalda destacou o grande número
de habitantes da China. Descubra a população da China e
da Índia hoje. Você poderá pesquisar em seu livro didático
e/ou na internet no site do IBGE Países, por exemplo. Para
isso, é só digitar “IBGE Países”. Boa pesquisa!

Fonte: QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo. Martins Fontes, 2003 (p. 168, tira 1). Disponível em:
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/80/o/As_tiras_da_Mafalda_-_6%C2%AA_Parte.pdf?1332899961. Acesso em 21/05/21.

Ao lado, apresentamos
uma tirinha da Mafalda,
personagem mais popular
do cartunista argentino
Joaquín Lavado conhecido
como “Quino”. Ele faleceu
em setembro de 2020, com
88 anos, mas continua
levando-nos a importantes
reflexões com a Mafalda.

Mapa: Anamorfose da População Mundial Total (2017)

Vimos esse mapa na página 91. Ele é uma anamorfose da População Mundial (2017). Na
anamorfose geográfica, cada território é redesenhado de acordo com o tema de interesse,
uma técnica que permite que vejamos o mapa de forma mais direta.

Fonte: População Mundial: 2017, Nações Unidas. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20815-
anamorfose.html. Acesso em 21/05/21.

A maior população mundial
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De acordo com o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), o
conjunto de indicadores sociais
associa dados populacionais (número de
habitantes, sexo, idade, cor ou raça)
a dados ligados às condições de vida
(pobreza, emprego e desemprego,
educação, dentre outros). Já os
indicadores econômicos são dados
que acompanham a economia de um
país sobre determinado aspecto. Agora,
vamos à atividade!

Gráfico com a Projeção da População Mundial por Continente  (1950-2100)

https://www.populationpyramid.net

Na página anterior, analisamos dados populacionais do Continente Asiático e aqui começaremos a estudar indicadores
sociais e econômicos desse continente. Daí vem a pergunta: será que podemos estabelecer relações entre dados de
população e indicadores sociais e econômicos? Observe o gráfico e os mapas a seguir.

Ásia: projeção da população e indicadores (sociais e econômicos)

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 1: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH, 2017)
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Depois de observar o gráfico e os mapas,
em seu caderno, faça o que se pede:

1. Tendo o gráfico acima como referência, a
população asiática tende a aumentar ou a
diminuir até 2100? Na sua opinião, por que é
importante que os governantes saibam o
número de habitantes e acompanhem a
dinâmica demográfica do seu país?

2. O IDH é o Índice de Desenvolvimento
Humano. Medido anualmente pela ONU,
utiliza indicadores de renda, educação e
expectativa de vida para ser calculado.
Foi criado para oferecer um contraponto
ao PIB (Produto Interno Bruto), que
considera apenas a dimensão econômica
do desenvolvimento. Vamos exercitar o
que acabamos de aprender?

A) Analise o mapa 1 e observando a
distribuição de cores e a legenda, com suas
palavras, descreva a situação do Continente
Asiático em termos de IDH. Compare-o com
o Continente Africano.

B) Identifique, pelo menos, dois países
asiáticos que se destacam em termos de
PIB. O que isso significa na prática?

Mire sua câmera no
QR Code e veja o
gráfico ao lado em
movimento.

Mapa 2: Anamorfose da Riqueza Econômica dos Países pelo PIB (2016)
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NO A POPULAÇÃO ASIÁTICA

Os países mais populosos do mundo estão na Ásia. Em
termos de população, nesse continente, podemos destacar os
seguintes países: China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh
e Japão. Sendo o continente mais populoso, tem,
aproximadamente, 5 bilhões de habitantes (Banco Mundial, 2017),
o que equivale a mais de 50% da população mundial. Contudo,
sua população está distribuída de forma irregular no território com
áreas muito povoadas e outras com baixa densidade
demográfica.
    De maneira geral, as áreas mais populosas e povoadas são 
as planícies irrigadas e drenadas por grandes rios (Indo, 
Ganges e Mekong, por exemplo) e as regiões litorâneas, locais 
onde se desenvolvem grandes cidades, como Tóquio (Japão), 
Mumbai (Índia), Xangai (China) e Dacca (Bangladesh). As áreas 
de baixa densidade demográfica da Ásia são as regiões 
desérticas (Deserto da Arábia e Deserto de Gobi), as montanhas 
e as regiões geladas (Sibéria).

    Após fazer a leitura do texto, analise o mapa e a 
tirinha a seguir para realizar a atividade em seu caderno.

1. Qual é o tema principal tratado no texto, no mapa e na
tirinha apresentados nessa página? Analise com atenção.

2. Por que os países do Continente Asiático estão
representados dessa forma no mapa abaixo? De acordo
com o mapa, quais países se destacaram em termos de
população?

3. Na Tirinha abaixo, Mafalda destacou o grande número
de habitantes da China. Descubra a população da China e
da Índia hoje. Você poderá pesquisar em seu livro didático
e/ou na internet no site do IBGE Países, por exemplo. Para
isso, é só digitar “IBGE Países”. Boa pesquisa!

Fonte: QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo. Martins Fontes, 2003 (p. 168, tira 1). Disponível em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/80/o/As_tiras_da_Mafalda_-_6%C2%AA_Parte.pdf?1332899961. Acesso em 21/05/21. 

Ao lado, apresentamos
uma tirinha da Mafalda,
personagem mais popular
do cartunista argentino
Joaquín Lavado conhecido
como “Quino”. Ele faleceu
em setembro de 2020, com
88 anos, mas continua
levando-nos a importantes
reflexões com a Mafalda.

Mapa: Anamorfose da População Mundial Total (2017)

     Vimos esse mapa na página 91. Ele é uma anamorfose da População Mundial (2017). 
Na anamorfose geográfica, cada território é redesenhado de acordo com o tema de 
interesse, uma técnica que permite que vejamos o mapa de forma mais direta.

Fonte: População Mundial: 2017, Nações Unidas. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20815-
anamorfose.html. Acesso em 21/05/21. 

A maior população mundial 
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De acordo com o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), o
conjunto de indicadores sociais
associa dados populacionais (número de
habitantes, sexo, idade, cor ou raça)
a dados ligados às condições de vida
(pobreza, emprego e desemprego,
educação, dentre outros). Já os
indicadores econômicos são dados
que acompanham a economia de um
país sobre determinado aspecto. Agora,
vamos à atividade!

Gráfico com a Projeção da População Mundial por Continente (1950-2100)

https://www.populationpyramid.net

Na página anterior, analisamos dados populacionais do Continente Asiático e aqui começaremos a estudar indicadores
sociais e econômicos desse continente. Daí vem a pergunta: será que podemos estabelecer relações entre dados de
população e indicadores sociais e econômicos? Observe o gráfico e os mapas a seguir.

Ásia: projeção da população e indicadores (sociais e econômicos)

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 1: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH, 2017)
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Depois de observar o gráfico e os mapas,
em seu caderno, faça o que se pede:

1. Tendo o gráfico acima como referência, a
população asiática tende a aumentar ou a
diminuir até 2100? Na sua opinião, por que é
importante que os governantes saibam o
número de habitantes e acompanhem a
dinâmica demográfica do seu país?

2. 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 considera apenas a
dimensão econômica do desenvolvimento.
Vamos exercitar o que acabamos de
aprender?

A) Analise o mapa 1 e observando a
distribuição de cores e a legenda, com suas
palavras, descreva a situação do Continente
Asiático em termos de IDH. Compare-o com
o Continente Africano.

B) Identifique, pelo menos, dois países
asiáticos que se destacam em termos de
PIB. O que isso significa na prática?

Mire sua câmera no
QR Code e veja o
gráfico ao lado em
movimento.

Mapa 2: Anamorfose da Riqueza Econômica dos Países pelo PIB (2016)
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O A POPULAÇÃO ASIÁTICA

Os países mais populosos do mundo estão na Ásia. Em
termos de população, nesse continente, podemos destacar os
seguintes países: China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh
e Japão. Sendo o continente mais populoso, tem,
aproximadamente, 5 bilhões de habitantes (Banco Mundial, 2017),
o que equivale a mais de 50% da população mundial. Contudo,
sua população está distribuída de forma irregular no território com
áreas muito povoadas e outras com baixa densidade
demográfica.

De maneira geral, as áreas mais populosas e povoadas
são as planícies irrigadas e drenadas por grandes rios (Indo,
Ganges e Mekong, por exemplo) e as regiões litorâneas, locais
onde se desenvolvem grandes cidades, como Tóquio (Japão),
Mumbai (Índia), Xangai (China) e Dacca (Bangladesh). As áreas
de baixa densidade demográfica da Ásia são as regiões
desérticas (Deserto da Arábia e Deserto de Gobi), as montanhas
e as geladas (Sibéria).

Após fazer a leitura do texto, analise o mapa e a tirinha a
seguir para realizar a atividade em seu caderno.

1. Qual é o tema principal tratado no texto, no mapa e na
tirinha apresentados nessa página? Analise com atenção.

2. Por que os países do Continente Asiático estão
representados dessa forma no mapa abaixo? De acordo
com o mapa, quais países se destacaram em termos de
população?

3. Na Tirinha abaixo, Mafalda destacou o grande número
de habitantes da China. Descubra a população da China e
da Índia hoje. Você poderá pesquisar em seu livro didático
e/ou na internet no site do IBGE Países, por exemplo. Para
isso, é só digitar “IBGE Países”. Boa pesquisa!

Fonte: QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo. Martins Fontes, 2003 (p. 168, tira 1). Disponível em:
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/80/o/As_tiras_da_Mafalda_-_6%C2%AA_Parte.pdf?1332899961. Acesso em 21/05/21.

Ao lado, apresentamos
uma tirinha da Mafalda,
personagem mais popular
do cartunista argentino
Joaquín Lavado conhecido
como “Quino”. Ele faleceu
em setembro de 2020, com
88 anos, mas continua
levando-nos a importantes
reflexões com a Mafalda.

Mapa: Anamorfose da População Mundial Total (2017)

Vimos esse mapa na página 91. Ele é uma anamorfose da População Mundial (2017). Na
anamorfose geográfica, cada território é redesenhado de acordo com o tema de interesse,
uma técnica que permite que vejamos o mapa de forma mais direta.

Fonte: População Mundial: 2017, Nações Unidas. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20815-
anamorfose.html. Acesso em 21/05/21.

A maior população mundial
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De acordo com o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), o
conjunto de indicadores sociais
associa dados populacionais (número de
habitantes, sexo, idade, cor ou raça)
a dados ligados às condições de vida
(pobreza, emprego e desemprego,
educação, dentre outros). Já os
indicadores econômicos são dados
que acompanham a economia de um
país sobre determinado aspecto. Agora,
vamos à atividade!

Gráfico com a Projeção da População Mundial por Continente  (1950-2100)

https://www.populationpyramid.net

Na página anterior, analisamos dados populacionais do Continente Asiático e aqui começaremos a estudar indicadores
sociais e econômicos desse continente. Daí vem a pergunta: será que podemos estabelecer relações entre dados de
população e indicadores sociais e econômicos? Observe o gráfico e os mapas a seguir.

Ásia: projeção da população e indicadores (sociais e econômicos)

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 1: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH, 2017)
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Depois de observar o gráfico e os mapas,
em seu caderno, faça o que se pede:

1. Tendo o gráfico acima como referência, a
população asiática tende a aumentar ou a
diminuir até 2100? Na sua opinião, por que é
importante que os governantes saibam o
número de habitantes e acompanhem a
dinâmica demográfica do seu país?

2. O IDH é o Índice de Desenvolvimento
Humano. Medido anualmente pela ONU,
utiliza indicadores de renda, educação e
expectativa de vida para ser calculado.
Foi criado para oferecer um contraponto
ao PIB (Produto Interno Bruto), que
considera apenas a dimensão econômica
do desenvolvimento. Vamos exercitar o
que acabamos de aprender?

A) Analise o mapa 1 e observando a
distribuição de cores e a legenda, com suas
palavras, descreva a situação do Continente
Asiático em termos de IDH. Compare-o com
o Continente Africano.

B) Identifique, pelo menos, dois países
asiáticos que se destacam em termos de
PIB. O que isso significa na prática?

Mire sua câmera no
QR Code e veja o
gráfico ao lado em
movimento.

Mapa 2: Anamorfose da Riqueza Econômica dos Países pelo PIB (2016)
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Observe o mapa! A história da China e da Índia é
caracterizada por várias disputas territoriais que
resultaram em três conflitos militares em: 1962, 1967 e
1987. Os dois países estão separados pela cordilheira
do Himalaia e compartilham fronteiras com Nepal e
Butão.

Hoje, a China e a Índia são dois gigantes da Ásia,
dois vizinhos com as maiores populações do planeta e
duas das maiores economias do mundo. Como duas
grandes economias emergentes, são importantes
impulsionadores do crescimento econômico mundial.

Fonte: Adaptado de BBC. Disponível em:  
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40443826. Acesso em 

21/05/21.

CHINA E ÍNDIA: AS RELAÇÕES ENTRE OS DOIS GIGANTES 

Com suas palavras, registre livremente em seu caderno o que você sabe sobre a China e sobre a Índia.
Você poderá falar sobre a cultura, filmes, a população, aspectos naturais, sobre a economia. Escreva sobre o que lembrar e/ou
sobre o que já ouviu falar.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40443826

Os dois territórios disputados entre China e Índia estremecem as relações entre os dois gigantes. 
Divididos pelo Himalaia, os países disputam territórios nas margens das montanhas.

Made in china? Quem já viu ou ouviu essa frase? 
Você já viu a expressão “made in China” em produtos que circulam no Brasil? Em quais produtos você viu? Procure a
etiqueta dos produtos que estão ao seu redor e os que está usando agora e veja o tipo de indústria que os fabricou e de
que país vieram. A seguir, faça o que se pede em seu caderno.

Produtos, Marcas, Tipos de Indústria e Países de Origem 

Nome do produto e 
marca

Tipo de 
indústria 

País de origem 
da marca do 

produto

1. 
Carro – Chery Indústria 

automobilística 
China 

2. 

3. 

4.

5.

Brics é uma sigla que se
refere ao grupo de países
formado por Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul.

https://bit.ly/2AFcv05

1. Copie a tabela em seu caderno e, seguindo o exemplo,
complete-a com mais 4 produtos.

2. Agora que já preencheu a tabela, responda à pergunta
a seguir: dos produtos que você identificou, quais são
chineses e/ou asiáticos? Liste em seu caderno.

3. E aí? Gostou de realizar a atividade? A que
conclusões você chegou? Registre com suas palavras.

O BRICS Observer é uma
organização estudantil destinada à
pesquisa, análise e propagação de

Mire sua câmera no QR 
Code para você seguir essa 
organização no facebook e 
saber mais sobre a Índia e 

a China, por exemplo. 

conhecimento relativos ao BRICS sob uma
perspectiva brasileira.

Destacam-se no cenário mundial por serem países
emergentes, que, nas últimas décadas, passaram a
apresentar alto crescimento industrial.
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Novela Caminho das Índias

https://bit.ly/36QuQDs

“Caminho das Índias” é uma
telenovela brasileira exibida em
2009. Tratou de aspectos da
cultura indiana, incluindo o,
oficialmente abolido, sistema de
castas e os casamentos
arranjados entre pessoas da
mesma classe social.

Fonte: Adaptado de IndiaBrazil. Disponível em: https://www.indiabrazilchamber.org/post/a-cultura-indiana-no-brasil. Acesso em 21/05/21.

Quais semelhanças você percebe entre Velha Delhi na Índia e as favelas/comunidades da
cidade do Rio de Janeiro? Observando e interpretando as imagens, em seu caderno, descreva
essas semelhanças com suas palavras.

https://w
w

w
.todamateria.com

.br/rio-ganges/

3

htt
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Cada caixa de texto a seguir, corresponde à legenda de uma das imagens à
esquerda. Correlacione corretamente.

Coronavírus expõe mazelas sociais da Índia
(habitação, saneamento e informalidade).

Trabalhadores vivem aglomerados entre os
depósitos dos mercados de especiarias na
Velha Delhi, capital indiana.

A Índia é o país com mais seguidores do
hinduísmo (Bramanismo devido à crença em
Brahma). O Rio Ganges e a cidade de
Benares (Varanas) são sagrados para os
hindus.

Na literatura universal, podemos destacar o poeta humanista indiano Rabindranath Tagore (1861-1941).
Sob outra perspectiva, podemos citar Sundar Pichai, um engenheiro executivo indiano, que é CEO (maior
cargo executivo da empresa) da multinacional Google. Na verdade, com mais de cinco mil anos de idade, a
civilização indiana constitui uma sociedade única e diversificada. No Brasil, as influências indianas estão
presentes na música, no cinema, na culinária, na religião e na filosofia, por exemplo.https://bit.ly/3gCQZtf

Assim como a China, a Índia é integrante do Brics e do G-20, sendo considerado um país de economia
emergente. O G20 é um grupo formado por países com as mais expressivas economias do mundo.

Tradicionalmente, a Índia é um país agrícola: a maioria da população economicamente ativa trabalha no cultivo de arroz,
amendoim e cana-de-açúcar, dentre outros. Nas últimas décadas, porém, o setor industrial desenvolveu-se com muita intensidade. A
atividade industrial indiana está concentrada em grandes cidades como: Mumbai, Madras, Délhi e Bangalore. Dentre outros setores,
podemos destacar a indústria nuclear, a de ponta (informática) e a cinematográfica (Bollywood).

A população indiana está concentrada principalmente no sul do país e nas planícies dos rios Indo, Ganges e Bramaputra. Muitas
cidades indianas se destacam pelo alto número de habitantes e por problemas relacionados à ausência de saneamento básico, além
da falta de moradia. A situação é mais grave nos grandes centros do mundo, como Mumbai. Uma significativa parcela da população
indiana vive na miséria e é subnutrida. Fonte: Adaptado de Jornal USP. Disponível em: https://jornal.usp.br/cultura/seminario-on-line-celebra-160-anos-do-poeta-indiano-

tagore . Acesso em 14/06/21.

E aí? O que você sabe sobre a Índia? 
Quando falamos nesse país, do que você lembra? 

Essas influências são marcantes na vida dos brasileiros, que muitas vezes não sabem a origem de
tais costumes. A cultura indiana nos enriquece não só espiritualmente, mas com suas cores, sons, ritmos
e sabores.

Após a novela de grande sucesso "Caminho das Índias", em 2009, a moda brasileira adotou
inúmeras características indianas. Colares e pulseiras grandiosos com pedrarias douradas, braceletes,
sapatilhas, vestidos esvoaçantes, túnicas bordadas, saias longas e soltas, lenços, sandálias rasteiras e
tecidos com brilhos. Outra prática adotada foram as tatuagens temporárias (mehndi), feitas com um
corante extraído da planta de henna, que passou a fazer parte de rotinas estéticas entre as mulheres
em festivais de música, casamentos e até no carnaval. No que se refere à filosofia, são inúmeros os
centros que fornecem aulas de Yoga, exercício físico e mental na busca por paz interior e o equilíbrio.

A culinária brasileira absorveu grandes influências de pratos e especiarias indianos. A própria dieta
vegetariana foi adotada por muitos brasileiros por meio de costumes e princípios vindos da Índia.
Incorporamos, também, o uso da canela, gengibre, açafrão e cravo-da-Índia, curry (massala) e
cominho, dando às refeições aromas diferenciados e sofisticados. Restaurantes indianos são comuns
em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.
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Observe o mapa! A história da China e da Índia é
caracterizada por várias disputas territoriais que
resultaram em três conflitos militares em: 1962, 1967 e
1987. Os dois países estão separados pela cordilheira
do Himalaia e compartilham fronteiras com Nepal e
Butão.

Hoje, a China e a Índia são dois gigantes da Ásia,
dois vizinhos com as maiores populações do planeta e
duas das maiores economias do mundo. Como duas
grandes economias emergentes, são importantes
impulsionadores do crescimento econômico mundial.

Fonte: Adaptado de BBC. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40443826. Acesso em

21/05/21.

CHINA E ÍNDIA: AS RELAÇÕES ENTRE OS DOIS GIGANTES

Com suas palavras, registre livremente em seu caderno o que você sabe sobre a China e sobre a Índia.
Você poderá falar sobre a cultura, filmes, a população, aspectos naturais, sobre a economia. Escreva sobre o que lembrar e/ou
sobre o que já ouviu falar.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40443826

Os dois territórios disputados entre China e Índia estremecem as relações entre os dois gigantes.
Divididos pelo Himalaia, os países disputam territórios nas margens das montanhas. .

Made in china? Quem já viu ou ouviu essa frase? 
Você já viu a expressão “made in China” em produtos que circulam no Brasil? Em quais produtos você viu? Procure a
etiqueta dos produtos que estão ao seu redor e os que está usando agora e veja o tipo de indústria que os fabricou e de
que país vieram. A seguir, faça o que se pede em seu caderno.

Produtos, Marcas, Tipos de Indústria e Países de Origem

Nome do produto e
marca

Tipo de
indústria 

País de origem
da marca do

produto

1.
Carro – Chery Indústria 

automobilística 
China 

2.

3. 

4.

5.

Brics é uma sigla que se
refere ao grupo de países
formado por Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul.

https://bit.ly/2AFcv05

1. Copie a tabela em seu caderno e, seguindo o exemplo,
complete-a com mais 4 produtos.

2. Agora que já preencheu a tabela, responda à pergunta
a seguir: dos produtos que você identificou, quais são
chineses e/ou asiáticos? Liste em seu caderno.

3. E aí? Gostou de realizar a atividade? A que
conclusões você chegou? Registre com suas palavras.

O BRICS Observer é uma
organização estudantil destinada à
pesquisa, análise e propagação de

Mire sua câmera no QR 
Code para você seguir essa 
organização no facebook e 
saber mais sobre a Índia e 

a China, por exemplo. 

conhecimento relativos ao BRICS sob uma
perspectiva brasileira.

Destacam-se no cenário mundial por serem países
emergentes, que, nas últimas décadas, passaram a
apresentar alto crescimento industrial.

103103103

GE
OG

RA
FI

A
· 2

º S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 9º
 A

NO

Novela Caminho das Índias

https://bit.ly/36QuQDs

“Caminho das Índias” é uma 
telenovela brasileira exibida em 
2009. Tratou de aspectos da 
cultura indiana, incluindo o, 
oficialmente abolido, sistema de 
castas e os casamentos 
arranjados entre pessoas da 
mesma classe social.

Fonte: Adaptado de IndiaBrazil. Disponível em: https://www.indiabrazilchamber.org/post/a-cultura-indiana-no-brasil. Acesso em 21/05/21. 

Quais semelhanças você percebe entre Velha Delhi na Índia e as favelas/comunidades da
cidade do Rio de Janeiro? Observando e interpretando as imagens, em seu caderno, descreva
essas semelhanças com suas palavras.
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Cada caixa de texto a seguir, corresponde à legenda de uma das imagens à
esquerda. Correlacione corretamente.

Coronavírus expõe mazelas sociais da Índia
(habitação, saneamento e informalidade).

Trabalhadores vivem aglomerados entre os
depósitos dos mercados de especiarias na
Velha Delhi, capital indiana.

A Índia é o país com mais seguidores do
hinduísmo (Bramanismo devido à crença em
Brahma). O Rio Ganges e a cidade de
Benares (Varanas) são sagrados para os
hindus.

Na literatura universal, podemos destacar o poeta humanista indiano Rabindranath Tagore (1861-1941).
Sob outra perspectiva, podemos citar Sundar Pichai, um engenheiro executivo indiano, que é CEO (maior
cargo executivo da empresa) da multinacional Google. Na verdade, com mais de cinco mil anos de idade, a
civilização indiana constitui uma sociedade única e diversificada. No Brasil, as influências indianas estão
presentes na música, no cinema, na culinária, na religião e na filosofia, por exemplo.https://bit.ly/3gCQZtf

Assim como a China, a Índia é integrante do Brics e do G-20, sendo considerado um país de economia
emergente. O G20 é um grupo formado por países com as mais expressivas economias do mundo.

Tradicionalmente, a Índia é um país agrícola: a maioria da população economicamente ativa trabalha no cultivo de arroz,
amendoim e cana-de-açúcar, dentre outros. Nas últimas décadas, porém, o setor industrial desenvolveu-se com muita intensidade. A
atividade industrial indiana está concentrada em grandes cidades como: Mumbai, Madras, Délhi e Bangalore. Dentre outros setores,
podemos destacar a indústria nuclear, a de ponta (informática) e a cinematográfica (Bollywood).

A população indiana está concentrada principalmente no sul do país e nas planícies dos rios Indo, Ganges e Bramaputra. Muitas
cidades indianas se destacam pelo alto número de habitantes e por problemas relacionados à ausência de saneamento básico, além
da falta de moradia. A situação é mais grave nos grandes centros do mundo, como Mumbai. Uma significativa parcela da população
indiana vive na miséria e é subnutrida. Fonte: Adaptado de Jornal USP. Disponível em: https://jornal.usp.br/cultura/seminario-on-line-celebra-160-anos-do-poeta-indiano-

tagore . Acesso em 14/06/21.

E aí? O que você sabe sobre a Índia? 
Quando falamos nesse país, do que você lembra? 

e sabores.

A culinária brasileira absorveu grandes influências de pratos e especiarias indianos. A própria dieta
vegetariana foi adotada por muitos brasileiros por meio de costumes e princípios vindos da Índia. 
Incorporamos, também, o uso da canela, gengibre, açafrão e cravo-da-Índia, curry (massala) e 
cominho, dando às refeições aromas diferenciados e sofisticados. Restaurantes indianos são comuns 
em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Após a novela de grande sucesso "Caminho das Índias", em 2009, a moda brasileira adotou 
inúmeras características indianas. Colares e pulseiras grandiosos com pedrarias douradas, braceletes, 
sapatilhas, vestidos esvoaçantes, túnicas bordadas, saias longas e soltas, lenços, sandálias rasteiras e 
tecidos com brilhos. Outra prática adotada foram as tatuagens temporárias (mehndi), feitas com um 
corante extraído da planta de henna, que passou a fazer parte de rotinas estéticas entre as mulheres 
em festivais de música, casamentos e até no carnaval. No que se refere à filosofia, são inúmeros os 
centros que fornecem aulas de Yoga, exercício físico e mental na busca por paz interior e equilíbrio.

Essas influências são marcantes na vida dos brasileiros, que muitas vezes não sabem a origem de tais 
costumes. A cultura indiana nos enriquece não só espiritualmente, mas com suas cores, sons, ritmos
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Observe o mapa! A história da China e da Índia é
caracterizada por várias disputas territoriais que
resultaram em três conflitos militares em: 1962, 1967 e
1987. Os dois países estão separados pela cordilheira
do Himalaia e compartilham fronteiras com Nepal e
Butão.

Hoje, a China e a Índia são dois gigantes da Ásia,
dois vizinhos com as maiores populações do planeta e
duas das maiores economias do mundo. Como duas
grandes economias emergentes, são importantes
impulsionadores do crescimento econômico mundial.

Fonte: Adaptado de BBC. Disponível em:  
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40443826. Acesso em 

21/05/21.

CHINA E ÍNDIA: AS RELAÇÕES ENTRE OS DOIS GIGANTES 

Com suas palavras, registre livremente em seu caderno o que você sabe sobre a China e sobre a Índia.
Você poderá falar sobre a cultura, filmes, a população, aspectos naturais, sobre a economia. Escreva sobre o que lembrar e/ou
sobre o que já ouviu falar.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40443826

Os dois territórios disputados entre China e Índia estremecem as relações entre os dois gigantes. 
Divididos pelo Himalaia, os países disputam territórios nas margens das montanhas.

Made in china? Quem já viu ou ouviu essa frase? 
Você já viu a expressão “made in China” em produtos que circulam no Brasil? Em quais produtos você viu? Procure a
etiqueta dos produtos que estão ao seu redor e os que está usando agora e veja o tipo de indústria que os fabricou e de
que país vieram. A seguir, faça o que se pede em seu caderno.

Produtos, Marcas, Tipos de Indústria e Países de Origem 

Nome do produto e 
marca

Tipo de 
indústria 

País de origem 
da marca do 

produto

1. 
Carro – Chery Indústria 

automobilística 
China 

2. 

3. 

4.

5.

Brics é uma sigla que se
refere ao grupo de países
formado por Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul.

https://bit.ly/2AFcv05

1. Copie a tabela em seu caderno e, seguindo o exemplo,
complete-a com mais 4 produtos.

2. Agora que já preencheu a tabela, responda à pergunta
a seguir: dos produtos que você identificou, quais são
chineses e/ou asiáticos? Liste em seu caderno.

3. E aí? Gostou de realizar a atividade? A que
conclusões você chegou? Registre com suas palavras.

O BRICS Observer é uma
organização estudantil destinada à
pesquisa, análise e propagação de

Mire sua câmera no QR 
Code para você seguir essa 
organização no facebook e 
saber mais sobre a Índia e 

a China, por exemplo. 

conhecimento relativos ao BRICS sob uma
perspectiva brasileira.

Destacam-se no cenário mundial por serem países
emergentes, que, nas últimas décadas, passaram a
apresentar alto crescimento industrial.
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Novela Caminho das Índias

https://bit.ly/36QuQDs

“Caminho das Índias” é uma
telenovela brasileira exibida em
2009. Tratou de aspectos da
cultura indiana, incluindo o,
oficialmente abolido, sistema de
castas e os casamentos
arranjados entre pessoas da
mesma classe social.

Fonte: Adaptado de IndiaBrazil. Disponível em: https://www.indiabrazilchamber.org/post/a-cultura-indiana-no-brasil. Acesso em 21/05/21.

Quais semelhanças você percebe entre Velha Delhi na Índia e as favelas/comunidades da
cidade do Rio de Janeiro? Observando e interpretando as imagens, em seu caderno, descreva
essas semelhanças com suas palavras.
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Cada caixa de texto a seguir, corresponde à legenda de uma das imagens à
esquerda. Correlacione corretamente.

Coronavírus expõe mazelas sociais da Índia
(habitação, saneamento e informalidade).

Trabalhadores vivem aglomerados entre os
depósitos dos mercados de especiarias na
Velha Delhi, capital indiana.

A Índia é o país com mais seguidores do
hinduísmo (Bramanismo devido à crença em
Brahma). O Rio Ganges e a cidade de
Benares (Varanas) são sagrados para os
hindus.

Na literatura universal, podemos destacar o poeta humanista indiano Rabindranath Tagore (1861-1941).
Sob outra perspectiva, podemos citar Sundar Pichai, um engenheiro executivo indiano, que é CEO (maior
cargo executivo da empresa) da multinacional Google. Na verdade, com mais de cinco mil anos de idade, a
civilização indiana constitui uma sociedade única e diversificada. No Brasil, as influências indianas estão
presentes na música, no cinema, na culinária, na religião e na filosofia, por exemplo.https://bit.ly/3gCQZtf

Assim como a China, a Índia é integrante do Brics e do G-20, sendo considerado um país de economia
emergente. O G20 é um grupo formado por países com as mais expressivas economias do mundo.

Tradicionalmente, a Índia é um país agrícola: a maioria da população economicamente ativa trabalha no cultivo de arroz,
amendoim e cana-de-açúcar, dentre outros. Nas últimas décadas, porém, o setor industrial desenvolveu-se com muita intensidade. A
atividade industrial indiana está concentrada em grandes cidades como: Mumbai, Madras, Délhi e Bangalore. Dentre outros setores,
podemos destacar a indústria nuclear, a de ponta (informática) e a cinematográfica (Bollywood).

A população indiana está concentrada principalmente no sul do país e nas planícies dos rios Indo, Ganges e Bramaputra. Muitas
cidades indianas se destacam pelo alto número de habitantes e por problemas relacionados à ausência de saneamento básico, além
da falta de moradia. A situação é mais grave nos grandes centros do mundo, como Mumbai. Uma significativa parcela da população
indiana vive na miséria e é subnutrida. Fonte: Adaptado de Jornal USP. Disponível em: https://jornal.usp.br/cultura/seminario-on-line-celebra-160-anos-do-poeta-indiano-

tagore . Acesso em 14/06/21.

E aí? O que você sabe sobre a Índia? 
Quando falamos nesse país, do que você lembra? 

Essas influências são marcantes na vida dos brasileiros, que muitas vezes não sabem a origem de
tais costumes. A cultura indiana nos enriquece não só espiritualmente, mas com suas cores, sons, ritmos
e sabores.

Após a novela de grande sucesso "Caminho das Índias", em 2009, a moda brasileira adotou
inúmeras características indianas. Colares e pulseiras grandiosos com pedrarias douradas, braceletes,
sapatilhas, vestidos esvoaçantes, túnicas bordadas, saias longas e soltas, lenços, sandálias rasteiras e
tecidos com brilhos. Outra prática adotada foram as tatuagens temporárias (mehndi), feitas com um
corante extraído da planta de henna, que passou a fazer parte de rotinas estéticas entre as mulheres
em festivais de música, casamentos e até no carnaval. No que se refere à filosofia, são inúmeros os
centros que fornecem aulas de Yoga, exercício físico e mental na busca por paz interior e o equilíbrio.

A culinária brasileira absorveu grandes influências de pratos e especiarias indianos. A própria dieta
vegetariana foi adotada por muitos brasileiros por meio de costumes e princípios vindos da Índia.
Incorporamos, também, o uso da canela, gengibre, açafrão e cravo-da-Índia, curry (massala) e
cominho, dando às refeições aromas diferenciados e sofisticados. Restaurantes indianos são comuns
em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.
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Observe o mapa! A história da China e da Índia é
caracterizada por várias disputas territoriais que
resultaram em três conflitos militares em: 1962, 1967 e
1987. Os dois países estão separados pela cordilheira
do Himalaia e compartilham fronteiras com Nepal e
Butão.

Hoje, a China e a Índia são dois gigantes da Ásia,
dois vizinhos com as maiores populações do planeta e
duas das maiores economias do mundo. Como duas
grandes economias emergentes, são importantes
impulsionadores do crescimento econômico mundial.

Fonte: Adaptado de BBC. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40443826. Acesso em

21/05/21.

CHINA E ÍNDIA: AS RELAÇÕES ENTRE OS DOIS GIGANTES

Com suas palavras, registre livremente em seu caderno o que você sabe sobre a China e sobre a Índia.
Você poderá falar sobre a cultura, filmes, a população, aspectos naturais, sobre a economia. Escreva sobre o que lembrar e/ou
sobre o que já ouviu falar.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40443826

Os dois territórios disputados entre China e Índia estremecem as relações entre os dois gigantes.
Divididos pelo Himalaia, os países disputam territórios nas margens das montanhas. .

Made in china? Quem já viu ou ouviu essa frase? 
Você já viu a expressão “made in China” em produtos que circulam no Brasil? Em quais produtos você viu? Procure a
etiqueta dos produtos que estão ao seu redor e os que está usando agora e veja o tipo de indústria que os fabricou e de
que país vieram. A seguir, faça o que se pede em seu caderno.

Produtos, Marcas, Tipos de Indústria e Países de Origem

Nome do produto e
marca

Tipo de
indústria 

País de origem
da marca do

produto

1.
Carro – Chery Indústria 

automobilística 
China 

2.

3. 

4.

5.

Brics é uma sigla que se
refere ao grupo de países
formado por Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul.

https://bit.ly/2AFcv05

1. Copie a tabela em seu caderno e, seguindo o exemplo,
complete-a com mais 4 produtos.

2. Agora que já preencheu a tabela, responda à pergunta
a seguir: dos produtos que você identificou, quais são
chineses e/ou asiáticos? Liste em seu caderno.

3. E aí? Gostou de realizar a atividade? A que
conclusões você chegou? Registre com suas palavras.

O BRICS Observer é uma
organização estudantil destinada à
pesquisa, análise e propagação de

Mire sua câmera no QR 
Code para você seguir essa 
organização no facebook e 
saber mais sobre a Índia e 

a China, por exemplo. 

conhecimento relativos ao BRICS sob uma
perspectiva brasileira.

Destacam-se no cenário mundial por serem países
emergentes, que, nas últimas décadas, passaram a
apresentar alto crescimento industrial.
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Novela Caminho das Índias

https://bit.ly/36QuQDs

“Caminho das Índias” é uma 
telenovela brasileira exibida em 
2009. Tratou de aspectos da 
cultura indiana, incluindo o, 
oficialmente abolido, sistema de 
castas e os casamentos 
arranjados entre pessoas da 
mesma classe social.

Fonte: Adaptado de IndiaBrazil. Disponível em: https://www.indiabrazilchamber.org/post/a-cultura-indiana-no-brasil. Acesso em 21/05/21. 

Quais semelhanças você percebe entre Velha Delhi na Índia e as favelas/comunidades da
cidade do Rio de Janeiro? Observando e interpretando as imagens, em seu caderno, descreva
essas semelhanças com suas palavras.
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Cada caixa de texto a seguir, corresponde à legenda de uma das imagens à
esquerda. Correlacione corretamente.

Coronavírus expõe mazelas sociais da Índia
(habitação, saneamento e informalidade).

Trabalhadores vivem aglomerados entre os
depósitos dos mercados de especiarias na
Velha Delhi, capital indiana.

A Índia é o país com mais seguidores do
hinduísmo (Bramanismo devido à crença em
Brahma). O Rio Ganges e a cidade de
Benares (Varanas) são sagrados para os
hindus.

Na literatura universal, podemos destacar o poeta humanista indiano Rabindranath Tagore (1861-1941).
Sob outra perspectiva, podemos citar Sundar Pichai, um engenheiro executivo indiano, que é CEO (maior
cargo executivo da empresa) da multinacional Google. Na verdade, com mais de cinco mil anos de idade, a
civilização indiana constitui uma sociedade única e diversificada. No Brasil, as influências indianas estão
presentes na música, no cinema, na culinária, na religião e na filosofia, por exemplo.https://bit.ly/3gCQZtf

Assim como a China, a Índia é integrante do Brics e do G-20, sendo considerado um país de economia
emergente. O G20 é um grupo formado por países com as mais expressivas economias do mundo.

Tradicionalmente, a Índia é um país agrícola: a maioria da população economicamente ativa trabalha no cultivo de arroz,
amendoim e cana-de-açúcar, dentre outros. Nas últimas décadas, porém, o setor industrial desenvolveu-se com muita intensidade. A
atividade industrial indiana está concentrada em grandes cidades como: Mumbai, Madras, Délhi e Bangalore. Dentre outros setores,
podemos destacar a indústria nuclear, a de ponta (informática) e a cinematográfica (Bollywood).

A população indiana está concentrada principalmente no sul do país e nas planícies dos rios Indo, Ganges e Bramaputra. Muitas
cidades indianas se destacam pelo alto número de habitantes e por problemas relacionados à ausência de saneamento básico, além
da falta de moradia. A situação é mais grave nos grandes centros do mundo, como Mumbai. Uma significativa parcela da população
indiana vive na miséria e é subnutrida. Fonte: Adaptado de Jornal USP. Disponível em: https://jornal.usp.br/cultura/seminario-on-line-celebra-160-anos-do-poeta-indiano-

tagore . Acesso em 14/06/21.

E aí? O que você sabe sobre a Índia? 
Quando falamos nesse país, do que você lembra? 

e sabores.

A culinária brasileira absorveu grandes influências de pratos e especiarias indianos. A própria dieta
vegetariana foi adotada por muitos brasileiros por meio de costumes e princípios vindos da Índia. 
Incorporamos, também, o uso da canela, gengibre, açafrão e cravo-da-Índia, curry (massala) e 
cominho, dando às refeições aromas diferenciados e sofisticados. Restaurantes indianos são comuns 
em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Após a novela de grande sucesso "Caminho das Índias", em 2009, a moda brasileira adotou 
inúmeras características indianas. Colares e pulseiras grandiosos com pedrarias douradas, braceletes, 
sapatilhas, vestidos esvoaçantes, túnicas bordadas, saias longas e soltas, lenços, sandálias rasteiras e 
tecidos com brilhos. Outra prática adotada foram as tatuagens temporárias (mehndi), feitas com um 
corante extraído da planta de henna, que passou a fazer parte de rotinas estéticas entre as mulheres 
em festivais de música, casamentos e até no carnaval. No que se refere à filosofia, são inúmeros os 
centros que fornecem aulas de Yoga, exercício físico e mental na busca por paz interior e equilíbrio.

Essas influências são marcantes na vida dos brasileiros, que muitas vezes não sabem a origem de tais 
costumes. A cultura indiana nos enriquece não só espiritualmente, mas com suas cores, sons, ritmos
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NO INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS: CHINA, ÍNDIA, JAPÃO E TIGRES ASIÁTICOS

O índice de Gini mede o grau de concentração de renda em determinado grupo, sinalizando desigualdades sociais. 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.
Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Observe o mapa a seguir.

1. Com base na definição do Índice de GINI,
explique o que podem significar as
diferenças de valores entre a China, a Índia
e o Japão no dia a dia da população.

2. Considerando a existência dos Tigres e
dos Novos Tigres Asiáticos, selecione um
país de cada grupo e, observando o mapa,
identifique o índice de GINI deles.

3. De acordo com o mapa, o Índice de GINI
brasileiro ficou na faixa de 50,1-55,0, valor
que mostra maior concentração de renda do
que a existente nos países asiáticos
analisados. Explique por que é ruim viver
em uma sociedade desigual?

Brasil x Países Asiáticos: população e indicadores 
socioeconômicos

País População IDH PIB

1. Brasil

2. China

3. Índia

4. Japão

Mapa-múndi: Coeficiente de GINI (2017)

htt
ps

://c
om

mo
ns

.w
iki

me
dia

.or
g/w

iki
/F

ile
:20

17
,_C

oe
fic

ien
te_

de
_G

ini
,_M

ap
a_

de
l_m

un
do

.sv
g

Sem dados 

3. Compare os dados dos países asiáticos com o valor de IDH do
Brasil. Com suas palavras, escreva a que conclusões chegou.

4. A partir de 1970, algumas regiões da Ásia passaram a ser
chamadas de Tigres Asiáticos. Por outro lado, 1990 foi um marco
para o surgimento dos Novos Tigres Asiáticos. Quais são os
países que compõem esses dois grupos? Por que esses países
receberam esse nome?

Em páginas anteriores, conhecemos indicadores
socioeconômicos do Continente Asiático (para relembrar, é
só voltar na página 101). Agora, analisaremos os dados de
alguns países asiáticos e você será o(a) pesquisador(a)!
Vamos lá!
1. Desenhe a tabela ao lado em seu caderno e realize uma
pesquisa para encontrar os dados solicitados e completá-la.
Digite 'IBGE Países' na internet ou mire o seu telefone no
QR Code a seguir para acessar essa página.

2. Como vimos na página 101, diferente do PIB, o IDH
considera indicadores de renda, educação e expectativa de
vida. Após o preenchimento da tabela, identifique os países
asiáticos que apresentaram o maior e o menor IDH. Com
suas palavras, explique o que isso pode significar no dia a dia
de quem mora nesses países.

Lembre-se de que o IBGE é uma fonte
de pesquisa confiável e segura, onde
você encontrará muitas informações
sobre o Brasil e os demais países. Suas
pesquisas ficarão muito melhores,
usando sempre fontes como essa.

Índice de GINI 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e PIB (Produto Interno Bruto)

No mapa abaixo, apresentamos o índice de GINI mundial em faixas aproximadas de valores. Responda às questões a seguir 
em seu caderno.
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O Japão através da arte: obras de Katsushika Hokusai
Com destaque na economia mundial, o Japão faz parte do G-7,

grupo dos países mais ricos e industrializados do mundo. É
conhecido por sua produção e exportação de veículos,
equipamentos eletrônicos e artigos de informática. Katsushika
Hokusai viveu entre os anos 1760 e 1849. Suas principais obras
mostram paisagens e a vida cotidiana no Japão da época. A obra
ao lado chama a atenção para outra atividade que, com o passar do
tempo, ganhou importância econômica no país.

Após observar uma das obras de Katsushika Hokusai apresentada
ao lado, em seu caderno, responda às questões a seguir.
1. Que atividade econômica japonesa você consegue identificar ao
observar essa paisagem?

2. Faça uma pesquisa sobre essa atividade econômica no país e
sua importância para a culinária japonesa.

3. De acordo com o texto acima, qual é a importância econômica do
Japão no cenário mundial?

O pintor e gravurista japonês Katsushika Hokusai começou a pintar
com apenas 6 anos e é o autor de “A Grande Onda de Kanagawa”, a primeira
da série conhecida como Trinta e seis vistas do Monte Fuji. Natural
de Edo (onde hoje se encontra Tóquio), o artista viveu entre os anos 1760 e
1849. Sua produção chegou a mais de 30 mil obras, incluindo gravuras,
pinturas, desenhos e livros.

Luar do Rio Yodo (Ilha Honshu, Japão)
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Fonte: Adaptado de hypeness. Disponível em: https://www.hypeness.com.br.
Acesso em 23/05/21.

MAS E A QUESTÃO AMBIENTAL? CHINA E ÍNDIA: PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
No início de nossa conversa sobre a Ásia, lemos o texto “A pegada ecológica na Guerra da Síria: os impactos do conflito no

meio ambiente e na saúde pública” (página 98) e começamos a pensar sobre a problemática ambiental no Continente Asiático. “A
Questão Ambiental no Continente Asiático: o que a China pode ensinar sobre reflorestamento?” (página 99) foi o segundo
texto, que nos fez pensar criticamente sobre o assunto. Antes de aprendermos mais sobre o Japão, os Tigres e Novos Asiáticos,
refletiremos novamente sobre a questão ambiental, relacionando-a aos altos níveis produtivos dos países em estudo, destacando o
caso da China e da Índia.

Pequim (China) tem uma fama histórica por causa de
suas nuvens de poluição, mas estatísticas mostram que
cidades da Índia, do Paquistão e Bangladesh estão em
condições piores. A comparação entre capitais globais
também coloca as megacidades asiáticas no topo do
ranking.

Mas por que a poluição na Índia está pior do que na
China? A poluição em áreas urbanas resulta de um misto
de fatores, a exemplo do tráfego de veículos, a queima de
combustíveis fósseis no setor energético e a atividade
industrial. O que diferencia a China da Índia é que ainda há
muitas queimadas no setor agrícola indiano quando
fazendeiros buscam limpar terrenos.

"Isso foi uma coisa que a China conseguiu. Todas as
queimadas na agricultura foram banidas, todas pararam",
afirmou Thomas Smith, professor-assistente da London
School of Economics, em entrevista à BBC. Smith também
aponta que "enquanto a Índia é amplamente reativa, a China
tende a ser mais proativa e preventiva para cessar os
problemas mesmo antes de ocorrerem".

Fonte: Adaptado de BBC (07/11/19). Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50331007. Acesso em

23/05/21.

Índia. Alto nível de poluição no ar eleva riscos de asma e de infarto, segundo especialistas.

1. Em 2020, houve recuo da poluição na China e na Índia em meio
ao surto do Coronavírus. Quais relações podemos
estabelecer entre a pandemia do novo coronavírus e a queda da
poluição nesses dois países? Em seu caderno, explique com suas
palavras.

2. Observe a imagem abaixo e responda. Você consegue observar
problemas ambientais onde você mora e/ou onde a sua escola está
localizada? Sozinho(a) ou em dupla, elabore um cartaz/desenho/ou
informativo para conscientizar as pessoas. Preferindo, você pode
até fazer algum tipo de mobilização, usando as redes sociais. Seja
um(a) protetor(a) do meio ambiente!

https://www.bbc.com/

Os níveis extremos de poluição registrados na Índia 
colocam holofotes sobre a qualidade do ar na Ásia e

no resto do mundo
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O INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS: CHINA, ÍNDIA, JAPÃO E TIGRES ASIÁTICOS

O índice de Gini mede o grau de concentração de renda em determinado grupo, sinalizando desigualdades sociais. 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.
Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Observe o mapa a seguir.

1. Com base na definição do Índice de GINI,
explique o que podem significar as
diferenças de valores entre a China, a Índia
e o Japão no dia a dia da população.

2. Considerando a existência dos Tigres e
dos Novos Tigres Asiáticos, selecione um
país de cada grupo e, observando o mapa,
identifique o índice de GINI deles.

3. De acordo com o mapa, o Índice de GINI
brasileiro ficou na faixa de 50,1-55,0, valor
que mostra maior concentração de renda do
que a existente nos países asiáticos
analisados. Explique por que é ruim viver
em uma sociedade desigual?

Brasil x Países Asiáticos: população e indicadores
socioeconômicos

País População IDH PIB

1. Brasil

2. China

3. Índia

4. Japão

Mapa-múndi: Coeficiente de GINI (2017)
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3. Compare os dados dos países asiáticos com o valor de IDH do
Brasil. Com suas palavras, escreva a que conclusões chegou.

4. A partir de 1970, algumas regiões da Ásia passaram a ser
chamadas de Tigres Asiáticos. Por outro lado, 1990 foi um marco
para o surgimento dos Novos Tigres Asiáticos. Quais são os
países que compõem esses dois grupos? Por que esses países
receberam esse nome?

Em páginas anteriores, conhecemos indicadores
socioeconômicos do Continente Asiático (para relembrar, é
só voltar na página 101). Agora, analisaremos os dados de
alguns países asiáticos e você será o(a) pesquisador(a)!
Vamos lá!
1. Desenhe a tabela ao lado em seu caderno e realize uma
pesquisa para encontrar os dados solicitados e completá-la.
Digite 'IBGE Países' na internet ou mire o seu telefone no
QR Code a seguir para acessar essa página.

2. Como vimos na página 101, diferente do PIB, o IDH
considera indicadores de renda, educação e saúde. Após o
preenchimento da tabela, identifique os países asiáticos que
apresentaram o maior e o menor IDH. Com suas palavras,
explique o que isso pode significar no dia a dia de quem mora
nesses países.

Lembre-se de que o IBGE é uma fonte
de pesquisa confiável e segura, onde
você encontrará muitas informações
sobre o Brasil e os demais países. Suas
pesquisas ficarão muito melhores,
usando sempre fontes como essa.

Índice de GINI

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e PIB (Produto Interno Bruto)

No mapa ao lado, apresentamos o índice de GINI mundial em faixas aproximadas de valores. Responda às questões a seguir
em seu caderno.
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O Japão através da arte: obras de Katsushika Hokusai
Com destaque na economia mundial, o Japão faz parte do G-7,

grupo dos países mais ricos e industrializados do mundo. É
conhecido por sua produção e exportação de veículos,
equipamentos eletrônicos e artigos de informática. Katsushika
Hokusai viveu entre os anos 1760 e 1849. Suas principais obras
mostram paisagens e a vida cotidiana no Japão da época. A obra
ao lado chama a atenção para outra atividade que, com o passar do
tempo, ganhou importância econômica no país.

Após observar uma das obras de Katsushika Hokusai apresentada
ao lado, em seu caderno, responda às questões a seguir.
1. Que atividade econômica japonesa você consegue identificar ao
observar essa paisagem?

2. Faça uma pesquisa sobre essa atividade econômica no país e
sua importância para a culinária japonesa.

3. De acordo com o texto acima, qual é a importância econômica do
Japão no cenário mundial?

O pintor e gravurista japonês Katsushika Hokusai começou a 
pintar com apenas 6 anos e é o autor de “A Grande Onda de Kanagawa”, a 
primeira da série conhecida como Trinta e seis vistas do Monte 
Fuji. Natural de Edo (onde hoje se encontra Tóquio), o artista viveu entre 
os anos 1760 e 1849. Sua produção chegou a mais de 30 mil obras, 
incluindo gravuras, pinturas, desenhos e livros.

Luar do Rio Yodo (Ilha Honshu, Japão)
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Fonte: Adaptado de hypeness. Disponível em: https://www.hypeness.com.br. 
Acesso em 23/05/21. 

MAS E A QUESTÃO AMBIENTAL? CHINA E ÍNDIA: PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
  No início de nossa conversa sobre a Ásia, lemos o texto “A pegada ecológica na Guerra da Síria: os impactos do conflito 

no meio ambiente e na saúde pública” (página 98) e começamos a pensar sobre a problemática ambiental no Continente Asiático. 
“A Questão Ambiental no Continente Asiático: o que a China pode ensinar sobre reflorestamento?” (página 99) foi o 
segundo texto, que nos fez pensar criticamente sobre o assunto. Antes de aprendermos mais sobre o Japão, os Tigres e Novos 
Tigres Asiáticos, refletiremos novamente sobre a questão ambiental, relacionando-a aos altos níveis produtivos dos países em 
estudo, destacando o caso da China e da Índia.

Pequim (China) tem uma fama histórica por causa de
suas nuvens de poluição, mas estatísticas mostram que
cidades da Índia, do Paquistão e Bangladesh estão em
condições piores. A comparação entre capitais globais
também coloca as megacidades asiáticas no topo do
ranking.

Mas por que a poluição na Índia está pior do que na
China? A poluição em áreas urbanas resulta de um misto
de fatores, a exemplo do tráfego de veículos, a queima de
combustíveis fósseis no setor energético e a atividade
industrial. O que diferencia a China da Índia é que ainda há
muitas queimadas no setor agrícola indiano quando
fazendeiros buscam limpar terrenos.

"Isso foi uma coisa que a China conseguiu. Todas as
queimadas na agricultura foram banidas, todas pararam",
afirmou Thomas Smith, professor-assistente da London
School of Economics, em entrevista à BBC. Smith também
aponta que "enquanto a Índia é amplamente reativa, a China
tende a ser mais proativa e preventiva para cessar os
problemas mesmo antes de ocorrerem".

Fonte: Adaptado de BBC (07/11/19). Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50331007. Acesso em 

23/05/21. 

Índia. Alto nível de poluição no ar eleva riscos de asma e de infarto, segundo especialistas.

1. Em 2020, houve recuo da poluição na China e na Índia em meio
ao surto do Coronavírus. Quais relações podemos
estabelecer entre a pandemia do novo coronavírus e a queda da
poluição nesses dois países? Em seu caderno, explique com suas
palavras.

2. Observe a imagem abaixo e responda. Você consegue observar
problemas ambientais onde você mora e/ou onde a sua escola está
localizada? Sozinho(a) ou em dupla, elabore um cartaz/desenho/ou
informativo para conscientizar as pessoas. Preferindo, você pode
até fazer algum tipo de mobilização, usando as redes sociais. Seja
um(a) protetor(a) do meio ambiente!

https://www.bbc.com/

Os níveis extremos de poluição registrados na Índia 
colocam holofotes sobre a qualidade do ar na Ásia e 

no resto do mundo
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NO INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS: CHINA, ÍNDIA, JAPÃO E TIGRES ASIÁTICOS

O índice de Gini mede o grau de concentração de renda em determinado grupo, sinalizando desigualdades sociais. 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.
Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Observe o mapa a seguir.

1. Com base na definição do Índice de GINI,
explique o que podem significar as
diferenças de valores entre a China, a Índia
e o Japão no dia a dia da população.

2. Considerando a existência dos Tigres e
dos Novos Tigres Asiáticos, selecione um
país de cada grupo e, observando o mapa,
identifique o índice de GINI deles.

3. De acordo com o mapa, o Índice de GINI
brasileiro ficou na faixa de 50,1-55,0, valor
que mostra maior concentração de renda do
que a existente nos países asiáticos
analisados. Explique por que é ruim viver
em uma sociedade desigual?

Brasil x Países Asiáticos: população e indicadores 
socioeconômicos

País População IDH PIB

1. Brasil

2. China

3. Índia

4. Japão

Mapa-múndi: Coeficiente de GINI (2017)

htt
ps

://c
om

mo
ns

.w
iki

me
dia

.or
g/w

iki
/F

ile
:20

17
,_C

oe
fic

ien
te_

de
_G

ini
,_M

ap
a_

de
l_m

un
do

.sv
g

Sem dados 

3. Compare os dados dos países asiáticos com o valor de IDH do
Brasil. Com suas palavras, escreva a que conclusões chegou.

4. A partir de 1970, algumas regiões da Ásia passaram a ser
chamadas de Tigres Asiáticos. Por outro lado, 1990 foi um marco
para o surgimento dos Novos Tigres Asiáticos. Quais são os
países que compõem esses dois grupos? Por que esses países
receberam esse nome?

Em páginas anteriores, conhecemos indicadores
socioeconômicos do Continente Asiático (para relembrar, é
só voltar na página 101). Agora, analisaremos os dados de
alguns países asiáticos e você será o(a) pesquisador(a)!
Vamos lá!
1. Desenhe a tabela ao lado em seu caderno e realize uma
pesquisa para encontrar os dados solicitados e completá-la.
Digite 'IBGE Países' na internet ou mire o seu telefone no
QR Code a seguir para acessar essa página.

2. Como vimos na página 101, diferente do PIB, o IDH
considera indicadores de renda, educação e expectativa de
vida. Após o preenchimento da tabela, identifique os países
asiáticos que apresentaram o maior e o menor IDH. Com
suas palavras, explique o que isso pode significar no dia a dia
de quem mora nesses países.

Lembre-se de que o IBGE é uma fonte
de pesquisa confiável e segura, onde
você encontrará muitas informações
sobre o Brasil e os demais países. Suas
pesquisas ficarão muito melhores,
usando sempre fontes como essa.

Índice de GINI 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e PIB (Produto Interno Bruto)

No mapa abaixo, apresentamos o índice de GINI mundial em faixas aproximadas de valores. Responda às questões a seguir 
em seu caderno.
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O Japão através da arte: obras de Katsushika Hokusai
Com destaque na economia mundial, o Japão faz parte do G-7,

grupo dos países mais ricos e industrializados do mundo. É
conhecido por sua produção e exportação de veículos,
equipamentos eletrônicos e artigos de informática. Katsushika
Hokusai viveu entre os anos 1760 e 1849. Suas principais obras
mostram paisagens e a vida cotidiana no Japão da época. A obra
ao lado chama a atenção para outra atividade que, com o passar do
tempo, ganhou importância econômica no país.

Após observar uma das obras de Katsushika Hokusai apresentada
ao lado, em seu caderno, responda às questões a seguir.
1. Que atividade econômica japonesa você consegue identificar ao
observar essa paisagem?

2. Faça uma pesquisa sobre essa atividade econômica no país e
sua importância para a culinária japonesa.

3. De acordo com o texto acima, qual é a importância econômica do
Japão no cenário mundial?

O pintor e gravurista japonês Katsushika Hokusai começou a pintar
com apenas 6 anos e é o autor de “A Grande Onda de Kanagawa”, a primeira
da série conhecida como Trinta e seis vistas do Monte Fuji. Natural
de Edo (onde hoje se encontra Tóquio), o artista viveu entre os anos 1760 e
1849. Sua produção chegou a mais de 30 mil obras, incluindo gravuras,
pinturas, desenhos e livros.

Luar do Rio Yodo (Ilha Honshu, Japão)
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Fonte: Adaptado de hypeness. Disponível em: https://www.hypeness.com.br.
Acesso em 23/05/21.

MAS E A QUESTÃO AMBIENTAL? CHINA E ÍNDIA: PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
No início de nossa conversa sobre a Ásia, lemos o texto “A pegada ecológica na Guerra da Síria: os impactos do conflito no

meio ambiente e na saúde pública” (página 98) e começamos a pensar sobre a problemática ambiental no Continente Asiático. “A
Questão Ambiental no Continente Asiático: o que a China pode ensinar sobre reflorestamento?” (página 99) foi o segundo
texto, que nos fez pensar criticamente sobre o assunto. Antes de aprendermos mais sobre o Japão, os Tigres e Novos Asiáticos,
refletiremos novamente sobre a questão ambiental, relacionando-a aos altos níveis produtivos dos países em estudo, destacando o
caso da China e da Índia.

Pequim (China) tem uma fama histórica por causa de
suas nuvens de poluição, mas estatísticas mostram que
cidades da Índia, do Paquistão e Bangladesh estão em
condições piores. A comparação entre capitais globais
também coloca as megacidades asiáticas no topo do
ranking.

Mas por que a poluição na Índia está pior do que na
China? A poluição em áreas urbanas resulta de um misto
de fatores, a exemplo do tráfego de veículos, a queima de
combustíveis fósseis no setor energético e a atividade
industrial. O que diferencia a China da Índia é que ainda há
muitas queimadas no setor agrícola indiano quando
fazendeiros buscam limpar terrenos.

"Isso foi uma coisa que a China conseguiu. Todas as
queimadas na agricultura foram banidas, todas pararam",
afirmou Thomas Smith, professor-assistente da London
School of Economics, em entrevista à BBC. Smith também
aponta que "enquanto a Índia é amplamente reativa, a China
tende a ser mais proativa e preventiva para cessar os
problemas mesmo antes de ocorrerem".

Fonte: Adaptado de BBC (07/11/19). Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50331007. Acesso em

23/05/21.

Índia. Alto nível de poluição no ar eleva riscos de asma e de infarto, segundo especialistas.

1. Em 2020, houve recuo da poluição na China e na Índia em meio
ao surto do Coronavírus. Quais relações podemos
estabelecer entre a pandemia do novo coronavírus e a queda da
poluição nesses dois países? Em seu caderno, explique com suas
palavras.

2. Observe a imagem abaixo e responda. Você consegue observar
problemas ambientais onde você mora e/ou onde a sua escola está
localizada? Sozinho(a) ou em dupla, elabore um cartaz/desenho/ou
informativo para conscientizar as pessoas. Preferindo, você pode
até fazer algum tipo de mobilização, usando as redes sociais. Seja
um(a) protetor(a) do meio ambiente!

https://www.bbc.com/

Os níveis extremos de poluição registrados na Índia 
colocam holofotes sobre a qualidade do ar na Ásia e

no resto do mundo

104
104

GE
OG

RA
FI

A
· 2

ºS
EM

ES
TR

E
/ 2

02
1 ·

 9º
AN

O INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS: CHINA, ÍNDIA, JAPÃO E TIGRES ASIÁTICOS

O índice de Gini mede o grau de concentração de renda em determinado grupo, sinalizando desigualdades sociais. 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.
Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Observe o mapa a seguir.

1. Com base na definição do Índice de GINI,
explique o que podem significar as
diferenças de valores entre a China, a Índia
e o Japão no dia a dia da população.

2. Considerando a existência dos Tigres e
dos Novos Tigres Asiáticos, selecione um
país de cada grupo e, observando o mapa,
identifique o índice de GINI deles.

3. De acordo com o mapa, o Índice de GINI
brasileiro ficou na faixa de 50,1-55,0, valor
que mostra maior concentração de renda do
que a existente nos países asiáticos
analisados. Explique por que é ruim viver
em uma sociedade desigual?

Brasil x Países Asiáticos: população e indicadores
socioeconômicos

País População IDH PIB

1. Brasil

2. China

3. Índia

4. Japão

Mapa-múndi: Coeficiente de GINI (2017)
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Sem dados 

3. Compare os dados dos países asiáticos com o valor de IDH do
Brasil. Com suas palavras, escreva a que conclusões chegou.

4. A partir de 1970, algumas regiões da Ásia passaram a ser
chamadas de Tigres Asiáticos. Por outro lado, 1990 foi um marco
para o surgimento dos Novos Tigres Asiáticos. Quais são os
países que compõem esses dois grupos? Por que esses países
receberam esse nome?

Em páginas anteriores, conhecemos indicadores
socioeconômicos do Continente Asiático (para relembrar, é
só voltar na página 101). Agora, analisaremos os dados de
alguns países asiáticos e você será o(a) pesquisador(a)!
Vamos lá!
1. Desenhe a tabela ao lado em seu caderno e realize uma
pesquisa para encontrar os dados solicitados e completá-la.
Digite 'IBGE Países' na internet ou mire o seu telefone no
QR Code a seguir para acessar essa página.

2. Como vimos na página 101, diferente do PIB, o IDH
considera indicadores de renda, educação e saúde. Após o
preenchimento da tabela, identifique os países asiáticos que
apresentaram o maior e o menor IDH. Com suas palavras,
explique o que isso pode significar no dia a dia de quem mora
nesses países.

Lembre-se de que o IBGE é uma fonte
de pesquisa confiável e segura, onde
você encontrará muitas informações
sobre o Brasil e os demais países. Suas
pesquisas ficarão muito melhores,
usando sempre fontes como essa.

Índice de GINI

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e PIB (Produto Interno Bruto)

No mapa ao lado, apresentamos o índice de GINI mundial em faixas aproximadas de valores. Responda às questões a seguir
em seu caderno.
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O Japão através da arte: obras de Katsushika Hokusai
Com destaque na economia mundial, o Japão faz parte do G-7,

grupo dos países mais ricos e industrializados do mundo. É
conhecido por sua produção e exportação de veículos,
equipamentos eletrônicos e artigos de informática. Katsushika
Hokusai viveu entre os anos 1760 e 1849. Suas principais obras
mostram paisagens e a vida cotidiana no Japão da época. A obra
ao lado chama a atenção para outra atividade que, com o passar do
tempo, ganhou importância econômica no país.

Após observar uma das obras de Katsushika Hokusai apresentada
ao lado, em seu caderno, responda às questões a seguir.
1. Que atividade econômica japonesa você consegue identificar ao
observar essa paisagem?

2. Faça uma pesquisa sobre essa atividade econômica no país e
sua importância para a culinária japonesa.

3. De acordo com o texto acima, qual é a importância econômica do
Japão no cenário mundial?

O pintor e gravurista japonês Katsushika Hokusai começou a 
pintar com apenas 6 anos e é o autor de “A Grande Onda de Kanagawa”, a 
primeira da série conhecida como Trinta e seis vistas do Monte 
Fuji. Natural de Edo (onde hoje se encontra Tóquio), o artista viveu entre 
os anos 1760 e 1849. Sua produção chegou a mais de 30 mil obras, 
incluindo gravuras, pinturas, desenhos e livros.

Luar do Rio Yodo (Ilha Honshu, Japão)
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Fonte: Adaptado de hypeness. Disponível em: https://www.hypeness.com.br. 
Acesso em 23/05/21. 

MAS E A QUESTÃO AMBIENTAL? CHINA E ÍNDIA: PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
  No início de nossa conversa sobre a Ásia, lemos o texto “A pegada ecológica na Guerra da Síria: os impactos do conflito 

no meio ambiente e na saúde pública” (página 98) e começamos a pensar sobre a problemática ambiental no Continente Asiático. 
“A Questão Ambiental no Continente Asiático: o que a China pode ensinar sobre reflorestamento?” (página 99) foi o 
segundo texto, que nos fez pensar criticamente sobre o assunto. Antes de aprendermos mais sobre o Japão, os Tigres e Novos 
Tigres Asiáticos, refletiremos novamente sobre a questão ambiental, relacionando-a aos altos níveis produtivos dos países em 
estudo, destacando o caso da China e da Índia.

Pequim (China) tem uma fama histórica por causa de
suas nuvens de poluição, mas estatísticas mostram que
cidades da Índia, do Paquistão e Bangladesh estão em
condições piores. A comparação entre capitais globais
também coloca as megacidades asiáticas no topo do
ranking.

Mas por que a poluição na Índia está pior do que na
China? A poluição em áreas urbanas resulta de um misto
de fatores, a exemplo do tráfego de veículos, a queima de
combustíveis fósseis no setor energético e a atividade
industrial. O que diferencia a China da Índia é que ainda há
muitas queimadas no setor agrícola indiano quando
fazendeiros buscam limpar terrenos.

"Isso foi uma coisa que a China conseguiu. Todas as
queimadas na agricultura foram banidas, todas pararam",
afirmou Thomas Smith, professor-assistente da London
School of Economics, em entrevista à BBC. Smith também
aponta que "enquanto a Índia é amplamente reativa, a China
tende a ser mais proativa e preventiva para cessar os
problemas mesmo antes de ocorrerem".

Fonte: Adaptado de BBC (07/11/19). Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50331007. Acesso em 

23/05/21. 

Índia. Alto nível de poluição no ar eleva riscos de asma e de infarto, segundo especialistas.

1. Em 2020, houve recuo da poluição na China e na Índia em meio
ao surto do Coronavírus. Quais relações podemos
estabelecer entre a pandemia do novo coronavírus e a queda da
poluição nesses dois países? Em seu caderno, explique com suas
palavras.

2. Observe a imagem abaixo e responda. Você consegue observar
problemas ambientais onde você mora e/ou onde a sua escola está
localizada? Sozinho(a) ou em dupla, elabore um cartaz/desenho/ou
informativo para conscientizar as pessoas. Preferindo, você pode
até fazer algum tipo de mobilização, usando as redes sociais. Seja
um(a) protetor(a) do meio ambiente!

https://www.bbc.com/

Os níveis extremos de poluição registrados na Índia 
colocam holofotes sobre a qualidade do ar na Ásia e 

no resto do mundo
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O que tem do Rio de Janeiro no Japão? E o que tem do Japão no Rio de Janeiro?

Você reconhece as palavras e as imagens abaixo? O ilustrador Alex Albane elaborou um desenho exclusivo para nos ajudar a
pensar sobre a influência da cultura japonesa no Brasil. Depois de observar as imagens, você explicará o que são mangás, cosplay,
cosplayers e “animes”, relacionando-os à cultura japonesa. O que você já sabe sobre o tema? Quais foram as novas informações
que encontrou? Registre o resultado de sua pesquisa em seu caderno.

Tóquio

https://web-japan.org/
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Tema 2. Você sabia que o Brasil é o país que abriga 
a maior comunidade japonesa fora do Japão?

Festival Rio Matsuri no Riocentro: _________________ 
______________________________________________
______________________________________________  

Tema 1. O samba e o carnaval unem o Rio de Janeiro 
e Tóquio? 
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“Asakusa Samba Carnival”:___________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

Seu desafio aqui será fazer uma pesquisa sobre os dois temas apresentados abaixo e completar a legenda, explicando os
eventos tratados nas imagens. Observe que elas só foram iniciadas para que você complete com as principais informações que
encontrar. Faça em seu caderno.

Mangá – Naruto Cosplay – Naruto

https://commons.wikimedia.org

Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart.
Ilustração elaborada para esse material.
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Repleta de arranha-céus, Cingapura está
entre os países mais ricos do mundo. No que se
refere à educação, Cingapura ostenta um dos
sistemas de educação mais admirados do mundo
e suas escolas são um modelo de disciplina.

No influente ranking PISA (Programa
Internacional de Avaliação de Alunos) organizado
pela OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), que avalia o
desempenho de jovens de 15 anos em ciências,
matemática e leitura em 75 países, Cingapura
aparece no topo da lista, seguida por seus
vizinhos asiáticos Hong Kong, Coreia do Sul,
Japão e Taiwan. Que relações você conseguiria estabelecer entre o significativo

investimento em educação identificado em Cingapura e o destaque que
esse país tem tido no cenário econômico mundial?

Converse com seu(sua) professor(a) e seus(suas) responsáveis sobre
o assunto e registre as suas conclusões em seu caderno. Você poderá
representar a sua ideia da maneira que se sentir mais à vontade: texto,
desenho, charge ou da maneira que preferir. Bom trabalho!

Falar de mangás, cosplays e “animes” vindos do Japão para o Brasil é falar de globalização e de produção. É uma forma de
abordar a influência cultural e econômica do Japão no mundo. A Geografia está em todo lugar! Você percebeu isso? Agora,
trataremos de outro assunto que você, provavelmente, já conhece. Falaremos do K-Pop! Quem aí gosta?

O K-pop é a música popular da Coreia do Sul, um dos países que compõe os Tigres Asiáticos. O ritmo coreano já domina as
redes sociais e as maiores premiações da música pelo mundo. Tem influências do hip-hop e do pop americano, clipes coloridos,
dança sincronizada e letras que misturam o idioma coreano ao inglês e ao espanhol, conectando pessoas no mundo.

O CASO DA COREIA DO SUL E DE CINGAPURA: UMA REFLEXÃO SOBRE OS TIGRES E OS NOVOS 
TIGRES ASIÁTICOS
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BTS: O K-Pop é uma indústria
multimilionária de ídolos. As empresas
envolvidas no ramo treinam jovens com
potencial para se tornarem ídolos da
música na Coreia do Sul.

O Blackpink é formado por quatro
meninas e estreou em 2016. É o grupo
feminino com mais inscritos no YouTube,
sendo o mais seguido no spotify.
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1. Agora, você será o repórter! Quem você escolheria para entrevistar? Blackpink ou BTS?
Depois de escolher quem vai entrevistar, elabore cinco perguntas para fazer. O(A) seu(sua)
professor(a) definirá se essa atividade será feita individualmente ou em dupla. Suas perguntas
deverão ser feitas sobre os seguintes temas:
A) Situação econômica da Coreia do Sul.
B) Renda e Condição de vida.
C) Acesso à habitação e desigualdade social.
D) Educação.
E) Expectativa de vida e Saúde.
2. Na página 104, falamos sobre os Tigres e os Novos Tigres
Asiáticos. Lá, além de conhecermos esses grupos, começamos a
pesquisar indicadores socioeconômicos desses países. A Coreia
do Sul, por exemplo, sempre foi considerada por muitos como um
"modelo a ser seguido" pelo Brasil e por outros países em
desenvolvimento devido aos seus investimentos maciços em
educação e produtividade do trabalhador. Mas a que custo tais
níveis de desenvolvimento econômico foram alcançados? O filme
Parasita poderá nos ajudar a refletir criticamente sobre esse
processo. Procure a sinopse desse filme na internet e, em seu
caderno, registre quais problemas sociais foram abordados nele.

Parasita, filme ganhador do Oscar
de Melhor Filme em 2020. 
Destacou o legado negativo que 
décadas de desenvolvimento 
deixaram à sociedade sul-coreana.
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Fonte: Adaptado de BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51450570.
Acesso em: 24/05/21.

O modelo 'linha dura' de educação que pôs um pequeno país asiático no topo de ranking mundial

Fonte: BBC (26/09/18). Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45581412. Acesso

em: 24/05/21.
Fonte: BBC (09/02/19). Disponível em:

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47166292. Acesso
em: 24/05/21.

Paisagem urbana
de Cingapura à
noite. Conhecida
como a “pérola da
Ásia”, Cingapura é
um dos maiores
centros financeiros
do mundo.
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Investimentos em Educação + Desenvolvimento 
Econômico + Melhoria na Qualidade de Vida? 
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O que tem do Rio de Janeiro no Japão? E o que tem do Japão no Rio de Janeiro?

Você reconhece as palavras e as imagens abaixo? O ilustrador Alex Albane elaborou um desenho exclusivo para nos ajudar a
pensar sobre a influência da cultura japonesa no Brasil. Depois de observar as imagens, você explicará o que são mangás, cosplay,
cosplayers e “animes”, relacionando-os à cultura japonesa. O que você já sabe sobre o tema? Quais foram as novas informações
que encontrou? Registre o resultado de sua pesquisa em seu caderno.

Tóquio

https://web-japan.org/
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Tema 2. Você sabia que o Brasil é o país que abriga 
a maior comunidade japonesa fora do Japão?

Festival Rio Matsuri no Riocentro: _________________
______________________________________________
______________________________________________  

Tema 1. O samba e o carnaval unem o Rio de Janeiro 
e Tóquio?
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“Asakusa Samba Carnival”:___________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

Seu desafio aqui será fazer uma pesquisa sobre os dois temas apresentados abaixo e completar a legenda, explicando os
eventos tratados nas imagens. Observe que elas só foram iniciadas para que você complete com as principais informações que
encontrar. Faça em seu caderno.

Mangá – Naruto Cosplay – Naruto

https://commons.wikimedia.org

Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart.
Ilustração elaborada para esse material.
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Repleta de arranha-céus, Cingapura está
entre os países mais ricos do mundo. No que se
refere à educação, Cingapura ostenta um dos
sistemas de educação mais admirados do mundo
e suas escolas são um modelo de disciplina.

No influente ranking PISA (Programa
Internacional de Avaliação de Alunos) organizado
pela OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), que avalia o
desempenho de jovens de 15 anos em ciências,
matemática e leitura em 75 países, Cingapura
aparece no topo da lista, seguida por seus
vizinhos asiáticos Hong Kong, Coreia do Sul,
Japão e Taiwan. Que relações você conseguiria estabelecer entre o significativo

investimento em educação identificado em Cingapura e o destaque que
esse país tem tido no cenário econômico mundial?

Converse com seu(sua) professor(a) e seus(suas) responsáveis sobre
o assunto e registre as suas conclusões em seu caderno. Você poderá
representar a sua ideia da maneira que se sentir mais à vontade: texto,
desenho, charge ou da maneira que preferir. Bom trabalho!

Falar de mangás, cosplays e “animes” vindos do Japão para o Brasil é falar de globalização e de produção. É uma forma de
abordar a influência cultural e econômica do Japão no mundo. A Geografia está em todo lugar! Você percebeu isso? Agora,
trataremos de outro assunto que você, provavelmente, já conhece. Falaremos do K-Pop! Quem aí gosta?

O K-pop é a música popular da Coreia do Sul, um dos países que compõe os Tigres Asiáticos. O ritmo coreano já domina as
redes sociais e as maiores premiações da música pelo mundo. Tem influências do hip-hop e do pop americano, clipes coloridos,
dança sincronizada e letras que misturam o idioma coreano ao inglês e ao espanhol, conectando pessoas no mundo.

O CASO DA COREIA DO SUL E DE CINGAPURA: UMA REFLEXÃO SOBRE OS TIGRES E OS NOVOS 
TIGRES ASIÁTICOS
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BTS: O K-Pop é uma indústria
multimilionária de ídolos. As empresas
envolvidas no ramo treinam jovens com
potencial para se tornarem ídolos da
música na Coreia do Sul.

O Blackpink é formado por quatro
meninas e estreou em 2016. É o grupo
feminino com mais inscritos no YouTube,
sendo o mais seguido no spotify.
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1. Agora, você será o repórter! Quem você escolheria para entrevistar? Blackpink ou BTS?
Depois de escolher quem vai entrevistar, elabore cinco perguntas para fazer. O(A) seu(sua)
professor(a) definirá se essa atividade será feita individualmente ou em dupla. Suas perguntas
deverão ser feitas sobre os seguintes temas:
A) Situação econômica da Coreia do Sul.
B) Renda e Condição de vida.
C) Acesso à habitação e desigualdade social.
D) Educação.
E) Expectativa de vida e Saúde.
2. Na página 104, falamos sobre os Tigres e os Novos Tigres
Asiáticos. Lá, além de conhecermos esses grupos, começamos a
pesquisar indicadores socioeconômicos de países. A Coreia do
Sul, por exemplo, sempre foi considerada por muitos como um
"modelo a ser seguido" pelo Brasil e por outros países em
desenvolvimento devido aos seus investimentos maciços em
educação e produtividade do trabalhador. Mas a que custo tais
níveis de desenvolvimento econômico foram alcançados? O filme
Parasita poderá nos ajudar a refletir criticamente sobre esse
processo. Procure a sinopse desse filme na internet e, em seu
caderno, registre quais problemas sociais foram abordados nele.

Parasita, filme ganhador do 
Oscar de Melhor Filme em 2020. 
Destacou o legado negativo que 
décadas de desenvolvimento 
deixaram à sociedade sul-coreana.

htt
ps

://w
ww

.ad
or

oc
ine

ma
.co

m

Fonte: Adaptado de BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51450570. 
Acesso em: 24/05/21. 

O modelo 'linha dura' de educação que pôs um pequeno país asiático no topo de ranking mundial

Fonte: BBC (26/09/18). Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45581412. Acesso 

em: 24/05/21. 
Fonte: BBC (09/02/19). Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47166292. Acesso 
em: 24/05/21. 

Paisagem urbana
de Cingapura à
noite. Conhecida
como a “pérola da
Ásia”, Cingapura é
um dos maiores
centros financeiros
do mundo.
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Investimentos em Educação + Desenvolvimento 
Econômico + Melhoria na Qualidade de Vida? 
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O que tem do Rio de Janeiro no Japão? E o que tem do Japão no Rio de Janeiro?

Você reconhece as palavras e as imagens abaixo? O ilustrador Alex Albane elaborou um desenho exclusivo para nos ajudar a
pensar sobre a influência da cultura japonesa no Brasil. Depois de observar as imagens, você explicará o que são mangás, cosplay,
cosplayers e “animes”, relacionando-os à cultura japonesa. O que você já sabe sobre o tema? Quais foram as novas informações
que encontrou? Registre o resultado de sua pesquisa em seu caderno.

Tóquio

https://web-japan.org/
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Tema 2. Você sabia que o Brasil é o país que abriga 
a maior comunidade japonesa fora do Japão?

Festival Rio Matsuri no Riocentro: _________________ 
______________________________________________
______________________________________________  

Tema 1. O samba e o carnaval unem o Rio de Janeiro 
e Tóquio? 
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“Asakusa Samba Carnival”:___________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

Seu desafio aqui será fazer uma pesquisa sobre os dois temas apresentados abaixo e completar a legenda, explicando os
eventos tratados nas imagens. Observe que elas só foram iniciadas para que você complete com as principais informações que
encontrar. Faça em seu caderno.

Mangá – Naruto Cosplay – Naruto

https://commons.wikimedia.org

Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart.
Ilustração elaborada para esse material.
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Repleta de arranha-céus, Cingapura está
entre os países mais ricos do mundo. No que se
refere à educação, Cingapura ostenta um dos
sistemas de educação mais admirados do mundo
e suas escolas são um modelo de disciplina.

No influente ranking PISA (Programa
Internacional de Avaliação de Alunos) organizado
pela OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), que avalia o
desempenho de jovens de 15 anos em ciências,
matemática e leitura em 75 países, Cingapura
aparece no topo da lista, seguida por seus
vizinhos asiáticos Hong Kong, Coreia do Sul,
Japão e Taiwan. Que relações você conseguiria estabelecer entre o significativo

investimento em educação identificado em Cingapura e o destaque que
esse país tem tido no cenário econômico mundial?

Converse com seu(sua) professor(a) e seus(suas) responsáveis sobre
o assunto e registre as suas conclusões em seu caderno. Você poderá
representar a sua ideia da maneira que se sentir mais à vontade: texto,
desenho, charge ou da maneira que preferir. Bom trabalho!

Falar de mangás, cosplays e “animes” vindos do Japão para o Brasil é falar de globalização e de produção. É uma forma de
abordar a influência cultural e econômica do Japão no mundo. A Geografia está em todo lugar! Você percebeu isso? Agora,
trataremos de outro assunto que você, provavelmente, já conhece. Falaremos do K-Pop! Quem aí gosta?

O K-pop é a música popular da Coreia do Sul, um dos países que compõe os Tigres Asiáticos. O ritmo coreano já domina as
redes sociais e as maiores premiações da música pelo mundo. Tem influências do hip-hop e do pop americano, clipes coloridos,
dança sincronizada e letras que misturam o idioma coreano ao inglês e ao espanhol, conectando pessoas no mundo.

O CASO DA COREIA DO SUL E DE CINGAPURA: UMA REFLEXÃO SOBRE OS TIGRES E OS NOVOS 
TIGRES ASIÁTICOS
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BTS: O K-Pop é uma indústria
multimilionária de ídolos. As empresas
envolvidas no ramo treinam jovens com
potencial para se tornarem ídolos da
música na Coreia do Sul.

O Blackpink é formado por quatro
meninas e estreou em 2016. É o grupo
feminino com mais inscritos no YouTube,
sendo o mais seguido no spotify.
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1. Agora, você será o repórter! Quem você escolheria para entrevistar? Blackpink ou BTS?
Depois de escolher quem vai entrevistar, elabore cinco perguntas para fazer. O(A) seu(sua)
professor(a) definirá se essa atividade será feita individualmente ou em dupla. Suas perguntas
deverão ser feitas sobre os seguintes temas:
A) Situação econômica da Coreia do Sul.
B) Renda e Condição de vida.
C) Acesso à habitação e desigualdade social.
D) Educação.
E) Expectativa de vida e Saúde.
2. Na página 104, falamos sobre os Tigres e os Novos Tigres
Asiáticos. Lá, além de conhecermos esses grupos, começamos a
pesquisar indicadores socioeconômicos desses países. A Coreia
do Sul, por exemplo, sempre foi considerada por muitos como um
"modelo a ser seguido" pelo Brasil e por outros países em
desenvolvimento devido aos seus investimentos maciços em
educação e produtividade do trabalhador. Mas a que custo tais
níveis de desenvolvimento econômico foram alcançados? O filme
Parasita poderá nos ajudar a refletir criticamente sobre esse
processo. Procure a sinopse desse filme na internet e, em seu
caderno, registre quais problemas sociais foram abordados nele.

Parasita, filme ganhador do Oscar
de Melhor Filme em 2020. 
Destacou o legado negativo que 
décadas de desenvolvimento 
deixaram à sociedade sul-coreana.
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Fonte: Adaptado de BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51450570.

Acesso em: 24/05/21.

O modelo 'linha dura' de educação que pôs um pequeno país asiático no topo de ranking mundial

Fonte: BBC (26/09/18). Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45581412. Acesso

em: 24/05/21.
Fonte: BBC (09/02/19). Disponível em:

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47166292. Acesso
em: 24/05/21.

Paisagem urbana
de Cingapura à
noite. Conhecida
como a “pérola da
Ásia”, Cingapura é
um dos maiores
centros financeiros
do mundo.
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Investimentos em Educação + Desenvolvimento 
Econômico + Melhoria na Qualidade de Vida? 
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O que tem do Rio de Janeiro no Japão? E o que tem do Japão no Rio de Janeiro?

Você reconhece as palavras e as imagens abaixo? O ilustrador Alex Albane elaborou um desenho exclusivo para nos ajudar a
pensar sobre a influência da cultura japonesa no Brasil. Depois de observar as imagens, você explicará o que são mangás, cosplay,
cosplayers e “animes”, relacionando-os à cultura japonesa. O que você já sabe sobre o tema? Quais foram as novas informações
que encontrou? Registre o resultado de sua pesquisa em seu caderno.

Tóquio

https://web-japan.org/
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Tema 2. Você sabia que o Brasil é o país que abriga 
a maior comunidade japonesa fora do Japão?

Festival Rio Matsuri no Riocentro: _________________
______________________________________________
______________________________________________  

Tema 1. O samba e o carnaval unem o Rio de Janeiro 
e Tóquio?
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“Asakusa Samba Carnival”:___________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

Seu desafio aqui será fazer uma pesquisa sobre os dois temas apresentados abaixo e completar a legenda, explicando os
eventos tratados nas imagens. Observe que elas só foram iniciadas para que você complete com as principais informações que
encontrar. Faça em seu caderno.

Mangá – Naruto Cosplay – Naruto

https://commons.wikimedia.org

Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart.
Ilustração elaborada para esse material.
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Repleta de arranha-céus, Cingapura está
entre os países mais ricos do mundo. No que se
refere à educação, Cingapura ostenta um dos
sistemas de educação mais admirados do mundo
e suas escolas são um modelo de disciplina.

No influente ranking PISA (Programa
Internacional de Avaliação de Alunos) organizado
pela OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), que avalia o
desempenho de jovens de 15 anos em ciências,
matemática e leitura em 75 países, Cingapura
aparece no topo da lista, seguida por seus
vizinhos asiáticos Hong Kong, Coreia do Sul,
Japão e Taiwan. Que relações você conseguiria estabelecer entre o significativo

investimento em educação identificado em Cingapura e o destaque que
esse país tem tido no cenário econômico mundial?

Converse com seu(sua) professor(a) e seus(suas) responsáveis sobre
o assunto e registre as suas conclusões em seu caderno. Você poderá
representar a sua ideia da maneira que se sentir mais à vontade: texto,
desenho, charge ou da maneira que preferir. Bom trabalho!

Falar de mangás, cosplays e “animes” vindos do Japão para o Brasil é falar de globalização e de produção. É uma forma de
abordar a influência cultural e econômica do Japão no mundo. A Geografia está em todo lugar! Você percebeu isso? Agora,
trataremos de outro assunto que você, provavelmente, já conhece. Falaremos do K-Pop! Quem aí gosta?

O K-pop é a música popular da Coreia do Sul, um dos países que compõe os Tigres Asiáticos. O ritmo coreano já domina as
redes sociais e as maiores premiações da música pelo mundo. Tem influências do hip-hop e do pop americano, clipes coloridos,
dança sincronizada e letras que misturam o idioma coreano ao inglês e ao espanhol, conectando pessoas no mundo.

O CASO DA COREIA DO SUL E DE CINGAPURA: UMA REFLEXÃO SOBRE OS TIGRES E OS NOVOS 
TIGRES ASIÁTICOS
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BTS: O K-Pop é uma indústria
multimilionária de ídolos. As empresas
envolvidas no ramo treinam jovens com
potencial para se tornarem ídolos da
música na Coreia do Sul.

O Blackpink é formado por quatro
meninas e estreou em 2016. É o grupo
feminino com mais inscritos no YouTube,
sendo o mais seguido no spotify.
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1. Agora, você será o repórter! Quem você escolheria para entrevistar? Blackpink ou BTS?
Depois de escolher quem vai entrevistar, elabore cinco perguntas para fazer. O(A) seu(sua)
professor(a) definirá se essa atividade será feita individualmente ou em dupla. Suas perguntas
deverão ser feitas sobre os seguintes temas:
A) Situação econômica da Coreia do Sul.
B) Renda e Condição de vida.
C) Acesso à habitação e desigualdade social.
D) Educação.
E) Expectativa de vida e Saúde.
2. Na página 104, falamos sobre os Tigres e os Novos Tigres
Asiáticos. Lá, além de conhecermos esses grupos, começamos a
pesquisar indicadores socioeconômicos de países. A Coreia do
Sul, por exemplo, sempre foi considerada por muitos como um
"modelo a ser seguido" pelo Brasil e por outros países em
desenvolvimento devido aos seus investimentos maciços em
educação e produtividade do trabalhador. Mas a que custo tais
níveis de desenvolvimento econômico foram alcançados? O filme
Parasita poderá nos ajudar a refletir criticamente sobre esse
processo. Procure a sinopse desse filme na internet e, em seu
caderno, registre quais problemas sociais foram abordados nele.

Parasita, filme ganhador do 
Oscar de Melhor Filme em 2020. 
Destacou o legado negativo que 
décadas de desenvolvimento 
deixaram à sociedade sul-coreana.
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Fonte: Adaptado de BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51450570. 

Acesso em: 24/05/21. 

O modelo 'linha dura' de educação que pôs um pequeno país asiático no topo de ranking mundial

Fonte: BBC (26/09/18). Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45581412. Acesso 

em: 24/05/21. 
Fonte: BBC (09/02/19). Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47166292. Acesso 
em: 24/05/21. 

Paisagem urbana
de Cingapura à
noite. Conhecida
como a “pérola da
Ásia”, Cingapura é
um dos maiores
centros financeiros
do mundo.
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Investimentos em Educação + Desenvolvimento 
Econômico + Melhoria na Qualidade de Vida? 
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NO Você já percebeu quanta coisa aprendeu até aqui? Estamos quase chegando ao fim do material de
Geografia, mas deixamos pistas e reflexões importantes para você seguir a sua “viagem pelo mundo”.
Aqui é só o início de uma linda caminhada e, como você sabe, sempre poderá contar conosco porque não
deixaremos de torcer por você e de auxiliá-lo(a) no que for necessário. Conte conosco e com todos(as)
os(as) seus(suas) professores(as), com os(as) funcionários(as) de sua escola e prossiga com os seus
estudos!
Essa nossa conversa já está em tom de saudades, mas precisamos continuar. Afinal, temos um “roteiro
de viagem” a cumprir! Vamos lá!

1. Ainda há dois continentes que não estudamos. Quais
são eles? Caso fique com alguma dúvida, antes de
responder, volte na primeira página 90. Lá, você
encontrará o mapa mudo dos continentes com a
localização de cada um deles.

2. Observe o Mapa ao lado e complete o título dele com o
nome do Continente que ele representa.

3. Acrescente o nome dos países que o compõem. Caso
prefira, desenhe-o em seu caderno. Consulte o seu livro
didático ou acesse o site do IBGE para ver o mapa-múndi
político e realizar a atividade.

4. O que você sabe sobre esse continente? Com suas
palavras, escreva sobre ele livremente.

Mapa Mudo: ____________________________________________
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1. Uluru (Austrália). É uma grande formação rochosa sagrada para os povos
aborígenes. Com mais de 300 metros de altitude e oito quilômetros de
circunferência, sua coloração muda ao longo do dia.

3. Rotorua (Nova Zelândia – Nascente Termal). Rotorua, 
cidade às margens do lago de mesmo nome, na Ilha 
Norte da Nova Zelândia, é famosa por sua atividade 
geotérmica e pela cultura maori.

4. Deserto Gibson (Austrália). Gibson e Vitória são dois 
desertos da Austrália. Por ser extenso, o território do 
país é diverso em termos de características climáticas.

2. Recife de Corais (Nova Caledônia) - Imagem de Satélite capturada pela
NASA. Patrimônio Natural da Humanidade, é um dos mais diversos
e extensos sistemas de recifes de coral do mundo.

Abaixo, apresentamos paisagens da Oceania.
Observe as imagens e faça a correspondência. Para isso, coloque o número da descrição na foto correta.
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Na página anterior, localizamos a Oceania e
conhecemos algumas de suas paisagens. No
quadro ao lado, você encontrará algumas
características naturais gerais desse continente.
Caso você descubra mais informações sobre o tema
durante as aulas, fique à vontade para desenhar o
quadro em seu caderno e completá-lo.

Seguindo, abaixo, refletiremos sobre problemas
ambientais existentes na Oceania. Leia o texto e
realize a atividade.

OCEANIA: CARACTERÍSTICAS NATURAIS E QUESTÕES AMBIENTAIS

Mapa Mudo da América do Sul
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Fumaça dos incêndios na Austrália atinge o Brasil
Os incêndios na Austrália, em razão do verão e previsão de

secas, foram notados no Brasil. Névoas de fumaça alcançaram países
da América do Sul como Chile, Argentina, Uruguai e Brasil.

A MetSul Meteorologia explica que a chegada da fumaça ocorre
devido a latitude australiana e gaúcha ser a mesma, entre os
paralelos 25 e 30 ao sul do Equador. Mas como ela chegou até aqui?
Foram 12 mil km percorridos desde a Oceania por meio de uma
corrente de vento que se movimenta de oeste a leste do globo
terrestre. “Bah, uma longa caminhada”.

Em 2019, centenas de incêndios na Austrália mataram, pelo
menos, 28 pessoas e destruíram mais de 2 mil casas. Acredita-se que
800 milhões de animais tenham morrido e que cerca de 10 milhões de
hectares tenham sido atingidos desde o início da temporada de
queimadas, em junho de 2019.

A escala sem precedentes e a intensidade desses incêndios são
resultado das mudanças climáticas, dizem especialistas.

Fonte: Adaptado de BBC (14/01/20). Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-51105476. Acesso em: 25/05/21.

Fonte: Super Interessante (08/01/20). Disponível em:
https://super.abril.com.br/sociedade/fumaca-dos-incendios-na-australia-atinge-o-

brasil/. Acesso em: 25/05/21.
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Fumaça dos incêndios da Austrália. Imagem de satélite do incêndio
na Austrália (2019-2020). Satélite Himawari 8 Operado pela Agência
Meteorológica do Japão.

1. De acordo com o texto, que problema ambiental atingiu a Austrália?

2. Em que estado brasileiro a fumaça chegou? Por quê?

3. No mapa ao lado, localize e escreva o nome de todos os países da América
do Sul que foram atingidos pela fumaça.

4. A Oceania tem enfrentado diversos problemas relacionados à crise ambiental
e climática. São eles: inundações, submersão de ilhas, risco crescente de
incêndios florestais, dentre outros. Destaque, pelo menos, dois impactos
socioambientais causados pelos incêndios florestais.

5. A seguir, reproduzimos o último parágrafo do texto apresentado acima: “A
escala sem precedentes e a intensidade desses incêndios são resultado das
mudanças climáticas, dizem especialistas”. Com base nessa reflexão, pesquise
e descubra as relações entre esse tipo de incêndio e as mudanças climáticas.
Peça ao(à) seu(sua) professor(a) dicas de sites confiáveis para você realizar a
sua pesquisa. Lembre-se de que a fonte de pesquisa é fundamental para que
você faça um trabalho de qualidade e informe-se corretamente.

Fonte: Revista O Clima. 11ª Edição (02/07/20). Disponível: https://ondasbrasil.org.
Acesso em: 25/05/21.

Oceania: características naturais

1. Ilhas 2.Relevo 3. Hidrografia 4. Clima

Polinésia;

Melanésia;

Micronésia.

Altitudes pouco 
elevadas.

A Austrália 
ocupa a maior

área do 
continente.

Poucos e 
pequenos rios.
Austrália (rios

principais): 
Murray e seu 

afluente 
Darling.

Nova Zelândia: 
rio Waikato.

Clima e vegetação 
variados.

Micronésia e 
Melanésia: clima
equatorial, quente 

e úmido.
Polinésia:
tropical.
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Você já percebeu quanta coisa aprendeu até aqui? Estamos quase chegando ao fim do material de
Geografia, mas deixamos pistas e reflexões importantes para você seguir a sua “viagem pelo mundo”.
Aqui é só o início de uma linda caminhada e, como você sabe, sempre poderá contar conosco porque não
deixaremos de torcer por você e de auxiliá-lo(a) no que for necessário. Conte conosco e com todos(as)
os(as) seus(suas) professores(as), com os(as) funcionários(as) de sua escola e prossiga com os seus
estudos!
Essa nossa conversa já está em tom de saudades, mas precisamos continuar. Afinal, temos um “roteiro
de viagem” a cumprir! Vamos lá!

1. Ainda há dois continentes que não estudamos. Quais
são eles? Caso fique com alguma dúvida, antes de
responder, volte na primeira página 90. Lá, você
encontrará o mapa mudo dos continentes com a
localização de cada um deles.

2. Observe o Mapa ao lado e complete o título dele com o
nome do Continente que ele representa.

3. Acrescente o nome dos países que o compõem. Caso
prefira, desenhe-o em seu caderno. Consulte o seu livro
didático ou acesse o site do IBGE para ver o mapa-múndi
político e realizar a atividade.

4. O que você sabe sobre esse continente? Com suas
palavras, escreva sobre ele livremente.

Mapa Mudo: ____________________________________________
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4. Deserto Gibson (Austrália). Gibson e Vitória são dois
desertos da Astrália. Por ser extenso, o território do país
é diverso em termos de características climáticas.

1. Uluru (Austrália). É uma grande formação rochosa sagrada para os povos
aborígenes. Com mais de 300 metros de altitude e oito quilômetros de
circunferência, sua coloração muda ao longo do dia.

3. Rotorua (Nova Zelândia – Nascente Termal). Rotorua,
cidade às margens do lago de mesmo nome, na Ilha
Norte da Nova Zelândia, é famosa por sua atividade
geotérmica e pela cultura maori.

2. Recife de Corais (Nova Caledônia) - Imagem de Satélite capturada pela
NASA. Patrimônio Natural da Humanidade, é um dos mais diversos
e extensos sistemas de recifes de coral do mundo.

Abaixo, apresentamos paisagens da Oceania.
Observe as imagens e faça a correspondência. Para isso, coloque o número da descrição na foto correta.
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Na página anterior, localizamos a Oceania e
conhecemos algumas de suas paisagens. No
quadro ao lado, você encontrará algumas
características naturais gerais desse continente.
Caso você descubra mais informações sobre o tema
durante as aulas, fique à vontade para desenhar o
quadro em seu caderno e completá-lo.

Seguindo, abaixo, refletiremos sobre problemas
ambientais existentes na Oceania. Leia o texto e
realize a atividade.

OCEANIA: CARACTERÍSTICAS NATURAIS E QUESTÕES AMBIENTAIS

Mapa Mudo da América do Sul 
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Fumaça dos incêndios na Austrália atinge o Brasil
Os incêndios na Austrália, em razão do verão e previsão de

secas, foram notados no Brasil. Névoas de fumaça alcançaram países
da América do Sul como Chile, Argentina, Uruguai e Brasil.

A MetSul Meteorologia explica que a chegada da fumaça ocorre
devido a latitude australiana e gaúcha ser a mesma, entre os
paralelos 25 e 30 ao sul do Equador. Mas como ela chegou até aqui?
Foram 12 mil km percorridos desde a Oceania por meio de uma
corrente de vento que se movimenta de oeste a leste do globo
terrestre. “Bah, uma longa caminhada”.

Em 2019, centenas de incêndios na Austrália mataram, pelo
menos, 28 pessoas e destruíram mais de 2 mil casas. Acredita-se que
800 milhões de animais tenham morrido e que cerca de 10 milhões de
hectares tenham sido atingidos desde o início da temporada de
queimadas, em junho de 2019.

A escala sem precedentes e a intensidade desses incêndios são
resultado das mudanças climáticas, dizem especialistas.

Fonte: Adaptado de BBC (14/01/20). Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-51105476. Acesso em: 25/05/21.

Fonte: Super Interessante (08/01/20). Disponível em: 
https://super.abril.com.br/sociedade/fumaca-dos-incendios-na-australia-atinge-o-

brasil/. Acesso em: 25/05/21. 
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Fumaça dos incêndios da Austrália. Imagem de satélite do incêndio 
na Austrália (2019-2020). Satélite Himawari 8 operado pela Agência 
Meteorológica do Japão.

1. De acordo com o texto, que problema ambiental atingiu a Austrália?

2. Em que estado brasileiro a fumaça chegou? Por quê?

3. No mapa ao lado, localize e escreva o nome de todos os países da América
do Sul que foram atingidos pela fumaça.

4. A Oceania tem enfrentado diversos problemas relacionados à crise ambiental
e climática. São eles: inundações, submersão de ilhas, risco crescente de
incêndios florestais, dentre outros. Destaque, pelo menos, dois impactos
socioambientais causados pelos incêndios florestais.

5. A seguir, reproduzimos o último parágrafo do texto apresentado acima: “A
escala sem precedentes e a intensidade desses incêndios são resultado das
mudanças climáticas, dizem especialistas”. Com base nessa reflexão, pesquise
e descubra as relações entre esse tipo de incêndio e as mudanças climáticas.
Peça ao(à) seu(sua) professor(a) dicas de sites confiáveis para você realizar a
sua pesquisa. Lembre-se de que a fonte de pesquisa é fundamental para que
você faça um trabalho de qualidade e informe-se corretamente.

Fonte: Revista O Clima. 11ª Edição (02/07/20). Disponível: https://ondasbrasil.org. 
Acesso em: 25/05/21.

Oceania: características naturais

1. Ilhas 2.Relevo 3. Hidrografia 4. Clima

Polinésia;

Melanésia;

Micronésia.

Altitudes pouco 
elevadas.

A Austrália 
ocupa a maior 

área do 
continente.

Poucos e 
pequenos rios.
Austrália (rios 

principais): 
Murray e seu 

afluente 
Darling.

Nova Zelândia: 
rio Waikato.

Clima e vegetação 
variados.

Micronésia e 
Melanésia: clima
equatorial, quente 

e úmido.
Polinésia:
tropical.
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NO Você já percebeu quanta coisa aprendeu até aqui? Estamos quase chegando ao fim do material de
Geografia, mas deixamos pistas e reflexões importantes para você seguir a sua “viagem pelo mundo”.
Aqui é só o início de uma linda caminhada e, como você sabe, sempre poderá contar conosco porque não
deixaremos de torcer por você e de auxiliá-lo(a) no que for necessário. Conte conosco e com todos(as)
os(as) seus(suas) professores(as), com os(as) funcionários(as) de sua escola e prossiga com os seus
estudos!
Essa nossa conversa já está em tom de saudades, mas precisamos continuar. Afinal, temos um “roteiro
de viagem” a cumprir! Vamos lá!

1. Ainda há dois continentes que não estudamos. Quais
são eles? Caso fique com alguma dúvida, antes de
responder, volte na primeira página 90. Lá, você
encontrará o mapa mudo dos continentes com a
localização de cada um deles.

2. Observe o Mapa ao lado e complete o título dele com o
nome do Continente que ele representa.

3. Acrescente o nome dos países que o compõem. Caso
prefira, desenhe-o em seu caderno. Consulte o seu livro
didático ou acesse o site do IBGE para ver o mapa-múndi
político e realizar a atividade.

4. O que você sabe sobre esse continente? Com suas
palavras, escreva sobre ele livremente.

Mapa Mudo: ____________________________________________

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/o

ce
an

ia.
pd

f

1. Uluru (Austrália). É uma grande formação rochosa sagrada para os povos
aborígenes. Com mais de 300 metros de altitude e oito quilômetros de
circunferência, sua coloração muda ao longo do dia.

3. Rotorua (Nova Zelândia – Nascente Termal). Rotorua, 
cidade às margens do lago de mesmo nome, na Ilha 
Norte da Nova Zelândia, é famosa por sua atividade 
geotérmica e pela cultura maori.

4. Deserto Gibson (Austrália). Gibson e Vitória são dois 
desertos da Austrália. Por ser extenso, o território do 
país é diverso em termos de características climáticas.

2. Recife de Corais (Nova Caledônia) - Imagem de Satélite capturada pela
NASA. Patrimônio Natural da Humanidade, é um dos mais diversos
e extensos sistemas de recifes de coral do mundo.

Abaixo, apresentamos paisagens da Oceania.
Observe as imagens e faça a correspondência. Para isso, coloque o número da descrição na foto correta.
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Na página anterior, localizamos a Oceania e
conhecemos algumas de suas paisagens. No
quadro ao lado, você encontrará algumas
características naturais gerais desse continente.
Caso você descubra mais informações sobre o tema
durante as aulas, fique à vontade para desenhar o
quadro em seu caderno e completá-lo.

Seguindo, abaixo, refletiremos sobre problemas
ambientais existentes na Oceania. Leia o texto e
realize a atividade.

OCEANIA: CARACTERÍSTICAS NATURAIS E QUESTÕES AMBIENTAIS

Mapa Mudo da América do Sul
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Fumaça dos incêndios na Austrália atinge o Brasil
Os incêndios na Austrália, em razão do verão e previsão de

secas, foram notados no Brasil. Névoas de fumaça alcançaram países
da América do Sul como Chile, Argentina, Uruguai e Brasil.

A MetSul Meteorologia explica que a chegada da fumaça ocorre
devido a latitude australiana e gaúcha ser a mesma, entre os
paralelos 25 e 30 ao sul do Equador. Mas como ela chegou até aqui?
Foram 12 mil km percorridos desde a Oceania por meio de uma
corrente de vento que se movimenta de oeste a leste do globo
terrestre. “Bah, uma longa caminhada”.

Em 2019, centenas de incêndios na Austrália mataram, pelo
menos, 28 pessoas e destruíram mais de 2 mil casas. Acredita-se que
800 milhões de animais tenham morrido e que cerca de 10 milhões de
hectares tenham sido atingidos desde o início da temporada de
queimadas, em junho de 2019.

A escala sem precedentes e a intensidade desses incêndios são
resultado das mudanças climáticas, dizem especialistas.

Fonte: Adaptado de BBC (14/01/20). Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-51105476. Acesso em: 25/05/21.

Fonte: Super Interessante (08/01/20). Disponível em:
https://super.abril.com.br/sociedade/fumaca-dos-incendios-na-australia-atinge-o-

brasil/. Acesso em: 25/05/21.

htt
ps

://c
om

mo
ns

.w
iki

me
dia

.or
g/

Fumaça dos incêndios da Austrália. Imagem de satélite do incêndio
na Austrália (2019-2020). Satélite Himawari 8 Operado pela Agência
Meteorológica do Japão.

1. De acordo com o texto, que problema ambiental atingiu a Austrália?

2. Em que estado brasileiro a fumaça chegou? Por quê?

3. No mapa ao lado, localize e escreva o nome de todos os países da América
do Sul que foram atingidos pela fumaça.

4. A Oceania tem enfrentado diversos problemas relacionados à crise ambiental
e climática. São eles: inundações, submersão de ilhas, risco crescente de
incêndios florestais, dentre outros. Destaque, pelo menos, dois impactos
socioambientais causados pelos incêndios florestais.

5. A seguir, reproduzimos o último parágrafo do texto apresentado acima: “A
escala sem precedentes e a intensidade desses incêndios são resultado das
mudanças climáticas, dizem especialistas”. Com base nessa reflexão, pesquise
e descubra as relações entre esse tipo de incêndio e as mudanças climáticas.
Peça ao(à) seu(sua) professor(a) dicas de sites confiáveis para você realizar a
sua pesquisa. Lembre-se de que a fonte de pesquisa é fundamental para que
você faça um trabalho de qualidade e informe-se corretamente.

Fonte: Revista O Clima. 11ª Edição (02/07/20). Disponível: https://ondasbrasil.org.
Acesso em: 25/05/21.

Oceania: características naturais

1. Ilhas 2.Relevo 3. Hidrografia 4. Clima

Polinésia;

Melanésia;

Micronésia.

Altitudes pouco 
elevadas.

A Austrália 
ocupa a maior

área do 
continente.

Poucos e 
pequenos rios.
Austrália (rios

principais): 
Murray e seu 

afluente 
Darling.

Nova Zelândia: 
rio Waikato.

Clima e vegetação 
variados.

Micronésia e 
Melanésia: clima
equatorial, quente 

e úmido.
Polinésia:
tropical.
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Você já percebeu quanta coisa aprendeu até aqui? Estamos quase chegando ao fim do material de
Geografia, mas deixamos pistas e reflexões importantes para você seguir a sua “viagem pelo mundo”.
Aqui é só o início de uma linda caminhada e, como você sabe, sempre poderá contar conosco porque não
deixaremos de torcer por você e de auxiliá-lo(a) no que for necessário. Conte conosco e com todos(as)
os(as) seus(suas) professores(as), com os(as) funcionários(as) de sua escola e prossiga com os seus
estudos!
Essa nossa conversa já está em tom de saudades, mas precisamos continuar. Afinal, temos um “roteiro
de viagem” a cumprir! Vamos lá!

1. Ainda há dois continentes que não estudamos. Quais
são eles? Caso fique com alguma dúvida, antes de
responder, volte na primeira página 90. Lá, você
encontrará o mapa mudo dos continentes com a
localização de cada um deles.

2. Observe o Mapa ao lado e complete o título dele com o
nome do Continente que ele representa.

3. Acrescente o nome dos países que o compõem. Caso
prefira, desenhe-o em seu caderno. Consulte o seu livro
didático ou acesse o site do IBGE para ver o mapa-múndi
político e realizar a atividade.

4. O que você sabe sobre esse continente? Com suas
palavras, escreva sobre ele livremente.

Mapa Mudo: ____________________________________________
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4. Deserto Gibson (Austrália). Gibson e Vitória são dois
desertos da Astrália. Por ser extenso, o território do país
é diverso em termos de características climáticas.

1. Uluru (Austrália). É uma grande formação rochosa sagrada para os povos
aborígenes. Com mais de 300 metros de altitude e oito quilômetros de
circunferência, sua coloração muda ao longo do dia.

3. Rotorua (Nova Zelândia – Nascente Termal). Rotorua,
cidade às margens do lago de mesmo nome, na Ilha
Norte da Nova Zelândia, é famosa por sua atividade
geotérmica e pela cultura maori.

2. Recife de Corais (Nova Caledônia) - Imagem de Satélite capturada pela
NASA. Patrimônio Natural da Humanidade, é um dos mais diversos
e extensos sistemas de recifes de coral do mundo.

Abaixo, apresentamos paisagens da Oceania.
Observe as imagens e faça a correspondência. Para isso, coloque o número da descrição na foto correta.
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Na página anterior, localizamos a Oceania e
conhecemos algumas de suas paisagens. No
quadro ao lado, você encontrará algumas
características naturais gerais desse continente.
Caso você descubra mais informações sobre o tema
durante as aulas, fique à vontade para desenhar o
quadro em seu caderno e completá-lo.

Seguindo, abaixo, refletiremos sobre problemas
ambientais existentes na Oceania. Leia o texto e
realize a atividade.

OCEANIA: CARACTERÍSTICAS NATURAIS E QUESTÕES AMBIENTAIS

Mapa Mudo da América do Sul 
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Fumaça dos incêndios na Austrália atinge o Brasil
Os incêndios na Austrália, em razão do verão e previsão de

secas, foram notados no Brasil. Névoas de fumaça alcançaram países
da América do Sul como Chile, Argentina, Uruguai e Brasil.

A MetSul Meteorologia explica que a chegada da fumaça ocorre
devido a latitude australiana e gaúcha ser a mesma, entre os
paralelos 25 e 30 ao sul do Equador. Mas como ela chegou até aqui?
Foram 12 mil km percorridos desde a Oceania por meio de uma
corrente de vento que se movimenta de oeste a leste do globo
terrestre. “Bah, uma longa caminhada”.

Em 2019, centenas de incêndios na Austrália mataram, pelo
menos, 28 pessoas e destruíram mais de 2 mil casas. Acredita-se que
800 milhões de animais tenham morrido e que cerca de 10 milhões de
hectares tenham sido atingidos desde o início da temporada de
queimadas, em junho de 2019.

A escala sem precedentes e a intensidade desses incêndios são
resultado das mudanças climáticas, dizem especialistas.

Fonte: Adaptado de BBC (14/01/20). Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-51105476. Acesso em: 25/05/21.

Fonte: Super Interessante (08/01/20). Disponível em: 
https://super.abril.com.br/sociedade/fumaca-dos-incendios-na-australia-atinge-o-

brasil/. Acesso em: 25/05/21. 
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Fumaça dos incêndios da Austrália. Imagem de satélite do incêndio 
na Austrália (2019-2020). Satélite Himawari 8 operado pela Agência 
Meteorológica do Japão.

1. De acordo com o texto, que problema ambiental atingiu a Austrália?

2. Em que estado brasileiro a fumaça chegou? Por quê?

3. No mapa ao lado, localize e escreva o nome de todos os países da América
do Sul que foram atingidos pela fumaça.

4. A Oceania tem enfrentado diversos problemas relacionados à crise ambiental
e climática. São eles: inundações, submersão de ilhas, risco crescente de
incêndios florestais, dentre outros. Destaque, pelo menos, dois impactos
socioambientais causados pelos incêndios florestais.

5. A seguir, reproduzimos o último parágrafo do texto apresentado acima: “A
escala sem precedentes e a intensidade desses incêndios são resultado das
mudanças climáticas, dizem especialistas”. Com base nessa reflexão, pesquise
e descubra as relações entre esse tipo de incêndio e as mudanças climáticas.
Peça ao(à) seu(sua) professor(a) dicas de sites confiáveis para você realizar a
sua pesquisa. Lembre-se de que a fonte de pesquisa é fundamental para que
você faça um trabalho de qualidade e informe-se corretamente.

Fonte: Revista O Clima. 11ª Edição (02/07/20). Disponível: https://ondasbrasil.org. 
Acesso em: 25/05/21.

Oceania: características naturais

1. Ilhas 2.Relevo 3. Hidrografia 4. Clima
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Polinésia:
tropical.
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Você já ouviu falar em Terremotos na Oceania?  

Terremoto atinge a Nova Zelândia
horas depois de erupção
vulcânica que deixou mortos.

Fonte: Adaptado de G1 (09/12/19). Disponível em: 
https://g1.globo.com. Acesso em 25/05/21.

O que é o Círculo de Fogo do
Pacífico? Onde fica o vulcão que
matou turistas na Nova Zelândia?

Fonte: Adaptado de BBC (09/12/19). Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

50721513. Acesso em 25/05/21.

Nova Zelândia. Cratera do Vulcão
da Ilha Branca também chamado
de Wakaari. Esse vulcão é o mais
ativo da Nova Zelândia.
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As atividades sísmicas ocorrem nas
fronteiras entre as placas tectônicas. A
Nova Zelândia está próxima ao limite
convergente de duas placas tectônicas.

Atividades Sísmicas no Mundo

1. Depois de ler as notícias acima, observe o mapa e, com suas palavras, explique a ocorrência de
terremotos na Nova Zelândia.
2. Quais riscos a população de países localizados próximos ao Círculo do Fogo podem enfrentar?
Com suas palavras, destaque aspectos sociais e econômicos.

A Austrália é um país conhecido por suas belezas naturais, pelo seu desenvolvimento econômico e pela qualidade de vida da
população. No entanto, fala-se pouco sobre a história dos primeiros habitantes do território australiano, os Aborígenes. Em 2008, pela
primeira vez, o governo da Austrália pediu perdão aos aborígenes. “Nós pedimos desculpas pelas leis e políticas de sucessivos
Parlamentos e governos que causaram profundo pesar, sofrimento e danos a esses nossos companheiros australianos“ (Kevin Rudd -
primeiro-ministro trabalhista). O pedido de perdão é dirigido a cerca de cem mil aborígenes da chamada "Geração Roubada", crianças
que foram retiradas à força de suas famílias entre 1910 e 1970. Fonte: Adaptado da Folha de São Paulo (13/02/08). Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1302200809.htm. Acesso em 22/05/21.

Vamos falar sobre a Austrália! 
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Pesquisadores visitam país da Oceania onde negros
têm cabelos naturalmente loiros.
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Otto Jungarryi Sims no local dos sonhos de seu
ancestral, perto de Yuendumu (22/01/18). Os
aborígenes foram os primeiros habitantes do
território australiano.
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Foto de: Sybil Sassoon/ Robert Harding Premium /AFP.
Arquipélago das Ilhas Marquesas no Pacífico Sul.
Polinésios e indígenas Sul-Americanos tiveram
contato antes da colonização europeia. Fonte:
Revista Pesquisa FAPESP. Edição 294 (Agosto de
2020). Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br.
Acesso em: 25/05/21.
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Filme Austrália: retratando o 
período da II Guerra Mundial, 
história e economia da 
Austrália são abordadas ressaltando 
a cultura aborígene. Nesse contexto, 
compreendemos melhor aspectos 
ligados à “Geração Roubada”.

Por meio da leitura do texto e das imagens, pudemos conhecer um pouco mais
sobre a Austrália. Nessa atividade, você fará novas descobertas sobre esse país.
Para isso, faça o que se pede.

1. Observe as quatro imagens e suas respectivas legendas.

2. Escolha um tema que tenha chamado a sua atenção. Observe que as imagens
estão numeradas e que os temas principais estão em negrito.

3. Faça uma pesquisa sobre esse tema e, em seu caderno, registre o que você
mais gostou de aprender.
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Como vimos na página anterior, a ocupação da Oceania foi violenta e acompanhada da decretação de leis discriminatórias, além
da tentativa de destruição da cultura e da religião praticada pelos aborígenes e por outros povos nativos, que ali já se encontravam.
Tais fatos marcaram a história desse continente e, ainda hoje, impõem dificuldades para essa parcela da população que permanece
lutando para proteger suas terras e preservar sua cultura. Agora que conhecemos parte dessa história, analisaremos aspectos
econômicos e sociais da Oceania atual.

Com uma área aproximada de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente à extensão do território brasileiro, a Oceania
é o menor continente do globo. Nesse continente, os países que mais se destacam pela extensão territorial e pela dinâmica
econômica são Austrália e Nova Zelândia. Analise os indicadores sociais e econômicos desses países apresentados a
seguir e, ao final, realize a atividade.

Ranking IDH (2020)

Colocação País IDH

1. Noruega 0,957

2. Suíça 0,955

2. Irlanda 0,955

4. Hong Kong 
(China)

0,949

4. Islândia 0,949

6. Alemanha 0,947

7. Suécia 0,945

8. Austrália 0,944

8. Holanda 0,944

10. Dinamarca 0,940

11. Cingapura 0,938

11. Finlândia 0,938

13. Reino Unido 0,932

14. Nova 
Zelândia

0,931

14. Bélgica 0,931

Fonte: Elaborado com base no Relatório de 
Desenvolvimento Humano (2020), PNUD.

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br. 
Acesso em 25/05/21.

A Austrália (25.499.881 habitantes em 2020) e a Nova Zelândia (4.822.233
habitantes em 2020) estão entre os países que apresentam os maiores Índices de
Desenvolvimento Humano do Mundo (IDH) como é possível observar no quadro ao
lado. Além de destacarem-se no cenário econômico mundial, o sistema educacional
desses países, sobretudo da Austrália, está entre os mais desenvolvidos do mundo!
Como você pode verificar no mapa com o Grau de Instrução Mundial.

Imagine que você recebeu uma bolsa de estudos para realizar um
intercâmbio fora do país e aprender outra língua. Você passará 1 ano fora e
poderá escolher entre ficar na Austrália ou na Nova Zelândia.

Qual dos dois países você escolheria? Por quê? Considere os dados
apresentados nessa página para tomar a sua decisão. Não se esqueça de registrar em
seu caderno. Boa viagem e bom estudo!

Grau de Instrução Mundial (2017)

htt
ps

://a
tla

se
sc

ola
r.ib

ge
.go

v.b
r/im

ag
es

/at
las

/m
ap

as
_m

un
do

/m
un

do
_g

ra
u_

de
_in

str
uc

ao
.pd

f

htt
ps

://p
ais

es
.ib

ge
.go

v.b
r/#

/da
do

s/a
us

tra
lia

PIB da Austrália 

https://paises.ibge.gov.br/#/dados/nova-zelandia

PIB da Nova Zelândia 

110
110

GE
OG

RA
FI

A
· 2

ºS
EM

ES
TR

E
/ 2

02
1 ·

 9º
AN

O

htt
ps

://a
tla

se
sc

ola
r.ib

ge
.go

v.b
r/a

-te
rra

/fo
rm

ac
ao

-d
os

-co
nti

ne
nte

s

Você já ouviu falar em Terremotos na Oceania?

Terremoto atinge a Nova Zelândia
horas depois de erupção
vulcânica que deixou mortos.

Fonte: Adaptado de G1 (09/12/19). Disponível em:
https://g1.globo.com. Acesso em 25/05/21.

O que é o Círculo de Fogo do
Pacífico? Onde fica o vulcão que
matou turistas na Nova Zelândia?

Fonte: Adaptado de BBC (09/12/19). Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

50721513. Acesso em 25/05/21.

Nova Zelândia. Cratera do Vulcão
da Ilha Branca também chamado
de Wakaari. Esse vulcão é o mais
ativo da Nova Zelândia.
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As atividades sísmicas ocorrem nas
fronteiras entre as placas tectônicas. A
Nova Zelândia está próxima ao limite
convergente de duas placas tectônicas.

Atividades Sísmicas no Mundo

1. Depois de ler as notícias acima, observe o mapa e, com suas palavras, explique a ocorrência de
terremotos na Nova Zelândia.
2. Quais riscos a população de países localizados próximos ao Círculo do Fogo podem enfrentar?
Com suas palavras, destaque aspectos sociais e econômicos.

A Austrália é um país conhecido por suas belezas naturais, pelo seu desenvolvimento econômico e pela qualidade de vida da
população. No entanto, fala-se pouco sobre a história dos primeiros habitantes do território australiano, os Aborígenes. Em 2008, pela
primeira vez, o governo da Austrália pediu perdão aos aborígenes. “Nós pedimos desculpas pelas leis e políticas de sucessivos
Parlamentos e governos que causaram profundo pesar, sofrimento e danos a esses nossos companheiros australianos“ (Kevin Rudd -
primeiro-ministro trabalhista). O pedido de perdão é dirigido a cerca de cem mil aborígenes da chamada "Geração Roubada", crianças
que foram retiradas à força de suas famílias entre 1910 e 1970. Fonte: Adaptado da Folha de São Paulo (13/02/08). Disponível em:

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1302200809.htm. Acesso em 22/05/21.

Vamos falar sobre a Austrália!
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Pesquisadores visitam país da Oceania onde negros
têm cabelos naturalmente loiros.
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Otto Jungarryi Sims no local dos sonhos de seu
ancestral, perto de Yuendumu (22/01/18). Os
aborígenes foram os primeiros habitantes do
território australiano.
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Foto de: Sybil Sassoon/ Robert Harding Premium /AFP.
Arquipélago das Ilhas Marquesas no Pacífico Sul.
Polinésios e indígenas Sul-Americanos tiveram
contato antes da colonização europeia. Fonte:
Revista Pesquisa FAPESP. Edição 294 (Agosto de
2020). Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br.
Acesso em: 25/05/21.
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Filme Austrália: retratando o
período da II Guerra Mundial,
história e economia da
Austrália são abordadas ressaltando
a cultura aborígene. Nesse contexto,
compreendamos melhor aspectos
ligados à “Geração Roubada”.

Por meio da leitura do texto e das imagens, pudemos conhecer um pouco mais
sobre a Austrália. Nessa atividade, você fará novas descobertas sobre esse país.
Para isso, faça o que se pede.

1. Observe as quatro imagens e suas respectivas legendas.

2. Escolha um tema que tenha chamado a sua atenção. Observe que as imagens
estão numeradas e que os temas principais estão em negrito.

3. Faça uma pesquisa sobre esse tema e, em seu caderno, registre o que você
mais gostou de aprender.
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Como vimos na página anterior, a ocupação da Oceania foi violenta e acompanhada da decretação de leis discriminatórias, além
da tentativa de destruição da cultura e da religião praticada pelos aborígenes e por outros povos nativos, que ali já se encontravam.
Tais fatos marcaram a história desse continente e, ainda hoje, impõem dificuldades para essa parcela da população que permanece
lutando para proteger suas terras e preservar sua cultura. Agora que conhecemos parte dessa história, analisaremos aspectos
econômicos e sociais da Oceania atual.

Com uma área aproximada de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente à extensão do território brasileiro, a Oceania
é o menor continente do globo. Nesse continente, os países que mais se destacam pela extensão territorial e pela dinâmica
econômica são Austrália e Nova Zelândia. Analise os indicadores sociais e econômicos desses países apresentados a
seguir e, ao final, realize a atividade.

Ranking IDH (2020)

Colocação País IDH

1. Noruega 0,957

2. Suíça 0,955

2. Irlanda 0,955

4. Hong Kong 
(China)

0,949

4. Islândia 0,949

6. Alemanha 0,947

7. Suécia 0,945

8. Austrália 0,944

8. Holanda 0,944

10. Dinamarca 0,940

11. Cingapura 0,938

11. Finlândia 0,938

13. Reino Unido 0,932

14. Nova 
Zelândia

0,931

14. Bélgica 0,931

Fonte: Elaborado com base no Relatório de 
Desenvolvimento Humano (2020), PNUD. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br. 
Acesso em 25/05/21. 

A Austrália (25.499.881 habitantes em 2020) e a Nova Zelândia (4.822.233
habitantes em 2020) estão entre os países que apresentam os maiores Índices de
Desenvolvimento Humano do Mundo (IDH) como é possível observar no quadro ao
lado. Além de destacarem-se no cenário econômico mundial, o sistema educacional
desses países, sobretudo da Austrália, está entre os mais desenvolvidos do mundo!
Como você pode verificar no mapa com o Grau de Instrução Mundial.

Imagine que você recebeu uma bolsa de estudos para realizar um
intercâmbio fora do país e aprender outra língua. Você passará 1 ano fora e
poderá escolher entre ficar na Austrália ou na Nova Zelândia.

Qual dos dois países você escolheria? Por quê? Considere os dados
apresentados nessa página para tomar a sua decisão. Não se esqueça de registrar em
seu caderno. Boa viagem e bom estudo!

Grau de Instrução Mundial (2017) 
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Você já ouviu falar em Terremotos na Oceania?  

Terremoto atinge a Nova Zelândia
horas depois de erupção
vulcânica que deixou mortos.

Fonte: Adaptado de G1 (09/12/19). Disponível em: 
https://g1.globo.com. Acesso em 25/05/21.

O que é o Círculo de Fogo do
Pacífico? Onde fica o vulcão que
matou turistas na Nova Zelândia?

Fonte: Adaptado de BBC (09/12/19). Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

50721513. Acesso em 25/05/21.

Nova Zelândia. Cratera do Vulcão
da Ilha Branca também chamado
de Wakaari. Esse vulcão é o mais
ativo da Nova Zelândia.
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As atividades sísmicas ocorrem nas
fronteiras entre as placas tectônicas. A
Nova Zelândia está próxima ao limite
convergente de duas placas tectônicas.

Atividades Sísmicas no Mundo

1. Depois de ler as notícias acima, observe o mapa e, com suas palavras, explique a ocorrência de
terremotos na Nova Zelândia.
2. Quais riscos a população de países localizados próximos ao Círculo do Fogo podem enfrentar?
Com suas palavras, destaque aspectos sociais e econômicos.

A Austrália é um país conhecido por suas belezas naturais, pelo seu desenvolvimento econômico e pela qualidade de vida da
população. No entanto, fala-se pouco sobre a história dos primeiros habitantes do território australiano, os Aborígenes. Em 2008, pela
primeira vez, o governo da Austrália pediu perdão aos aborígenes. “Nós pedimos desculpas pelas leis e políticas de sucessivos
Parlamentos e governos que causaram profundo pesar, sofrimento e danos a esses nossos companheiros australianos“ (Kevin Rudd -
primeiro-ministro trabalhista). O pedido de perdão é dirigido a cerca de cem mil aborígenes da chamada "Geração Roubada", crianças
que foram retiradas à força de suas famílias entre 1910 e 1970. Fonte: Adaptado da Folha de São Paulo (13/02/08). Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1302200809.htm. Acesso em 22/05/21.

Vamos falar sobre a Austrália! 
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Pesquisadores visitam país da Oceania onde negros
têm cabelos naturalmente loiros.
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Otto Jungarryi Sims no local dos sonhos de seu
ancestral, perto de Yuendumu (22/01/18). Os
aborígenes foram os primeiros habitantes do
território australiano.
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Foto de: Sybil Sassoon/ Robert Harding Premium /AFP.
Arquipélago das Ilhas Marquesas no Pacífico Sul.
Polinésios e indígenas Sul-Americanos tiveram
contato antes da colonização europeia. Fonte:
Revista Pesquisa FAPESP. Edição 294 (Agosto de
2020). Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br.
Acesso em: 25/05/21.
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Filme Austrália: retratando o 
período da II Guerra Mundial, 
história e economia da 
Austrália são abordadas ressaltando 
a cultura aborígene. Nesse contexto, 
compreendemos melhor aspectos 
ligados à “Geração Roubada”.

Por meio da leitura do texto e das imagens, pudemos conhecer um pouco mais
sobre a Austrália. Nessa atividade, você fará novas descobertas sobre esse país.
Para isso, faça o que se pede.

1. Observe as quatro imagens e suas respectivas legendas.

2. Escolha um tema que tenha chamado a sua atenção. Observe que as imagens
estão numeradas e que os temas principais estão em negrito.

3. Faça uma pesquisa sobre esse tema e, em seu caderno, registre o que você
mais gostou de aprender.
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Como vimos na página anterior, a ocupação da Oceania foi violenta e acompanhada da decretação de leis discriminatórias, além
da tentativa de destruição da cultura e da religião praticada pelos aborígenes e por outros povos nativos, que ali já se encontravam.
Tais fatos marcaram a história desse continente e, ainda hoje, impõem dificuldades para essa parcela da população que permanece
lutando para proteger suas terras e preservar sua cultura. Agora que conhecemos parte dessa história, analisaremos aspectos
econômicos e sociais da Oceania atual.

Com uma área aproximada de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente à extensão do território brasileiro, a Oceania
é o menor continente do globo. Nesse continente, os países que mais se destacam pela extensão territorial e pela dinâmica
econômica são Austrália e Nova Zelândia. Analise os indicadores sociais e econômicos desses países apresentados a
seguir e, ao final, realize a atividade.

Ranking IDH (2020)

Colocação País IDH

1. Noruega 0,957

2. Suíça 0,955

2. Irlanda 0,955

4. Hong Kong 
(China)

0,949

4. Islândia 0,949

6. Alemanha 0,947

7. Suécia 0,945

8. Austrália 0,944

8. Holanda 0,944

10. Dinamarca 0,940

11. Cingapura 0,938

11. Finlândia 0,938

13. Reino Unido 0,932

14. Nova 
Zelândia

0,931

14. Bélgica 0,931

Fonte: Elaborado com base no Relatório de 
Desenvolvimento Humano (2020), PNUD.

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br. 
Acesso em 25/05/21.

A Austrália (25.499.881 habitantes em 2020) e a Nova Zelândia (4.822.233
habitantes em 2020) estão entre os países que apresentam os maiores Índices de
Desenvolvimento Humano do Mundo (IDH) como é possível observar no quadro ao
lado. Além de destacarem-se no cenário econômico mundial, o sistema educacional
desses países, sobretudo da Austrália, está entre os mais desenvolvidos do mundo!
Como você pode verificar no mapa com o Grau de Instrução Mundial.

Imagine que você recebeu uma bolsa de estudos para realizar um
intercâmbio fora do país e aprender outra língua. Você passará 1 ano fora e
poderá escolher entre ficar na Austrália ou na Nova Zelândia.

Qual dos dois países você escolheria? Por quê? Considere os dados
apresentados nessa página para tomar a sua decisão. Não se esqueça de registrar em
seu caderno. Boa viagem e bom estudo!

Grau de Instrução Mundial (2017)
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Você já ouviu falar em Terremotos na Oceania?

Terremoto atinge a Nova Zelândia
horas depois de erupção
vulcânica que deixou mortos.

Fonte: Adaptado de G1 (09/12/19). Disponível em:
https://g1.globo.com. Acesso em 25/05/21.

O que é o Círculo de Fogo do
Pacífico? Onde fica o vulcão que
matou turistas na Nova Zelândia?

Fonte: Adaptado de BBC (09/12/19). Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

50721513. Acesso em 25/05/21.

Nova Zelândia. Cratera do Vulcão
da Ilha Branca também chamado
de Wakaari. Esse vulcão é o mais
ativo da Nova Zelândia.
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As atividades sísmicas ocorrem nas
fronteiras entre as placas tectônicas. A
Nova Zelândia está próxima ao limite
convergente de duas placas tectônicas.

Atividades Sísmicas no Mundo

1. Depois de ler as notícias acima, observe o mapa e, com suas palavras, explique a ocorrência de
terremotos na Nova Zelândia.
2. Quais riscos a população de países localizados próximos ao Círculo do Fogo podem enfrentar?
Com suas palavras, destaque aspectos sociais e econômicos.

A Austrália é um país conhecido por suas belezas naturais, pelo seu desenvolvimento econômico e pela qualidade de vida da
população. No entanto, fala-se pouco sobre a história dos primeiros habitantes do território australiano, os Aborígenes. Em 2008, pela
primeira vez, o governo da Austrália pediu perdão aos aborígenes. “Nós pedimos desculpas pelas leis e políticas de sucessivos
Parlamentos e governos que causaram profundo pesar, sofrimento e danos a esses nossos companheiros australianos“ (Kevin Rudd -
primeiro-ministro trabalhista). O pedido de perdão é dirigido a cerca de cem mil aborígenes da chamada "Geração Roubada", crianças
que foram retiradas à força de suas famílias entre 1910 e 1970. Fonte: Adaptado da Folha de São Paulo (13/02/08). Disponível em:

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1302200809.htm. Acesso em 22/05/21.

Vamos falar sobre a Austrália!
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Pesquisadores visitam país da Oceania onde negros
têm cabelos naturalmente loiros.
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Otto Jungarryi Sims no local dos sonhos de seu
ancestral, perto de Yuendumu (22/01/18). Os
aborígenes foram os primeiros habitantes do
território australiano.
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Foto de: Sybil Sassoon/ Robert Harding Premium /AFP.
Arquipélago das Ilhas Marquesas no Pacífico Sul.
Polinésios e indígenas Sul-Americanos tiveram
contato antes da colonização europeia. Fonte:
Revista Pesquisa FAPESP. Edição 294 (Agosto de
2020). Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br.
Acesso em: 25/05/21.
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Filme Austrália: retratando o
período da II Guerra Mundial,
história e economia da
Austrália são abordadas ressaltando
a cultura aborígene. Nesse contexto,
compreendamos melhor aspectos
ligados à “Geração Roubada”.

Por meio da leitura do texto e das imagens, pudemos conhecer um pouco mais
sobre a Austrália. Nessa atividade, você fará novas descobertas sobre esse país.
Para isso, faça o que se pede.

1. Observe as quatro imagens e suas respectivas legendas.

2. Escolha um tema que tenha chamado a sua atenção. Observe que as imagens
estão numeradas e que os temas principais estão em negrito.

3. Faça uma pesquisa sobre esse tema e, em seu caderno, registre o que você
mais gostou de aprender.
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Como vimos na página anterior, a ocupação da Oceania foi violenta e acompanhada da decretação de leis discriminatórias, além
da tentativa de destruição da cultura e da religião praticada pelos aborígenes e por outros povos nativos, que ali já se encontravam.
Tais fatos marcaram a história desse continente e, ainda hoje, impõem dificuldades para essa parcela da população que permanece
lutando para proteger suas terras e preservar sua cultura. Agora que conhecemos parte dessa história, analisaremos aspectos
econômicos e sociais da Oceania atual.

Com uma área aproximada de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente à extensão do território brasileiro, a Oceania
é o menor continente do globo. Nesse continente, os países que mais se destacam pela extensão territorial e pela dinâmica
econômica são Austrália e Nova Zelândia. Analise os indicadores sociais e econômicos desses países apresentados a
seguir e, ao final, realize a atividade.

Ranking IDH (2020)

Colocação País IDH

1. Noruega 0,957

2. Suíça 0,955

2. Irlanda 0,955

4. Hong Kong 
(China)

0,949

4. Islândia 0,949

6. Alemanha 0,947

7. Suécia 0,945

8. Austrália 0,944

8. Holanda 0,944

10. Dinamarca 0,940

11. Cingapura 0,938

11. Finlândia 0,938

13. Reino Unido 0,932

14. Nova 
Zelândia

0,931

14. Bélgica 0,931

Fonte: Elaborado com base no Relatório de 
Desenvolvimento Humano (2020), PNUD. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br. 
Acesso em 25/05/21. 

A Austrália (25.499.881 habitantes em 2020) e a Nova Zelândia (4.822.233
habitantes em 2020) estão entre os países que apresentam os maiores Índices de
Desenvolvimento Humano do Mundo (IDH) como é possível observar no quadro ao
lado. Além de destacarem-se no cenário econômico mundial, o sistema educacional
desses países, sobretudo da Austrália, está entre os mais desenvolvidos do mundo!
Como você pode verificar no mapa com o Grau de Instrução Mundial.

Imagine que você recebeu uma bolsa de estudos para realizar um
intercâmbio fora do país e aprender outra língua. Você passará 1 ano fora e
poderá escolher entre ficar na Austrália ou na Nova Zelândia.

Qual dos dois países você escolheria? Por quê? Considere os dados
apresentados nessa página para tomar a sua decisão. Não se esqueça de registrar em
seu caderno. Boa viagem e bom estudo!

Grau de Instrução Mundial (2017) 
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PIB da Nova Zelândia 
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NO ANTÁRTIDA OU ANTÁRTICA? 
AVENTUREIROS E AVENTUREIRAS, ENFIM, CHEGAMOS AO ÚLTIMO CONTINENTE A SER VISITADO E PARECE
QUE ESTÁ BEM FRIO POR AQUI!

Complete a charge!
Veja que ideia boa o ilustrador Alex Albane nos deu. Mesmo sem

se conhecerem, vocês farão uma parceria agora! Ele iniciou uma
charge sobre a Antártida e, nessa parceria, você poderá completá-la,
usando a sua criatividade.

Misture a sua criatividade com o conhecimento que você já tinha
sobre o assunto e adicione o que aprendeu até aqui. Pronto! Temos
aqui uma receita perfeita. Estamos ansiosos para ver o resultado do
seu trabalho. Certamente, ficará maravilhoso! Então, observe e, do
seu jeito, complete a charge em seu caderno.

Por que o Brasil e o mundo querem um 
pedaço da Antártida?

Antártida e Antártica são as duas grafias aceitas 
para esse continente. Ao contrário do Ártico, que é 
composto principalmente de oceano congelado, a 
Antártida é um continente rochoso coberto de gelo. 
Essa camada de gelo pode atingir quatro quilômetros 
de profundidade.

Por possuir mais de 90% do seu território coberto 
de gelo, é o continente mais inóspito do planeta. Com 
mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, é maior 
do que a Oceania e do que a Europa. 
Como comparação, caberia um Brasil e meio dentro da 
Antártida.

O gelo armazenado na região totaliza 25 milhões 
de quilômetros cúbicos ou 70% da água potável do 
planeta. São mais de 170 tipos de minerais e grandes 
lençóis de gás natural.

Além disso, diferentemente de outros continentes 
do mundo, a Antártida não tem países. Também não 
há uma população nativa. Ou seja, não tem dono.

Fatores geopolíticos, econômicos, ambientais e 
científicos explicam tamanho interesse pelo continente 
gelado.

Por ser um laboratório natural único, tem 
importância científica incontestável e o conhecimento 
de suas características e dos fenômenos naturais que 
lá ocorrem pode esclarecer questões de importância 
regional como a viabilidade de exploração econômica 
sustentável dos recursos vivos marinhos ou de 
relevância global, a exemplo das mudanças climáticas, 
já que é um dos principais controladores do sistema 
climático global.

Fonte: Adaptado de BBC (15/01/20). Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51121478. Acesso em 

26/05/21.

Para não perdermos o costume, primeiro você escreverá 
livremente o que sabe sobre a Antártida/Antártica e sobre o 
Ártico. Quando você faz isso, diferente do que pensava, 
compreende que tem algum conhecimento sobre o assunto e que 
esse seu conhecimento prévio vai ajudá-lo(a) a aprender mais. 
Para isso, faça  oo que se pede em seu caderno.
1. Anote tudo o que sabe sobre o assunto.
2. Leia o texto a seguir e verifique se as informações que você
escreveu em seu caderno estão corretas ou se precisam de
algum tipo de correção ou atualização. Havendo dificuldades, é
só pedir orientações ao(à) seu(sua) professor(a).
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Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart.
Charge elaborada para esse material.
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OAPRENDENDO MAIS SOBRE ESSE CONTINENTE GELADO!
Vamos rápido porque já estou “morrendo” de frio...

Oba! Cumprimos o nosso roteiro de viagem! Espero que tenham aprendido muito e
que tenha sido divertido! Fiquem bem e cuidem-se! E não se esqueçam, estudando
sempre, vocês irão cada vez mais longe!

O lugar mais frio da Terra foi encontrado  

Quão frio pode ficar na superfície da Terra? Cerca de
– 98ºC, de acordo com medições de satélite feitas recentemente
no lugar mais frio que se conhece no planeta.

Os cientistas registraram essa temperatura extrema
na camada gelada, bem no meio da Antártida, durante o longo e
escuro inverno polar. Conforme relatos recentes na Geophysical
Research Letters, a equipe acha que isso é o mais frio a que se
pode chegar em nosso canto do sistema solar.

“É um lugar onde a Terra está tão próxima de seu
limite que é quase como outro planeta”, diz o líder do
estudo, Ted Scambos, pesquisador do Centro Nacional de
Dados em Neve e Gelo da Universidade do Colorado, em
Boulder.

Os seres humanos não podem inalar um ar tão gelado
assim por mais que algumas respirações, pois provocaria
hemorragias nos pulmões. Cientistas russos, protegendo-se
para verificar a estação meteorológica, usam máscaras que
aquecem o ar antes de respirá-lo.

Fonte: Adaptado de National Geographic (03/07/18, atualizado em 05/11/20). Por
Alejandra Borunda. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-

ambiente/2018/07/lugar-mais-frio-terra-planeta-antartida-polo-sul-temperatura Acesso em:
26/05/21.

Cientistas descobrem 91 vulcões escondidos 
na Antártida

Cientistas encontraram 91 vulcões não
conhecidos no oeste da Antártida, o que faz dela a região
com mais vulcões por lá. No total, o estudo foi capaz de
mapear 138 vulcões, 47 deles, porém, já eram conhecidos
por geólogos e cientistas. Parte da dificuldade do trabalho
é identificar vulcões abaixo da camada de gelo
permanente.

A descoberta, no entanto, traz preocupação para
os cientistas. Em um cenário de mudanças climáticas e de
diminuição da camada de gelo da Antártida, qualquer fator
que possa aumentar o degelo da região é crítico.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian,
Robert Bingham, um dos pesquisadores, disse que os
vulcões poderiam desestabilizar área. “A grande questão é:
quão ativos esses vulcões são?”. Os vulcões descobertos
têm altura variada: vão de 100 a 3.850 metros de altitude.

Fonte: Adaptado de Super Interessante (20/08/17) Por Victor Caputo.
Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/cientistas-descobrem-91-vulcoes-

escondidos-na-antartida/. Acesso em: 26/05/21. 

Texto 1 Texto 2

1. “É um lugar onde a Terra está tão próxima de seu limite que é quase como outro planeta”. Esse trecho foi retirado do Texto 1.
Por que o líder desse estudo fez essa afirmação? Embasado no texto, explique com suas palavras.

2. Os títulos dos textos mostram duas descobertas sobre a Antártida que resultam de pesquisas na área. Por que a descoberta
apresentada no texto 2 é preocupante?

3. Verdades e mentiras sobre a Antártida? Em nossa central de produção de mídia, você será o responsável por tirar as Fake
News de circulação para deixar os(as) cidadãos(as) de sua cidade melhor informados. Você dirá se as manchetes das notícias a
seguir são verdadeiras ou falsas. Caso encontre alguma notícia falsa, corrija-a em seu caderno. Pesquise e descubra!

Depois de ler os textos acima, responda às questões a seguir em seu caderno.

Notícia 1:
A Antártida já foi

coberta por florestas.

Notícia 3:
Coronavírus se espalha para a 

estação de pesquisa da 
Antártida.

Notícia 2:
Buraco maior do que o 

Brasil se abre na Antártida. 

Central de Produção de Mídia Geográfica:
Verdade ou Fake? “Tirando as Fake News de circulação”. 

Notícia 4:
Existe petróleo no solo 

antártico.
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O ANTÁRTIDA OU ANTÁRTICA?
AVENTUREIROS E AVENTUREIRAS, ENFIM, CHEGAMOS AO ÚLTIMO CONTINENTE A SER VISITADO E PARECE
QUE ESTÁ BEM FRIO POR AQUI!

Complete a charge!
Veja que ideia boa o ilustrador Alex Albane nos deu. Mesmo sem

se conhecerem, vocês farão uma parceria agora! Ele iniciou uma
charge sobre a Antártida e, nessa parceria, você poderá completá-la,
usando a sua criatividade.

Misture a sua criatividade com o conhecimento que você já tinha
sobre o assunto e adicione o que aprendeu até aqui. Pronto! Temos
aqui uma receita perfeita. Estamos ansiosos para ver o resultado do
seu trabalho. Certamente, ficará maravilhoso! Então, observe e, do
seu jeito, complete a charge em seu caderno.

Por que o Brasil e o mundo querem um
pedaço da Antártida?

Antártida e Antártica são as duas grafias aceitas
para esse continente. Ao contrário do Ártico, que é
composto principalmente de oceano congelado, a
Antártida é um continente rochoso coberto de gelo.
Essa camada de gelo pode atingir quatro quilômetros
de profundidade.

Por possuir mais de 90% do seu território coberto
de gelo, é o continente mais inóspito do planeta. Com
mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, é maior
do que a Oceania e do que a Europa.
Como comparação, caberia um Brasil e meio dentro do
Antártida.

O gelo armazenado na região totaliza 25 milhões
de quilômetros cúbicos ou 70% da água potável do
planeta. São mais de 170 tipos de minerais e grandes
lençóis de gás natural.

Além disso, diferentemente de outros continentes
do mundo, a Antártida não tem países. Também não
há uma população nativa. Ou seja, não tem dono.

Fatores geopolíticos, econômicos, ambientais e
científicos explicam tamanho interesse pelo continente
gelado.

Por ser um laboratório natural único, tem
importância científica incontestável e o conhecimento
de suas características e dos fenômenos naturais que
lá ocorrem pode esclarecer questões de importância
regional como a viabilidade de exploração econômica
sustentável dos recursos vivos marinhos ou de
relevância global, a exemplo das mudanças climáticas,
já que é um dos principais controladores do sistema
climático global.

Fonte: Adaptado de BBC (15/01/20). Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51121478. Acesso em

26/05/21.

Para não perdermos o costume, primeiro você escreverá
livremente o que sabe sobre a Antártida/Antártica e sobre o
Ártico. Quando você faz isso, diferente do que pensava,
compreende que tem algum conhecimento sobre o assunto e que
esse seu conhecimento prévio vai ajudá-lo(a) a aprender mais.
Para isso, faça que se pede em seu caderno.
1. Anote tudo o que sabe sobre o assunto.
2. Leia o texto a seguir e verifique se as informações que você
escreveu em seu caderno estão corretas ou se precisam de
algum tipo de correção ou atualização. Havendo dificuldades, é
só pedir orientações ao(à) seu(sua) professor(a).
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Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart.
Charge elaborada para esse material.
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NOAPRENDENDO MAIS SOBRE ESSE CONTINENTE GELADO! 
Vamos rápido porque já estou “morrendo” de frio... 

Oba! Cumprimos o nosso roteiro de viagem! Espero que tenham aprendido muito e
que tenha sido divertido! Fiquem bem e cuidem-se! E não se esqueçam, estudando
sempre, vocês irão cada vez mais longe!

O lugar mais frio da Terra foi  encontrado  

Quão frio pode ficar na superfície da Terra? Cerca de
– 98ºC, de acordo com medições de satélite feitas recentemente
no lugar mais frio que se conhece no planeta.

Os cientistas registraram essa temperatura extrema
na camada gelada, bem no meio da Antártida, durante o longo e
escuro inverno polar. Conforme relatos recentes na Geophysical
Research Letters, a equipe acha que isso é o mais frio a que se
pode chegar em nosso canto do sistema solar.

“É um lugar onde a Terra está tão próxima de seu
limite que é quase como outro planeta”, diz o líder do
estudo, Ted Scambos, pesquisador do Centro Nacional de
Dados em Neve e Gelo da Universidade do Colorado, em
Boulder.

Os seres humanos não podem inalar um ar tão gelado
assim por mais que algumas respirações, pois provocaria
hemorragias nos pulmões. Cientistas russos, protegendo-se
para verificar a estação meteorológica, usam máscaras que
aquecem o ar antes de respirá-lo.

Fonte: Adaptado de National Geographic (03/07/18, atualizado em 05/11/20). Por 
Alejandra Borunda. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-

ambiente/2018/07/lugar-mais-frio-terra-planeta-antartida-polo-sul-temperatura Acesso em: 
26/05/21. 

Cientistas descobrem 91 vulcões escondidos 
na Antártida

Cientistas encontraram 91 vulcões não 
conhecidos no oeste da Antártida, o que faz dela a região 
com mais vulcões por lá. No total, o estudo foi capaz de 
mapear 138 vulcões, 47 deles, porém, já eram conhecidos 
por geólogos e cientistas. Parte da dificuldade do trabalho 
é identificar vulcões abaixo da camada de gelo 
permanente.

A descoberta, no entanto, traz preocupação para 
os cientistas. Em um cenário de mudanças climáticas e de 
diminuição da camada de gelo da Antártida, qualquer fator 
que possa aumentar o degelo da região é crítico.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, 
Robert Bingham, um dos pesquisadores, disse que os 
vulcões poderiam desestabilizar a área. “A grande questão 
é: quão ativos esses vulcões são?”. Os vulcões 
descobertos têm altura variada: vão de 100 a 3.850 metros 
de altitude.

Fonte: Adaptado de Super Interessante (20/08/17). Por Victor Caputo. Disponível 
em: https://super.abril.com.br/ciencia/cientistas-descobrem-91-vulcoes-

escondidos-na-antartida/. Acesso em: 26/05/21. 

Texto 1 Texto 2

1. “É um lugar onde a Terra está tão próxima de seu limite que é quase como outro planeta”. Esse trecho foi retirado do Texto 1.
Por que o líder desse estudo fez essa afirmação? Embasado no texto, explique com suas palavras.

2. Os títulos dos textos mostram duas descobertas sobre a Antártida que resultam de pesquisas na área. Por que a descoberta
apresentada no texto 2 é preocupante?

3. Verdades e mentiras sobre a Antártida? Em nossa central de produção de mídia, você será o responsável por tirar as Fake
News de circulação para deixar os(as) cidadãos(as) de sua cidade melhor informados. Você dirá se as manchetes das notícias a
seguir são verdadeiras ou falsas. Caso encontre alguma notícia falsa, corrija-a em seu caderno. Pesquise e descubra!

Depois de ler os textos acima, responda às questões a seguir em seu caderno.

Notícia 1: 
A Antártida já foi 

coberta por florestas. 

Notícia 3: 
Coronavírus se espalha para a 

estação de pesquisa da 
Antártida. 

Notícia 2: 
Buraco maior do que o 

Brasil se abre na Antártida. 

Central de Produção de Mídia Geográfica:
Verdade ou Fake? “Tirando as Fake News de circulação”. 

Notícia 4:
Existe petróleo no solo 

antártico.
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NO ANTÁRTIDA OU ANTÁRTICA? 
AVENTUREIROS E AVENTUREIRAS, ENFIM, CHEGAMOS AO ÚLTIMO CONTINENTE A SER VISITADO E PARECE
QUE ESTÁ BEM FRIO POR AQUI!

Complete a charge!
Veja que ideia boa o ilustrador Alex Albane nos deu. Mesmo sem

se conhecerem, vocês farão uma parceria agora! Ele iniciou uma
charge sobre a Antártida e, nessa parceria, você poderá completá-la,
usando a sua criatividade.

Misture a sua criatividade com o conhecimento que você já tinha
sobre o assunto e adicione o que aprendeu até aqui. Pronto! Temos
aqui uma receita perfeita. Estamos ansiosos para ver o resultado do
seu trabalho. Certamente, ficará maravilhoso! Então, observe e, do
seu jeito, complete a charge em seu caderno.

Por que o Brasil e o mundo querem um 
pedaço da Antártida?

Antártida e Antártica são as duas grafias aceitas 
para esse continente. Ao contrário do Ártico, que é 
composto principalmente de oceano congelado, a 
Antártida é um continente rochoso coberto de gelo. 
Essa camada de gelo pode atingir quatro quilômetros 
de profundidade.

Por possuir mais de 90% do seu território coberto 
de gelo, é o continente mais inóspito do planeta. Com 
mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, é maior 
do que a Oceania e do que a Europa. 
Como comparação, caberia um Brasil e meio dentro da 
Antártida.

O gelo armazenado na região totaliza 25 milhões 
de quilômetros cúbicos ou 70% da água potável do 
planeta. São mais de 170 tipos de minerais e grandes 
lençóis de gás natural.

Além disso, diferentemente de outros continentes 
do mundo, a Antártida não tem países. Também não 
há uma população nativa. Ou seja, não tem dono.

Fatores geopolíticos, econômicos, ambientais e 
científicos explicam tamanho interesse pelo continente 
gelado.

Por ser um laboratório natural único, tem 
importância científica incontestável e o conhecimento 
de suas características e dos fenômenos naturais que 
lá ocorrem pode esclarecer questões de importância 
regional como a viabilidade de exploração econômica 
sustentável dos recursos vivos marinhos ou de 
relevância global, a exemplo das mudanças climáticas, 
já que é um dos principais controladores do sistema 
climático global.

Fonte: Adaptado de BBC (15/01/20). Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51121478. Acesso em 

26/05/21.

Para não perdermos o costume, primeiro você escreverá 
livremente o que sabe sobre a Antártida/Antártica e sobre o 
Ártico. Quando você faz isso, diferente do que pensava, 
compreende que tem algum conhecimento sobre o assunto e que 
esse seu conhecimento prévio vai ajudá-lo(a) a aprender mais. 
Para isso, faça  oo que se pede em seu caderno.
1. Anote tudo o que sabe sobre o assunto.
2. Leia o texto a seguir e verifique se as informações que você
escreveu em seu caderno estão corretas ou se precisam de
algum tipo de correção ou atualização. Havendo dificuldades, é
só pedir orientações ao(à) seu(sua) professor(a).

htt
ps

://p
ixa

ba
y.c

om
/

Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart.
Charge elaborada para esse material.

113113113

GE
OG

RA
FI

A
· 2

ºS
EM

ES
TR

E
/ 2

02
1 ·

 9º
AN

OAPRENDENDO MAIS SOBRE ESSE CONTINENTE GELADO!
Vamos rápido porque já estou “morrendo” de frio...

Oba! Cumprimos o nosso roteiro de viagem! Espero que tenham aprendido muito e
que tenha sido divertido! Fiquem bem e cuidem-se! E não se esqueçam, estudando
sempre, vocês irão cada vez mais longe!

O lugar mais frio da Terra foi encontrado  

Quão frio pode ficar na superfície da Terra? Cerca de
– 98ºC, de acordo com medições de satélite feitas recentemente
no lugar mais frio que se conhece no planeta.

Os cientistas registraram essa temperatura extrema
na camada gelada, bem no meio da Antártida, durante o longo e
escuro inverno polar. Conforme relatos recentes na Geophysical
Research Letters, a equipe acha que isso é o mais frio a que se
pode chegar em nosso canto do sistema solar.

“É um lugar onde a Terra está tão próxima de seu
limite que é quase como outro planeta”, diz o líder do
estudo, Ted Scambos, pesquisador do Centro Nacional de
Dados em Neve e Gelo da Universidade do Colorado, em
Boulder.

Os seres humanos não podem inalar um ar tão gelado
assim por mais que algumas respirações, pois provocaria
hemorragias nos pulmões. Cientistas russos, protegendo-se
para verificar a estação meteorológica, usam máscaras que
aquecem o ar antes de respirá-lo.

Fonte: Adaptado de National Geographic (03/07/18, atualizado em 05/11/20). Por
Alejandra Borunda. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-

ambiente/2018/07/lugar-mais-frio-terra-planeta-antartida-polo-sul-temperatura Acesso em:
26/05/21.

Cientistas descobrem 91 vulcões escondidos 
na Antártida

Cientistas encontraram 91 vulcões não
conhecidos no oeste da Antártida, o que faz dela a região
com mais vulcões por lá. No total, o estudo foi capaz de
mapear 138 vulcões, 47 deles, porém, já eram conhecidos
por geólogos e cientistas. Parte da dificuldade do trabalho
é identificar vulcões abaixo da camada de gelo
permanente.

A descoberta, no entanto, traz preocupação para
os cientistas. Em um cenário de mudanças climáticas e de
diminuição da camada de gelo da Antártida, qualquer fator
que possa aumentar o degelo da região é crítico.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian,
Robert Bingham, um dos pesquisadores, disse que os
vulcões poderiam desestabilizar área. “A grande questão é:
quão ativos esses vulcões são?”. Os vulcões descobertos
têm altura variada: vão de 100 a 3.850 metros de altitude.

Fonte: Adaptado de Super Interessante (20/08/17) Por Victor Caputo.
Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/cientistas-descobrem-91-vulcoes-

escondidos-na-antartida/. Acesso em: 26/05/21. 

Texto 1 Texto 2

1. “É um lugar onde a Terra está tão próxima de seu limite que é quase como outro planeta”. Esse trecho foi retirado do Texto 1.
Por que o líder desse estudo fez essa afirmação? Embasado no texto, explique com suas palavras.

2. Os títulos dos textos mostram duas descobertas sobre a Antártida que resultam de pesquisas na área. Por que a descoberta
apresentada no texto 2 é preocupante?

3. Verdades e mentiras sobre a Antártida? Em nossa central de produção de mídia, você será o responsável por tirar as Fake
News de circulação para deixar os(as) cidadãos(as) de sua cidade melhor informados. Você dirá se as manchetes das notícias a
seguir são verdadeiras ou falsas. Caso encontre alguma notícia falsa, corrija-a em seu caderno. Pesquise e descubra!

Depois de ler os textos acima, responda às questões a seguir em seu caderno.

Notícia 1:
A Antártida já foi

coberta por florestas.

Notícia 3:
Coronavírus se espalha para a 

estação de pesquisa da 
Antártida.

Notícia 2:
Buraco maior do que o 

Brasil se abre na Antártida. 

Central de Produção de Mídia Geográfica:
Verdade ou Fake? “Tirando as Fake News de circulação”. 

Notícia 4:
Existe petróleo no solo 

antártico.
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O ANTÁRTIDA OU ANTÁRTICA?
AVENTUREIROS E AVENTUREIRAS, ENFIM, CHEGAMOS AO ÚLTIMO CONTINENTE A SER VISITADO E PARECE
QUE ESTÁ BEM FRIO POR AQUI!

Complete a charge!
Veja que ideia boa o ilustrador Alex Albane nos deu. Mesmo sem

se conhecerem, vocês farão uma parceria agora! Ele iniciou uma
charge sobre a Antártida e, nessa parceria, você poderá completá-la,
usando a sua criatividade.

Misture a sua criatividade com o conhecimento que você já tinha
sobre o assunto e adicione o que aprendeu até aqui. Pronto! Temos
aqui uma receita perfeita. Estamos ansiosos para ver o resultado do
seu trabalho. Certamente, ficará maravilhoso! Então, observe e, do
seu jeito, complete a charge em seu caderno.

Por que o Brasil e o mundo querem um
pedaço da Antártida?

Antártida e Antártica são as duas grafias aceitas
para esse continente. Ao contrário do Ártico, que é
composto principalmente de oceano congelado, a
Antártida é um continente rochoso coberto de gelo.
Essa camada de gelo pode atingir quatro quilômetros
de profundidade.

Por possuir mais de 90% do seu território coberto
de gelo, é o continente mais inóspito do planeta. Com
mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, é maior
do que a Oceania e do que a Europa.
Como comparação, caberia um Brasil e meio dentro do
Antártida.

O gelo armazenado na região totaliza 25 milhões
de quilômetros cúbicos ou 70% da água potável do
planeta. São mais de 170 tipos de minerais e grandes
lençóis de gás natural.

Além disso, diferentemente de outros continentes
do mundo, a Antártida não tem países. Também não
há uma população nativa. Ou seja, não tem dono.

Fatores geopolíticos, econômicos, ambientais e
científicos explicam tamanho interesse pelo continente
gelado.

Por ser um laboratório natural único, tem
importância científica incontestável e o conhecimento
de suas características e dos fenômenos naturais que
lá ocorrem pode esclarecer questões de importância
regional como a viabilidade de exploração econômica
sustentável dos recursos vivos marinhos ou de
relevância global, a exemplo das mudanças climáticas,
já que é um dos principais controladores do sistema
climático global.

Fonte: Adaptado de BBC (15/01/20). Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51121478. Acesso em

26/05/21.

Para não perdermos o costume, primeiro você escreverá
livremente o que sabe sobre a Antártida/Antártica e sobre o
Ártico. Quando você faz isso, diferente do que pensava,
compreende que tem algum conhecimento sobre o assunto e que
esse seu conhecimento prévio vai ajudá-lo(a) a aprender mais.
Para isso, faça que se pede em seu caderno.
1. Anote tudo o que sabe sobre o assunto.
2. Leia o texto a seguir e verifique se as informações que você
escreveu em seu caderno estão corretas ou se precisam de
algum tipo de correção ou atualização. Havendo dificuldades, é
só pedir orientações ao(à) seu(sua) professor(a).
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Crédito: Alex Albane. Instagram: @alexnalbaneart.
Charge elaborada para esse material.
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NOAPRENDENDO MAIS SOBRE ESSE CONTINENTE GELADO! 
Vamos rápido porque já estou “morrendo” de frio... 

Oba! Cumprimos o nosso roteiro de viagem! Espero que tenham aprendido muito e
que tenha sido divertido! Fiquem bem e cuidem-se! E não se esqueçam, estudando
sempre, vocês irão cada vez mais longe!

O lugar mais frio da Terra foi  encontrado  

Quão frio pode ficar na superfície da Terra? Cerca de
– 98ºC, de acordo com medições de satélite feitas recentemente
no lugar mais frio que se conhece no planeta.

Os cientistas registraram essa temperatura extrema
na camada gelada, bem no meio da Antártida, durante o longo e
escuro inverno polar. Conforme relatos recentes na Geophysical
Research Letters, a equipe acha que isso é o mais frio a que se
pode chegar em nosso canto do sistema solar.

“É um lugar onde a Terra está tão próxima de seu
limite que é quase como outro planeta”, diz o líder do
estudo, Ted Scambos, pesquisador do Centro Nacional de
Dados em Neve e Gelo da Universidade do Colorado, em
Boulder.

Os seres humanos não podem inalar um ar tão gelado
assim por mais que algumas respirações, pois provocaria
hemorragias nos pulmões. Cientistas russos, protegendo-se
para verificar a estação meteorológica, usam máscaras que
aquecem o ar antes de respirá-lo.

Fonte: Adaptado de National Geographic (03/07/18, atualizado em 05/11/20). Por 
Alejandra Borunda. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-

ambiente/2018/07/lugar-mais-frio-terra-planeta-antartida-polo-sul-temperatura Acesso em: 
26/05/21. 

Cientistas descobrem 91 vulcões escondidos 
na Antártida

Cientistas encontraram 91 vulcões não 
conhecidos no oeste da Antártida, o que faz dela a região 
com mais vulcões por lá. No total, o estudo foi capaz de 
mapear 138 vulcões, 47 deles, porém, já eram conhecidos 
por geólogos e cientistas. Parte da dificuldade do trabalho 
é identificar vulcões abaixo da camada de gelo 
permanente.

A descoberta, no entanto, traz preocupação para 
os cientistas. Em um cenário de mudanças climáticas e de 
diminuição da camada de gelo da Antártida, qualquer fator 
que possa aumentar o degelo da região é crítico.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, 
Robert Bingham, um dos pesquisadores, disse que os 
vulcões poderiam desestabilizar a área. “A grande questão 
é: quão ativos esses vulcões são?”. Os vulcões 
descobertos têm altura variada: vão de 100 a 3.850 metros 
de altitude.

Fonte: Adaptado de Super Interessante (20/08/17). Por Victor Caputo. Disponível 
em: https://super.abril.com.br/ciencia/cientistas-descobrem-91-vulcoes-

escondidos-na-antartida/. Acesso em: 26/05/21. 

Texto 1 Texto 2

1. “É um lugar onde a Terra está tão próxima de seu limite que é quase como outro planeta”. Esse trecho foi retirado do Texto 1.
Por que o líder desse estudo fez essa afirmação? Embasado no texto, explique com suas palavras.

2. Os títulos dos textos mostram duas descobertas sobre a Antártida que resultam de pesquisas na área. Por que a descoberta
apresentada no texto 2 é preocupante?

3. Verdades e mentiras sobre a Antártida? Em nossa central de produção de mídia, você será o responsável por tirar as Fake
News de circulação para deixar os(as) cidadãos(as) de sua cidade melhor informados. Você dirá se as manchetes das notícias a
seguir são verdadeiras ou falsas. Caso encontre alguma notícia falsa, corrija-a em seu caderno. Pesquise e descubra!

Depois de ler os textos acima, responda às questões a seguir em seu caderno.

Notícia 1: 
A Antártida já foi 

coberta por florestas. 

Notícia 3: 
Coronavírus se espalha para a 

estação de pesquisa da 
Antártida. 

Notícia 2: 
Buraco maior do que o 

Brasil se abre na Antártida. 

Central de Produção de Mídia Geográfica:
Verdade ou Fake? “Tirando as Fake News de circulação”. 

Notícia 4:
Existe petróleo no solo 

antártico.
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NO O INÍCIO DA REPÚBLICA: SURGE UM NOVO BRASIL?

De acordo com parte das elites brasileiras da época, a passagem do século XIX para o XX parecia apontar para
o surgimento de um país transformado. As lutas (revoltas e levantes de escravizados, ações de grupos
abolicionistas) e atos oficiais que significaram o declínio e o fim da escravidão (1888), assim como as articulações
políticas que derrubaram a monarquia brasileira (1889), pareciam ligar o Brasil ao conjunto das nações
consideradas “civilizadas” (países europeus e Estados Unidos eram os exemplos das elites brasileiras).

1. Tente lembrar do que você aprendeu
em outros momentos da sua vida
escolar e responda em seu caderno:

A) Por quanto tempo houve
escravidão no Brasil?

A) O que é monarquia?

C) O que é república?

Individualmente ou com as (os) colegas, pense um pouco sobre os
questionamentos abaixo:

 As pessoas escravizadas e seus descendentes, depois de
libertados, tiveram cidadania plena nos anos seguintes à “Lei
Áurea”?

 Obtiveram acesso a terra seja no meio rural (para produzir) ou
urbano (para morar)?

 Conseguiram participação política plena, por exemplo, o direito
ao voto?

No ano seguinte à abolição da escravidão, um golpe militar deu fim à monarquia brasileira. Dom Pedro II, o
monarca do Brasil, foi derrubado do poder e expulso do país, junto com toda a sua família – se exilaram na Europa.
Surgia a República brasileira. Chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca, o referido golpe (15 de novembro de
1889) foi um momento de radicalização política de um processo que se desenhava, de forma mais evidente, a partir
da década de 1870.

A imagem de D. Pedro II estava desgastada junto à opinião pública. Governando há décadas, era criticado por
ser centralizador e, nos últimos anos do seu reinado, por estar “velho e doente”. Sua sucessora, a princesa Isabel –
mulher, casada com um estrangeiro e considerada muito ligada à Igreja Católica, instituição tida, à época, como
contrária à “modernidade” e ao “progresso” – a também era vista com desconfiança.

Além da imagem abalada, a monarquia brasileira se indispôs, nesse período a partir de 1870, com dois
importantes setores da sociedade – a Igreja Católica, na “questão religiosa”, e os militares, na “questão militar”.

 Questão religiosa: os bispos de Belém e Olinda foram
condenados e presos, em 1874, por terem extrapolado a
sua autoridade eclesiástica e interferido em assuntos de
governo. Eles haviam proibido maçons de participarem de
irmandades religiosas. No ano seguinte, foram anistiados
pelo Imperador, criando tensões, ao mesmo tempo, com o
clero católico e com os críticos desse, para quem a Igreja
era instituição contrária à modernização e ao progresso.

 Questão militar: a vitória na Guerra do Paraguai (1864-
1870) trouxe prestígio aos militares e dívidas ao governo.
Fortalecidos, nos anos seguintes, os militares buscaram,
cada vez mais, a participação na vida política brasileira e,
muitas vezes, criticando o Imperador e o regime
monárquico. Vários militares de alta patente foram punidos
com prisões ou transferências. Em 1887, foi criado o Clube
Militar (1887) e os militares aderiram definitivamente ao
republicanismo.

Família imperial brasileira, em 1889, fotografada por Otto
Hees. Da esquerda para a direita: a imperatriz Dona Teresa
Cristina (sentada), D. Antônio, a princesa Isabel, o
imperador D. Pedro II, D. Pedro Augusto (filho da irmã da
princesa Isabel, d. Leopoldina, duquesa de Saxe), D. Luís,
o conde d'Eu e D. Pedro de Alcântara.

ht
tp

s:
//c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/

115115115

HI
ST

ÓR
IA

· 2
ºS

EM
ES

TR
E

/2
02

1 ·
 9º

AN
O

Enquanto o governo monárquico enfrentava problemas com a Igreja e os militares, surgiram e cresceram vários
grupos republicanos liderados por membros da elite agrária escravista brasileira – os grandes fazendeiros –, com
destaque para os paulistas (café). Com o declínio e a abolição da escravidão, essa elite agrária deixou de apoiar D.
Pedro II e aliou-se aos militares em torno da derrubada da Monarquia.

2. Observe a caricatura de D. Pedro II, desenhada por Angelo
Agostini, em 1887, na Revista Ilustrada e responda: considerando a
situação, postura e a figura de D. Pedro II, quais as características e
opiniões que parte da população tinha dele naquele período?
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

“As vozes e os insultos vinham de longe. A birra era antiga. Havia quinze anos, desde a Questão Religiosa, o
Diário do Rio de Janeiro cobria Isabel de injúrias: ‘fanática, fraca, dona de ideias retrógradas, incompetente para
governar’.
[...] Se antes, na Semana Ilustrada, Isabel ‘era dotada de graça e inteligência naturais’, passou a “criatura
histérica, fanática e pouco inteligente” nas páginas da Gazeta da Tarde”.

DEL PRORI, Mary. O Castelo de Papel: uma história de Isabel de Bragança, princesa imperial do Brasil, e Gastão de Orléans, conde D’Eu. Rio de Janeiro:
Rocco, 2013, p. 237.

3. A sucessão de D. Pedro II foi uma das questões importantes que influenciaram a derrubada da monarquia e o
início da república no Brasil. Além de ter a sua imagem abalada, o imperador tinha sua filha a princesa
Isabel como sucessora, mas ela não agradava parte das elites brasileiras.

A) De acordo com o texto acima, como era vista a princesa Isabel, filha do imperador D. Pedro II, por parte das elites
brasileiras no final do período monárquico?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

B) A possibilidade de D. Pedro II ser substituído por uma mulher era algo que parte das elites brasileiras não queria.
Conforme apresentado no texto, o fato de ser uma herdeira (princesa Isabel) e não um herdeiro contribuiu com essa
visão negativa? Após pensar sobre essa questão, escreva um ou dois parágrafos em seu caderno sobre o tema.
Considere que era um tipo de sociedade em que a vida pública (política) não era valorizada como algo que fizesse
parte do esperado papel social da mulher.
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O O INÍCIO DA REPÚBLICA: SURGE UM NOVO BRASIL?

De acordo com parte das elites brasileiras da época, a passagem do século XIX para o XX parecia apontar para
o surgimento de um país transformado. As lutas (revoltas e levantes de escravizados, ações de grupos
abolicionistas) e atos oficiais que significaram o declínio e o fim da escravidão (1888), assim como as articulações
políticas que derrubaram a monarquia brasileira (1889), pareciam ligar o Brasil ao conjunto das nações
consideradas “civilizadas” (países europeus e Estados Unidos eram os exemplos das elites brasileiras).

1. Tente lembrar do que você aprendeu
em outros momentos da sua vida
escolar e responda em seu caderno:

A) Por quanto tempo houve
escravidão no Brasil?

A) O que é monarquia?

C) O que é república?

Individualmente ou com as (os) colegas, pense um pouco sobre os
questionamentos abaixo:

 As pessoas escravizadas e seus descendentes, depois de
libertados, tiveram cidadania plena nos anos seguintes à “Lei
Áurea”?

 Obtiveram acesso a terra seja no meio rural (para produzir) ou
urbano (para morar)?

 Conseguiram participação política plena, por exemplo, o direito
ao voto?

No ano seguinte à abolição da escravidão, um golpe militar deu fim à monarquia brasileira. Dom Pedro II, o
monarca do Brasil, foi derrubado do poder e expulso do país, junto com toda a sua família – se exilaram na Europa.
Surgia a República brasileira. Chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca, o referido golpe (15 de novembro de
1889) foi um momento de radicalização política de um processo que se desenhava, de forma mais evidente, a partir
da década de 1870.

A imagem de D. Pedro II estava desgastada junto à opinião pública. Governando há décadas, era criticado por
ser centralizador e, nos últimos anos do seu reinado, por estar “velho e doente”. Sua sucessora, a princesa Isabel –
mulher, casada com um estrangeiro e considerada muito ligada à Igreja Católica, instituição tida, à época, como
contrária à “modernidade” e ao “progresso” – a também era vista com desconfiança.

Além da imagem abalada, a monarquia brasileira se indispôs, nesse período a partir de 1870, com dois
importantes setores da sociedade – a Igreja Católica, na “questão religiosa”, e os militares, na “questão militar”.

 Questão religiosa: os bispos de Belém e Olinda foram
condenados e presos, em 1874, por terem extrapolado a
sua autoridade eclesiástica e interferido em assuntos de
governo. Eles haviam proibido maçons de participarem de
irmandades religiosas. No ano seguinte, foram anistiados
pelo Imperador, criando tensões, ao mesmo tempo, com o
clero católico e com os críticos desse, para quem a Igreja
era instituição contrária à modernização e ao progresso.

 Questão militar: a vitória na Guerra do Paraguai (1864-
1870) trouxe prestígio aos militares e dívidas ao governo.
Fortalecidos, nos anos seguintes, os militares buscaram,
cada vez mais, a participação na vida política brasileira e,
muitas vezes, criticando o Imperador e o regime
monárquico. Vários militares de alta patente foram punidos
com prisões ou transferências. Em 1887, foi criado o Clube
Militar (1887) e os militares aderiram definitivamente ao
republicanismo.

Família imperial brasileira, em 1889, fotografada por Otto
Hees. Da esquerda para a direita: a imperatriz Dona Teresa
Cristina (sentada), D. Antônio, a princesa Isabel, o
imperador D. Pedro II, D. Pedro Augusto (filho da irmã da
princesa Isabel, d. Leopoldina, duquesa de Saxe), D. Luís,
o conde d'Eu e D. Pedro de Alcântara.
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NOEnquanto o governo monárquico enfrentava problemas com a Igreja e os militares, surgiram e cresceram vários

grupos republicanos liderados por membros da elite agrária escravista brasileira – os grandes fazendeiros –, com
destaque para os paulistas (café). Com o declínio e a abolição da escravidão, essa elite agrária deixou de apoiar D.
Pedro II e aliou-se aos militares em torno da derrubada da Monarquia.

2. Observe a caricatura de D. Pedro II, desenhada por Angelo
Agostini, em 1887, na Revista Ilustrada e responda: considerando a
situação, postura e a figura de D. Pedro II, quais as características e
opiniões que parte da população tinha dele naquele período?
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

“As vozes e os insultos vinham de longe. A birra era antiga. Havia quinze anos, desde a Questão Religiosa, o
Diário do Rio de Janeiro cobria Isabel de injúrias: ‘fanática, fraca, dona de ideias retrógradas, incompetente para
governar’.
[...] Se antes, na Semana Ilustrada, Isabel ‘era dotada de graça e inteligência naturais’, passou a “criatura
histérica, fanática e pouco inteligente” nas páginas da Gazeta da Tarde”.

DEL PRORI, Mary. O Castelo de Papel: uma história de Isabel de Bragança, princesa imperial do Brasil, e Gastão de Orléans, conde D’Eu. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2013, p. 237.

3. A sucessão de D. Pedro II foi uma das questões importantes que influenciaram a derrubada da monarquia e o
início da república no Brasil. Além de ter a sua imagem abalada, o imperador tinha sua filha a princesa
Isabel como sucessora, mas ela não agradava parte das elites brasileiras.

A) De acordo com o texto acima, como era vista a princesa Isabel, filha do imperador D. Pedro II, por parte das elites
brasileiras no final do período monárquico?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

B) A possibilidade de D. Pedro II ser substituído por uma mulher era algo que parte das elites brasileiras não queria.
Conforme apresentado no texto, o fato de ser uma herdeira (princesa Isabel) e não um herdeiro contribuiu com essa
visão negativa? Após pensar sobre essa questão, escreva um ou dois parágrafos em seu caderno sobre o tema.
Considere que era um tipo de sociedade em que a vida pública (política) não era valorizada como algo que fizesse
parte do esperado papel social da mulher.
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 A
NO O INÍCIO DA REPÚBLICA: SURGE UM NOVO BRASIL?

De acordo com parte das elites brasileiras da época, a passagem do século XIX para o XX parecia apontar para
o surgimento de um país transformado. As lutas (revoltas e levantes de escravizados, ações de grupos
abolicionistas) e atos oficiais que significaram o declínio e o fim da escravidão (1888), assim como as articulações
políticas que derrubaram a monarquia brasileira (1889), pareciam ligar o Brasil ao conjunto das nações
consideradas “civilizadas” (países europeus e Estados Unidos eram os exemplos das elites brasileiras).

1. Tente lembrar do que você aprendeu
em outros momentos da sua vida
escolar e responda em seu caderno:

A) Por quanto tempo houve
escravidão no Brasil?

A) O que é monarquia?

C) O que é república?

Individualmente ou com as (os) colegas, pense um pouco sobre os
questionamentos abaixo:

 As pessoas escravizadas e seus descendentes, depois de
libertados, tiveram cidadania plena nos anos seguintes à “Lei
Áurea”?

 Obtiveram acesso a terra seja no meio rural (para produzir) ou
urbano (para morar)?

 Conseguiram participação política plena, por exemplo, o direito
ao voto?

No ano seguinte à abolição da escravidão, um golpe militar deu fim à monarquia brasileira. Dom Pedro II, o
monarca do Brasil, foi derrubado do poder e expulso do país, junto com toda a sua família – se exilaram na Europa.
Surgia a República brasileira. Chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca, o referido golpe (15 de novembro de
1889) foi um momento de radicalização política de um processo que se desenhava, de forma mais evidente, a partir
da década de 1870.

A imagem de D. Pedro II estava desgastada junto à opinião pública. Governando há décadas, era criticado por
ser centralizador e, nos últimos anos do seu reinado, por estar “velho e doente”. Sua sucessora, a princesa Isabel –
mulher, casada com um estrangeiro e considerada muito ligada à Igreja Católica, instituição tida, à época, como
contrária à “modernidade” e ao “progresso” – a também era vista com desconfiança.

Além da imagem abalada, a monarquia brasileira se indispôs, nesse período a partir de 1870, com dois
importantes setores da sociedade – a Igreja Católica, na “questão religiosa”, e os militares, na “questão militar”.

 Questão religiosa: os bispos de Belém e Olinda foram
condenados e presos, em 1874, por terem extrapolado a
sua autoridade eclesiástica e interferido em assuntos de
governo. Eles haviam proibido maçons de participarem de
irmandades religiosas. No ano seguinte, foram anistiados
pelo Imperador, criando tensões, ao mesmo tempo, com o
clero católico e com os críticos desse, para quem a Igreja
era instituição contrária à modernização e ao progresso.

 Questão militar: a vitória na Guerra do Paraguai (1864-
1870) trouxe prestígio aos militares e dívidas ao governo.
Fortalecidos, nos anos seguintes, os militares buscaram,
cada vez mais, a participação na vida política brasileira e,
muitas vezes, criticando o Imperador e o regime
monárquico. Vários militares de alta patente foram punidos
com prisões ou transferências. Em 1887, foi criado o Clube
Militar (1887) e os militares aderiram definitivamente ao
republicanismo.

Família imperial brasileira, em 1889, fotografada por Otto
Hees. Da esquerda para a direita: a imperatriz Dona Teresa
Cristina (sentada), D. Antônio, a princesa Isabel, o
imperador D. Pedro II, D. Pedro Augusto (filho da irmã da
princesa Isabel, d. Leopoldina, duquesa de Saxe), D. Luís,
o conde d'Eu e D. Pedro de Alcântara.
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Enquanto o governo monárquico enfrentava problemas com a Igreja e os militares, surgiram e cresceram vários
grupos republicanos liderados por membros da elite agrária escravista brasileira – os grandes fazendeiros –, com
destaque para os paulistas (café). Com o declínio e a abolição da escravidão, essa elite agrária deixou de apoiar D.
Pedro II e aliou-se aos militares em torno da derrubada da Monarquia.

2. Observe a caricatura de D. Pedro II, desenhada por Angelo
Agostini, em 1887, na Revista Ilustrada e responda: considerando a
situação, postura e a figura de D. Pedro II, quais as características e
opiniões que parte da população tinha dele naquele período?
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

“As vozes e os insultos vinham de longe. A birra era antiga. Havia quinze anos, desde a Questão Religiosa, o
Diário do Rio de Janeiro cobria Isabel de injúrias: ‘fanática, fraca, dona de ideias retrógradas, incompetente para
governar’.
[...] Se antes, na Semana Ilustrada, Isabel ‘era dotada de graça e inteligência naturais’, passou a “criatura
histérica, fanática e pouco inteligente” nas páginas da Gazeta da Tarde”.

DEL PRORI, Mary. O Castelo de Papel: uma história de Isabel de Bragança, princesa imperial do Brasil, e Gastão de Orléans, conde D’Eu. Rio de Janeiro:
Rocco, 2013, p. 237.

3. A sucessão de D. Pedro II foi uma das questões importantes que influenciaram a derrubada da monarquia e o
início da república no Brasil. Além de ter a sua imagem abalada, o imperador tinha sua filha a princesa
Isabel como sucessora, mas ela não agradava parte das elites brasileiras.

A) De acordo com o texto acima, como era vista a princesa Isabel, filha do imperador D. Pedro II, por parte das elites
brasileiras no final do período monárquico?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

B) A possibilidade de D. Pedro II ser substituído por uma mulher era algo que parte das elites brasileiras não queria.
Conforme apresentado no texto, o fato de ser uma herdeira (princesa Isabel) e não um herdeiro contribuiu com essa
visão negativa? Após pensar sobre essa questão, escreva um ou dois parágrafos em seu caderno sobre o tema.
Considere que era um tipo de sociedade em que a vida pública (política) não era valorizada como algo que fizesse
parte do esperado papel social da mulher.
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De acordo com parte das elites brasileiras da época, a passagem do século XIX para o XX parecia apontar para
o surgimento de um país transformado. As lutas (revoltas e levantes de escravizados, ações de grupos
abolicionistas) e atos oficiais que significaram o declínio e o fim da escravidão (1888), assim como as articulações
políticas que derrubaram a monarquia brasileira (1889), pareciam ligar o Brasil ao conjunto das nações
consideradas “civilizadas” (países europeus e Estados Unidos eram os exemplos das elites brasileiras).

1. Tente lembrar do que você aprendeu
em outros momentos da sua vida
escolar e responda em seu caderno:

A) Por quanto tempo houve
escravidão no Brasil?

A) O que é monarquia?

C) O que é república?

Individualmente ou com as (os) colegas, pense um pouco sobre os
questionamentos abaixo:

 As pessoas escravizadas e seus descendentes, depois de
libertados, tiveram cidadania plena nos anos seguintes à “Lei
Áurea”?

 Obtiveram acesso a terra seja no meio rural (para produzir) ou
urbano (para morar)?

 Conseguiram participação política plena, por exemplo, o direito
ao voto?

No ano seguinte à abolição da escravidão, um golpe militar deu fim à monarquia brasileira. Dom Pedro II, o
monarca do Brasil, foi derrubado do poder e expulso do país, junto com toda a sua família – se exilaram na Europa.
Surgia a República brasileira. Chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca, o referido golpe (15 de novembro de
1889) foi um momento de radicalização política de um processo que se desenhava, de forma mais evidente, a partir
da década de 1870.

A imagem de D. Pedro II estava desgastada junto à opinião pública. Governando há décadas, era criticado por
ser centralizador e, nos últimos anos do seu reinado, por estar “velho e doente”. Sua sucessora, a princesa Isabel –
mulher, casada com um estrangeiro e considerada muito ligada à Igreja Católica, instituição tida, à época, como
contrária à “modernidade” e ao “progresso” – a também era vista com desconfiança.

Além da imagem abalada, a monarquia brasileira se indispôs, nesse período a partir de 1870, com dois
importantes setores da sociedade – a Igreja Católica, na “questão religiosa”, e os militares, na “questão militar”.

 Questão religiosa: os bispos de Belém e Olinda foram
condenados e presos, em 1874, por terem extrapolado a
sua autoridade eclesiástica e interferido em assuntos de
governo. Eles haviam proibido maçons de participarem de
irmandades religiosas. No ano seguinte, foram anistiados
pelo Imperador, criando tensões, ao mesmo tempo, com o
clero católico e com os críticos desse, para quem a Igreja
era instituição contrária à modernização e ao progresso.

 Questão militar: a vitória na Guerra do Paraguai (1864-
1870) trouxe prestígio aos militares e dívidas ao governo.
Fortalecidos, nos anos seguintes, os militares buscaram,
cada vez mais, a participação na vida política brasileira e,
muitas vezes, criticando o Imperador e o regime
monárquico. Vários militares de alta patente foram punidos
com prisões ou transferências. Em 1887, foi criado o Clube
Militar (1887) e os militares aderiram definitivamente ao
republicanismo.

Família imperial brasileira, em 1889, fotografada por Otto
Hees. Da esquerda para a direita: a imperatriz Dona Teresa
Cristina (sentada), D. Antônio, a princesa Isabel, o
imperador D. Pedro II, D. Pedro Augusto (filho da irmã da
princesa Isabel, d. Leopoldina, duquesa de Saxe), D. Luís,
o conde d'Eu e D. Pedro de Alcântara.
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NOEnquanto o governo monárquico enfrentava problemas com a Igreja e os militares, surgiram e cresceram vários

grupos republicanos liderados por membros da elite agrária escravista brasileira – os grandes fazendeiros –, com
destaque para os paulistas (café). Com o declínio e a abolição da escravidão, essa elite agrária deixou de apoiar D.
Pedro II e aliou-se aos militares em torno da derrubada da Monarquia.

2. Observe a caricatura de D. Pedro II, desenhada por Angelo
Agostini, em 1887, na Revista Ilustrada e responda: considerando a
situação, postura e a figura de D. Pedro II, quais as características e
opiniões que parte da população tinha dele naquele período?
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

“As vozes e os insultos vinham de longe. A birra era antiga. Havia quinze anos, desde a Questão Religiosa, o
Diário do Rio de Janeiro cobria Isabel de injúrias: ‘fanática, fraca, dona de ideias retrógradas, incompetente para
governar’.
[...] Se antes, na Semana Ilustrada, Isabel ‘era dotada de graça e inteligência naturais’, passou a “criatura
histérica, fanática e pouco inteligente” nas páginas da Gazeta da Tarde”.

DEL PRORI, Mary. O Castelo de Papel: uma história de Isabel de Bragança, princesa imperial do Brasil, e Gastão de Orléans, conde D’Eu. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2013, p. 237.

3. A sucessão de D. Pedro II foi uma das questões importantes que influenciaram a derrubada da monarquia e o
início da república no Brasil. Além de ter a sua imagem abalada, o imperador tinha sua filha a princesa
Isabel como sucessora, mas ela não agradava parte das elites brasileiras.

A) De acordo com o texto acima, como era vista a princesa Isabel, filha do imperador D. Pedro II, por parte das elites
brasileiras no final do período monárquico?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

B) A possibilidade de D. Pedro II ser substituído por uma mulher era algo que parte das elites brasileiras não queria.
Conforme apresentado no texto, o fato de ser uma herdeira (princesa Isabel) e não um herdeiro contribuiu com essa
visão negativa? Após pensar sobre essa questão, escreva um ou dois parágrafos em seu caderno sobre o tema.
Considere que era um tipo de sociedade em que a vida pública (política) não era valorizada como algo que fizesse
parte do esperado papel social da mulher.
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NO ENTRE MILITARES E FAZENDEIROS: DE QUEM É A REPÚBLICA?

Derrubada a monarquia, instalou-se um governo provisório tendo como presidente o líder do movimento que depôs
Pedro II – Deodoro da Fonseca. Nos meses seguintes, foram organizadas eleições (previstas para 1890) para a
Assembleia Nacional Constituinte – deputados e senadores que seriam encarregados de elaborar uma nova Constituição
para o país. Além disso, a referida Assembleia teria a função de eleger presidente e vice-presidente efetivos para o Brasil.

Nesse sentido, em fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição republicana do Brasil e, ao mesmo
tempo, foram eleitos o mesmo Deodoro da Fonseca para presidente e, como vice, o marechal Floriano Peixoto – que seria
empossado na presidência, nesse mesmo ano, após a renúncia de Deodoro.

Analise um trecho da primeira Constituição republicana do Brasil de 1891.

“Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.
§ 1º Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados:

1º) os mendigos;
2º) os analfabetos;

3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior;
4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer 

denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia de liberdade individual.
§ 2º São inelegíveis os cidadãos não alistáveis”.

Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891. In: BECKER, Antonio, CAVALCANTI, Vanuza. CCoonnssttiittuuiiççõõeess  
BBrraassiilleeiirraass  ddee  11882244  aa  11998888.. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, p. 37.

A partir da nova Carta constitucional foram estabelecidas algumas diretrizes para o Brasil:

 O país passou a ser uma República Federativa (com autonomia para os estados, chamados no Império de
províncias, e municípios).

 Seu nome seria Estados Unidos do Brasil.
 O Estado passou a ser laico, ou seja, não religioso, sem religião oficial, com liberdade religiosa para os

cidadãos.
 O poder do Estado foi dividido em três: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Esse período inicial da Primeira República (1889-1930), as presidências de Deodoro da Fonseca e Floriano
Peixoto, passou a ser conhecido como República da Espada (1889-1894). Isso porque os dois eram marechais
do Exército, e, também, por conta dos conflitos políticos e armados (com muitas mortes) entre os grupos militares
brasileiros.

A elite agrária brasileira (os grandes fazendeiros), que também participou da derrubada da monarquia,
articulou, no período inicial da República, a sua chegada ao poder de fato: a República Oligárquica (1894-1930).

4. Na Constituição de 1891, a primeira da República brasileira, não estava explícita a proibição ao voto feminino.
Porém, as tentativas de garantirem esse direito às mulheres foram barradas, tanto no momento de elaboração da
Constituição, quanto depois, nos estados ou em nível nacional. Só conseguiram, depois de muitas lutas, ter seu
direito amplo ao voto na década de 1930.
Responda às questões a seguir em seu caderno.

A) Com o início da República, as mulheres brasileiras conseguiram ter direitos plenos de cidadãs? Explique.

B) Muitas ou poucas pessoas podiam votar? Isso é justo? Quais poderiam ser as consequências disso?

117117117

HI
ST

ÓR
IA

· 2
ºS

EM
ES

TR
E

/2
02

1 ·
 9º

AN
O

Do final do século XIX até as primeiras décadas do XX, a maioria da população do Brasil vivia nas áreas rurais.
Era do campo brasileiro também que surgiam, nessa época, as maiores fortunas, as disputas pelo poder político, isto
é, (quem governava, quem fazia as leis, quem mandava prender) e as tensões entre as elites e os trabalhadores
rurais, escravizados libertos e seus descendentes.

Nesse contexto, as chamadas oligarquias estaduais passaram a dominar efetivamente o cenário político
nacional, após o declínio da República da Espada. A vitória eleitoral e a posse do paulista Prudente de Morais como o
primeiro presidente civil do país marcaram o início dessa tendência política no Brasil.

As oligarquias brasileiras, (formadas pelas elites agrárias em cada estado) , utilizavam alguns mecanismos para
chegarem e manterem-se no poder: o coronelismo, a política dos governadores e a política do café com leite.
Esse arranjo político pode ser entendido assim:

Coronelismo: os chefes políticos, popularmente conhecidos como coronéis, exerciam forte influência sobre as
populações pobres e trabalhadoras dos municípios, vilarejos e povoados. Tinham sempre tropas armadas a seu
serviço. Por isso, também controlavam o voto nessas comunidades. Nessa época, o voto não era secreto e quem
organizava as eleições eram justamente os coronéis ou pessoas sob sua influência. Surgia, assim, o voto de
cabresto: controle e direcionamento do voto para os candidatos específicos, usando da violência, medo, perseguição
e autoritarismo.

Política dos governadores: o presidente garantia aos governadores dos estados que não interferiria nos conflitos,
negócios e políticas públicas estaduais; por sua vez, os governadores prometiam trabalhar para a eleição de
congressistas (deputados e senadores) comprometidos em apoiar o presidente, permitindo-o controlar o Congresso.

Política do café com leite: até 1930, as oligarquias mais poderosas que dominaram a política nacional foram as de
São Paulo (através, principalmente, do Partido Republicano Paulista, o PRP) e Minas Gerais (a partir, sobretudo, do
Partido Republicano Mineiro, o PRM). Eram os estados mais ricos, populosos, com os maiores números de eleitores
e com mais deputados na Câmara Federal. São Paulo, grande produtor de café; Minas Gerais, produtor de leite.
Dessa forma, surgiu o que ficou conhecido como a política do café com leite: políticos dos dois estados (ou apoiados
por eles) ocuparam a presidência por grande parte da República oligárquica (1894-1930).

No período da Primeira República, as tensões estabelecidas entre os governos e poderosos de um lado e os
trabalhadores pobres (do campo e da cidade), descendentes de escravizados e vulneráveis em geral, de outro lado,
viraram manifestações, movimentos e conflitos que se espalharam pelo Brasil. Muitas vezes, esses conflitos foram
reprimidos violentamente pelas forças militares dos governos (federal e estadual), gerando milhares de mortos. Várias
manifestações, porém, deram origem à ampliação da participação política de setores da sociedades que eram
inferiorizados, abrindo espaço, por exemplo, para o voto feminino e as leis de proteção aos trabalhadores em geral.

No meio rural, por exemplo, ocorreu a guerra de Canudos (1896-1897). Os moradores do arraial de Belo Monte
(na região de Canudos, interior da Bahia) eram, em sua grande maioria, pessoas simples, trabalhadoras e
desprotegidas que viram naquele lugar a oportunidade de libertarem-se da opressão e da falta de oportunidades em
outras regiões rurais do país.

O líder do arraial era Antônio Conselheiro. Ele realizava pregações religiosas nas redondezas, era contrário à
república, instaurada poucos anos antes, e considerava a república autoritária, na sua maneira de cobrar os altos
impostos; e perversa, no seu “afastamento de Deus”, ou seja, laica, desligada da Igreja. Tal comunidade em Canudos,
que chegou a ter entre 20 e 30 mil habitantes, passou a incomodar os poderosos da região: coronéis, o clero católico
e as oligarquias regionais. Para derrotar Canudos, foram necessárias quatro expedições militares. Sendo que, na
última, houve uma carnificina e quase todos os moradores de Canudos foram mortos

MOVIMENTOS SOCIAIS NO INÍCIO DA REPÚBLICA.
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ENTRE MILITARES E FAZENDEIROS: DE QUEM É A REPÚBLICA?

Derrubada a monarquia, instalou-se um governo provisório tendo como presidente o líder do movimento que depôs
Pedro II – Deodoro da Fonseca. Nos meses seguintes, foram organizadas eleições (previstas para 1890) para a
Assembleia Nacional Constituinte – deputados e senadores que seriam encarregados de elaborar uma nova Constituição
para o país. Além disso, a referida Assembleia teria a função de eleger presidente e vice-presidente efetivos para o Brasil.

Nesse sentido, em fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição republicana do Brasil e, ao mesmo
tempo, foram eleitos o mesmo Deodoro da Fonseca para presidente e, como vice, o marechal Floriano Peixoto – que seria
empossado na presidência, nesse mesmo ano, após a renúncia de Deodoro.

Analise um trecho da primeira Constituição republicana do Brasil de 1891.

“Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.
§ 1º Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados:

1º) os mendigos;
2º) os analfabetos;

3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior;
4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer

denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia de liberdade individual.
§ 2º São inelegíveis os cidadãos não alistáveis”.

Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891. In: BECKER, Antonio, CAVALCANTI, Vanuza. Constituições 
Brasileiras de 1824 a 1988. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, p. 37.

A partir da nova Carta constitucional foram estabelecidas algumas diretrizes para o Brasil:

 O país passou a ser uma República Federativa (com autonomia para os estados, chamados no Império de
províncias, e municípios).

 Seu nome seria Estados Unidos do Brasil.
 O Estado passou a ser laico, ou seja, não religioso, sem religião oficial, com liberdade religiosa para os

cidadãos.
 O poder do Estado foi dividido em três: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Esse período inicial da Primeira República (1889-1930), as presidências de Deodoro da Fonseca e Floriano
Peixoto, passou a ser conhecido como República da Espada (1889-1894). Isso porque os dois eram marechais
do Exército, e, também, por conta dos conflitos políticos e armados (com muitas mortes) entre os grupos militares
brasileiros.

A elite agrária brasileira (os grandes fazendeiros), que também participou da derrubada da monarquia,
articulou, no período inicial da República, a sua chegada ao poder de fato: a República Oligárquica (1894-1930).

4. Na Constituição de 1891, a primeira da República brasileira, não estava explícita a proibição ao voto feminino.
Porém, as tentativas de garantirem esse direito às mulheres foram barradas, tanto no momento de elaboração da
Constituição, quanto depois, nos estados ou em nível nacional. Só conseguiram, depois de muitas lutas, ter seu
direito amplo ao voto na década de 1930.
Responda às questões a seguir em seu caderno.

A) Com o início da República, as mulheres brasileiras conseguiram ter direitos plenos de cidadãs? Explique.

B) Muitas ou poucas pessoas podiam votar? Isso é justo? Quais poderiam ser as consequências disso?
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NODo final do século XIX até as primeiras décadas do XX, a maioria da população do Brasil vivia nas áreas rurais. 

Era do campo brasileiro também que surgiam, nessa época, as maiores fortunas, as disputas pelo poder político, isto 
é, (quem governava, quem fazia as leis, quem mandava prender) e as tensões entre as elites e os trabalhadores 
rurais, escravizados libertos e seus descendentes.

Nesse contexto, as chamadas oligarquias estaduais passaram a dominar efetivamente o cenário político 
nacional, após o declínio da República da Espada. A vitória eleitoral e a posse do paulista Prudente de Morais como o 
primeiro presidente civil do país marcaram o início dessa tendência política no Brasil.

As oligarquias brasileiras, (formadas pelas elites agrárias em cada estado), utilizavam alguns mecanismos para 
chegarem e manterem-se no poder: o coronelismo, a política dos governadores e a política do café com leite. 
Esse arranjo político pode ser entendido assim:

Coronelismo: os chefes políticos, popularmente conhecidos como coronéis, exerciam forte influência sobre as
populações pobres e trabalhadoras dos municípios, vilarejos e povoados. Tinham sempre tropas armadas a seu
serviço. Por isso, também controlavam o voto nessas comunidades. Nessa época, o voto não era secreto e quem
organizava as eleições eram justamente os coronéis ou pessoas sob sua influência. Surgia, assim, o voto de
cabresto: controle e direcionamento do voto para os candidatos específicos, usando da violência, medo, perseguição
e autoritarismo.

Política dos governadores: o presidente garantia aos governadores dos estados que não interferiria nos conflitos,
negócios e políticas públicas estaduais; por sua vez, os governadores prometiam trabalhar para a eleição de
congressistas (deputados e senadores) comprometidos em apoiar o presidente, permitindo-o controlar o Congresso.

Política do café com leite: até 1930, as oligarquias mais poderosas que dominaram a política nacional foram as de
São Paulo (através, principalmente, do Partido Republicano Paulista, o PRP) e Minas Gerais (a partir, sobretudo, do
Partido Republicano Mineiro, o PRM). Eram os estados mais ricos, populosos, com os maiores números de eleitores
e com mais deputados na Câmara Federal. São Paulo, grande produtor de café; Minas Gerais, produtor de leite.
Dessa forma, surgiu o que ficou conhecido como a política do café com leite: políticos dos dois estados (ou apoiados
por eles) ocuparam a presidência por grande parte da República oligárquica (1894-1930).

No período da Primeira República, as tensões estabelecidas entre os governos e poderosos de um lado e os
trabalhadores pobres (do campo e da cidade), descendentes de escravizados e vulneráveis em geral, de outro lado,
viraram manifestações, movimentos e conflitos que se espalharam pelo Brasil. Muitas vezes, esses conflitos foram
reprimidos violentamente pelas forças militares dos governos (federal e estadual), gerando milhares de mortos. Várias
manifestações, porém, deram origem à ampliação da participação política de setores da sociedades que eram
inferiorizados, abrindo espaço, por exemplo, para o voto feminino e as leis de proteção aos trabalhadores em geral.

No meio rural, por exemplo, ocorreu a guerra de Canudos (1896-1897). Os moradores do arraial de Belo Monte
(na região de Canudos, interior da Bahia) eram, em sua grande maioria, pessoas simples, trabalhadoras e
desprotegidas que viram naquele lugar a oportunidade de libertarem-se da opressão e da falta de oportunidades em
outras regiões rurais do país.

O líder do arraial era Antônio Conselheiro. Ele realizava pregações religiosas nas redondezas, era contrário à
república, instaurada poucos anos antes, e considerava a república autoritária, na sua maneira de cobrar os altos
impostos; e perversa, no seu “afastamento de Deus”, ou seja, laica, desligada da Igreja. Tal comunidade em Canudos,
que chegou a ter entre 20 e 30 mil habitantes, passou a incomodar os poderosos da região: coronéis, o clero católico
e as oligarquias regionais. Para derrotar Canudos, foram necessárias quatro expedições militares. Sendo que, na
última, houve uma carnificina e quase todos os moradores de Canudos foram mortos

MOVIMENTOS SOCIAIS NO INÍCIO DA REPÚBLICA.
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NO ENTRE MILITARES E FAZENDEIROS: DE QUEM É A REPÚBLICA?

Derrubada a monarquia, instalou-se um governo provisório tendo como presidente o líder do movimento que depôs
Pedro II – Deodoro da Fonseca. Nos meses seguintes, foram organizadas eleições (previstas para 1890) para a
Assembleia Nacional Constituinte – deputados e senadores que seriam encarregados de elaborar uma nova Constituição
para o país. Além disso, a referida Assembleia teria a função de eleger presidente e vice-presidente efetivos para o Brasil.

Nesse sentido, em fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição republicana do Brasil e, ao mesmo
tempo, foram eleitos o mesmo Deodoro da Fonseca para presidente e, como vice, o marechal Floriano Peixoto – que seria
empossado na presidência, nesse mesmo ano, após a renúncia de Deodoro.

Analise um trecho da primeira Constituição republicana do Brasil de 1891.

“Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.
§ 1º Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados:

1º) os mendigos;
2º) os analfabetos;

3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior;
4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer 

denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia de liberdade individual.
§ 2º São inelegíveis os cidadãos não alistáveis”.

Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891. In: BECKER, Antonio, CAVALCANTI, Vanuza. CCoonnssttiittuuiiççõõeess  
BBrraassiilleeiirraass  ddee  11882244  aa  11998888.. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, p. 37.

A partir da nova Carta constitucional foram estabelecidas algumas diretrizes para o Brasil:

 O país passou a ser uma República Federativa (com autonomia para os estados, chamados no Império de
províncias, e municípios).

 Seu nome seria Estados Unidos do Brasil.
 O Estado passou a ser laico, ou seja, não religioso, sem religião oficial, com liberdade religiosa para os

cidadãos.
 O poder do Estado foi dividido em três: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Esse período inicial da Primeira República (1889-1930), as presidências de Deodoro da Fonseca e Floriano
Peixoto, passou a ser conhecido como República da Espada (1889-1894). Isso porque os dois eram marechais
do Exército, e, também, por conta dos conflitos políticos e armados (com muitas mortes) entre os grupos militares
brasileiros.

A elite agrária brasileira (os grandes fazendeiros), que também participou da derrubada da monarquia,
articulou, no período inicial da República, a sua chegada ao poder de fato: a República Oligárquica (1894-1930).

4. Na Constituição de 1891, a primeira da República brasileira, não estava explícita a proibição ao voto feminino.
Porém, as tentativas de garantirem esse direito às mulheres foram barradas, tanto no momento de elaboração da
Constituição, quanto depois, nos estados ou em nível nacional. Só conseguiram, depois de muitas lutas, ter seu
direito amplo ao voto na década de 1930.
Responda às questões a seguir em seu caderno.

A) Com o início da República, as mulheres brasileiras conseguiram ter direitos plenos de cidadãs? Explique.

B) Muitas ou poucas pessoas podiam votar? Isso é justo? Quais poderiam ser as consequências disso?

117117117

HI
ST

ÓR
IA

· 2
ºS

EM
ES

TR
E

/2
02

1 ·
 9º

AN
O

Do final do século XIX até as primeiras décadas do XX, a maioria da população do Brasil vivia nas áreas rurais.
Era do campo brasileiro também que surgiam, nessa época, as maiores fortunas, as disputas pelo poder político, isto
é, (quem governava, quem fazia as leis, quem mandava prender) e as tensões entre as elites e os trabalhadores
rurais, escravizados libertos e seus descendentes.

Nesse contexto, as chamadas oligarquias estaduais passaram a dominar efetivamente o cenário político
nacional, após o declínio da República da Espada. A vitória eleitoral e a posse do paulista Prudente de Morais como o
primeiro presidente civil do país marcaram o início dessa tendência política no Brasil.

As oligarquias brasileiras, (formadas pelas elites agrárias em cada estado) , utilizavam alguns mecanismos para
chegarem e manterem-se no poder: o coronelismo, a política dos governadores e a política do café com leite.
Esse arranjo político pode ser entendido assim:

Coronelismo: os chefes políticos, popularmente conhecidos como coronéis, exerciam forte influência sobre as
populações pobres e trabalhadoras dos municípios, vilarejos e povoados. Tinham sempre tropas armadas a seu
serviço. Por isso, também controlavam o voto nessas comunidades. Nessa época, o voto não era secreto e quem
organizava as eleições eram justamente os coronéis ou pessoas sob sua influência. Surgia, assim, o voto de
cabresto: controle e direcionamento do voto para os candidatos específicos, usando da violência, medo, perseguição
e autoritarismo.

Política dos governadores: o presidente garantia aos governadores dos estados que não interferiria nos conflitos,
negócios e políticas públicas estaduais; por sua vez, os governadores prometiam trabalhar para a eleição de
congressistas (deputados e senadores) comprometidos em apoiar o presidente, permitindo-o controlar o Congresso.

Política do café com leite: até 1930, as oligarquias mais poderosas que dominaram a política nacional foram as de
São Paulo (através, principalmente, do Partido Republicano Paulista, o PRP) e Minas Gerais (a partir, sobretudo, do
Partido Republicano Mineiro, o PRM). Eram os estados mais ricos, populosos, com os maiores números de eleitores
e com mais deputados na Câmara Federal. São Paulo, grande produtor de café; Minas Gerais, produtor de leite.
Dessa forma, surgiu o que ficou conhecido como a política do café com leite: políticos dos dois estados (ou apoiados
por eles) ocuparam a presidência por grande parte da República oligárquica (1894-1930).

No período da Primeira República, as tensões estabelecidas entre os governos e poderosos de um lado e os
trabalhadores pobres (do campo e da cidade), descendentes de escravizados e vulneráveis em geral, de outro lado,
viraram manifestações, movimentos e conflitos que se espalharam pelo Brasil. Muitas vezes, esses conflitos foram
reprimidos violentamente pelas forças militares dos governos (federal e estadual), gerando milhares de mortos. Várias
manifestações, porém, deram origem à ampliação da participação política de setores da sociedades que eram
inferiorizados, abrindo espaço, por exemplo, para o voto feminino e as leis de proteção aos trabalhadores em geral.

No meio rural, por exemplo, ocorreu a guerra de Canudos (1896-1897). Os moradores do arraial de Belo Monte
(na região de Canudos, interior da Bahia) eram, em sua grande maioria, pessoas simples, trabalhadoras e
desprotegidas que viram naquele lugar a oportunidade de libertarem-se da opressão e da falta de oportunidades em
outras regiões rurais do país.

O líder do arraial era Antônio Conselheiro. Ele realizava pregações religiosas nas redondezas, era contrário à
república, instaurada poucos anos antes, e considerava a república autoritária, na sua maneira de cobrar os altos
impostos; e perversa, no seu “afastamento de Deus”, ou seja, laica, desligada da Igreja. Tal comunidade em Canudos,
que chegou a ter entre 20 e 30 mil habitantes, passou a incomodar os poderosos da região: coronéis, o clero católico
e as oligarquias regionais. Para derrotar Canudos, foram necessárias quatro expedições militares. Sendo que, na
última, houve uma carnificina e quase todos os moradores de Canudos foram mortos

MOVIMENTOS SOCIAIS NO INÍCIO DA REPÚBLICA.
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ENTRE MILITARES E FAZENDEIROS: DE QUEM É A REPÚBLICA?

Derrubada a monarquia, instalou-se um governo provisório tendo como presidente o líder do movimento que depôs
Pedro II – Deodoro da Fonseca. Nos meses seguintes, foram organizadas eleições (previstas para 1890) para a
Assembleia Nacional Constituinte – deputados e senadores que seriam encarregados de elaborar uma nova Constituição
para o país. Além disso, a referida Assembleia teria a função de eleger presidente e vice-presidente efetivos para o Brasil.

Nesse sentido, em fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição republicana do Brasil e, ao mesmo
tempo, foram eleitos o mesmo Deodoro da Fonseca para presidente e, como vice, o marechal Floriano Peixoto – que seria
empossado na presidência, nesse mesmo ano, após a renúncia de Deodoro.

Analise um trecho da primeira Constituição republicana do Brasil de 1891.

“Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.
§ 1º Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados:

1º) os mendigos;
2º) os analfabetos;

3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior;
4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer

denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia de liberdade individual.
§ 2º São inelegíveis os cidadãos não alistáveis”.

Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891. In: BECKER, Antonio, CAVALCANTI, Vanuza. Constituições 
Brasileiras de 1824 a 1988. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, p. 37.

A partir da nova Carta constitucional foram estabelecidas algumas diretrizes para o Brasil:

 O país passou a ser uma República Federativa (com autonomia para os estados, chamados no Império de
províncias, e municípios).

 Seu nome seria Estados Unidos do Brasil.
 O Estado passou a ser laico, ou seja, não religioso, sem religião oficial, com liberdade religiosa para os

cidadãos.
 O poder do Estado foi dividido em três: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Esse período inicial da Primeira República (1889-1930), as presidências de Deodoro da Fonseca e Floriano
Peixoto, passou a ser conhecido como República da Espada (1889-1894). Isso porque os dois eram marechais
do Exército, e, também, por conta dos conflitos políticos e armados (com muitas mortes) entre os grupos militares
brasileiros.

A elite agrária brasileira (os grandes fazendeiros), que também participou da derrubada da monarquia,
articulou, no período inicial da República, a sua chegada ao poder de fato: a República Oligárquica (1894-1930).

4. Na Constituição de 1891, a primeira da República brasileira, não estava explícita a proibição ao voto feminino.
Porém, as tentativas de garantirem esse direito às mulheres foram barradas, tanto no momento de elaboração da
Constituição, quanto depois, nos estados ou em nível nacional. Só conseguiram, depois de muitas lutas, ter seu
direito amplo ao voto na década de 1930.
Responda às questões a seguir em seu caderno.

A) Com o início da República, as mulheres brasileiras conseguiram ter direitos plenos de cidadãs? Explique.

B) Muitas ou poucas pessoas podiam votar? Isso é justo? Quais poderiam ser as consequências disso?
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NODo final do século XIX até as primeiras décadas do XX, a maioria da população do Brasil vivia nas áreas rurais. 

Era do campo brasileiro também que surgiam, nessa época, as maiores fortunas, as disputas pelo poder político, isto 
é, (quem governava, quem fazia as leis, quem mandava prender) e as tensões entre as elites e os trabalhadores 
rurais, escravizados libertos e seus descendentes.

Nesse contexto, as chamadas oligarquias estaduais passaram a dominar efetivamente o cenário político 
nacional, após o declínio da República da Espada. A vitória eleitoral e a posse do paulista Prudente de Morais como o 
primeiro presidente civil do país marcaram o início dessa tendência política no Brasil.

As oligarquias brasileiras, (formadas pelas elites agrárias em cada estado), utilizavam alguns mecanismos para 
chegarem e manterem-se no poder: o coronelismo, a política dos governadores e a política do café com leite. 
Esse arranjo político pode ser entendido assim:

Coronelismo: os chefes políticos, popularmente conhecidos como coronéis, exerciam forte influência sobre as
populações pobres e trabalhadoras dos municípios, vilarejos e povoados. Tinham sempre tropas armadas a seu
serviço. Por isso, também controlavam o voto nessas comunidades. Nessa época, o voto não era secreto e quem
organizava as eleições eram justamente os coronéis ou pessoas sob sua influência. Surgia, assim, o voto de
cabresto: controle e direcionamento do voto para os candidatos específicos, usando da violência, medo, perseguição
e autoritarismo.

Política dos governadores: o presidente garantia aos governadores dos estados que não interferiria nos conflitos,
negócios e políticas públicas estaduais; por sua vez, os governadores prometiam trabalhar para a eleição de
congressistas (deputados e senadores) comprometidos em apoiar o presidente, permitindo-o controlar o Congresso.

Política do café com leite: até 1930, as oligarquias mais poderosas que dominaram a política nacional foram as de
São Paulo (através, principalmente, do Partido Republicano Paulista, o PRP) e Minas Gerais (a partir, sobretudo, do
Partido Republicano Mineiro, o PRM). Eram os estados mais ricos, populosos, com os maiores números de eleitores
e com mais deputados na Câmara Federal. São Paulo, grande produtor de café; Minas Gerais, produtor de leite.
Dessa forma, surgiu o que ficou conhecido como a política do café com leite: políticos dos dois estados (ou apoiados
por eles) ocuparam a presidência por grande parte da República oligárquica (1894-1930).

No período da Primeira República, as tensões estabelecidas entre os governos e poderosos de um lado e os
trabalhadores pobres (do campo e da cidade), descendentes de escravizados e vulneráveis em geral, de outro lado,
viraram manifestações, movimentos e conflitos que se espalharam pelo Brasil. Muitas vezes, esses conflitos foram
reprimidos violentamente pelas forças militares dos governos (federal e estadual), gerando milhares de mortos. Várias
manifestações, porém, deram origem à ampliação da participação política de setores da sociedades que eram
inferiorizados, abrindo espaço, por exemplo, para o voto feminino e as leis de proteção aos trabalhadores em geral.

No meio rural, por exemplo, ocorreu a guerra de Canudos (1896-1897). Os moradores do arraial de Belo Monte
(na região de Canudos, interior da Bahia) eram, em sua grande maioria, pessoas simples, trabalhadoras e
desprotegidas que viram naquele lugar a oportunidade de libertarem-se da opressão e da falta de oportunidades em
outras regiões rurais do país.

O líder do arraial era Antônio Conselheiro. Ele realizava pregações religiosas nas redondezas, era contrário à
república, instaurada poucos anos antes, e considerava a república autoritária, na sua maneira de cobrar os altos
impostos; e perversa, no seu “afastamento de Deus”, ou seja, laica, desligada da Igreja. Tal comunidade em Canudos,
que chegou a ter entre 20 e 30 mil habitantes, passou a incomodar os poderosos da região: coronéis, o clero católico
e as oligarquias regionais. Para derrotar Canudos, foram necessárias quatro expedições militares. Sendo que, na
última, houve uma carnificina e quase todos os moradores de Canudos foram mortos

MOVIMENTOS SOCIAIS NO INÍCIO DA REPÚBLICA.
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5. Observe a imagem ao lado. É uma paisagem de
Canudos (1897) com uma casa em primeiro plano.
Ao analisá-la, o que podemos perceber sobre as
pessoas e o estilo de vida que elas levavam ali?
Escreva no espaço abaixo.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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As mulheres e os feminismos nas primeiras décadas da República no Brasil
Com o começo da República no Brasil, os movimentos pelos direitos das mulheres ganharam mais força e

projeção. Era também uma tendência internacional da virada do século XIX para o XX. As lutas pelo direito ao voto,
ao trabalho, à autoafirmação, à educação e ao divórcio eram algumas das bandeiras de luta das mulheres.

No Brasil, as mulheres negras e pobres (incluindo as imigrantes) trabalhavam em atividades consideradas
subalternas — trabalhos domésticos, lavouras ou fábricas — e em condições degradantes. Além disso, em geral,
estavam submetidas ao poder patriarcal de pais, maridos e irmãos, situação confirmada pelo Código Civil da
República de 1916.

Nesse contexto, várias mulheres e grupos despontaram na liderança das lutas organizadas por direitos e
inserção das mulheres na sociedade. Elas participaram intensamente dos mobilizações grevistas (a partir de 1917) e
pelo sufrágio feminino (passeatas, reuniões e manifestações em geral), até passarem a ser eleitas e votarem -
sobretudo depois de 1932.

Dessa forma, destacaram-se nomes como Leolinda
Figueiredo Daltro (fundadora do Partido Republicano
Feminino), Bertha Lutz (Federação Brasileira pelo
Progresso Feminino), Patrícia Galvão (a “Pagu”, ligada
ao Partido Comunista do Brasil) e Maria Lacerda de
Moura (anarquista).

Ao lado, mulheres em reunião da Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino (FBPF). Coleção Arquivo Nacional. Fundo: Federação Brasileira
pelo Progresso Feminino. Autor desconhecido, 1930.
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Nas primeiras décadas da república no Brasil, mobilizações sociais aconteciam também nos meios urbanos. Com o
início da presidência de Rodrigues Alves (1902-1906), por exemplo, a capital brasileira, o Rio de Janeiro, conheceria
grandes transformações urbanísticas e arquitetônicas que tinham a pretensão de modificar a “alma” da cidade.

O prefeito da capital federal, o engenheiro Francisco Pereira Passos, coordenou um conjunto de ações que incluía a
abertura e o alargamento de ruas e avenidas, construção de edifícios novos, a facilitação da circulação, reforma dos
portos, aterramentos, canalizações de rios, dentre outras. Ao mesmo tempo, cortiços, residências e regiões pobres
(incluindo as primeiras favelas) sofriam desapropriações, higienizações, demolições ou expulsões de seus moradores.
Esse conjunto de ações passou a ser chamado de “bota-abaixo”.

Dentro desse contexto, o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado para ser Diretor-geral de Saúde Pública e
organizar ações para afastar as doenças que afligiam a cidade, sobretudo a peste bubônica, febre amarela e varíola. Ele
coordenou ações de higienização da cidade: desinfecção de casas, eliminação de mosquitos e ratos, internações
forçadas, desapropriações e demolições de moradias, esvaziamento de comunidades pobres e vacinações obrigatórias.

119119119

HI
ST

ÓR
IA

· 2
ºS

EM
ES

TR
E

/2
02

1 ·
 9º

AN
O

Essas ações, em geral, eram realizadas com a participação das forças policiais, portanto, com uso de violência. O
descontentamento nas áreas mais pobres como os cortiços, as estalagens, as favelas era quase generalizado. Surge,
então, a Revolta da Vacina (1904).

6. A imagem ao lado tem como protagonista o
médico sanitarista Oswaldo Cruz representando o
momento do “bota-abaixo”. Analise a imagem e
responda em seu caderno às questões a seguir.

A) Na parte de cima da imagem está a seguinte
inscrição “Uma limpeza indispensável”. Você acha
que essa “limpeza” feita pelas autoridades
governamentais gerou algum prejuízo para os
moradores daquelas comunidades? Explique.

B) Acesse o Portal Multirio através do Aplicativo
Rioeduca em Casa e pesquise sobre as principais
causas e resultados da Revolta da Vacina (1904).

Nesse contexto de transformações da cidade do Rio de Janeiro, surgiu, em 1910, outra revolta popular importante:
a Revolta da Chibata ou Revolta dos Marinheiros. Ela também expressou os conflitos, característicos da Primeira
República, entre as classes pobres e inferiorizadas e os governos/poderosos do país.

A seguir você vai ler o trecho de um livro que analisa essa relevante revolta.
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“[...] O código disciplinar da marinha ainda era o mesmo do tempo da monarquia, assim como os processo de
recrutamento.
[...] As desobediências ao regulamento eram punidas com chibatadas [chicotadas] e outros castigos. [...]
Em novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues foi penalizado com 250 chibatadas. Isso não nos
lembra o passado histórico da escravidão e os castigos impostos aos africanos escravizados e aos escravizados
nascidos no Brasil? Esses fatos ocorreram após 1888, depois da abolição da escravatura, mas os ranços
escravistas persistiam. [...]
Assim, no dia 22 de novembro de 1910 a revolta explodiu. João Cândido Felisberto [...] assumiu o comando do
encouraçado ‘Minas Gerais’. Na luta, morreram muitos homens, entre eles, o comandante Batista das Neves,
alguns oficiais e vários marinheiros. Outros marujos tomaram o ‘São Paulo’, o ‘Bahia’ e o ‘Deodoro’”.

MUNANGA, Kabengele, GOMES, Nilma Lino. Para entender o negro no Brasil de hoje: história, realidade, problemas e 
caminhos. São Paulo: Global, 2006, p. 85-87.

Acima, os marinheiros rebelados da Revolta da Chibata 
(1910). Ao centro, o marinheiro mais alto é João Cândido, o 

líder do movimento, ao lado de um repórter de terno.

A Revolta da Chibata tornou-se um símbolo
da luta no pós-abolição da escravidão,
porque as condições de vida e a cidadania
negada aos negros e negras era algo
marcante no Brasil no início da república. ht
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5. Observe a imagem ao lado. É uma paisagem de
Canudos (1897) com uma casa em primeiro plano.
Ao analisá-la, o que podemos perceber sobre as
pessoas e o estilo de vida que elas levavam ali?
Escreva no espaço abaixo.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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As mulheres e os feminismos nas primeiras décadas da República no Brasil
Com o começo da República no Brasil, os movimentos pelos direitos das mulheres ganharam mais força e

projeção. Era também uma tendência internacional da virada do século XIX para o XX. As lutas pelo direito ao voto,
ao trabalho, à autoafirmação, à educação e ao divórcio eram algumas das bandeiras de luta das mulheres.

No Brasil, as mulheres negras e pobres (incluindo as imigrantes) trabalhavam em atividades consideradas
subalternas — trabalhos domésticos, lavouras ou fábricas — e em condições degradantes. Além disso, em geral,
estavam submetidas ao poder patriarcal de pais, maridos e irmãos, situação confirmada pelo Código Civil da
República de 1916.

Nesse contexto, várias mulheres e grupos despontaram na liderança das lutas organizadas por direitos e
inserção das mulheres na sociedade. Elas participaram intensamente dos mobilizações grevistas (a partir de 1917) e
pelo sufrágio feminino (passeatas, reuniões e manifestações em geral), até passarem a ser eleitas e votarem -
sobretudo depois de 1932.

Dessa forma, destacaram-se nomes como Leolinda
Figueiredo Daltro (fundadora do Partido Republicano
Feminino), Bertha Lutz (Federação Brasileira pelo
Progresso Feminino), Patrícia Galvão (a “Pagu”, ligada
ao Partido Comunista do Brasil) e Maria Lacerda de
Moura (anarquista).

Ao lado, mulheres em reunião da Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino (FBPF). Coleção Arquivo Nacional. Fundo: Federação Brasileira
pelo Progresso Feminino. Autor desconhecido, 1930.
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Nas primeiras décadas da república no Brasil, mobilizações sociais aconteciam também nos meios urbanos. Com o
início da presidência de Rodrigues Alves (1902-1906), por exemplo, a capital brasileira, o Rio de Janeiro, conheceria
grandes transformações urbanísticas e arquitetônicas que tinham a pretensão de modificar a “alma” da cidade.

O prefeito da capital federal, o engenheiro Francisco Pereira Passos, coordenou um conjunto de ações que incluía a
abertura e o alargamento de ruas e avenidas, construção de edifícios novos, a facilitação da circulação, reforma dos
portos, aterramentos, canalizações de rios, dentre outras. Ao mesmo tempo, cortiços, residências e regiões pobres
(incluindo as primeiras favelas) sofriam desapropriações, higienizações, demolições ou expulsões de seus moradores.
Esse conjunto de ações passou a ser chamado de “bota-abaixo”.

Dentro desse contexto, o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado para ser Diretor-geral de Saúde Pública e
organizar ações para afastar as doenças que afligiam a cidade, sobretudo a peste bubônica, febre amarela e varíola. Ele
coordenou ações de higienização da cidade: desinfecção de casas, eliminação de mosquitos e ratos, internações
forçadas, desapropriações e demolições de moradias, esvaziamento de comunidades pobres e vacinações obrigatórias.
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descontentamento nas áreas mais pobres como os cortiços, as estalagens, as favelas era quase generalizado. Surge,
então, a Revolta da Vacina (1904).

6. A imagem ao lado tem como protagonista o
médico sanitarista Oswaldo Cruz representando o
momento do “bota-abaixo”. Analise a imagem e
responda em seu caderno às questões a seguir.

A) Na parte de cima da imagem está a seguinte
inscrição “Uma limpeza indispensável”. Você acha
que essa “limpeza” feita pelas autoridades
governamentais gerou algum prejuízo para os
moradores daquelas comunidades? Explique.

B) Acesse o Portal Multirio através do Aplicativo
Rioeduca em Casa e pesquise sobre as principais
causas e resultados da Revolta da Vacina (1904).

Nesse contexto de transformações da cidade do Rio de Janeiro, surgiu, em 1910, outra revolta popular importante:
a Revolta da Chibata ou Revolta dos Marinheiros. Ela também expressou os conflitos, característicos da Primeira
República, entre as classes pobres e inferiorizadas e os governos/poderosos do país.

A seguir você vai ler o trecho de um livro que analisa essa relevante revolta.
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“[...] O código disciplinar da marinha ainda era o mesmo do tempo da monarquia, assim como os processo de
recrutamento.
[...] As desobediências ao regulamento eram punidas com chibatadas [chicotadas] e outros castigos. [...]
Em novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues foi penalizado com 250 chibatadas. Isso não nos
lembra o passado histórico da escravidão e os castigos impostos aos africanos escravizados e aos escravizados
nascidos no Brasil? Esses fatos ocorreram após 1888, depois da abolição da escravatura, mas os ranços
escravistas persistiam. [...]
Assim, no dia 22 de novembro de 1910 a revolta explodiu. João Cândido Felisberto [...] assumiu o comando do
encouraçado ‘Minas Gerais’. Na luta, morreram muitos homens, entre eles, o comandante Batista das Neves,
alguns oficiais e vários marinheiros. Outros marujos tomaram o ‘São Paulo’, o ‘Bahia’ e o ‘Deodoro’”.

MUNANGA, Kabengele, GOMES, Nilma Lino. Para entender o negro no Brasil de hoje: hhiissttóórriiaa,,  rreeaalliiddaaddee,,  
pprroobblleemmaass  ee  ccaammiinnhhooss..  SSão Paulo: Global, 2006, p. 85-87.

    Na imagem ao lado, os marinheiros rebelados da Revolta 
da Chibata (1910). Ao centro, o marinheiro mais alto é 
João Cândido, o líder do movimento, ao lado de um 
repórter de terno.

A Revolta da Chibata tornou-se um símbolo 
da luta no pós-abolição da escravidão, 
porque as condições de vida e a cidadania 
negada aos negros e negras era algo 
marcante no Brasil no início da república.
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5. Observe a imagem ao lado. É uma paisagem de
Canudos (1897) com uma casa em primeiro plano.
Ao analisá-la, o que podemos perceber sobre as
pessoas e o estilo de vida que elas levavam ali?
Escreva no espaço abaixo.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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As mulheres e os feminismos nas primeiras décadas da República no Brasil
Com o começo da República no Brasil, os movimentos pelos direitos das mulheres ganharam mais força e

projeção. Era também uma tendência internacional da virada do século XIX para o XX. As lutas pelo direito ao voto,
ao trabalho, à autoafirmação, à educação e ao divórcio eram algumas das bandeiras de luta das mulheres.

No Brasil, as mulheres negras e pobres (incluindo as imigrantes) trabalhavam em atividades consideradas
subalternas — trabalhos domésticos, lavouras ou fábricas — e em condições degradantes. Além disso, em geral,
estavam submetidas ao poder patriarcal de pais, maridos e irmãos, situação confirmada pelo Código Civil da
República de 1916.

Nesse contexto, várias mulheres e grupos despontaram na liderança das lutas organizadas por direitos e
inserção das mulheres na sociedade. Elas participaram intensamente dos mobilizações grevistas (a partir de 1917) e
pelo sufrágio feminino (passeatas, reuniões e manifestações em geral), até passarem a ser eleitas e votarem -
sobretudo depois de 1932.

Dessa forma, destacaram-se nomes como Leolinda
Figueiredo Daltro (fundadora do Partido Republicano
Feminino), Bertha Lutz (Federação Brasileira pelo
Progresso Feminino), Patrícia Galvão (a “Pagu”, ligada
ao Partido Comunista do Brasil) e Maria Lacerda de
Moura (anarquista).

Ao lado, mulheres em reunião da Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino (FBPF). Coleção Arquivo Nacional. Fundo: Federação Brasileira
pelo Progresso Feminino. Autor desconhecido, 1930.
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Nas primeiras décadas da república no Brasil, mobilizações sociais aconteciam também nos meios urbanos. Com o
início da presidência de Rodrigues Alves (1902-1906), por exemplo, a capital brasileira, o Rio de Janeiro, conheceria
grandes transformações urbanísticas e arquitetônicas que tinham a pretensão de modificar a “alma” da cidade.

O prefeito da capital federal, o engenheiro Francisco Pereira Passos, coordenou um conjunto de ações que incluía a
abertura e o alargamento de ruas e avenidas, construção de edifícios novos, a facilitação da circulação, reforma dos
portos, aterramentos, canalizações de rios, dentre outras. Ao mesmo tempo, cortiços, residências e regiões pobres
(incluindo as primeiras favelas) sofriam desapropriações, higienizações, demolições ou expulsões de seus moradores.
Esse conjunto de ações passou a ser chamado de “bota-abaixo”.

Dentro desse contexto, o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado para ser Diretor-geral de Saúde Pública e
organizar ações para afastar as doenças que afligiam a cidade, sobretudo a peste bubônica, febre amarela e varíola. Ele
coordenou ações de higienização da cidade: desinfecção de casas, eliminação de mosquitos e ratos, internações
forçadas, desapropriações e demolições de moradias, esvaziamento de comunidades pobres e vacinações obrigatórias.
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Essas ações, em geral, eram realizadas com a participação das forças policiais, portanto, com uso de violência. O
descontentamento nas áreas mais pobres como os cortiços, as estalagens, as favelas era quase generalizado. Surge,
então, a Revolta da Vacina (1904).

6. A imagem ao lado tem como protagonista o
médico sanitarista Oswaldo Cruz representando o
momento do “bota-abaixo”. Analise a imagem e
responda em seu caderno às questões a seguir.

A) Na parte de cima da imagem está a seguinte
inscrição “Uma limpeza indispensável”. Você acha
que essa “limpeza” feita pelas autoridades
governamentais gerou algum prejuízo para os
moradores daquelas comunidades? Explique.

B) Acesse o Portal Multirio através do Aplicativo
Rioeduca em Casa e pesquise sobre as principais
causas e resultados da Revolta da Vacina (1904).

Nesse contexto de transformações da cidade do Rio de Janeiro, surgiu, em 1910, outra revolta popular importante:
a Revolta da Chibata ou Revolta dos Marinheiros. Ela também expressou os conflitos, característicos da Primeira
República, entre as classes pobres e inferiorizadas e os governos/poderosos do país.

A seguir você vai ler o trecho de um livro que analisa essa relevante revolta.
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“[...] O código disciplinar da marinha ainda era o mesmo do tempo da monarquia, assim como os processo de
recrutamento.
[...] As desobediências ao regulamento eram punidas com chibatadas [chicotadas] e outros castigos. [...]
Em novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues foi penalizado com 250 chibatadas. Isso não nos
lembra o passado histórico da escravidão e os castigos impostos aos africanos escravizados e aos escravizados
nascidos no Brasil? Esses fatos ocorreram após 1888, depois da abolição da escravatura, mas os ranços
escravistas persistiam. [...]
Assim, no dia 22 de novembro de 1910 a revolta explodiu. João Cândido Felisberto [...] assumiu o comando do
encouraçado ‘Minas Gerais’. Na luta, morreram muitos homens, entre eles, o comandante Batista das Neves,
alguns oficiais e vários marinheiros. Outros marujos tomaram o ‘São Paulo’, o ‘Bahia’ e o ‘Deodoro’”.

MUNANGA, Kabengele, GOMES, Nilma Lino. Para entender o negro no Brasil de hoje: história, realidade, problemas e 
caminhos. São Paulo: Global, 2006, p. 85-87.

Acima, os marinheiros rebelados da Revolta da Chibata 
(1910). Ao centro, o marinheiro mais alto é João Cândido, o 

líder do movimento, ao lado de um repórter de terno.

A Revolta da Chibata tornou-se um símbolo
da luta no pós-abolição da escravidão,
porque as condições de vida e a cidadania
negada aos negros e negras era algo
marcante no Brasil no início da república. ht
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5. Observe a imagem ao lado. É uma paisagem de
Canudos (1897) com uma casa em primeiro plano.
Ao analisá-la, o que podemos perceber sobre as
pessoas e o estilo de vida que elas levavam ali?
Escreva no espaço abaixo.

__________________________________________
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__________________________________________
__________________________________________
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As mulheres e os feminismos nas primeiras décadas da República no Brasil
Com o começo da República no Brasil, os movimentos pelos direitos das mulheres ganharam mais força e

projeção. Era também uma tendência internacional da virada do século XIX para o XX. As lutas pelo direito ao voto,
ao trabalho, à autoafirmação, à educação e ao divórcio eram algumas das bandeiras de luta das mulheres.

No Brasil, as mulheres negras e pobres (incluindo as imigrantes) trabalhavam em atividades consideradas
subalternas — trabalhos domésticos, lavouras ou fábricas — e em condições degradantes. Além disso, em geral,
estavam submetidas ao poder patriarcal de pais, maridos e irmãos, situação confirmada pelo Código Civil da
República de 1916.

Nesse contexto, várias mulheres e grupos despontaram na liderança das lutas organizadas por direitos e
inserção das mulheres na sociedade. Elas participaram intensamente dos mobilizações grevistas (a partir de 1917) e
pelo sufrágio feminino (passeatas, reuniões e manifestações em geral), até passarem a ser eleitas e votarem -
sobretudo depois de 1932.

Dessa forma, destacaram-se nomes como Leolinda
Figueiredo Daltro (fundadora do Partido Republicano
Feminino), Bertha Lutz (Federação Brasileira pelo
Progresso Feminino), Patrícia Galvão (a “Pagu”, ligada
ao Partido Comunista do Brasil) e Maria Lacerda de
Moura (anarquista).

Ao lado, mulheres em reunião da Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino (FBPF). Coleção Arquivo Nacional. Fundo: Federação Brasileira
pelo Progresso Feminino. Autor desconhecido, 1930.
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Nas primeiras décadas da república no Brasil, mobilizações sociais aconteciam também nos meios urbanos. Com o
início da presidência de Rodrigues Alves (1902-1906), por exemplo, a capital brasileira, o Rio de Janeiro, conheceria
grandes transformações urbanísticas e arquitetônicas que tinham a pretensão de modificar a “alma” da cidade.

O prefeito da capital federal, o engenheiro Francisco Pereira Passos, coordenou um conjunto de ações que incluía a
abertura e o alargamento de ruas e avenidas, construção de edifícios novos, a facilitação da circulação, reforma dos
portos, aterramentos, canalizações de rios, dentre outras. Ao mesmo tempo, cortiços, residências e regiões pobres
(incluindo as primeiras favelas) sofriam desapropriações, higienizações, demolições ou expulsões de seus moradores.
Esse conjunto de ações passou a ser chamado de “bota-abaixo”.

Dentro desse contexto, o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado para ser Diretor-geral de Saúde Pública e
organizar ações para afastar as doenças que afligiam a cidade, sobretudo a peste bubônica, febre amarela e varíola. Ele
coordenou ações de higienização da cidade: desinfecção de casas, eliminação de mosquitos e ratos, internações
forçadas, desapropriações e demolições de moradias, esvaziamento de comunidades pobres e vacinações obrigatórias.
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descontentamento nas áreas mais pobres como os cortiços, as estalagens, as favelas era quase generalizado. Surge,
então, a Revolta da Vacina (1904).

6. A imagem ao lado tem como protagonista o
médico sanitarista Oswaldo Cruz representando o
momento do “bota-abaixo”. Analise a imagem e
responda em seu caderno às questões a seguir.

A) Na parte de cima da imagem está a seguinte
inscrição “Uma limpeza indispensável”. Você acha
que essa “limpeza” feita pelas autoridades
governamentais gerou algum prejuízo para os
moradores daquelas comunidades? Explique.

B) Acesse o Portal Multirio através do Aplicativo
Rioeduca em Casa e pesquise sobre as principais
causas e resultados da Revolta da Vacina (1904).

Nesse contexto de transformações da cidade do Rio de Janeiro, surgiu, em 1910, outra revolta popular importante:
a Revolta da Chibata ou Revolta dos Marinheiros. Ela também expressou os conflitos, característicos da Primeira
República, entre as classes pobres e inferiorizadas e os governos/poderosos do país.

A seguir você vai ler o trecho de um livro que analisa essa relevante revolta.
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“[...] O código disciplinar da marinha ainda era o mesmo do tempo da monarquia, assim como os processo de
recrutamento.
[...] As desobediências ao regulamento eram punidas com chibatadas [chicotadas] e outros castigos. [...]
Em novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues foi penalizado com 250 chibatadas. Isso não nos
lembra o passado histórico da escravidão e os castigos impostos aos africanos escravizados e aos escravizados
nascidos no Brasil? Esses fatos ocorreram após 1888, depois da abolição da escravatura, mas os ranços
escravistas persistiam. [...]
Assim, no dia 22 de novembro de 1910 a revolta explodiu. João Cândido Felisberto [...] assumiu o comando do
encouraçado ‘Minas Gerais’. Na luta, morreram muitos homens, entre eles, o comandante Batista das Neves,
alguns oficiais e vários marinheiros. Outros marujos tomaram o ‘São Paulo’, o ‘Bahia’ e o ‘Deodoro’”.

MUNANGA, Kabengele, GOMES, Nilma Lino. Para entender o negro no Brasil de hoje: hhiissttóórriiaa,,  rreeaalliiddaaddee,,  
pprroobblleemmaass  ee  ccaammiinnhhooss..  SSão Paulo: Global, 2006, p. 85-87.

    Na imagem ao lado, os marinheiros rebelados da Revolta 
da Chibata (1910). Ao centro, o marinheiro mais alto é 
João Cândido, o líder do movimento, ao lado de um 
repórter de terno.

A Revolta da Chibata tornou-se um símbolo 
da luta no pós-abolição da escravidão, 
porque as condições de vida e a cidadania 
negada aos negros e negras era algo 
marcante no Brasil no início da república.

ht
tp

s:
//c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   119MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   119 23/07/2021   17:29:4023/07/2021   17:29:40



120
120

120

HI
ST

ÓR
IA

· 2
º S

EM
ES

TR
E 

/ 2
02

1 ·
 9º

 A
NO Resistência negra nas primeiras décadas da República

A vida de negros e negras após a abolição da escravidão não mudou completamente. Sem acesso à terra e
moradia, muitos permaneceram nas áreas rurais, sob o domínio dos líderes políticos locais (“coronéis”). Os que
viviam ou foram para as cidades, tinham dificuldade de conseguir emprego, sobretudo nas indústrias, já que os
empresários preferiam a mão de obra imigrante. Estiveram presentes e protagonizaram movimentos sociais e
políticos no país.

Muitos grupos, clubes, sociedades e centros cívicos (vários deles com órgãos ativos de imprensa: jornais,
revistas ou panfletos) foram criados, com o intuito de educar, proteger e lutar pelos direitos dos(as) negros(as) no
início do século XX. São exemplos dessas associações o Grupo Dramático e Recreativo Kosmos (1908) e o
Centro Cívico Palmares (1926).

Mais tarde, em 1931, foi criada a Frente Negra Brasileira (FNB), que teve vitória simbólica ao pressionar
Vargas e conseguir que ele acabasse com a proibição do ingresso de negros na Guarda Civil de São Paulo. Com o
Estado Novo, em 1937, a FNB foi dissolvida de forma autoritária pelo governo.

Na década de 1940, foi criado, para gerar visibilidade aos negros nos meios artísticos, o Teatro Experimental
do Negro, tendo a sua frente Abdias do Nascimento. Nele, despontaram nomes como Léa Garcia, Ruth de
Souza, Solano Trindade e outros (as) mais.
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7. Com o início da República no Brasil, muitas pessoas pensaram que a
situação social e política do país iria melhorar. Trabalhadores e trabalhadoras,
a população negra, mulheres e desamparados(as) em geral sofreram e lutaram
em busca de seus direitos. Pensando nisso, responda às questões abaixo.

A) Qual foi o principal motivo da rebelião dos marinheiros no movimento
que ficou conhecido como Revolta da Chibata (1910)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

B) Observe a foto ao lado. Você conhece essa atriz? Neste ano de 2021,
comemoramos o centenário de uma das principais atrizes brasileiras: Ruth de
Souza (1921-2019). Faça uma pesquisa sobre ela e escreva em seu
caderno uma breve biografia da atriz .

GETÚLIO VARGAS DOMINA A POLITICA BRASILEIRA (1930-1945).
No final da década de 1920, o mundo sofria com a crise econômica iniciada nos Estados Unidos e com a quebra da

bolsa de valores de Nova York em 1929. Nos anos seguintes, o mundo conheceu uma depressão econômica
avassaladora. O Brasil estava mal econômica e financeiramente, sobretudo com os negócios do café. O presidente
Washington Luís (1926-1930) foi considerado o grande vilão.

Nesse contexto turbulento, as oligarquias do Rio Grande do Sul (estado governado por Getúlio Vargas), de Minas
Gerais (foi quebrada a aliança “café com leite”) e Paraíba criaram a Aliança Liberal (AL). Com essa Aliança, lançaram
Getúlio Vargas como candidato a presidente para as eleições de 1930. Seu vice seria João Pessoa, então governador do
estado da Paraíba. Já Washington Luís indicaria como candidato à Presidência, o paulista Júlio Prestes.

Vargas foi derrotado e Júlio Prestes eleito presidente, sob fortes acusações de fraudes eleitorais. Tudo caminhava
para a aceitação da normalidade quando João Pessoa foi assassinado. Os motivos do crime foram de ordem pessoal,
mas o ocorrido foi o estopim para uma reação da oposição a Washington Luís. Membros da Aliança Liberal e várias
lideranças militares articularam a derrubada do presidente, com Vargas à frente desse movimento. Júlio Prestes não
tomaria posse.

Com a chamada “Revolução de 1930”, começava o governo provisório de Getúlio Vargas na presidência.
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Após as movimentações de 1930, Vargas começou a
colocar em prática o que viria a ser as marcas dos seus
governos: centralização administrativa e interferência estatal
(por vezes autoritária), o ideal nacionalista de aspectos do
país (economia, cultura, leis trabalhistas, etc.) e o trabalhismo
paternalista (controlando trabalhadores e sindicatos).

A partir de 1934, começou um novo período do governo Vargas, de princípios constitucionais com o presidente
eleito (de forma indireta). A nova Constituição de 1934 incorporava as conquistas eleitorais (o voto feminino) e
trabalhistas dos anos anteriores.

A situação política brasileira, porém, permanecia tensa. As forças tradicionais das oligarquias estaduais mantinham
o domínio do Congresso. À direita, crescia a Ação Integralista Brasileira (AIB) criada ainda em 1932. Liderados por
Plínio Salgado, os integralistas inspiravam-se nas ideias fascistas europeias (autoritarismo, ultranacionalismo,
anticomunismo). À esquerda, formou-se, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora (ANL) para combater os
seguidores/admiradores brasileiros dos fascismos. Ela era controlada pelo Partido Comunista do Brasil (PCB) e sua
principal liderança era Luís Carlos Prestes. Prestes era ex-militar e protagonista dos movimentos contra as oligarquias
da década anterior.

Os membros da AIB e da ANL enfrentavam-se nas ruas das cidades, principalmente Rio e São Paulo. Muitas vezes
com feridos, destruição de patrimônio e mortes. Em 1935, uma revolta comunista, liderada pela a ANL (colocada na
ilegalidade pelo governo), visava tomar o poder. De olho nas eleições presidenciais que aconteceriam em 1938,
Getúlio Vargas tinha, com as revoltas de 1935, “justificativas” para endurecer o governo e se perpetuar no poder. Isso
aconteceria em novembro de 1937, quando surgiu o Estado Novo.
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8. A partir de setembro de 1937, divulgou-se na imprensa o chamado Plano Cohen, supostamente apreendido pelas
Forças Armadas. Era um “organizado plano comunista internacional” para tomar o poder no Brasil. Autoridades e
jornalistas não questionaram sua veracidade.

O referido “plano” criou pânico em parte da população e, também, foi desculpa para o início da ditadura do Estado
Novo (1937-1945). Anos mais tarde, descobriu-se que era tudo uma farsa, forjada por militares ligados à AIB. Hoje
em dia, com a internet e as redes sociais, esse fenômeno é chamado genericamente de fake news - notícias falsas.

Responda em seu caderno: quais são as consequências da divulgação de notícias falsas, criando desinformação?
Como podemos evitar isso?

No Estado Novo, afirmou-se a importância do salário mínimo e foi criada, em 1943, a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), conjunto sistematizado de legislação que serviria de base às relações trabalhistas por décadas no
Brasil. Ao mesmo tempo, o governo controlava os sindicatos e perseguia as oposições. Manifestantes e opositores ao
governo eram perseguidos, presos ou mortos. O Estado autoritário brasileiro virou uma espécie de máquina de
controle social.

A partir, sobretudo, de 1943, houve intensa mobilização contra o governo de Vargas. A sociedade queria viver na
democracia. Vários setores das elites brasileiras (que haviam o apoiado) desconfiavam da grande aproximação dele
com os trabalhadores – temiam uma revolução. Após a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), ao lado das forças democráticas que venceram as ditaduras fascistas, a situação do governo ficou delicada.
Como manter um governo autoritário? Getúlio Vargas perdeu o apoio dos militares, justamente os mesmos que
estiveram ao seu lado em 1937 e, apesar das eleições agendadas, foi derrubado em outubro de 1945, dando fim ao
Estado Novo.

Ao lado, os rebeldes vitoriosos de 1930, em Itararé (SP), com Vargas ao
centro. Foto de Claro Jonsson do mesmo ano.
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A vida de negros e negras após a abolição da escravidão não mudou completamente. Sem acesso à terra e
moradia, muitos permaneceram nas áreas rurais, sob o domínio dos líderes políticos locais (“coronéis”). Os que
viviam ou foram para as cidades, tinham dificuldade de conseguir emprego, sobretudo nas indústrias, já que os
empresários preferiam a mão de obra imigrante. Estiveram presentes e protagonizaram movimentos sociais e
políticos no país.

Muitos grupos, clubes, sociedades e centros cívicos (vários deles com órgãos ativos de imprensa: jornais,
revistas ou panfletos) foram criados, com o intuito de educar, proteger e lutar pelos direitos dos(as) negros(as) no
início do século XX. São exemplos dessas associações o Grupo Dramático e Recreativo Kosmos (1908) e o
Centro Cívico Palmares (1926).

Mais tarde, em 1931, foi criada a Frente Negra Brasileira (FNB), que teve vitória simbólica ao pressionar
Vargas e conseguir que ele acabasse com a proibição do ingresso de negros na Guarda Civil de São Paulo. Com o
Estado Novo, em 1937, a FNB foi dissolvida de forma autoritária pelo governo.

Na década de 1940, foi criado, para gerar visibilidade aos negros nos meios artísticos, o Teatro Experimental
do Negro, tendo a sua frente Abdias do Nascimento. Nele, despontaram nomes como Léa Garcia, Ruth de
Souza, Solano Trindade e outros (as) mais.
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7. Com o início da República no Brasil, muitas pessoas pensaram que a
situação social e política do país iria melhorar. Trabalhadores e trabalhadoras,
a população negra, mulheres e desamparados(as) em geral sofreram e lutaram
em busca de seus direitos. Pensando nisso, responda às questões abaixo.

A) Qual foi o principal motivo da rebelião dos marinheiros no movimento
que ficou conhecido como Revolta da Chibata (1910)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

B) Observe a foto ao lado. Você conhece essa atriz? Neste ano de 2021,
comemoramos o centenário de uma das principais atrizes brasileiras: Ruth de
Souza (1921-2019). Faça uma pesquisa sobre ela e escreva em seu
caderno uma breve biografia da atriz .

GETÚLIO VARGAS DOMINA A POLITICA BRASILEIRA (1930-1945).
No final da década de 1920, o mundo sofria com a crise econômica iniciada nos Estados Unidos e com a quebra da

bolsa de valores de Nova York em 1929. Nos anos seguintes, o mundo conheceu uma depressão econômica
avassaladora. O Brasil estava mal econômica e financeiramente, sobretudo com os negócios do café. O presidente
Washington Luís (1926-1930) foi considerado o grande vilão.

Nesse contexto turbulento, as oligarquias do Rio Grande do Sul (estado governado por Getúlio Vargas), de Minas
Gerais (foi quebrada a aliança “café com leite”) e Paraíba criaram a Aliança Liberal (AL). Com essa Aliança, lançaram
Getúlio Vargas como candidato a presidente para as eleições de 1930. Seu vice seria João Pessoa, então governador do
estado da Paraíba. Já Washington Luís indicaria como candidato à Presidência, o paulista Júlio Prestes.

Vargas foi derrotado e Júlio Prestes eleito presidente, sob fortes acusações de fraudes eleitorais. Tudo caminhava
para a aceitação da normalidade quando João Pessoa foi assassinado. Os motivos do crime foram de ordem pessoal,
mas o ocorrido foi o estopim para uma reação da oposição a Washington Luís. Membros da Aliança Liberal e várias
lideranças militares articularam a derrubada do presidente, com Vargas à frente desse movimento. Júlio Prestes não
tomaria posse.

Com a chamada “Revolução de 1930”, começava o governo provisório de Getúlio Vargas na presidência.
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Após as movimentações de 1930, Vargas começou a
colocar em prática o que viria a ser as marcas dos seus
governos: centralização administrativa e interferência estatal
(por vezes autoritária), o ideal nacionalista de aspectos do
país (economia, cultura, leis trabalhistas, etc.) e o trabalhismo
paternalista (controlando trabalhadores e sindicatos).

A partir de 1934, começou um novo período do governo Vargas, de princípios constitucionais com o presidente
eleito (de forma indireta). A nova Constituição de 1934 incorporava as conquistas eleitorais (o voto feminino) e
trabalhistas dos anos anteriores.

A situação política brasileira, porém, permanecia tensa. As forças tradicionais das oligarquias estaduais mantinham
o domínio do Congresso. À direita, crescia a Ação Integralista Brasileira (AIB) criada ainda em 1932. Liderados por
Plínio Salgado, os integralistas inspiravam-se nas ideias fascistas europeias (autoritarismo, ultranacionalismo,
anticomunismo). À esquerda, formou-se, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora (ANL) para combater os
seguidores/admiradores brasileiros dos fascismos. Ela era controlada pelo Partido Comunista do Brasil (PCB) e sua
principal liderança era Luís Carlos Prestes. Prestes era ex-militar e protagonista dos movimentos contra as oligarquias
da década anterior.

Os membros da AIB e da ANL enfrentavam-se nas ruas das cidades, principalmente Rio e São Paulo. Muitas vezes
com feridos, destruição de patrimônio e mortes. Em 1935, uma revolta comunista, liderada pela a ANL (colocada na
ilegalidade pelo governo), visava tomar o poder. De olho nas eleições presidenciais que aconteceriam em 1938,
Getúlio Vargas tinha, com as revoltas de 1935, “justificativas” para endurecer o governo e se perpetuar no poder. Isso
aconteceria em novembro de 1937, quando surgiu o Estado Novo.

tp
s:

//c
om

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

8. A partir de setembro de 1937, divulgou-se na imprensa o chamado Plano Cohen, supostamente apreendido pelas
Forças Armadas. Era um “organizado plano comunista internacional” para tomar o poder no Brasil. Autoridades e
jornalistas não questionaram sua veracidade.

O referido “plano” criou pânico em parte da população e, também, foi desculpa para o início da ditadura do Estado
Novo (1937-1945). Anos mais tarde, descobriu-se que era tudo uma farsa, forjada por militares ligados à AIB. Hoje
em dia, com a internet e as redes sociais, esse fenômeno é chamado genericamente de fake news - notícias falsas.

Responda em seu caderno: quais são as consequências da divulgação de notícias falsas, criando desinformação?
Como podemos evitar isso?

No Estado Novo, afirmou-se a importância do salário mínimo e foi criada, em 1943, a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), conjunto sistematizado de legislação que serviria de base às relações trabalhistas por décadas no 
Brasil. Ao mesmo tempo, o governo controlava os sindicatos e perseguia as oposições. Manifestantes e opositores ao 
governo eram perseguidos, presos ou mortos. O Estado autoritário brasileiro virou uma espécie de máquina de 
controle social.

A partir, sobretudo, de 1943, houve intensa mobilização contra o governo de Vargas. A sociedade queria viver na 
democracia. Vários setores das elites brasileiras (que haviam o apoiado) desconfiavam da grande aproximação dele 
com os trabalhadores – temiam uma revolução. Após a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), ao lado das forças democráticas que venceram as ditaduras fascistas, a situação do governo ficou 
delicada. Como manter um governo autoritário? Getúlio Vargas perdeu o apoio dos militares, justamente os 
mesmos que estiveram ao seu lado em 1937 e, apesar das eleições agendadas, foi derrubado em outubro de 1945, 
dando fim ao Estado Novo.

Ao lado, os rebeldes vitoriosos de 1930, em Itararé (SP), com Vargas ao
centro. Foto de Claro Jonsson do mesmo ano.
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A vida de negros e negras após a abolição da escravidão não mudou completamente. Sem acesso à terra e
moradia, muitos permaneceram nas áreas rurais, sob o domínio dos líderes políticos locais (“coronéis”). Os que
viviam ou foram para as cidades, tinham dificuldade de conseguir emprego, sobretudo nas indústrias, já que os
empresários preferiam a mão de obra imigrante. Estiveram presentes e protagonizaram movimentos sociais e
políticos no país.

Muitos grupos, clubes, sociedades e centros cívicos (vários deles com órgãos ativos de imprensa: jornais,
revistas ou panfletos) foram criados, com o intuito de educar, proteger e lutar pelos direitos dos(as) negros(as) no
início do século XX. São exemplos dessas associações o Grupo Dramático e Recreativo Kosmos (1908) e o
Centro Cívico Palmares (1926).

Mais tarde, em 1931, foi criada a Frente Negra Brasileira (FNB), que teve vitória simbólica ao pressionar
Vargas e conseguir que ele acabasse com a proibição do ingresso de negros na Guarda Civil de São Paulo. Com o
Estado Novo, em 1937, a FNB foi dissolvida de forma autoritária pelo governo.

Na década de 1940, foi criado, para gerar visibilidade aos negros nos meios artísticos, o Teatro Experimental
do Negro, tendo a sua frente Abdias do Nascimento. Nele, despontaram nomes como Léa Garcia, Ruth de
Souza, Solano Trindade e outros (as) mais.
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7. Com o início da República no Brasil, muitas pessoas pensaram que a
situação social e política do país iria melhorar. Trabalhadores e trabalhadoras,
a população negra, mulheres e desamparados(as) em geral sofreram e lutaram
em busca de seus direitos. Pensando nisso, responda às questões abaixo.

A) Qual foi o principal motivo da rebelião dos marinheiros no movimento
que ficou conhecido como Revolta da Chibata (1910)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

B) Observe a foto ao lado. Você conhece essa atriz? Neste ano de 2021,
comemoramos o centenário de uma das principais atrizes brasileiras: Ruth de
Souza (1921-2019). Faça uma pesquisa sobre ela e escreva em seu
caderno uma breve biografia da atriz .

GETÚLIO VARGAS DOMINA A POLITICA BRASILEIRA (1930-1945).
No final da década de 1920, o mundo sofria com a crise econômica iniciada nos Estados Unidos e com a quebra da

bolsa de valores de Nova York em 1929. Nos anos seguintes, o mundo conheceu uma depressão econômica
avassaladora. O Brasil estava mal econômica e financeiramente, sobretudo com os negócios do café. O presidente
Washington Luís (1926-1930) foi considerado o grande vilão.

Nesse contexto turbulento, as oligarquias do Rio Grande do Sul (estado governado por Getúlio Vargas), de Minas
Gerais (foi quebrada a aliança “café com leite”) e Paraíba criaram a Aliança Liberal (AL). Com essa Aliança, lançaram
Getúlio Vargas como candidato a presidente para as eleições de 1930. Seu vice seria João Pessoa, então governador do
estado da Paraíba. Já Washington Luís indicaria como candidato à Presidência, o paulista Júlio Prestes.

Vargas foi derrotado e Júlio Prestes eleito presidente, sob fortes acusações de fraudes eleitorais. Tudo caminhava
para a aceitação da normalidade quando João Pessoa foi assassinado. Os motivos do crime foram de ordem pessoal,
mas o ocorrido foi o estopim para uma reação da oposição a Washington Luís. Membros da Aliança Liberal e várias
lideranças militares articularam a derrubada do presidente, com Vargas à frente desse movimento. Júlio Prestes não
tomaria posse.

Com a chamada “Revolução de 1930”, começava o governo provisório de Getúlio Vargas na presidência.
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Após as movimentações de 1930, Vargas começou a
colocar em prática o que viria a ser as marcas dos seus
governos: centralização administrativa e interferência estatal
(por vezes autoritária), o ideal nacionalista de aspectos do
país (economia, cultura, leis trabalhistas, etc.) e o trabalhismo
paternalista (controlando trabalhadores e sindicatos).

A partir de 1934, começou um novo período do governo Vargas, de princípios constitucionais com o presidente
eleito (de forma indireta). A nova Constituição de 1934 incorporava as conquistas eleitorais (o voto feminino) e
trabalhistas dos anos anteriores.

A situação política brasileira, porém, permanecia tensa. As forças tradicionais das oligarquias estaduais mantinham
o domínio do Congresso. À direita, crescia a Ação Integralista Brasileira (AIB) criada ainda em 1932. Liderados por
Plínio Salgado, os integralistas inspiravam-se nas ideias fascistas europeias (autoritarismo, ultranacionalismo,
anticomunismo). À esquerda, formou-se, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora (ANL) para combater os
seguidores/admiradores brasileiros dos fascismos. Ela era controlada pelo Partido Comunista do Brasil (PCB) e sua
principal liderança era Luís Carlos Prestes. Prestes era ex-militar e protagonista dos movimentos contra as oligarquias
da década anterior.

Os membros da AIB e da ANL enfrentavam-se nas ruas das cidades, principalmente Rio e São Paulo. Muitas vezes
com feridos, destruição de patrimônio e mortes. Em 1935, uma revolta comunista, liderada pela a ANL (colocada na
ilegalidade pelo governo), visava tomar o poder. De olho nas eleições presidenciais que aconteceriam em 1938,
Getúlio Vargas tinha, com as revoltas de 1935, “justificativas” para endurecer o governo e se perpetuar no poder. Isso
aconteceria em novembro de 1937, quando surgiu o Estado Novo.
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8. A partir de setembro de 1937, divulgou-se na imprensa o chamado Plano Cohen, supostamente apreendido pelas
Forças Armadas. Era um “organizado plano comunista internacional” para tomar o poder no Brasil. Autoridades e
jornalistas não questionaram sua veracidade.

O referido “plano” criou pânico em parte da população e, também, foi desculpa para o início da ditadura do Estado
Novo (1937-1945). Anos mais tarde, descobriu-se que era tudo uma farsa, forjada por militares ligados à AIB. Hoje
em dia, com a internet e as redes sociais, esse fenômeno é chamado genericamente de fake news - notícias falsas.

Responda em seu caderno: quais são as consequências da divulgação de notícias falsas, criando desinformação?
Como podemos evitar isso?

No Estado Novo, afirmou-se a importância do salário mínimo e foi criada, em 1943, a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), conjunto sistematizado de legislação que serviria de base às relações trabalhistas por décadas no
Brasil. Ao mesmo tempo, o governo controlava os sindicatos e perseguia as oposições. Manifestantes e opositores ao
governo eram perseguidos, presos ou mortos. O Estado autoritário brasileiro virou uma espécie de máquina de
controle social.

A partir, sobretudo, de 1943, houve intensa mobilização contra o governo de Vargas. A sociedade queria viver na
democracia. Vários setores das elites brasileiras (que haviam o apoiado) desconfiavam da grande aproximação dele
com os trabalhadores – temiam uma revolução. Após a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), ao lado das forças democráticas que venceram as ditaduras fascistas, a situação do governo ficou delicada.
Como manter um governo autoritário? Getúlio Vargas perdeu o apoio dos militares, justamente os mesmos que
estiveram ao seu lado em 1937 e, apesar das eleições agendadas, foi derrubado em outubro de 1945, dando fim ao
Estado Novo.

Ao lado, os rebeldes vitoriosos de 1930, em Itararé (SP), com Vargas ao
centro. Foto de Claro Jonsson do mesmo ano.
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O Resistência negra nas primeiras décadas da República

A vida de negros e negras após a abolição da escravidão não mudou completamente. Sem acesso à terra e
moradia, muitos permaneceram nas áreas rurais, sob o domínio dos líderes políticos locais (“coronéis”). Os que
viviam ou foram para as cidades, tinham dificuldade de conseguir emprego, sobretudo nas indústrias, já que os
empresários preferiam a mão de obra imigrante. Estiveram presentes e protagonizaram movimentos sociais e
políticos no país.

Muitos grupos, clubes, sociedades e centros cívicos (vários deles com órgãos ativos de imprensa: jornais,
revistas ou panfletos) foram criados, com o intuito de educar, proteger e lutar pelos direitos dos(as) negros(as) no
início do século XX. São exemplos dessas associações o Grupo Dramático e Recreativo Kosmos (1908) e o
Centro Cívico Palmares (1926).

Mais tarde, em 1931, foi criada a Frente Negra Brasileira (FNB), que teve vitória simbólica ao pressionar
Vargas e conseguir que ele acabasse com a proibição do ingresso de negros na Guarda Civil de São Paulo. Com o
Estado Novo, em 1937, a FNB foi dissolvida de forma autoritária pelo governo.

Na década de 1940, foi criado, para gerar visibilidade aos negros nos meios artísticos, o Teatro Experimental
do Negro, tendo a sua frente Abdias do Nascimento. Nele, despontaram nomes como Léa Garcia, Ruth de
Souza, Solano Trindade e outros (as) mais.
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7. Com o início da República no Brasil, muitas pessoas pensaram que a
situação social e política do país iria melhorar. Trabalhadores e trabalhadoras,
a população negra, mulheres e desamparados(as) em geral sofreram e lutaram
em busca de seus direitos. Pensando nisso, responda às questões abaixo.

A) Qual foi o principal motivo da rebelião dos marinheiros no movimento
que ficou conhecido como Revolta da Chibata (1910)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

B) Observe a foto ao lado. Você conhece essa atriz? Neste ano de 2021,
comemoramos o centenário de uma das principais atrizes brasileiras: Ruth de
Souza (1921-2019). Faça uma pesquisa sobre ela e escreva em seu
caderno uma breve biografia da atriz .

GETÚLIO VARGAS DOMINA A POLITICA BRASILEIRA (1930-1945).
No final da década de 1920, o mundo sofria com a crise econômica iniciada nos Estados Unidos e com a quebra da

bolsa de valores de Nova York em 1929. Nos anos seguintes, o mundo conheceu uma depressão econômica
avassaladora. O Brasil estava mal econômica e financeiramente, sobretudo com os negócios do café. O presidente
Washington Luís (1926-1930) foi considerado o grande vilão.

Nesse contexto turbulento, as oligarquias do Rio Grande do Sul (estado governado por Getúlio Vargas), de Minas
Gerais (foi quebrada a aliança “café com leite”) e Paraíba criaram a Aliança Liberal (AL). Com essa Aliança, lançaram
Getúlio Vargas como candidato a presidente para as eleições de 1930. Seu vice seria João Pessoa, então governador do
estado da Paraíba. Já Washington Luís indicaria como candidato à Presidência, o paulista Júlio Prestes.

Vargas foi derrotado e Júlio Prestes eleito presidente, sob fortes acusações de fraudes eleitorais. Tudo caminhava
para a aceitação da normalidade quando João Pessoa foi assassinado. Os motivos do crime foram de ordem pessoal,
mas o ocorrido foi o estopim para uma reação da oposição a Washington Luís. Membros da Aliança Liberal e várias
lideranças militares articularam a derrubada do presidente, com Vargas à frente desse movimento. Júlio Prestes não
tomaria posse.

Com a chamada “Revolução de 1930”, começava o governo provisório de Getúlio Vargas na presidência.
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Após as movimentações de 1930, Vargas começou a
colocar em prática o que viria a ser as marcas dos seus
governos: centralização administrativa e interferência estatal
(por vezes autoritária), o ideal nacionalista de aspectos do
país (economia, cultura, leis trabalhistas, etc.) e o trabalhismo
paternalista (controlando trabalhadores e sindicatos).

A partir de 1934, começou um novo período do governo Vargas, de princípios constitucionais com o presidente
eleito (de forma indireta). A nova Constituição de 1934 incorporava as conquistas eleitorais (o voto feminino) e
trabalhistas dos anos anteriores.

A situação política brasileira, porém, permanecia tensa. As forças tradicionais das oligarquias estaduais mantinham
o domínio do Congresso. À direita, crescia a Ação Integralista Brasileira (AIB) criada ainda em 1932. Liderados por
Plínio Salgado, os integralistas inspiravam-se nas ideias fascistas europeias (autoritarismo, ultranacionalismo,
anticomunismo). À esquerda, formou-se, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora (ANL) para combater os
seguidores/admiradores brasileiros dos fascismos. Ela era controlada pelo Partido Comunista do Brasil (PCB) e sua
principal liderança era Luís Carlos Prestes. Prestes era ex-militar e protagonista dos movimentos contra as oligarquias
da década anterior.

Os membros da AIB e da ANL enfrentavam-se nas ruas das cidades, principalmente Rio e São Paulo. Muitas vezes
com feridos, destruição de patrimônio e mortes. Em 1935, uma revolta comunista, liderada pela a ANL (colocada na
ilegalidade pelo governo), visava tomar o poder. De olho nas eleições presidenciais que aconteceriam em 1938,
Getúlio Vargas tinha, com as revoltas de 1935, “justificativas” para endurecer o governo e se perpetuar no poder. Isso
aconteceria em novembro de 1937, quando surgiu o Estado Novo.
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8. A partir de setembro de 1937, divulgou-se na imprensa o chamado Plano Cohen, supostamente apreendido pelas
Forças Armadas. Era um “organizado plano comunista internacional” para tomar o poder no Brasil. Autoridades e
jornalistas não questionaram sua veracidade.

O referido “plano” criou pânico em parte da população e, também, foi desculpa para o início da ditadura do Estado
Novo (1937-1945). Anos mais tarde, descobriu-se que era tudo uma farsa, forjada por militares ligados à AIB. Hoje
em dia, com a internet e as redes sociais, esse fenômeno é chamado genericamente de fake news - notícias falsas.

Responda em seu caderno: quais são as consequências da divulgação de notícias falsas, criando desinformação?
Como podemos evitar isso?

No Estado Novo, afirmou-se a importância do salário mínimo e foi criada, em 1943, a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), conjunto sistematizado de legislação que serviria de base às relações trabalhistas por décadas no 
Brasil. Ao mesmo tempo, o governo controlava os sindicatos e perseguia as oposições. Manifestantes e opositores ao 
governo eram perseguidos, presos ou mortos. O Estado autoritário brasileiro virou uma espécie de máquina de 
controle social.

A partir, sobretudo, de 1943, houve intensa mobilização contra o governo de Vargas. A sociedade queria viver na 
democracia. Vários setores das elites brasileiras (que haviam o apoiado) desconfiavam da grande aproximação dele 
com os trabalhadores – temiam uma revolução. Após a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), ao lado das forças democráticas que venceram as ditaduras fascistas, a situação do governo ficou 
delicada. Como manter um governo autoritário? Getúlio Vargas perdeu o apoio dos militares, justamente os 
mesmos que estiveram ao seu lado em 1937 e, apesar das eleições agendadas, foi derrubado em outubro de 1945, 
dando fim ao Estado Novo.

Ao lado, os rebeldes vitoriosos de 1930, em Itararé (SP), com Vargas ao
centro. Foto de Claro Jonsson do mesmo ano.
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NO A GRANDE GUERRA E A POSSIBILIDADE DE DESTRUIÇÃO TOTAL.

O domínio e exploração de territórios principalmente na África e na Ásia (para a construção/ampliação de
impérios), em um processo que chamamos de Imperialismo (ou Neocolonialismo) visavam a aquisição de matéria-
prima para as indústrias como minérios, madeiras, marfim ou pedras preciosas (ouro e diamantes), bem como a
ampliação de seu mercado consumidor e de mão de obra mais barata. Essas ações eram falsamente justificadas com
argumentos que pregavam uma suposta superioridade racial dos europeus (brancos) em relação aos povos
conquistados (não brancos).

As disputas por territórios e hegemonia entre as nações europeias produziram, no início do século XX, dois blocos de
nações claramente marcados:
 Tríplice Aliança: formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália.
 Tríplice Entente: formada por Grã-Bretanha, França e o Império Russo.

Havia uma tensão no ar e , somado ao forte nacionalismo pregado e ensinado aos cidadãos, o cenário de disputas
imperialistas piorava. Esse momento ficou conhecido como “Paz armada”, pois não existiam conflitos diretos entre as
nações, mas elas estavam todas preparadas para a guerra com novos e mais potentes armamentos, soldados
mobilizados, tecnologias à disposição para mobilização de tropas, etc.

No entanto, os assassinatos de Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa transformou-se no
início do conflito. Pela sua dinâmica e pelo seu imenso poderio bélico, ele passou a ser chamado, na época, de a
“Grande Guerra”. Atualmente, chamamos de Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

As mobilizações e batalhas se desdobraram a partir de duas fases:
 A guerra de movimentos- Em 1914, quando as tropas começaram suas ofensivas e posicionamentos criando
algumas frentes de batalhas, como na França, nos Bálcãs, ao oriente, em direção à Rússia.
 A guerra de trincheiras- Até 1918, em que marcavam posições, avançando e/ou retrocedendo de acordo com as
condições de batalha (terreno, clima, apoio logístico, etc.).

Fuzis, granadas, minas terrestres, o lança-chamas, arame farpado, o rádio, automóvel, tanques, aviões, o cinema etc.
eram as novidades das batalhas. Aquela guerra era totalmente industrializada e a destruição como nunca tinha sido
vista. Ao final, a Entente saiu vencedora.

9. O que é império? Faça uma pesquisa e registre aqui
(pode ser em um dicionário).

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

"A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, / Os
mesmos ratos, crescendo como mato. / Os mesmos
abrigos, nada de novo, / Os mesmos e velhos cheiros,
tudo na mesma. / Os mesmos cadáveres no front, / A
mesma metralha, das duas às quatro, / Como sempre
cavando, como sempre caçando, / A mesma velha
guerra dos diabos."(poema de soldado inglês anônimo).

MARQUES. Adhemar Martins et al. (Org.). História 
Contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 2000. 

p. 118.

Acima, soldados franceses se preparando em uma trincheira em 
Beaumont-Hamel, norte da França. Foto de Ernest Brooks, de 1916. 

Acervo do Imperial War Museums.
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10. Leia o poema acima e reflita sobre as seguintes
questões: como deveria ser o cotidiano nas trincheiras?
Que sentimentos e/ou situações aparecem no poema?
Como deve ser conviver com aquele cenário de
destruição? Registre os resultados de suas reflexões
em seu caderno. 123123123
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OTURBULÊNCIAS POLÍTICAS E DEPRESSÃO ECONÔMICA.

Entre as décadas de 1910 e 1930, mais especificamente entre as duas grandes guerras, o mundo conheceu um
conjunto de acontecimentos e processos históricos que ajudaram a marcar o século XX: o crescimento dos Estados
Unidos, seguido da crise e depressão econômica do capitalismo mundial, e a Revolução Russa (e o surgimento da
União Soviética).

No Império Russo, governado por uma monarquia czarista (o monarca tinha o título de czar), a fome, o autoritarismo,
a exploração dos trabalhadores fizeram surgir mobilizações que questionavam o poder central e a lógica desigual da
sociedade. Entre 1905 e 1917, um várias manifestações e conflitos fizeram crescer a adesão dos trabalhadores às ideias
socialistas revolucionárias. Os núcleos desses movimentos passaram a ser os sovietes, comitês de representantes
eleitos pelos trabalhadores.

No início de 1917, a revolta popular parecia inevitável. Em fevereiro, manifestações pressionaram tanto o governo
que o czar Nicolau II renunciou. Em outubro de 1917, os bolcheviques (defensores da revolução socialista) lideraram um
movimento que derrubaria o governo do parlamento (Duma) – estava consumada a Revolução Socialista na Rússia.

11. Tente rememorar o que você estudou em outros tempos, faça uma
pesquisa (pode ser em um dicionário) e determine os significados de
CAPITALISMO, SOCIALISMO e COMUNISMO. Registre no seu caderno.

À esquerda, a família real Russa, no início
do século XX. O czar Nicolau II está sentado
ao centro. De pé, à direita, sua esposa, a
czarina Alexandra Feodorovna. Em torno
deles, suas filhas e filho.

Ao lado, Vladimir Ilitch Ulianov, conhecido
como Lênin, uma das principais lideranças
bolcheviques e da Revolução Russa, em foto
de 1920.

Após a guerra civil e a morte de Lênin, Stalin torna-se o líder da União das Repúblicas Socialistas Soviética (URSS),
ou simplesmente União Soviética. A Revolução Russa fez surgir o primeiro país socialista do mundo e incentivou o
crescimento dos movimentos e partidos socialistas e comunistas em vários países, inclusive no Brasil.

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) impactou grandemente muitos países e sociedades pelo planeta. Os Estados
Unidos da Amárica (EUA), após esse conflito, conheceram um crescimento econômico e social muito forte,
transformando o país em uma das principais potências capitalistas.

O modelo fordista de organização do trabalho, isto é, a intensificação do trabalho, o controle do tempo e a
transformação do operário em consumidor, foi uma das bases do grande crescimento econômico estadunidense. Porém,
os salários dos trabalhadores não acompanharam o crescimento da produção de mercadorias. Faltou, cada vez mais,
gente para comprá-las.

No final da década de 1920 e nos anos 1930, a economia dos Estados Unidos (e de todo o mundo capitalista)
entraria em colapso. Desemprego e falências em massa, agitações políticas, miséria, fome, tanto nos EUA como em
muitos países nas Américas e na Europa. Em várias nações, a depressão econômica desenrolou-se por muitos anos
até, principalmente, a segunda metade da década de 1930. Essas situações desalentadoras criaram uma sensação
generalizada de desilusão, mal-estar e descrença diante das possibilidades políticas ligadas ao capitalismo liberal.
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O A GRANDE GUERRA E A POSSIBILIDADE DE DESTRUIÇÃO TOTAL.

O domínio e exploração de territórios principalmente na África e na Ásia (para a construção/ampliação de
impérios), em um processo que chamamos de Imperialismo (ou Neocolonialismo) visavam a aquisição de matéria-
prima para as indústrias como minérios, madeiras, marfim ou pedras preciosas (ouro e diamantes), bem como a
ampliação de seu mercado consumidor e de mão de obra mais barata. Essas ações eram falsamente justificadas com
argumentos que pregavam uma suposta superioridade racial dos europeus (brancos) em relação aos povos
conquistados (não brancos).

As disputas por territórios e hegemonia entre as nações europeias produziram, no início do século XX, dois blocos de
nações claramente marcados:
 Tríplice Aliança: formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália.
 Tríplice Entente: formada por Grã-Bretanha, França e o Império Russo.

Havia uma tensão no ar e , somado ao forte nacionalismo pregado e ensinado aos cidadãos, o cenário de disputas
imperialistas piorava. Esse momento ficou conhecido como “Paz armada”, pois não existiam conflitos diretos entre as
nações, mas elas estavam todas preparadas para a guerra com novos e mais potentes armamentos, soldados
mobilizados, tecnologias à disposição para mobilização de tropas, etc.

No entanto, os assassinatos de Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa transformou-se no
início do conflito. Pela sua dinâmica e pelo seu imenso poderio bélico, ele passou a ser chamado, na época, de a
“Grande Guerra”. Atualmente, chamamos de Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

As mobilizações e batalhas se desdobraram a partir de duas fases:
 A guerra de movimentos- Em 1914, quando as tropas começaram suas ofensivas e posicionamentos criando
algumas frentes de batalhas, como na França, nos Bálcãs, ao oriente, em direção à Rússia.
 A guerra de trincheiras- Até 1918, em que marcavam posições, avançando e/ou retrocedendo de acordo com as
condições de batalha (terreno, clima, apoio logístico, etc.).

Fuzis, granadas, minas terrestres, o lança-chamas, arame farpado, o rádio, automóvel, tanques, aviões, o cinema etc.
eram as novidades das batalhas. Aquela guerra era totalmente industrializada e a destruição como nunca tinha sido
vista. Ao final, a Entente saiu vencedora.

9. O que é império? Faça uma pesquisa e registre aqui
(pode ser em um dicionário).

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

"A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, / Os
mesmos ratos, crescendo como mato. / Os mesmos
abrigos, nada de novo, / Os mesmos e velhos cheiros,
tudo na mesma. / Os mesmos cadáveres no front, / A
mesma metralha, das duas às quatro, / Como sempre
cavando, como sempre caçando, / A mesma velha
guerra dos diabos."(poema de soldado inglês anônimo).

MARQUES. Adhemar Martins et al. (Org.). História 
Contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 2000. 

p. 118.

Acima, soldados franceses se preparando em uma trincheira em
Beaumont-Hamel, norte da França. Foto de Ernest Brooks, de 1916.

Acervo do Imperial War Museums.
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10. Leia o poema acima e reflita sobre as seguintes
questões: como deveria ser o cotidiano nas trincheiras?
Que sentimentos e/ou situações aparecem no poema?
Como deve ser conviver com aquele cenário de
destruição? Registre os resultados de suas reflexões
em seu caderno. 123123123
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NOTURBULÊNCIAS POLÍTICAS E DEPRESSÃO ECONÔMICA.

Entre as décadas de 1910 e 1930, mais especificamente entre as duas grandes guerras, o mundo conheceu um
conjunto de acontecimentos e processos históricos que ajudaram a marcar o século XX: o crescimento dos Estados
Unidos, seguido da crise e depressão econômica do capitalismo mundial, e a Revolução Russa (e o surgimento da
União Soviética).

No Império Russo, governado por uma monarquia czarista (o monarca tinha o título de czar), a fome, o autoritarismo,
a exploração dos trabalhadores fizeram surgir mobilizações que questionavam o poder central e a lógica desigual da
sociedade. Entre 1905 e 1917, um várias manifestações e conflitos fizeram crescer a adesão dos trabalhadores às ideias
socialistas revolucionárias. Os núcleos desses movimentos passaram a ser os sovietes, comitês de representantes
eleitos pelos trabalhadores.

No início de 1917, a revolta popular parecia inevitável. Em fevereiro, manifestações pressionaram tanto o governo
que o czar Nicolau II renunciou. Em outubro de 1917, os bolcheviques (defensores da revolução socialista) lideraram um
movimento que derrubaria o governo do parlamento (Duma) – estava consumada a Revolução Socialista na Rússia.

11. Tente rememorar o que você estudou em outros tempos, faça uma
pesquisa (pode ser em um dicionário) e determine os significados de
CAPITALISMO, SOCIALISMO e COMUNISMO. Registre no seu caderno.

À esquerda, a família real Russa, no início
do século XX. O czar Nicolau II está sentado
ao centro. De pé, à direita, sua esposa, a
czarina Alexandra Feodorovna. Em torno
deles, suas filhas e filho.

Ao lado, Vladimir Ilitch Ulianov, conhecido
como Lênin, uma das principais lideranças
bolcheviques e da Revolução Russa, em foto
de 1920.

Após a guerra civil e a morte de Lênin, Stalin torna-se o líder da União das Repúblicas Socialistas Soviética (URSS),
ou simplesmente União Soviética. A Revolução Russa fez surgir o primeiro país socialista do mundo e incentivou o
crescimento dos movimentos e partidos socialistas e comunistas em vários países, inclusive no Brasil.

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) impactou grandemente muitos países e sociedades pelo planeta. Os Estados
Unidos da Amárica (EUA), após esse conflito, conheceram um crescimento econômico e social muito forte,
transformando o país em uma das principais potências capitalistas.

O modelo fordista de organização do trabalho, isto é, a intensificação do trabalho, o controle do tempo e a
transformação do operário em consumidor, foi uma das bases do grande crescimento econômico estadunidense. Porém,
os salários dos trabalhadores não acompanharam o crescimento da produção de mercadorias. Faltou, cada vez mais,
gente para comprá-las.

No final da década de 1920 e nos anos 1930, a economia dos Estados Unidos (e de todo o mundo capitalista)
entraria em colapso. Desemprego e falências em massa, agitações políticas, miséria, fome, tanto nos EUA como em
muitos países nas Américas e na Europa. Em várias nações, a depressão econômica desenrolou-se por muitos anos
até, principalmente, a segunda metade da década de 1930. Essas situações desalentadoras criaram uma sensação
generalizada de desilusão, mal-estar e descrença diante das possibilidades políticas ligadas ao capitalismo liberal.
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NO A GRANDE GUERRA E A POSSIBILIDADE DE DESTRUIÇÃO TOTAL.

O domínio e exploração de territórios principalmente na África e na Ásia (para a construção/ampliação de
impérios), em um processo que chamamos de Imperialismo (ou Neocolonialismo) visavam a aquisição de matéria-
prima para as indústrias como minérios, madeiras, marfim ou pedras preciosas (ouro e diamantes), bem como a
ampliação de seu mercado consumidor e de mão de obra mais barata. Essas ações eram falsamente justificadas com
argumentos que pregavam uma suposta superioridade racial dos europeus (brancos) em relação aos povos
conquistados (não brancos).

As disputas por territórios e hegemonia entre as nações europeias produziram, no início do século XX, dois blocos de
nações claramente marcados:
 Tríplice Aliança: formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália.
 Tríplice Entente: formada por Grã-Bretanha, França e o Império Russo.

Havia uma tensão no ar e , somado ao forte nacionalismo pregado e ensinado aos cidadãos, o cenário de disputas
imperialistas piorava. Esse momento ficou conhecido como “Paz armada”, pois não existiam conflitos diretos entre as
nações, mas elas estavam todas preparadas para a guerra com novos e mais potentes armamentos, soldados
mobilizados, tecnologias à disposição para mobilização de tropas, etc.

No entanto, os assassinatos de Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa transformou-se no
início do conflito. Pela sua dinâmica e pelo seu imenso poderio bélico, ele passou a ser chamado, na época, de a
“Grande Guerra”. Atualmente, chamamos de Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

As mobilizações e batalhas se desdobraram a partir de duas fases:
 A guerra de movimentos- Em 1914, quando as tropas começaram suas ofensivas e posicionamentos criando
algumas frentes de batalhas, como na França, nos Bálcãs, ao oriente, em direção à Rússia.
 A guerra de trincheiras- Até 1918, em que marcavam posições, avançando e/ou retrocedendo de acordo com as
condições de batalha (terreno, clima, apoio logístico, etc.).

Fuzis, granadas, minas terrestres, o lança-chamas, arame farpado, o rádio, automóvel, tanques, aviões, o cinema etc.
eram as novidades das batalhas. Aquela guerra era totalmente industrializada e a destruição como nunca tinha sido
vista. Ao final, a Entente saiu vencedora.

9. O que é império? Faça uma pesquisa e registre aqui
(pode ser em um dicionário).

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

"A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, / Os
mesmos ratos, crescendo como mato. / Os mesmos
abrigos, nada de novo, / Os mesmos e velhos cheiros,
tudo na mesma. / Os mesmos cadáveres no front, / A
mesma metralha, das duas às quatro, / Como sempre
cavando, como sempre caçando, / A mesma velha
guerra dos diabos."(poema de soldado inglês anônimo).

MARQUES. Adhemar Martins et al. (Org.). História 
Contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 2000. 

p. 118.

Acima, soldados franceses se preparando em uma trincheira em 
Beaumont-Hamel, norte da França. Foto de Ernest Brooks, de 1916. 

Acervo do Imperial War Museums.
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questões: como deveria ser o cotidiano nas trincheiras?
Que sentimentos e/ou situações aparecem no poema?
Como deve ser conviver com aquele cenário de
destruição? Registre os resultados de suas reflexões
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OTURBULÊNCIAS POLÍTICAS E DEPRESSÃO ECONÔMICA.

Entre as décadas de 1910 e 1930, mais especificamente entre as duas grandes guerras, o mundo conheceu um
conjunto de acontecimentos e processos históricos que ajudaram a marcar o século XX: o crescimento dos Estados
Unidos, seguido da crise e depressão econômica do capitalismo mundial, e a Revolução Russa (e o surgimento da
União Soviética).

No Império Russo, governado por uma monarquia czarista (o monarca tinha o título de czar), a fome, o autoritarismo,
a exploração dos trabalhadores fizeram surgir mobilizações que questionavam o poder central e a lógica desigual da
sociedade. Entre 1905 e 1917, um várias manifestações e conflitos fizeram crescer a adesão dos trabalhadores às ideias
socialistas revolucionárias. Os núcleos desses movimentos passaram a ser os sovietes, comitês de representantes
eleitos pelos trabalhadores.

No início de 1917, a revolta popular parecia inevitável. Em fevereiro, manifestações pressionaram tanto o governo
que o czar Nicolau II renunciou. Em outubro de 1917, os bolcheviques (defensores da revolução socialista) lideraram um
movimento que derrubaria o governo do parlamento (Duma) – estava consumada a Revolução Socialista na Rússia.

11. Tente rememorar o que você estudou em outros tempos, faça uma
pesquisa (pode ser em um dicionário) e determine os significados de
CAPITALISMO, SOCIALISMO e COMUNISMO. Registre no seu caderno.

À esquerda, a família real Russa, no início
do século XX. O czar Nicolau II está sentado
ao centro. De pé, à direita, sua esposa, a
czarina Alexandra Feodorovna. Em torno
deles, suas filhas e filho.

Ao lado, Vladimir Ilitch Ulianov, conhecido
como Lênin, uma das principais lideranças
bolcheviques e da Revolução Russa, em foto
de 1920.

Após a guerra civil e a morte de Lênin, Stalin torna-se o líder da União das Repúblicas Socialistas Soviética (URSS),
ou simplesmente União Soviética. A Revolução Russa fez surgir o primeiro país socialista do mundo e incentivou o
crescimento dos movimentos e partidos socialistas e comunistas em vários países, inclusive no Brasil.

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) impactou grandemente muitos países e sociedades pelo planeta. Os Estados
Unidos da Amárica (EUA), após esse conflito, conheceram um crescimento econômico e social muito forte,
transformando o país em uma das principais potências capitalistas.

O modelo fordista de organização do trabalho, isto é, a intensificação do trabalho, o controle do tempo e a
transformação do operário em consumidor, foi uma das bases do grande crescimento econômico estadunidense. Porém,
os salários dos trabalhadores não acompanharam o crescimento da produção de mercadorias. Faltou, cada vez mais,
gente para comprá-las.

No final da década de 1920 e nos anos 1930, a economia dos Estados Unidos (e de todo o mundo capitalista)
entraria em colapso. Desemprego e falências em massa, agitações políticas, miséria, fome, tanto nos EUA como em
muitos países nas Américas e na Europa. Em várias nações, a depressão econômica desenrolou-se por muitos anos
até, principalmente, a segunda metade da década de 1930. Essas situações desalentadoras criaram uma sensação
generalizada de desilusão, mal-estar e descrença diante das possibilidades políticas ligadas ao capitalismo liberal.
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O domínio e exploração de territórios principalmente na África e na Ásia (para a construção/ampliação de
impérios), em um processo que chamamos de Imperialismo (ou Neocolonialismo) visavam a aquisição de matéria-
prima para as indústrias como minérios, madeiras, marfim ou pedras preciosas (ouro e diamantes), bem como a
ampliação de seu mercado consumidor e de mão de obra mais barata. Essas ações eram falsamente justificadas com
argumentos que pregavam uma suposta superioridade racial dos europeus (brancos) em relação aos povos
conquistados (não brancos).

As disputas por territórios e hegemonia entre as nações europeias produziram, no início do século XX, dois blocos de
nações claramente marcados:
 Tríplice Aliança: formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália.
 Tríplice Entente: formada por Grã-Bretanha, França e o Império Russo.

Havia uma tensão no ar e , somado ao forte nacionalismo pregado e ensinado aos cidadãos, o cenário de disputas
imperialistas piorava. Esse momento ficou conhecido como “Paz armada”, pois não existiam conflitos diretos entre as
nações, mas elas estavam todas preparadas para a guerra com novos e mais potentes armamentos, soldados
mobilizados, tecnologias à disposição para mobilização de tropas, etc.

No entanto, os assassinatos de Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa transformou-se no
início do conflito. Pela sua dinâmica e pelo seu imenso poderio bélico, ele passou a ser chamado, na época, de a
“Grande Guerra”. Atualmente, chamamos de Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

As mobilizações e batalhas se desdobraram a partir de duas fases:
 A guerra de movimentos- Em 1914, quando as tropas começaram suas ofensivas e posicionamentos criando
algumas frentes de batalhas, como na França, nos Bálcãs, ao oriente, em direção à Rússia.
 A guerra de trincheiras- Até 1918, em que marcavam posições, avançando e/ou retrocedendo de acordo com as
condições de batalha (terreno, clima, apoio logístico, etc.).

Fuzis, granadas, minas terrestres, o lança-chamas, arame farpado, o rádio, automóvel, tanques, aviões, o cinema etc.
eram as novidades das batalhas. Aquela guerra era totalmente industrializada e a destruição como nunca tinha sido
vista. Ao final, a Entente saiu vencedora.

9. O que é império? Faça uma pesquisa e registre aqui
(pode ser em um dicionário).

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

"A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, / Os
mesmos ratos, crescendo como mato. / Os mesmos
abrigos, nada de novo, / Os mesmos e velhos cheiros,
tudo na mesma. / Os mesmos cadáveres no front, / A
mesma metralha, das duas às quatro, / Como sempre
cavando, como sempre caçando, / A mesma velha
guerra dos diabos."(poema de soldado inglês anônimo).

MARQUES. Adhemar Martins et al. (Org.). História 
Contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 2000. 

p. 118.

Acima, soldados franceses se preparando em uma trincheira em
Beaumont-Hamel, norte da França. Foto de Ernest Brooks, de 1916.

Acervo do Imperial War Museums.
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NOTURBULÊNCIAS POLÍTICAS E DEPRESSÃO ECONÔMICA.

Entre as décadas de 1910 e 1930, mais especificamente entre as duas grandes guerras, o mundo conheceu um
conjunto de acontecimentos e processos históricos que ajudaram a marcar o século XX: o crescimento dos Estados
Unidos, seguido da crise e depressão econômica do capitalismo mundial, e a Revolução Russa (e o surgimento da
União Soviética).

No Império Russo, governado por uma monarquia czarista (o monarca tinha o título de czar), a fome, o autoritarismo,
a exploração dos trabalhadores fizeram surgir mobilizações que questionavam o poder central e a lógica desigual da
sociedade. Entre 1905 e 1917, um várias manifestações e conflitos fizeram crescer a adesão dos trabalhadores às ideias
socialistas revolucionárias. Os núcleos desses movimentos passaram a ser os sovietes, comitês de representantes
eleitos pelos trabalhadores.

No início de 1917, a revolta popular parecia inevitável. Em fevereiro, manifestações pressionaram tanto o governo
que o czar Nicolau II renunciou. Em outubro de 1917, os bolcheviques (defensores da revolução socialista) lideraram um
movimento que derrubaria o governo do parlamento (Duma) – estava consumada a Revolução Socialista na Rússia.

11. Tente rememorar o que você estudou em outros tempos, faça uma
pesquisa (pode ser em um dicionário) e determine os significados de
CAPITALISMO, SOCIALISMO e COMUNISMO. Registre no seu caderno.

À esquerda, a família real Russa, no início
do século XX. O czar Nicolau II está sentado
ao centro. De pé, à direita, sua esposa, a
czarina Alexandra Feodorovna. Em torno
deles, suas filhas e filho.

Ao lado, Vladimir Ilitch Ulianov, conhecido
como Lênin, uma das principais lideranças
bolcheviques e da Revolução Russa, em foto
de 1920.

Após a guerra civil e a morte de Lênin, Stalin torna-se o líder da União das Repúblicas Socialistas Soviética (URSS),
ou simplesmente União Soviética. A Revolução Russa fez surgir o primeiro país socialista do mundo e incentivou o
crescimento dos movimentos e partidos socialistas e comunistas em vários países, inclusive no Brasil.

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) impactou grandemente muitos países e sociedades pelo planeta. Os Estados
Unidos da Amárica (EUA), após esse conflito, conheceram um crescimento econômico e social muito forte,
transformando o país em uma das principais potências capitalistas.

O modelo fordista de organização do trabalho, isto é, a intensificação do trabalho, o controle do tempo e a
transformação do operário em consumidor, foi uma das bases do grande crescimento econômico estadunidense. Porém,
os salários dos trabalhadores não acompanharam o crescimento da produção de mercadorias. Faltou, cada vez mais,
gente para comprá-las.

No final da década de 1920 e nos anos 1930, a economia dos Estados Unidos (e de todo o mundo capitalista)
entraria em colapso. Desemprego e falências em massa, agitações políticas, miséria, fome, tanto nos EUA como em
muitos países nas Américas e na Europa. Em várias nações, a depressão econômica desenrolou-se por muitos anos
até, principalmente, a segunda metade da década de 1930. Essas situações desalentadoras criaram uma sensação
generalizada de desilusão, mal-estar e descrença diante das possibilidades políticas ligadas ao capitalismo liberal.
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NO ASCENÇÃO DOS FASCISMOS E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945).

Com o final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Europa estava devastada. Os países estavam
economicamente arrasados. Além da destruição material, em razão dos profundos problemas econômicos, e dos milhões
de mortos, existia também uma sensação quase generalizada de uma derrota moral, de desamparo e desesperança.

Foi nesse cenário e momento que surgiram os fascismos, um fenômeno político amplo e complexo, que tenta se
enraizar nas várias dimensões da vida humana. Com discurso extremista (de extrema-direita), amparado na violência, os
discursos, práticas, grupos, movimentos e partidos fascistas foram ganhando força na Europa ao longo da década de
1920. De forma geral, os fascismos têm as seguintes características:
 Antidemocracia: não acreditam na igualdade política e social nem na capacidade das pessoas em participar livre e

ativamente das decisões coletivas. Acham dispensáveis os mecanismos políticos formais como eleições e
parlamentos.

 Anticomunismo/antissocialismo: contrários às ideias e práticas comunistas, socialistas e/ou marxistas, assim como
combatem os ideais da Revolução Russa e suas repercussões (o crescimento dos partidos comunistas na Europa,
por exemplo).

 Antiliberalismo: não aceitam as liberdades individuais, sociais e na economia.
 Estado autoritário: através das instituições e governos, o Estado, para os fascistas, deve controlar a sociedade em

seus vários aspectos, usando força e violência.
 Militarização da sociedade: além da crença na força e na importância dos armamentos (investimento pesado na

indústria bélica), buscam a militarização no sentido da hierarquia, ordem, disciplina e uniformidade na sociedade em
geral.

 Nacionalismo extremo e xenofobia: para os fascistas, a nação deveria ser a ideia que liga toda a sociedade; ela
estaria acima de tudo e a noção de indivíduo perde valor; e os estrangeiros devem ser vistos com desconfiança ou ,
até mesmo, com ódio.

 Aniquilação de minorias/alteridades: muitos grupos (ditos “impuros”) são odiados, perseguidos, presos, expulsos
e/ou mortos pelos fascistas: judeus, homossexuais, comunistas/socialistas, pessoas com deficiências físicas e
mentais, ciganos, negros, “testemunhas de Jeová” (no caso da Alemanha nazista), dentre outros que ameaçariam a
nacionalidade e a “pureza racial”.

 Líder carismático incontestável: o líder, para os fascistas, simboliza, representa, encarna a nação/raça e é
referência de virtudes e altivez política.

A partir da década de 1920, os fascismos cresceram na Europa e os partidos e
movimentos fascistas conseguiram arregimentar uma quantidade imensa de
seguidores tanto nas classes trabalhadoras quanto nas classes médias.
Dentre esses seguidores estariam os desempregados, miseráveis, desiludidos,
arrasados e recalcados.

Dessa forma, os fascistas chegaram ao poder e afirmaram-se em governos. Os
principais foram o da Itália (a partir de 1922), com Benito Mussolini, e na
Alemanha (a partir de 1933), com Adolf Hitler.

Mussolini, ex-combatente na guerra e que havia trabalhado como jornalista,
passou a se destacar como uma liderança política que criticava os demais governos
e os socialistas. Com discurso autoritário, nacionalista, xenófobo e contra as
minorias que, segundo ele, atrapalhavam o crescimento da Itália (judeus, ciganos,
etc.), ampliou sua base de apoio e criou, em 1921, o Partido Fascista Italiano. No
ano seguinte, Mussolini já era um líder político italiano.

Por sua vez, Hitler, no início dos anos 1920, criou o Partido Nacional-
Socialista dos Trabalhadores Alemães (o Partido Nazista, daí o termo “nazismo”).
Permaneceu preso por um tempo após ter liderado os nazistas (não é incorreto
mencionar o nazismo como o fascismo alemão nem os nazistas como fascistas
alemães), em 1923, uma tentativa de golpe de Estado

Em 1933, foi nomeado chanceler (equivalente a um primeiro-ministro na
Alemanha) e passou a chefiar o governo. No ano seguinte, com a morte do
presidente Paul von Hindemburg, Hitler assumiu todos os poderes no país e
instaurou o terceiro Reich.

Ao lado, Mussolini (à esquerda) e Hitler 
durante uma visita daquele à cidade alemã 
de Munique, em 1937. Acervo United 
States Holocaust Memorial Museum.
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Além das afinidades ideológicas de governos fascistas, Alemanha e Itália estabeleceram pacto de aliança desde
1936, formando o eixo Roma-Berlim. Com interesses expansionistas no leste asiático (onde rivalizavam com os
soviéticos), os japoneses se juntaram aos países citados acima, criando, assim, o Eixo Roma-Berlim-Tóquio.

Logo, surgiram dois blocos: de um lado, o Eixo, com Alemanha, Itália e Japão (e seus parceiros); do outro, os
Aliados: Inglaterra e França (posteriormente, União Soviética, Estados Unidos e outros, incluindo o Brasil).

Assim, os conflitos se desenrolaram em escala global, a partir das ações expansionistas alemãs. Em 1938,
anexaram a Áustria e a região dos Sudetos (na antiga Tchecoslováquia, atualmente dois países distintos: República
Tcheca e Eslováquia) e, em 1939, invadiram a Polônia (o “estopim” da guerra).

A Segunda Guerra Mundial foi um conflito marcado pelo dinamismo e pelas novas tecnologias em armamento:
tanques e armas mais destruidoras, forças aéreas mais bem estruturadas e armadas, sobretudo, a bomba atômica.
Dessa forma, as fases da guerra podem ser caracterizadas assim:
 Primeira Fase (1939-1942): ofensiva do Eixo, sobretudo da Alemanha com sua blitzkrieg ou “guerra relâmpago”,
ocupando rapidamente o centro da Europa, incluindo a França (que tentou invadir as ilhas britânicas), e chegando ao
leste europeu, conseguindo ocupar parte do território soviético. Nesse período, os japoneses atacaram a base naval
estadunidense de Pearl Harbour, no Havaí, fato que determinou a entrada dos EUA no conflito.
 Segunda Fase (1943-1945): contraofensiva dos Aliados a partir de três frentes: a) pelo norte da França, com
forças britânicas e estadunidenses (nesse contexto acontece o chamado “dia D”, o desembarque das tropas aliadas
no norte da França); b) norte da África e sul da Itália (foi nessa frente que a Força Expedicionária Brasileira – FEB –
participou junto às forças estadunidenses); e c) leste da europeu, com o avanço maciço dos soviéticos.

Dessa forma, os Aliados cercaram e derrotaram as forças do Eixo, com soviéticos (os primeiros a chegar)
britânicos e estadunidenses alcançando Berlim e conseguindo a rendição dos alemães, em maio de 1945.

12. Os governos fascistas (Itália e Alemanha) adotaram políticas de calar seus opositores, perseguir, prender,
expulsar e exterminar determinadas pessoas/grupos.

As fotos acima demonstram isso. À esquerda, um gueto em Varsóvia, (capital da Polônia), bairro fechado
destinado aos “indesejáveis”, sobretudo aos judeus. À direita, o campo de extermínio de Auschwitz (também na
Polônia). O “crime” dessas pessoas era simplesmente ser. Ser judeu, comunista, cigano, homossexual, pessoa
com deficiência.

Reflita sobre a gravidade dessas situações e construa um pequeno texto em seu caderno tendo como base os
seguintes questionamentos: por que os fascistas faziam isso? O que você acha desses procedimentos dos
governos fascistas? Existe algo parecido nos dias de hoje?

A Segunda Guerra Mundial matou cerca de 17 milhões de
combatentes e 22 milhões de civis. No Japão, o mundo assistiria
a um horripilante fato: o lançamento, pelos Estados Unidos, de
duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki
(respectivamente, foto à esquerda e à direita da imagem ao lado).
A tecnologia que produzia energia a partir da fissão do núcleo do
átomo, a tecnologia nuclear, era ainda pouco explorada.
Morreram cerca de 200 mil pessoas nas duas cidades. tp
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O ASCENÇÃO DOS FASCISMOS E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945).

Com o final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Europa estava devastada. Os países estavam
economicamente arrasados. Além da destruição material, em razão dos profundos problemas econômicos, e dos milhões
de mortos, existia também uma sensação quase generalizada de uma derrota moral, de desamparo e desesperança.

Foi nesse cenário e momento que surgiram os fascismos, um fenômeno político amplo e complexo, que tenta se
enraizar nas várias dimensões da vida humana. Com discurso extremista (de extrema-direita), amparado na violência, os
discursos, práticas, grupos, movimentos e partidos fascistas foram ganhando força na Europa ao longo da década de
1920. De forma geral, os fascismos têm as seguintes características:
 Antidemocracia: não acreditam na igualdade política e social nem na capacidade das pessoas em participar livre e

ativamente das decisões coletivas. Acham dispensáveis os mecanismos políticos formais como eleições e
parlamentos.

 Anticomunismo/antissocialismo: contrários às ideias e práticas comunistas, socialistas e/ou marxistas, assim como
combatem os ideais da Revolução Russa e suas repercussões (o crescimento dos partidos comunistas na Europa,
por exemplo).

 Antiliberalismo: não aceitam as liberdades individuais, sociais e na economia.
 Estado autoritário: através das instituições e governos, o Estado, para os fascistas, deve controlar a sociedade em

seus vários aspectos, usando força e violência.
 Militarização da sociedade: além da crença na força e na importância dos armamentos (investimento pesado na

indústria bélica), buscam a militarização no sentido da hierarquia, ordem, disciplina e uniformidade na sociedade em
geral.

 Nacionalismo extremo e xenofobia: para os fascistas, a nação deveria ser a ideia que liga toda a sociedade; ela
estaria acima de tudo e a noção de indivíduo perde valor; e os estrangeiros devem ser vistos com desconfiança ou ,
até mesmo, com ódio.

 Aniquilação de minorias/alteridades: muitos grupos (ditos “impuros”) são odiados, perseguidos, presos, expulsos
e/ou mortos pelos fascistas: judeus, homossexuais, comunistas/socialistas, pessoas com deficiências físicas e
mentais, ciganos, negros, “testemunhas de Jeová” (no caso da Alemanha nazista), dentre outros que ameaçariam a
nacionalidade e a “pureza racial”.

 Líder carismático incontestável: o líder, para os fascistas, simboliza, representa, encarna a nação/raça e é
referência de virtudes e altivez política.

A partir da década de 1920, os fascismos cresceram na Europa e os partidos e
movimentos fascistas conseguiram arregimentar uma quantidade imensa de
seguidores tanto nas classes trabalhadoras quanto nas classes médias.
Dentre esses seguidores estariam os desempregados, miseráveis, desiludidos,
arrasados e recalcados.

Dessa forma, os fascistas chegaram ao poder e afirmaram-se em governos. Os
principais foram o da Itália (a partir de 1922), com Benito Mussolini, e na
Alemanha (a partir de 1933), com Adolf Hitler.

Mussolini, ex-combatente na guerra e que havia trabalhado como jornalista,
passou a se destacar como uma liderança política que criticava os demais governos
e os socialistas. Com discurso autoritário, nacionalista, xenófobo e contra as
minorias que, segundo ele, atrapalhavam o crescimento da Itália (judeus, ciganos,
etc.), ampliou sua base de apoio e criou, em 1921, o Partido Fascista Italiano. No
ano seguinte, Mussolini já era um líder político italiano.

Por sua vez, Hitler, no início dos anos 1920, criou o Partido Nacional-
Socialista dos Trabalhadores Alemães (o Partido Nazista, daí o termo “nazismo”).
Permaneceu preso por um tempo após ter liderado os nazistas (não é incorreto
mencionar o nazismo como o fascismo alemão nem os nazistas como fascistas
alemães), em 1923, uma tentativa de golpe de Estado

Em 1933, foi nomeado chanceler (equivalente a um primeiro-ministro na
Alemanha) e passou a chefiar o governo. No ano seguinte, com a morte do
presidente Paul von Hindemburg, Hitler assumiu todos os poderes no país e
instaurou o terceiro Reich.

Ao lado, Mussolini (à esquerda) e Hitler
durante uma visita daquele à cidade alemã 
de Munique, em 1937. Acervo United 
States Holocaust Memorial Museum.
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Além das afinidades ideológicas de governos fascistas, Alemanha e Itália estabeleceram pacto de aliança desde
1936, formando o eixo Roma-Berlim. Com interesses expansionistas no leste asiático (onde rivalizavam com os
soviéticos), os japoneses se juntaram aos países citados acima, criando, assim, o Eixo Roma-Berlim-Tóquio.

Logo, surgiram dois blocos: de um lado, o Eixo, com Alemanha, Itália e Japão (e seus parceiros); do outro, os
Aliados: Inglaterra e França (posteriormente, União Soviética, Estados Unidos e outros, incluindo o Brasil).

Assim, os conflitos se desenrolaram em escala global, a partir das ações expansionistas alemãs. Em 1938,
anexaram a Áustria e a região dos Sudetos (na antiga Tchecoslováquia, atualmente dois países distintos: República
Tcheca e Eslováquia) e, em 1939, invadiram a Polônia (o “estopim” da guerra).

A Segunda Guerra Mundial foi um conflito marcado pelo dinamismo e pelas novas tecnologias em armamento:
tanques e armas mais destruidoras, forças aéreas mais bem estruturadas e armadas, sobretudo, a bomba atômica.
Dessa forma, as fases da guerra podem ser caracterizadas assim:
 Primeira Fase (1939-1942): ofensiva do Eixo, sobretudo da Alemanha com sua blitzkrieg ou “guerra relâmpago”,
ocupando rapidamente o centro da Europa, incluindo a França (que tentou invadir as ilhas britânicas), e chegando ao
leste europeu, conseguindo ocupar parte do território soviético. Nesse período, os japoneses atacaram a base naval
estadunidense de Pearl Harbour, no Havaí, fato que determinou a entrada dos EUA no conflito.
 Segunda Fase (1943-1945): contraofensiva dos Aliados a partir de três frentes: a) pelo norte da França, com
forças britânicas e estadunidenses (nesse contexto acontece o chamado “dia D”, o desembarque das tropas aliadas
no norte da França); b) norte da África e sul da Itália (foi nessa frente que a Força Expedicionária Brasileira – FEB –
participou junto às forças estadunidenses); e c) leste da europeu, com o avanço maciço dos soviéticos.

Dessa forma, os Aliados cercaram e derrotaram as forças do Eixo, com soviéticos (os primeiros a chegar)
britânicos e estadunidenses alcançando Berlim e conseguindo a rendição dos alemães, em maio de 1945.

12. Os governos fascistas (Itália e Alemanha) adotaram políticas de calar seus opositores, perseguir, prender,
expulsar e exterminar determinadas pessoas/grupos.

As fotos acima demonstram isso. À esquerda, um gueto em Varsóvia, capital da Polônia, bairro fechado 
destinado aos “indesejáveis”, sobretudo aos judeus. À direita, o campo de extermínio de Auschwitz (também na 
Polônia). O “crime” dessas pessoas era simplesmente ser. Ser judeu, comunista, cigano, homossexual, pessoa 
com deficiência.

Reflita sobre a gravidade dessas situações e construa um pequeno texto em seu caderno tendo como base os 
seguintes questionamentos: por que os fascistas faziam isso? O que você acha desses procedimentos dos 
governos fascistas? Existe algo parecido nos dias de hoje?

A Segunda Guerra Mundial matou cerca de 17 milhões de
combatentes e 22 milhões de civis. No Japão, o mundo assistiria
a um horripilante fato: o lançamento, pelos Estados Unidos, de
duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki
(respectivamente, foto à esquerda e à direita da imagem ao lado).
A tecnologia que produzia energia a partir da fissão do núcleo do
átomo, a tecnologia nuclear, era ainda pouco explorada.
Morreram cerca de 200 mil pessoas nas duas cidades. tp

s:
//c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

tp
s:

//c
om

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

tp
s:

//c
om

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   124MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   124 23/07/2021   17:29:4623/07/2021   17:29:46



124
124

124

HI
ST

ÓR
IA

· 2
º S

EM
ES

TR
E 

/ 2
02

1 ·
 9º

 A
NO ASCENÇÃO DOS FASCISMOS E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945).

Com o final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Europa estava devastada. Os países estavam
economicamente arrasados. Além da destruição material, em razão dos profundos problemas econômicos, e dos milhões
de mortos, existia também uma sensação quase generalizada de uma derrota moral, de desamparo e desesperança.

Foi nesse cenário e momento que surgiram os fascismos, um fenômeno político amplo e complexo, que tenta se
enraizar nas várias dimensões da vida humana. Com discurso extremista (de extrema-direita), amparado na violência, os
discursos, práticas, grupos, movimentos e partidos fascistas foram ganhando força na Europa ao longo da década de
1920. De forma geral, os fascismos têm as seguintes características:
 Antidemocracia: não acreditam na igualdade política e social nem na capacidade das pessoas em participar livre e

ativamente das decisões coletivas. Acham dispensáveis os mecanismos políticos formais como eleições e
parlamentos.

 Anticomunismo/antissocialismo: contrários às ideias e práticas comunistas, socialistas e/ou marxistas, assim como
combatem os ideais da Revolução Russa e suas repercussões (o crescimento dos partidos comunistas na Europa,
por exemplo).

 Antiliberalismo: não aceitam as liberdades individuais, sociais e na economia.
 Estado autoritário: através das instituições e governos, o Estado, para os fascistas, deve controlar a sociedade em

seus vários aspectos, usando força e violência.
 Militarização da sociedade: além da crença na força e na importância dos armamentos (investimento pesado na

indústria bélica), buscam a militarização no sentido da hierarquia, ordem, disciplina e uniformidade na sociedade em
geral.

 Nacionalismo extremo e xenofobia: para os fascistas, a nação deveria ser a ideia que liga toda a sociedade; ela
estaria acima de tudo e a noção de indivíduo perde valor; e os estrangeiros devem ser vistos com desconfiança ou ,
até mesmo, com ódio.

 Aniquilação de minorias/alteridades: muitos grupos (ditos “impuros”) são odiados, perseguidos, presos, expulsos
e/ou mortos pelos fascistas: judeus, homossexuais, comunistas/socialistas, pessoas com deficiências físicas e
mentais, ciganos, negros, “testemunhas de Jeová” (no caso da Alemanha nazista), dentre outros que ameaçariam a
nacionalidade e a “pureza racial”.

 Líder carismático incontestável: o líder, para os fascistas, simboliza, representa, encarna a nação/raça e é
referência de virtudes e altivez política.

A partir da década de 1920, os fascismos cresceram na Europa e os partidos e
movimentos fascistas conseguiram arregimentar uma quantidade imensa de
seguidores tanto nas classes trabalhadoras quanto nas classes médias.
Dentre esses seguidores estariam os desempregados, miseráveis, desiludidos,
arrasados e recalcados.

Dessa forma, os fascistas chegaram ao poder e afirmaram-se em governos. Os
principais foram o da Itália (a partir de 1922), com Benito Mussolini, e na
Alemanha (a partir de 1933), com Adolf Hitler.

Mussolini, ex-combatente na guerra e que havia trabalhado como jornalista,
passou a se destacar como uma liderança política que criticava os demais governos
e os socialistas. Com discurso autoritário, nacionalista, xenófobo e contra as
minorias que, segundo ele, atrapalhavam o crescimento da Itália (judeus, ciganos,
etc.), ampliou sua base de apoio e criou, em 1921, o Partido Fascista Italiano. No
ano seguinte, Mussolini já era um líder político italiano.

Por sua vez, Hitler, no início dos anos 1920, criou o Partido Nacional-
Socialista dos Trabalhadores Alemães (o Partido Nazista, daí o termo “nazismo”).
Permaneceu preso por um tempo após ter liderado os nazistas (não é incorreto
mencionar o nazismo como o fascismo alemão nem os nazistas como fascistas
alemães), em 1923, uma tentativa de golpe de Estado

Em 1933, foi nomeado chanceler (equivalente a um primeiro-ministro na
Alemanha) e passou a chefiar o governo. No ano seguinte, com a morte do
presidente Paul von Hindemburg, Hitler assumiu todos os poderes no país e
instaurou o terceiro Reich.

Ao lado, Mussolini (à esquerda) e Hitler 
durante uma visita daquele à cidade alemã 
de Munique, em 1937. Acervo United 
States Holocaust Memorial Museum.
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Além das afinidades ideológicas de governos fascistas, Alemanha e Itália estabeleceram pacto de aliança desde
1936, formando o eixo Roma-Berlim. Com interesses expansionistas no leste asiático (onde rivalizavam com os
soviéticos), os japoneses se juntaram aos países citados acima, criando, assim, o Eixo Roma-Berlim-Tóquio.

Logo, surgiram dois blocos: de um lado, o Eixo, com Alemanha, Itália e Japão (e seus parceiros); do outro, os
Aliados: Inglaterra e França (posteriormente, União Soviética, Estados Unidos e outros, incluindo o Brasil).

Assim, os conflitos se desenrolaram em escala global, a partir das ações expansionistas alemãs. Em 1938,
anexaram a Áustria e a região dos Sudetos (na antiga Tchecoslováquia, atualmente dois países distintos: República
Tcheca e Eslováquia) e, em 1939, invadiram a Polônia (o “estopim” da guerra).

A Segunda Guerra Mundial foi um conflito marcado pelo dinamismo e pelas novas tecnologias em armamento:
tanques e armas mais destruidoras, forças aéreas mais bem estruturadas e armadas, sobretudo, a bomba atômica.
Dessa forma, as fases da guerra podem ser caracterizadas assim:
 Primeira Fase (1939-1942): ofensiva do Eixo, sobretudo da Alemanha com sua blitzkrieg ou “guerra relâmpago”,
ocupando rapidamente o centro da Europa, incluindo a França (que tentou invadir as ilhas britânicas), e chegando ao
leste europeu, conseguindo ocupar parte do território soviético. Nesse período, os japoneses atacaram a base naval
estadunidense de Pearl Harbour, no Havaí, fato que determinou a entrada dos EUA no conflito.
 Segunda Fase (1943-1945): contraofensiva dos Aliados a partir de três frentes: a) pelo norte da França, com
forças britânicas e estadunidenses (nesse contexto acontece o chamado “dia D”, o desembarque das tropas aliadas
no norte da França); b) norte da África e sul da Itália (foi nessa frente que a Força Expedicionária Brasileira – FEB –
participou junto às forças estadunidenses); e c) leste da europeu, com o avanço maciço dos soviéticos.

Dessa forma, os Aliados cercaram e derrotaram as forças do Eixo, com soviéticos (os primeiros a chegar)
britânicos e estadunidenses alcançando Berlim e conseguindo a rendição dos alemães, em maio de 1945.

12. Os governos fascistas (Itália e Alemanha) adotaram políticas de calar seus opositores, perseguir, prender,
expulsar e exterminar determinadas pessoas/grupos.

As fotos acima demonstram isso. À esquerda, um gueto em Varsóvia, (capital da Polônia), bairro fechado
destinado aos “indesejáveis”, sobretudo aos judeus. À direita, o campo de extermínio de Auschwitz (também na
Polônia). O “crime” dessas pessoas era simplesmente ser. Ser judeu, comunista, cigano, homossexual, pessoa
com deficiência.

Reflita sobre a gravidade dessas situações e construa um pequeno texto em seu caderno tendo como base os
seguintes questionamentos: por que os fascistas faziam isso? O que você acha desses procedimentos dos
governos fascistas? Existe algo parecido nos dias de hoje?

A Segunda Guerra Mundial matou cerca de 17 milhões de
combatentes e 22 milhões de civis. No Japão, o mundo assistiria
a um horripilante fato: o lançamento, pelos Estados Unidos, de
duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki
(respectivamente, foto à esquerda e à direita da imagem ao lado).
A tecnologia que produzia energia a partir da fissão do núcleo do
átomo, a tecnologia nuclear, era ainda pouco explorada.
Morreram cerca de 200 mil pessoas nas duas cidades. tp
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O ASCENÇÃO DOS FASCISMOS E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945).

Com o final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Europa estava devastada. Os países estavam
economicamente arrasados. Além da destruição material, em razão dos profundos problemas econômicos, e dos milhões
de mortos, existia também uma sensação quase generalizada de uma derrota moral, de desamparo e desesperança.

Foi nesse cenário e momento que surgiram os fascismos, um fenômeno político amplo e complexo, que tenta se
enraizar nas várias dimensões da vida humana. Com discurso extremista (de extrema-direita), amparado na violência, os
discursos, práticas, grupos, movimentos e partidos fascistas foram ganhando força na Europa ao longo da década de
1920. De forma geral, os fascismos têm as seguintes características:
 Antidemocracia: não acreditam na igualdade política e social nem na capacidade das pessoas em participar livre e

ativamente das decisões coletivas. Acham dispensáveis os mecanismos políticos formais como eleições e
parlamentos.

 Anticomunismo/antissocialismo: contrários às ideias e práticas comunistas, socialistas e/ou marxistas, assim como
combatem os ideais da Revolução Russa e suas repercussões (o crescimento dos partidos comunistas na Europa,
por exemplo).

 Antiliberalismo: não aceitam as liberdades individuais, sociais e na economia.
 Estado autoritário: através das instituições e governos, o Estado, para os fascistas, deve controlar a sociedade em

seus vários aspectos, usando força e violência.
 Militarização da sociedade: além da crença na força e na importância dos armamentos (investimento pesado na

indústria bélica), buscam a militarização no sentido da hierarquia, ordem, disciplina e uniformidade na sociedade em
geral.

 Nacionalismo extremo e xenofobia: para os fascistas, a nação deveria ser a ideia que liga toda a sociedade; ela
estaria acima de tudo e a noção de indivíduo perde valor; e os estrangeiros devem ser vistos com desconfiança ou ,
até mesmo, com ódio.

 Aniquilação de minorias/alteridades: muitos grupos (ditos “impuros”) são odiados, perseguidos, presos, expulsos
e/ou mortos pelos fascistas: judeus, homossexuais, comunistas/socialistas, pessoas com deficiências físicas e
mentais, ciganos, negros, “testemunhas de Jeová” (no caso da Alemanha nazista), dentre outros que ameaçariam a
nacionalidade e a “pureza racial”.

 Líder carismático incontestável: o líder, para os fascistas, simboliza, representa, encarna a nação/raça e é
referência de virtudes e altivez política.

A partir da década de 1920, os fascismos cresceram na Europa e os partidos e
movimentos fascistas conseguiram arregimentar uma quantidade imensa de
seguidores tanto nas classes trabalhadoras quanto nas classes médias.
Dentre esses seguidores estariam os desempregados, miseráveis, desiludidos,
arrasados e recalcados.

Dessa forma, os fascistas chegaram ao poder e afirmaram-se em governos. Os
principais foram o da Itália (a partir de 1922), com Benito Mussolini, e na
Alemanha (a partir de 1933), com Adolf Hitler.

Mussolini, ex-combatente na guerra e que havia trabalhado como jornalista,
passou a se destacar como uma liderança política que criticava os demais governos
e os socialistas. Com discurso autoritário, nacionalista, xenófobo e contra as
minorias que, segundo ele, atrapalhavam o crescimento da Itália (judeus, ciganos,
etc.), ampliou sua base de apoio e criou, em 1921, o Partido Fascista Italiano. No
ano seguinte, Mussolini já era um líder político italiano.

Por sua vez, Hitler, no início dos anos 1920, criou o Partido Nacional-
Socialista dos Trabalhadores Alemães (o Partido Nazista, daí o termo “nazismo”).
Permaneceu preso por um tempo após ter liderado os nazistas (não é incorreto
mencionar o nazismo como o fascismo alemão nem os nazistas como fascistas
alemães), em 1923, uma tentativa de golpe de Estado

Em 1933, foi nomeado chanceler (equivalente a um primeiro-ministro na
Alemanha) e passou a chefiar o governo. No ano seguinte, com a morte do
presidente Paul von Hindemburg, Hitler assumiu todos os poderes no país e
instaurou o terceiro Reich.

Ao lado, Mussolini (à esquerda) e Hitler
durante uma visita daquele à cidade alemã 
de Munique, em 1937. Acervo United 
States Holocaust Memorial Museum.
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Além das afinidades ideológicas de governos fascistas, Alemanha e Itália estabeleceram pacto de aliança desde
1936, formando o eixo Roma-Berlim. Com interesses expansionistas no leste asiático (onde rivalizavam com os
soviéticos), os japoneses se juntaram aos países citados acima, criando, assim, o Eixo Roma-Berlim-Tóquio.

Logo, surgiram dois blocos: de um lado, o Eixo, com Alemanha, Itália e Japão (e seus parceiros); do outro, os
Aliados: Inglaterra e França (posteriormente, União Soviética, Estados Unidos e outros, incluindo o Brasil).

Assim, os conflitos se desenrolaram em escala global, a partir das ações expansionistas alemãs. Em 1938,
anexaram a Áustria e a região dos Sudetos (na antiga Tchecoslováquia, atualmente dois países distintos: República
Tcheca e Eslováquia) e, em 1939, invadiram a Polônia (o “estopim” da guerra).

A Segunda Guerra Mundial foi um conflito marcado pelo dinamismo e pelas novas tecnologias em armamento:
tanques e armas mais destruidoras, forças aéreas mais bem estruturadas e armadas, sobretudo, a bomba atômica.
Dessa forma, as fases da guerra podem ser caracterizadas assim:
 Primeira Fase (1939-1942): ofensiva do Eixo, sobretudo da Alemanha com sua blitzkrieg ou “guerra relâmpago”,
ocupando rapidamente o centro da Europa, incluindo a França (que tentou invadir as ilhas britânicas), e chegando ao
leste europeu, conseguindo ocupar parte do território soviético. Nesse período, os japoneses atacaram a base naval
estadunidense de Pearl Harbour, no Havaí, fato que determinou a entrada dos EUA no conflito.
 Segunda Fase (1943-1945): contraofensiva dos Aliados a partir de três frentes: a) pelo norte da França, com
forças britânicas e estadunidenses (nesse contexto acontece o chamado “dia D”, o desembarque das tropas aliadas
no norte da França); b) norte da África e sul da Itália (foi nessa frente que a Força Expedicionária Brasileira – FEB –
participou junto às forças estadunidenses); e c) leste da europeu, com o avanço maciço dos soviéticos.

Dessa forma, os Aliados cercaram e derrotaram as forças do Eixo, com soviéticos (os primeiros a chegar)
britânicos e estadunidenses alcançando Berlim e conseguindo a rendição dos alemães, em maio de 1945.

12. Os governos fascistas (Itália e Alemanha) adotaram políticas de calar seus opositores, perseguir, prender,
expulsar e exterminar determinadas pessoas/grupos.

As fotos acima demonstram isso. À esquerda, um gueto em Varsóvia, capital da Polônia, bairro fechado 
destinado aos “indesejáveis”, sobretudo aos judeus. À direita, o campo de extermínio de Auschwitz (também na 
Polônia). O “crime” dessas pessoas era simplesmente ser. Ser judeu, comunista, cigano, homossexual, pessoa 
com deficiência.

Reflita sobre a gravidade dessas situações e construa um pequeno texto em seu caderno tendo como base os 
seguintes questionamentos: por que os fascistas faziam isso? O que você acha desses procedimentos dos 
governos fascistas? Existe algo parecido nos dias de hoje?

A Segunda Guerra Mundial matou cerca de 17 milhões de
combatentes e 22 milhões de civis. No Japão, o mundo assistiria
a um horripilante fato: o lançamento, pelos Estados Unidos, de
duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki
(respectivamente, foto à esquerda e à direita da imagem ao lado).
A tecnologia que produzia energia a partir da fissão do núcleo do
átomo, a tecnologia nuclear, era ainda pouco explorada.
Morreram cerca de 200 mil pessoas nas duas cidades. tp
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NO A ESTRUTURAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS (ONU).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a derrota dos governos fascistas a Itália fascista e a Alemanha 
nazista, a comunidade internacional se viu abismada com a destruição causada pelo conflito: países devastados, 
economias em frangalhos, o uso das bombas atômicas no Japão e dezenas de milhões de mortos (combatentes e civis). 
As atrocidades cometidas pelos governos fascistas (perseguições, prisões, expulsões, guetos, assassinatos, os campos 
de concentração, trabalhos forçados e campos de extermínio) geraram a necessidade, entre vários países, de se criar 
algo para impedir a repetição desses acontecimentos e evitar conflitos futuros.

Assim, surgiram vários encontros e acordos foram assinados por várias nações que se comprometiam com a 
construção de um mundo calcado na paz e na segurança internacional. Dentre esses acordos, podemos citar: a 
Declaração do Palácio de St. James (1941), a Carta do Atlântico (1941), Declaração das Nações Unidas (1942), onde se 
cunhou o termo Nações Unidas, as conferências de Moscou e de Teerã (1943) e os encontros em Dumbarton Oaks e 
Yalta (1944 e 1945, respectivamente).

Em junho de 1945, cinquenta países, entre eles o Brasil, reuniram-se na Conferência sobre Organização Internacional, 
na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Nessa conferência foi criada e assinada a Carta das Nações Unidas, 
documento que deu origem à Organização das Nações Unidas (ONU), que só passou a existir oficialmente em 24 de 
outubro de 1945 (dia celebrado até hoje em várias partes do mundo, como o Dia das Nações Unidas).

À esquerda, símbolo da Organização das Nações Unidas (ONU), que teve 
seu uso aprovado em dezembro de 1946.

À direita, sua sede na cidade de Nova York, EUA, em 
fotografia de Perry Planet, de 2009.
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Em 1948, portanto três anos após a fundação da ONU, ainda impactadas pelas atrocidades da Segunda Guerra e com
a perspectiva de criar mecanismos de manutenção prolongada da paz, foi criada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. O referido documento é um marco na determinação e proteção dos direitos básicos dos seres humanos.

Portanto, os direitos humanos são aqueles inerentes a todos os humanos independente de raça/etnia, sexo,
nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outro tipo de distinção. São alguns direitos humanos: o direito à vida e à
liberdade, à liberdade de expressão e opinião, à educação, dentre outros mais. Esses e outros direitos estão dispostos e
afirmados nos trinta artigos da Declaração, aprovada pela ONU em 1948.

A partir de então, foi construída uma tendência internacional em incorporar as diretrizes da Declaração Universal dos
Direitos Humanos às legislações nacionais, criando um ordenamento jurídico internacional baseado nos princípios de
paz, respeito, igualdade e garantia de direitos básicos às pessoas. A atual Constituição do Brasil (1988) incluiu esses
princípios em seus textos como, por exemplo, em seu artigo 5º que diz serem os cidadãos “todos iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza”.

13. Observe alguns artigos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos abaixo e responda, em seu caderno, às
questões a seguir.

“Art. III Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.
“Art. V Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano
ou degradante”.
“Art. IX Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado”.

Após analisá-los, você pode identificar, na nossa sociedade, algum desrespeito ou
violação a esses direitos humanos universais citados acima? Quais? 127127127
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A DEMOCRACIA VOLTOU? VARGAS VOLTOU, “NOS BRAÇOS DO POVO”.
O governo de Eurico Gaspar Dutra é analisado como o governo que reestabeleceu a democracia no Brasil após o

Estado Novo. Ele chegou ao poder através do voto, em uma eleição com participação pluripartidária (existência e
disputa entre vários partidos políticos). Os deputados eleitos nessa mesma eleição eram constituintes, ou seja, seriam
responsáveis em elaborar uma nova Constituição para o país. Ela entrou em vigor em 1946.

Dutra manteve o Brasil, no contexto da Guerra Fria, sob forte influência dos Estados Unidos. Em 1947, o país
rompeu relações diplomáticas com a União Soviética (URSS), colocou o Partido Comunista Brasileiro (PCB) na
ilegalidade e, em 1948, cassou os deputados e senadores do Partido Comunista Brasileiro. Jorge Amado, Luiz Carlos
Prestes e Carlos Marighella, por exemplo, foram cassados. Eleitos pela população, eles haviam participado da
elaboração da Constituição.

Na foto acima, à esquerda, Getúlio Vargas. À direita, o general
Eurico Dutra. Eles foram, durante um curto tempo, aliados e 
opositores em situações políticas diferentes.

GUERRA FRIA: radicalização
das tensões entre EUA (capitalismo)

e URSS (comunismo), no pós 2ª 
Guerra. Formaram-se áreas de 

influência (blocos de países) dos dois
lados que, ao longo de décadas,
enfrentaram-se em conflitos de

diversos tipos, incluindo armados.
Não houve conflito direto entre EUA e 
URSS. Você estudará adiante o tema 

Guerra Fria com mais detalhes.

14. Jorge Amado (foto ao lado) era deputado federal e foi cassado no governo de Dutra. Ele foi
um dos grandes escritores brasileiros, com obras reconhecidas aqui e no exterior. Faça uma
pequena pesquisa biográfica sobre Jorge Amado e busque, também, os nomes de alguns de
seus livros. Você já leu algum deles? Registre em seu caderno.ht
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Retrato do velho
(Haroldo Lobo/Marino Pinto)

Bota o retrato do velho outra 
vez
Bota no mesmo lugar
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar

Eu já botei o meu
E tu, não vai botar?
Já enfeitei o meu
E tu vais enfeitar ?
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar

Fonte: https://www.letras.mus.br/haroldo-
lobo/691758/.

Para ouvir a
música, mire seu
telefone no QR
code abaixo ou
acesse o link ao
lado.

Como vimos, Getúlio Vargas (foto ao lado) já
ocupara antes a presidência do Brasil, entre 1930 e
1945, de várias formas. Em 1951, chegou à presidência
sendo eleito democraticamente: assumiu o cargo “nos
braços do povo”, como dizia sua campanha
presidencial no ano anterior.

Vargas fez um governo de caráter nacionalista,
tentando equilibrar os desejos das classes
trabalhadoras e dos grupos que o apoiaram a chegar
ao poder (as elites). Valorizou o salário mínimo e
diminuiu a intervenção nos sindicatos, realizada no
governo anterior (Dutra). Criou instituições que visavam
ao desenvolvimento nacional, sem abrir mão da entrada
de investimentos estrangeiros. São exemplos disso, a
fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE) e da Petrobras (o Estado brasileiro
teria o monopólio da exploração do petróleo).
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UNIDAS (ONU).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a derrota dos governos fascistas (a Itália fascista e a Alemanha
nazista), a comunidade internacional se viu abismada com a destruição causada pelo conflito: países devastados,
economias em frangalhos, o uso das bombas atômicas no Japão e dezenas de milhões de mortos (combatentes e civis).
As atrocidades cometidas pelos governos fascistas (perseguições, prisões, expulsões, guetos, assassinatos, os campos
de concentração, trabalhos forçados e de extermínio) geraram a necessidade, entre vários países, de se criar algo para
impedir a repetição desses acontecimentos e evitar conflitos futuros.

Assim, surgiram vários encontros e acordos foram assinados por várias nações que se comprometiam com a
construção de um mundo calcado na paz e na segurança internacional. Dentre esses acordos, podemos citar: a
Declaração do Palácio de St. James (1941), a Carta do Atlântico (1941), Declaração das Nações Unidas (1942), onde se
cunhou o termo Nações Unidas, as conferências de Moscou e de Teerã (1943) e os encontros em Dumbarton Oaks e
Yalta (1944 e 1945, respectivamente).

Em junho de 1945, cinquenta países (entre eles o Brasil) reuniram-se na Conferência sobre Organização Internacional,
na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Nessa conferência foi criada e assinada a Carta das Nações Unidas,
documento que deu origem à Organização das Nações Unidas (ONU), que só passou a existir oficialmente em 24 de
outubro de 1945 (dia celebrado até hoje em várias partes do mundo, como o Dia das Nações Unidas).

À esquerda, símbolo da Organização das Nações Unidas (ONU), que teve 
seu uso aprovado em dezembro de 1946.

À direita, sua sede na cidade de Nova York, EUA, em
fotografia de Perry Planet, de 2009.
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Em 1948, portanto três anos após a fundação da ONU, ainda impactadas pelas atrocidades da Segunda Guerra e com
a perspectiva de criar mecanismos de manutenção prolongada da paz, foi criada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. O referido documento é um marco na determinação e proteção dos direitos básicos dos seres humanos.

Portanto, os direitos humanos são aqueles inerentes a todos os humanos independente de raça/etnia, sexo,
nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outro tipo de distinção. São alguns direitos humanos: o direito à vida e à
liberdade, à liberdade de expressão e opinião, à educação, dentre outros mais. Esses e outros direitos estão dispostos e
afirmados nos trinta artigos da Declaração, aprovada pela ONU em 1948.

A partir de então, foi construída uma tendência internacional em incorporar as diretrizes da Declaração Universal dos
Direitos Humanos às legislações nacionais, criando um ordenamento jurídico internacional baseado nos princípios de
paz, respeito, igualdade e garantia de direitos básicos às pessoas. A atual Constituição do Brasil (1988) incluiu esses
princípios em seus textos como, por exemplo, em seu artigo 5º que diz serem os cidadãos “todos iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza”.

13. Observe alguns artigos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos abaixo e responda, em seu caderno, às
questões a seguir.

“Art. III Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.
“Art. V Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano
ou degradante”.
“Art. IX Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado”.

Após analisá-los, você pode identificar, na nossa sociedade, algum desrespeito ou
violação a esses direitos humanos universais citados acima? Quais? 127127127
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O governo de Eurico Gaspar Dutra é analisado como o governo que reestabeleceu a democracia no Brasil após o
Estado Novo. Ele chegou ao poder através do voto, em uma eleição com participação pluripartidária (existência e
disputa entre vários partidos políticos). Os deputados eleitos nessa mesma eleição eram constituintes, ou seja, seriam
responsáveis em elaborar uma nova Constituição para o país. Ela entrou em vigor em 1946.

Dutra manteve o Brasil, no contexto da Guerra Fria, sob forte influência dos Estados Unidos. Em 1947, o país
rompeu relações diplomáticas com a União Soviética (URSS), colocou o Partido Comunista Brasileiro (PCB) na
ilegalidade e, em 1948, cassou os deputados e senadores do Partido Comunista Brasileiro. Jorge Amado, Luiz Carlos
Prestes e Carlos Marighella, por exemplo, foram cassados. Eleitos pela população, eles haviam participado da
elaboração da Constituição.

Na foto acima, à esquerda, Getúlio Vargas. À direita, o general 
Eurico Dutra. Eles foram, durante um curto tempo, aliados e 
opositores em situações políticas diferentes.

GUERRA FRIA: radicalização 
das tensões entre EUA (capitalismo) 

e URSS (comunismo), no pós 2ª 
Guerra. Formaram-se áreas de 

influência (blocos de países) dos dois 
lados que, ao longo de décadas, 
enfrentaram-se em conflitos de 

diversos tipos, incluindo armados. 
Não houve conflito direto entre EUA e 
URSS. Você estudará adiante o tema 

Guerra Fria com mais detalhes.

14. Jorge Amado (foto ao lado) era deputado federal e foi cassado no governo de Dutra. Ele foi
um dos grandes escritores brasileiros, com obras reconhecidas aqui e no exterior. Faça uma
pequena pesquisa biográfica sobre Jorge Amado e busque, também, os nomes de alguns de
seus livros. Você já leu algum deles? Registre em seu caderno.ht
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Retrato do velho
(Haroldo Lobo/Marino Pinto)

Bota o retrato do velho outra 
vez
Bota no mesmo lugar
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar

Eu já botei o meu
E tu, não vai botar?
Já enfeitei o meu
E tu vais enfeitar ?
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar

Fonte: https://www.letras.mus.br/haroldo-
lobo/691758/.

Para ouvir a
música, mire seu
telefone no QR
code abaixo ou
acesse o link ao
lado.

Como vimos, Getúlio Vargas (foto ao lado) já
ocupara antes a presidência do Brasil, entre 1930 e
1945, de várias formas. Em 1951, chegou à presidência
sendo eleito democraticamente: assumiu o cargo “nos
braços do povo”, como dizia sua campanha
presidencial no ano anterior.

Vargas fez um governo de caráter nacionalista,
tentando equilibrar os desejos das classes
trabalhadoras e dos grupos que o apoiaram a chegar
ao poder (as elites). Valorizou o salário mínimo e
diminuiu a intervenção nos sindicatos, realizada no
governo anterior (Dutra). Criou instituições que visavam
ao desenvolvimento nacional, sem abrir mão da entrada
de investimentos estrangeiros. São exemplos disso, a
fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE) e da Petrobras (o Estado brasileiro
teria o monopólio da exploração do petróleo).
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UNIDAS (ONU).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a derrota dos governos fascistas a Itália fascista e a Alemanha 
nazista, a comunidade internacional se viu abismada com a destruição causada pelo conflito: países devastados, 
economias em frangalhos, o uso das bombas atômicas no Japão e dezenas de milhões de mortos (combatentes e civis). 
As atrocidades cometidas pelos governos fascistas (perseguições, prisões, expulsões, guetos, assassinatos, os campos 
de concentração, trabalhos forçados e campos de extermínio) geraram a necessidade, entre vários países, de se criar 
algo para impedir a repetição desses acontecimentos e evitar conflitos futuros.

Assim, surgiram vários encontros e acordos foram assinados por várias nações que se comprometiam com a 
construção de um mundo calcado na paz e na segurança internacional. Dentre esses acordos, podemos citar: a 
Declaração do Palácio de St. James (1941), a Carta do Atlântico (1941), Declaração das Nações Unidas (1942), onde se 
cunhou o termo Nações Unidas, as conferências de Moscou e de Teerã (1943) e os encontros em Dumbarton Oaks e 
Yalta (1944 e 1945, respectivamente).

Em junho de 1945, cinquenta países, entre eles o Brasil, reuniram-se na Conferência sobre Organização Internacional, 
na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Nessa conferência foi criada e assinada a Carta das Nações Unidas, 
documento que deu origem à Organização das Nações Unidas (ONU), que só passou a existir oficialmente em 24 de 
outubro de 1945 (dia celebrado até hoje em várias partes do mundo, como o Dia das Nações Unidas).

À esquerda, símbolo da Organização das Nações Unidas (ONU), que teve 
seu uso aprovado em dezembro de 1946.

À direita, sua sede na cidade de Nova York, EUA, em 
fotografia de Perry Planet, de 2009.
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Em 1948, portanto três anos após a fundação da ONU, ainda impactadas pelas atrocidades da Segunda Guerra e com
a perspectiva de criar mecanismos de manutenção prolongada da paz, foi criada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. O referido documento é um marco na determinação e proteção dos direitos básicos dos seres humanos.

Portanto, os direitos humanos são aqueles inerentes a todos os humanos independente de raça/etnia, sexo,
nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outro tipo de distinção. São alguns direitos humanos: o direito à vida e à
liberdade, à liberdade de expressão e opinião, à educação, dentre outros mais. Esses e outros direitos estão dispostos e
afirmados nos trinta artigos da Declaração, aprovada pela ONU em 1948.

A partir de então, foi construída uma tendência internacional em incorporar as diretrizes da Declaração Universal dos
Direitos Humanos às legislações nacionais, criando um ordenamento jurídico internacional baseado nos princípios de
paz, respeito, igualdade e garantia de direitos básicos às pessoas. A atual Constituição do Brasil (1988) incluiu esses
princípios em seus textos como, por exemplo, em seu artigo 5º que diz serem os cidadãos “todos iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza”.

13. Observe alguns artigos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos abaixo e responda, em seu caderno, às
questões a seguir.

“Art. III Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.
“Art. V Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano
ou degradante”.
“Art. IX Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado”.

Após analisá-los, você pode identificar, na nossa sociedade, algum desrespeito ou
violação a esses direitos humanos universais citados acima? Quais? 127127127
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A DEMOCRACIA VOLTOU? VARGAS VOLTOU, “NOS BRAÇOS DO POVO”.
O governo de Eurico Gaspar Dutra é analisado como o governo que reestabeleceu a democracia no Brasil após o

Estado Novo. Ele chegou ao poder através do voto, em uma eleição com participação pluripartidária (existência e
disputa entre vários partidos políticos). Os deputados eleitos nessa mesma eleição eram constituintes, ou seja, seriam
responsáveis em elaborar uma nova Constituição para o país. Ela entrou em vigor em 1946.

Dutra manteve o Brasil, no contexto da Guerra Fria, sob forte influência dos Estados Unidos. Em 1947, o país
rompeu relações diplomáticas com a União Soviética (URSS), colocou o Partido Comunista Brasileiro (PCB) na
ilegalidade e, em 1948, cassou os deputados e senadores do Partido Comunista Brasileiro. Jorge Amado, Luiz Carlos
Prestes e Carlos Marighella, por exemplo, foram cassados. Eleitos pela população, eles haviam participado da
elaboração da Constituição.

Na foto acima, à esquerda, Getúlio Vargas. À direita, o general
Eurico Dutra. Eles foram, durante um curto tempo, aliados e 
opositores em situações políticas diferentes.

GUERRA FRIA: radicalização
das tensões entre EUA (capitalismo)

e URSS (comunismo), no pós 2ª 
Guerra. Formaram-se áreas de 

influência (blocos de países) dos dois
lados que, ao longo de décadas,
enfrentaram-se em conflitos de

diversos tipos, incluindo armados.
Não houve conflito direto entre EUA e 
URSS. Você estudará adiante o tema 

Guerra Fria com mais detalhes.

14. Jorge Amado (foto ao lado) era deputado federal e foi cassado no governo de Dutra. Ele foi
um dos grandes escritores brasileiros, com obras reconhecidas aqui e no exterior. Faça uma
pequena pesquisa biográfica sobre Jorge Amado e busque, também, os nomes de alguns de
seus livros. Você já leu algum deles? Registre em seu caderno.ht

tp
s:

//c
om

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

.

ht
tp

s:
//c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg
.

Retrato do velho
(Haroldo Lobo/Marino Pinto)

Bota o retrato do velho outra 
vez
Bota no mesmo lugar
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar

Eu já botei o meu
E tu, não vai botar?
Já enfeitei o meu
E tu vais enfeitar ?
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar

Fonte: https://www.letras.mus.br/haroldo-
lobo/691758/.

Para ouvir a
música, mire seu
telefone no QR
code abaixo ou
acesse o link ao
lado.

Como vimos, Getúlio Vargas (foto ao lado) já
ocupara antes a presidência do Brasil, entre 1930 e
1945, de várias formas. Em 1951, chegou à presidência
sendo eleito democraticamente: assumiu o cargo “nos
braços do povo”, como dizia sua campanha
presidencial no ano anterior.

Vargas fez um governo de caráter nacionalista,
tentando equilibrar os desejos das classes
trabalhadoras e dos grupos que o apoiaram a chegar
ao poder (as elites). Valorizou o salário mínimo e
diminuiu a intervenção nos sindicatos, realizada no
governo anterior (Dutra). Criou instituições que visavam
ao desenvolvimento nacional, sem abrir mão da entrada
de investimentos estrangeiros. São exemplos disso, a
fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE) e da Petrobras (o Estado brasileiro
teria o monopólio da exploração do petróleo).
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UNIDAS (ONU).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a derrota dos governos fascistas (a Itália fascista e a Alemanha
nazista), a comunidade internacional se viu abismada com a destruição causada pelo conflito: países devastados,
economias em frangalhos, o uso das bombas atômicas no Japão e dezenas de milhões de mortos (combatentes e civis).
As atrocidades cometidas pelos governos fascistas (perseguições, prisões, expulsões, guetos, assassinatos, os campos
de concentração, trabalhos forçados e de extermínio) geraram a necessidade, entre vários países, de se criar algo para
impedir a repetição desses acontecimentos e evitar conflitos futuros.

Assim, surgiram vários encontros e acordos foram assinados por várias nações que se comprometiam com a
construção de um mundo calcado na paz e na segurança internacional. Dentre esses acordos, podemos citar: a
Declaração do Palácio de St. James (1941), a Carta do Atlântico (1941), Declaração das Nações Unidas (1942), onde se
cunhou o termo Nações Unidas, as conferências de Moscou e de Teerã (1943) e os encontros em Dumbarton Oaks e
Yalta (1944 e 1945, respectivamente).

Em junho de 1945, cinquenta países (entre eles o Brasil) reuniram-se na Conferência sobre Organização Internacional,
na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Nessa conferência foi criada e assinada a Carta das Nações Unidas,
documento que deu origem à Organização das Nações Unidas (ONU), que só passou a existir oficialmente em 24 de
outubro de 1945 (dia celebrado até hoje em várias partes do mundo, como o Dia das Nações Unidas).

À esquerda, símbolo da Organização das Nações Unidas (ONU), que teve 
seu uso aprovado em dezembro de 1946.

À direita, sua sede na cidade de Nova York, EUA, em
fotografia de Perry Planet, de 2009.
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Em 1948, portanto três anos após a fundação da ONU, ainda impactadas pelas atrocidades da Segunda Guerra e com
a perspectiva de criar mecanismos de manutenção prolongada da paz, foi criada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. O referido documento é um marco na determinação e proteção dos direitos básicos dos seres humanos.

Portanto, os direitos humanos são aqueles inerentes a todos os humanos independente de raça/etnia, sexo,
nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outro tipo de distinção. São alguns direitos humanos: o direito à vida e à
liberdade, à liberdade de expressão e opinião, à educação, dentre outros mais. Esses e outros direitos estão dispostos e
afirmados nos trinta artigos da Declaração, aprovada pela ONU em 1948.

A partir de então, foi construída uma tendência internacional em incorporar as diretrizes da Declaração Universal dos
Direitos Humanos às legislações nacionais, criando um ordenamento jurídico internacional baseado nos princípios de
paz, respeito, igualdade e garantia de direitos básicos às pessoas. A atual Constituição do Brasil (1988) incluiu esses
princípios em seus textos como, por exemplo, em seu artigo 5º que diz serem os cidadãos “todos iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza”.

13. Observe alguns artigos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos abaixo e responda, em seu caderno, às
questões a seguir.

“Art. III Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.
“Art. V Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano
ou degradante”.
“Art. IX Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado”.

Após analisá-los, você pode identificar, na nossa sociedade, algum desrespeito ou
violação a esses direitos humanos universais citados acima? Quais? 127127127

HI
ST

ÓR
IA

· 2
º S

EM
ES

TR
E 

/ 2
02

1 ·
 9º

 A
NOA DEMOCRACIA VOLTOU? VARGAS VOLTOU, “NOS BRAÇOS DO POVO”.

O governo de Eurico Gaspar Dutra é analisado como o governo que reestabeleceu a democracia no Brasil após o
Estado Novo. Ele chegou ao poder através do voto, em uma eleição com participação pluripartidária (existência e
disputa entre vários partidos políticos). Os deputados eleitos nessa mesma eleição eram constituintes, ou seja, seriam
responsáveis em elaborar uma nova Constituição para o país. Ela entrou em vigor em 1946.

Dutra manteve o Brasil, no contexto da Guerra Fria, sob forte influência dos Estados Unidos. Em 1947, o país
rompeu relações diplomáticas com a União Soviética (URSS), colocou o Partido Comunista Brasileiro (PCB) na
ilegalidade e, em 1948, cassou os deputados e senadores do Partido Comunista Brasileiro. Jorge Amado, Luiz Carlos
Prestes e Carlos Marighella, por exemplo, foram cassados. Eleitos pela população, eles haviam participado da
elaboração da Constituição.

Na foto acima, à esquerda, Getúlio Vargas. À direita, o general 
Eurico Dutra. Eles foram, durante um curto tempo, aliados e 
opositores em situações políticas diferentes.

GUERRA FRIA: radicalização 
das tensões entre EUA (capitalismo) 

e URSS (comunismo), no pós 2ª 
Guerra. Formaram-se áreas de 

influência (blocos de países) dos dois 
lados que, ao longo de décadas, 
enfrentaram-se em conflitos de 

diversos tipos, incluindo armados. 
Não houve conflito direto entre EUA e 
URSS. Você estudará adiante o tema 

Guerra Fria com mais detalhes.

14. Jorge Amado (foto ao lado) era deputado federal e foi cassado no governo de Dutra. Ele foi
um dos grandes escritores brasileiros, com obras reconhecidas aqui e no exterior. Faça uma
pequena pesquisa biográfica sobre Jorge Amado e busque, também, os nomes de alguns de
seus livros. Você já leu algum deles? Registre em seu caderno.ht
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Retrato do velho
(Haroldo Lobo/Marino Pinto)

Bota o retrato do velho outra 
vez
Bota no mesmo lugar
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar

Eu já botei o meu
E tu, não vai botar?
Já enfeitei o meu
E tu vais enfeitar ?
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar

Fonte: https://www.letras.mus.br/haroldo-
lobo/691758/.

Para ouvir a
música, mire seu
telefone no QR
code abaixo ou
acesse o link ao
lado.

Como vimos, Getúlio Vargas (foto ao lado) já
ocupara antes a presidência do Brasil, entre 1930 e
1945, de várias formas. Em 1951, chegou à presidência
sendo eleito democraticamente: assumiu o cargo “nos
braços do povo”, como dizia sua campanha
presidencial no ano anterior.

Vargas fez um governo de caráter nacionalista,
tentando equilibrar os desejos das classes
trabalhadoras e dos grupos que o apoiaram a chegar
ao poder (as elites). Valorizou o salário mínimo e
diminuiu a intervenção nos sindicatos, realizada no
governo anterior (Dutra). Criou instituições que visavam
ao desenvolvimento nacional, sem abrir mão da entrada
de investimentos estrangeiros. São exemplos disso, a
fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE) e da Petrobras (o Estado brasileiro
teria o monopólio da exploração do petróleo).
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NO 15. A canção da página anterior foi gravada em 1950, por Francisco Alves (famoso cantor brasileiro da época), e

se tornou um grande sucesso. Ela tem uma ligação forte com a vida política do país naquele momento. Pensando
na música Retrato do velho, responda em seu caderno:
A) Quem é o velho da canção?
B) Por que a letra da canção pede para colocar o retrato “outra vez” e “no mesmo lugar”?

O governo de Vargas (e ele próprio), no entanto, sofria forte oposição organizada. Essa oposição era formada,
sobretudo, por setores importantes da elite política e econômica, com destaque para o partido UDN (União Democrática
Nacional) e seu principal líder, Carlos Lacerda.

Em 1954, Lacerda sofreu um atentado resultando na morte de um militar que fazia sua segurança. Descobriu-se, com
as investigações, que Gregório Fortunato (motorista e funcionário de confiança de Vargas) havia contratado os assassinos
sem o conhecimento do presidente. Sem apoio político e extremamente pressionado, em 24 de agosto de 1954, Getúlio
Vargas deu fim à própria vida no Palácio do Catete, então sede do governo federal do início da República até 1960.

JK, O PRESIDENTE “BOSSA NOVA”. JQ, JG E A “NOITE QUE DUROU VINTE E UM 
ANOS”.

O governo de Juscelino Kubitschek se baseou no chamado Plano de Metas, um amplo programa de desenvolvimento
do país, prometendo que o Brasil iria crescer “cinquenta anos em cinco”. O plano, que tentava agir em várias frentes
(energia, comunicação, construção, desenvolvimento regional etc.), se mostrou eficiente na industrialização, setor que
cresceu muito nesse período.

A dívida pública cresceu muito e a alta inflação desvalorizava os salários. Houve uma forte concentração de riquezas e
aumento da desigualdade regional. Paralelamente crescia o orgulho nacional e a sensação de que o país estava se
modernizando e ganhando espaço no mundo com o cinema, música e futebol.

Por transmitir uma imagem jovial, moderna e empreendedora, JK, como era conhecido (foto acima, à
esquerda), passou a ser chamado de “presidente bossa nova”, em referência ao novo estilo/movimento musical que havia
nascido no Rio de Janeiro naquela época.

À direita, o Congresso Nacional em construção. O 
estabelecimento de uma capital do Brasil no interior do país 
já estava prevista desde a Constituição de 1891, a primeira 

da República brasileira.
Porém, foi o governo JK que concretizou esse desejo.

Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e o Rio de 
Janeiro não era mais a capital brasileira.ht
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Com a mudança da capital federal para Brasília, em 1960, a cidade
do Rio de Janeiro virou um estado da federação: o estado da
Guanabara. O estado do Rio de Janeiro continuou existindo e sua capital
era Niterói. A união dos dois (estado e cidade do Rio de Janeiro) só
aconteceu em 1975 e a nossa cidade passou a ser capital fluminense.

16. Após a leitura dos textos, reflita e, em seguida, responda em seu
caderno: se o Rio de Janeiro continuasse a ser capital do Brasil, a
cidade iria ser diferente? Como ela seria?
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OApesar de toda a euforia dos anos JK, o “presidente bossa nova” não conseguiu fazer um sucessor que fosse seu

aliado. O vencedor que tomou posse em 1961, Jânio Quadros, era conhecido pelo discurso “moralizador” e levou isso
para a disputa eleitoral e para o governo. Tentando demonstrar preocupação com o comportamento da população diante
daquilo que acreditava ser “práticas imorais”, restringiu as corridas de cavalo e a participação de menores de idade em
programas de rádio e TV, bem como quis interferir no tamanho dos trajes de banho feminino.

O apoio político ao seu governo declinou muito rápido. Em se tratando
de política internacional (relações com outros países), o governo de Jânio
Quadros tentou assumir o que foi chamado de “atitude independente” para
demonstrar alguma autonomia diante da forte influência dos Estados
Unidos sobre o Brasil.

Porém, as elites brasileiras (política, empresarial, militar e do setor
financeiro) eram totalmente alinhadas aos interesses estadunidenses
naquele contexto de Guerra Fria (EUA – capitalismo x URSS –
comunismo). Por isso, Quadros foi muito criticado, por exemplo, ao
condecorar Che Guevara (foto ao lado), médico argentino que foi um dos
líderes da Revolução socialista em Cuba (1959), e Yuri Gagarin,
astronauta soviético, o primeiro humano a navegar no espaço (1961).

Sete meses depois de tomar posse, sem apoio político/parlamentar,
Jânio Quadros renunciou à presidência em 25 de agosto de 1961.
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“Em Brasília, o deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos
Deputados, exercia a Presidência da República em caráter
extraordinário. Empossado sete meses antes, Jânio Quadros havia
renunciado e agora se preparava para embarcar num navio rumo a
Londres. Seu vice, João Goulart, estava fora do país, em missão
oficial. Naquele momento, Mazzilli, presidente por direito assegurado
pela Constituição, nomeava e demitia auxiliares, mas não mandava
nada. O poder de fato era compartilhado pelos três ministros
militares [Exército, Marinha e Aeronáutica], que já haviam anunciado
aos quatro ventos: se Goulart, o vice com simpatias pela esquerda,
ousasse voltar ao país, não só não assumiria a Presidência, como
ainda seria preso”.

MARKUN, Paulo, HAMILTON, Duda. 1961: O Brasil entre a ditadura e a guerra civil. São 
Paulo: Benvirá, 2011, p.14.
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João Goulart, o vice-presidente, também conhecido como Jango, era considerado o herdeiro político de Getúlio
Vargas e identificado como uma pessoa simpática aos desejos dos trabalhadores, estudantes e aos mais pobres. Por
isso, as elites brasileiras (no texto acima, representada pelos chefes militares) o viam como uma “ameaça” que
trabalharia pela diminuição, por menor que fosse, das desigualdades sociais e econômicas no país.

A influência estadunidense sobre essas elites (políticas, militares, empresariais e financeiras) fazia com que essa
imagem que tinham de Jango fosse ainda mais negativa: ele era ligado, de forma equivocada e exagerada, ao
comunismo (e aos “inimigos” da União Soviética).

Para amenizar as tensões com os chefes militares, que quase levaram o país a uma guerra civil, o Congresso
Nacional criou um mecanismo para Jango ser empossado (ainda em 1961): através de uma mudança constitucional, o
presidencialismo foi substituído pelo parlamentarismo. Isso significava que o presidente deveria escolher um Primeiro-
ministro que, aprovado pelo Congresso, governaria o país.

No início de 1963, porém, foi organizado um plebiscito e a população escolheu o presidencialismo, acabando com
pouco mais de um ano de experiência parlamentarista.
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15. A canção da página anterior foi gravada em 1950, por Francisco Alves (famoso cantor brasileiro da época), e
se tornou um grande sucesso. Ela tem uma ligação forte com a vida política do país naquele momento. Pensando
na música Retrato do velho, responda em seu caderno:
A) Quem é o velho da canção?
B) Por que a letra da canção pede para colocar o retrato “outra vez” e “no mesmo lugar”?

O governo de Vargas (e ele próprio), no entanto, sofria forte oposição organizada. Essa oposição era formada,
sobretudo, por setores importantes da elite política e econômica, com destaque para o partido UDN (União Democrática
Nacional) e seu principal líder, Carlos Lacerda.

Em 1954, Lacerda sofreu um atentado resultando na morte de um militar que fazia sua segurança. Descobriu-se, com
as investigações, que Gregório Fortunato (motorista e funcionário de confiança de Vargas) havia contratado os assassinos
sem o conhecimento do presidente. Sem apoio político e extremamente pressionado, em 24 de agosto de 1954, Getúlio
Vargas deu fim à própria vida no Palácio do Catete, então sede do governo federal do início da República até 1960.

JK, O PRESIDENTE “BOSSA NOVA”. JQ, JG E A “NOITE QUE DUROU VINTE E UM
ANOS”.

O governo de Juscelino Kubitschek se baseou no chamado Plano de Metas, um amplo programa de desenvolvimento
do país, prometendo que o Brasil iria crescer “cinquenta anos em cinco”. O plano, que tentava agir em várias frentes
(energia, comunicação, construção, desenvolvimento regional etc.), se mostrou eficiente na industrialização, setor que
cresceu muito nesse período.

A dívida pública cresceu muito e a alta inflação desvalorizava os salários. Houve uma forte concentração de riquezas e
aumento da desigualdade regional. Paralelamente crescia o orgulho nacional e a sensação de que o país estava se
modernizando e ganhando espaço no mundo com o cinema, música e futebol.

Por transmitir uma imagem jovial, moderna e empreendedora, JK, como era conhecido (foto acima, à
esquerda), passou a ser chamado de “presidente bossa nova”, em referência ao novo estilo/movimento musical que havia
nascido no Rio de Janeiro naquela época.

À direita, o Congresso Nacional em construção. O
estabelecimento de uma capital do Brasil no interior do país
já estava prevista desde a Constituição de 1891, a primeira 

da República brasileira.
Porém, foi o governo JK que concretizou esse desejo.

Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e o Rio de 
Janeiro não era mais a capital brasileira.ht
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Com a mudança da capital federal para Brasília, em 1960, a cidade
do Rio de Janeiro virou um estado da federação: o estado da
Guanabara. O estado do Rio de Janeiro continuou existindo e sua capital
era Niterói. A união dos dois (estado e cidade do Rio de Janeiro) só
aconteceu em 1975 e a nossa cidade passou a ser capital fluminense.

16. Após a leitura dos textos, reflita e, em seguida, responda em seu
caderno: se o Rio de Janeiro continuasse a ser capital do Brasil, a
cidade iria ser diferente? Como ela seria?
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NOApesar de toda a euforia dos anos JK, o “presidente bossa nova” não conseguiu fazer um sucessor que fosse seu

aliado. O vencedor que tomou posse em 1961, Jânio Quadros, era conhecido pelo discurso “moralizador” e levou isso
para a disputa eleitoral e para o governo. Tentando demonstrar preocupação com o comportamento da população diante
daquilo que acreditava ser “práticas imorais”, restringiu as corridas de cavalo e a participação de menores de idade em
programas de rádio e TV, bem como quis interferir no tamanho dos trajes de banho feminino.

O apoio político ao seu governo declinou muito rápido. Em se tratando
de política internacional (relações com outros países), o governo de Jânio
Quadros tentou assumir o que foi chamado de “atitude independente” para
demonstrar alguma autonomia diante da forte influência dos Estados
Unidos sobre o Brasil.

Porém, as elites brasileiras (política, empresarial, militar e do setor
financeiro) eram totalmente alinhadas aos interesses estadunidenses
naquele contexto de Guerra Fria (EUA – capitalismo x URSS –
comunismo). Por isso, Quadros foi muito criticado, por exemplo, ao
condecorar Che Guevara (foto ao lado), médico argentino que foi um dos
líderes da Revolução socialista em Cuba (1959), e Yuri Gagarin,
astronauta soviético, o primeiro humano a navegar no espaço (1961).

Sete meses depois de tomar posse, sem apoio político/parlamentar,
Jânio Quadros renunciou à presidência em 25 de agosto de 1961.
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“Em Brasília, o deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos
Deputados, exercia a Presidência da República em caráter
extraordinário. Empossado sete meses antes, Jânio Quadros havia
renunciado e agora se preparava para embarcar num navio rumo a
Londres. Seu vice, João Goulart, estava fora do país, em missão
oficial. Naquele momento, Mazzilli, presidente por direito assegurado
pela Constituição, nomeava e demitia auxiliares, mas não mandava
nada. O poder de fato era compartilhado pelos três ministros
militares [Exército, Marinha e Aeronáutica], que já haviam anunciado
aos quatro ventos: se Goulart, o vice com simpatias pela esquerda,
ousasse voltar ao país, não só não assumiria a Presidência, como
ainda seria preso”.

MARKUN, Paulo, HAMILTON, Duda. 1961: O Brasil entre a ditadura e a guerra civil. São 
Paulo: Benvirá, 2011, p.14.
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João Goulart, o vice-presidente, também conhecido como Jango, era considerado o herdeiro político de Getúlio
Vargas e identificado como uma pessoa simpática aos desejos dos trabalhadores, estudantes e aos mais pobres. Por
isso, as elites brasileiras (no texto acima, representada pelos chefes militares) o viam como uma “ameaça” que
trabalharia pela diminuição, por menor que fosse, das desigualdades sociais e econômicas no país.

A influência estadunidense sobre essas elites (políticas, militares, empresariais e financeiras) fazia com que essa
imagem que tinham de Jango fosse ainda mais negativa: ele era ligado, de forma equivocada e exagerada, ao
comunismo (e aos “inimigos” da União Soviética).

Para amenizar as tensões com os chefes militares, que quase levaram o país a uma guerra civil, o Congresso
Nacional criou um mecanismo para Jango ser empossado (ainda em 1961): através de uma mudança constitucional, o
presidencialismo foi substituído pelo parlamentarismo. Isso significava que o presidente deveria escolher um Primeiro-
ministro que, aprovado pelo Congresso, governaria o país.

No início de 1963, porém, foi organizado um plebiscito e a população escolheu o presidencialismo, acabando com
pouco mais de um ano de experiência parlamentarista.
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NO 15. A canção da página anterior foi gravada em 1950, por Francisco Alves (famoso cantor brasileiro da época), e

se tornou um grande sucesso. Ela tem uma ligação forte com a vida política do país naquele momento. Pensando
na música Retrato do velho, responda em seu caderno:
A) Quem é o velho da canção?
B) Por que a letra da canção pede para colocar o retrato “outra vez” e “no mesmo lugar”?

O governo de Vargas (e ele próprio), no entanto, sofria forte oposição organizada. Essa oposição era formada,
sobretudo, por setores importantes da elite política e econômica, com destaque para o partido UDN (União Democrática
Nacional) e seu principal líder, Carlos Lacerda.

Em 1954, Lacerda sofreu um atentado resultando na morte de um militar que fazia sua segurança. Descobriu-se, com
as investigações, que Gregório Fortunato (motorista e funcionário de confiança de Vargas) havia contratado os assassinos
sem o conhecimento do presidente. Sem apoio político e extremamente pressionado, em 24 de agosto de 1954, Getúlio
Vargas deu fim à própria vida no Palácio do Catete, então sede do governo federal do início da República até 1960.

JK, O PRESIDENTE “BOSSA NOVA”. JQ, JG E A “NOITE QUE DUROU VINTE E UM 
ANOS”.

O governo de Juscelino Kubitschek se baseou no chamado Plano de Metas, um amplo programa de desenvolvimento
do país, prometendo que o Brasil iria crescer “cinquenta anos em cinco”. O plano, que tentava agir em várias frentes
(energia, comunicação, construção, desenvolvimento regional etc.), se mostrou eficiente na industrialização, setor que
cresceu muito nesse período.

A dívida pública cresceu muito e a alta inflação desvalorizava os salários. Houve uma forte concentração de riquezas e
aumento da desigualdade regional. Paralelamente crescia o orgulho nacional e a sensação de que o país estava se
modernizando e ganhando espaço no mundo com o cinema, música e futebol.

Por transmitir uma imagem jovial, moderna e empreendedora, JK, como era conhecido (foto acima, à
esquerda), passou a ser chamado de “presidente bossa nova”, em referência ao novo estilo/movimento musical que havia
nascido no Rio de Janeiro naquela época.

À direita, o Congresso Nacional em construção. O 
estabelecimento de uma capital do Brasil no interior do país 
já estava prevista desde a Constituição de 1891, a primeira 

da República brasileira.
Porém, foi o governo JK que concretizou esse desejo.

Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e o Rio de 
Janeiro não era mais a capital brasileira.ht
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Com a mudança da capital federal para Brasília, em 1960, a cidade
do Rio de Janeiro virou um estado da federação: o estado da
Guanabara. O estado do Rio de Janeiro continuou existindo e sua capital
era Niterói. A união dos dois (estado e cidade do Rio de Janeiro) só
aconteceu em 1975 e a nossa cidade passou a ser capital fluminense.

16. Após a leitura dos textos, reflita e, em seguida, responda em seu
caderno: se o Rio de Janeiro continuasse a ser capital do Brasil, a
cidade iria ser diferente? Como ela seria?
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OApesar de toda a euforia dos anos JK, o “presidente bossa nova” não conseguiu fazer um sucessor que fosse seu

aliado. O vencedor que tomou posse em 1961, Jânio Quadros, era conhecido pelo discurso “moralizador” e levou isso
para a disputa eleitoral e para o governo. Tentando demonstrar preocupação com o comportamento da população diante
daquilo que acreditava ser “práticas imorais”, restringiu as corridas de cavalo e a participação de menores de idade em
programas de rádio e TV, bem como quis interferir no tamanho dos trajes de banho feminino.

O apoio político ao seu governo declinou muito rápido. Em se tratando
de política internacional (relações com outros países), o governo de Jânio
Quadros tentou assumir o que foi chamado de “atitude independente” para
demonstrar alguma autonomia diante da forte influência dos Estados
Unidos sobre o Brasil.

Porém, as elites brasileiras (política, empresarial, militar e do setor
financeiro) eram totalmente alinhadas aos interesses estadunidenses
naquele contexto de Guerra Fria (EUA – capitalismo x URSS –
comunismo). Por isso, Quadros foi muito criticado, por exemplo, ao
condecorar Che Guevara (foto ao lado), médico argentino que foi um dos
líderes da Revolução socialista em Cuba (1959), e Yuri Gagarin,
astronauta soviético, o primeiro humano a navegar no espaço (1961).

Sete meses depois de tomar posse, sem apoio político/parlamentar,
Jânio Quadros renunciou à presidência em 25 de agosto de 1961.
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“Em Brasília, o deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos
Deputados, exercia a Presidência da República em caráter
extraordinário. Empossado sete meses antes, Jânio Quadros havia
renunciado e agora se preparava para embarcar num navio rumo a
Londres. Seu vice, João Goulart, estava fora do país, em missão
oficial. Naquele momento, Mazzilli, presidente por direito assegurado
pela Constituição, nomeava e demitia auxiliares, mas não mandava
nada. O poder de fato era compartilhado pelos três ministros
militares [Exército, Marinha e Aeronáutica], que já haviam anunciado
aos quatro ventos: se Goulart, o vice com simpatias pela esquerda,
ousasse voltar ao país, não só não assumiria a Presidência, como
ainda seria preso”.

MARKUN, Paulo, HAMILTON, Duda. 1961: O Brasil entre a ditadura e a guerra civil. São 
Paulo: Benvirá, 2011, p.14.
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João Goulart, o vice-presidente, também conhecido como Jango, era considerado o herdeiro político de Getúlio
Vargas e identificado como uma pessoa simpática aos desejos dos trabalhadores, estudantes e aos mais pobres. Por
isso, as elites brasileiras (no texto acima, representada pelos chefes militares) o viam como uma “ameaça” que
trabalharia pela diminuição, por menor que fosse, das desigualdades sociais e econômicas no país.

A influência estadunidense sobre essas elites (políticas, militares, empresariais e financeiras) fazia com que essa
imagem que tinham de Jango fosse ainda mais negativa: ele era ligado, de forma equivocada e exagerada, ao
comunismo (e aos “inimigos” da União Soviética).

Para amenizar as tensões com os chefes militares, que quase levaram o país a uma guerra civil, o Congresso
Nacional criou um mecanismo para Jango ser empossado (ainda em 1961): através de uma mudança constitucional, o
presidencialismo foi substituído pelo parlamentarismo. Isso significava que o presidente deveria escolher um Primeiro-
ministro que, aprovado pelo Congresso, governaria o país.

No início de 1963, porém, foi organizado um plebiscito e a população escolheu o presidencialismo, acabando com
pouco mais de um ano de experiência parlamentarista.
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15. A canção da página anterior foi gravada em 1950, por Francisco Alves (famoso cantor brasileiro da época), e
se tornou um grande sucesso. Ela tem uma ligação forte com a vida política do país naquele momento. Pensando
na música Retrato do velho, responda em seu caderno:
A) Quem é o velho da canção?
B) Por que a letra da canção pede para colocar o retrato “outra vez” e “no mesmo lugar”?

O governo de Vargas (e ele próprio), no entanto, sofria forte oposição organizada. Essa oposição era formada,
sobretudo, por setores importantes da elite política e econômica, com destaque para o partido UDN (União Democrática
Nacional) e seu principal líder, Carlos Lacerda.

Em 1954, Lacerda sofreu um atentado resultando na morte de um militar que fazia sua segurança. Descobriu-se, com
as investigações, que Gregório Fortunato (motorista e funcionário de confiança de Vargas) havia contratado os assassinos
sem o conhecimento do presidente. Sem apoio político e extremamente pressionado, em 24 de agosto de 1954, Getúlio
Vargas deu fim à própria vida no Palácio do Catete, então sede do governo federal do início da República até 1960.

JK, O PRESIDENTE “BOSSA NOVA”. JQ, JG E A “NOITE QUE DUROU VINTE E UM
ANOS”.

O governo de Juscelino Kubitschek se baseou no chamado Plano de Metas, um amplo programa de desenvolvimento
do país, prometendo que o Brasil iria crescer “cinquenta anos em cinco”. O plano, que tentava agir em várias frentes
(energia, comunicação, construção, desenvolvimento regional etc.), se mostrou eficiente na industrialização, setor que
cresceu muito nesse período.

A dívida pública cresceu muito e a alta inflação desvalorizava os salários. Houve uma forte concentração de riquezas e
aumento da desigualdade regional. Paralelamente crescia o orgulho nacional e a sensação de que o país estava se
modernizando e ganhando espaço no mundo com o cinema, música e futebol.

Por transmitir uma imagem jovial, moderna e empreendedora, JK, como era conhecido (foto acima, à
esquerda), passou a ser chamado de “presidente bossa nova”, em referência ao novo estilo/movimento musical que havia
nascido no Rio de Janeiro naquela época.

À direita, o Congresso Nacional em construção. O
estabelecimento de uma capital do Brasil no interior do país
já estava prevista desde a Constituição de 1891, a primeira 

da República brasileira.
Porém, foi o governo JK que concretizou esse desejo.

Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e o Rio de 
Janeiro não era mais a capital brasileira.ht
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Com a mudança da capital federal para Brasília, em 1960, a cidade
do Rio de Janeiro virou um estado da federação: o estado da
Guanabara. O estado do Rio de Janeiro continuou existindo e sua capital
era Niterói. A união dos dois (estado e cidade do Rio de Janeiro) só
aconteceu em 1975 e a nossa cidade passou a ser capital fluminense.

16. Após a leitura dos textos, reflita e, em seguida, responda em seu
caderno: se o Rio de Janeiro continuasse a ser capital do Brasil, a
cidade iria ser diferente? Como ela seria?
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NOApesar de toda a euforia dos anos JK, o “presidente bossa nova” não conseguiu fazer um sucessor que fosse seu

aliado. O vencedor que tomou posse em 1961, Jânio Quadros, era conhecido pelo discurso “moralizador” e levou isso
para a disputa eleitoral e para o governo. Tentando demonstrar preocupação com o comportamento da população diante
daquilo que acreditava ser “práticas imorais”, restringiu as corridas de cavalo e a participação de menores de idade em
programas de rádio e TV, bem como quis interferir no tamanho dos trajes de banho feminino.

O apoio político ao seu governo declinou muito rápido. Em se tratando
de política internacional (relações com outros países), o governo de Jânio
Quadros tentou assumir o que foi chamado de “atitude independente” para
demonstrar alguma autonomia diante da forte influência dos Estados
Unidos sobre o Brasil.

Porém, as elites brasileiras (política, empresarial, militar e do setor
financeiro) eram totalmente alinhadas aos interesses estadunidenses
naquele contexto de Guerra Fria (EUA – capitalismo x URSS –
comunismo). Por isso, Quadros foi muito criticado, por exemplo, ao
condecorar Che Guevara (foto ao lado), médico argentino que foi um dos
líderes da Revolução socialista em Cuba (1959), e Yuri Gagarin,
astronauta soviético, o primeiro humano a navegar no espaço (1961).

Sete meses depois de tomar posse, sem apoio político/parlamentar,
Jânio Quadros renunciou à presidência em 25 de agosto de 1961.
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“Em Brasília, o deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos
Deputados, exercia a Presidência da República em caráter
extraordinário. Empossado sete meses antes, Jânio Quadros havia
renunciado e agora se preparava para embarcar num navio rumo a
Londres. Seu vice, João Goulart, estava fora do país, em missão
oficial. Naquele momento, Mazzilli, presidente por direito assegurado
pela Constituição, nomeava e demitia auxiliares, mas não mandava
nada. O poder de fato era compartilhado pelos três ministros
militares [Exército, Marinha e Aeronáutica], que já haviam anunciado
aos quatro ventos: se Goulart, o vice com simpatias pela esquerda,
ousasse voltar ao país, não só não assumiria a Presidência, como
ainda seria preso”.

MARKUN, Paulo, HAMILTON, Duda. 1961: O Brasil entre a ditadura e a guerra civil. São 
Paulo: Benvirá, 2011, p.14.
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João Goulart, o vice-presidente, também conhecido como Jango, era considerado o herdeiro político de Getúlio
Vargas e identificado como uma pessoa simpática aos desejos dos trabalhadores, estudantes e aos mais pobres. Por
isso, as elites brasileiras (no texto acima, representada pelos chefes militares) o viam como uma “ameaça” que
trabalharia pela diminuição, por menor que fosse, das desigualdades sociais e econômicas no país.

A influência estadunidense sobre essas elites (políticas, militares, empresariais e financeiras) fazia com que essa
imagem que tinham de Jango fosse ainda mais negativa: ele era ligado, de forma equivocada e exagerada, ao
comunismo (e aos “inimigos” da União Soviética).

Para amenizar as tensões com os chefes militares, que quase levaram o país a uma guerra civil, o Congresso
Nacional criou um mecanismo para Jango ser empossado (ainda em 1961): através de uma mudança constitucional, o
presidencialismo foi substituído pelo parlamentarismo. Isso significava que o presidente deveria escolher um Primeiro-
ministro que, aprovado pelo Congresso, governaria o país.

No início de 1963, porém, foi organizado um plebiscito e a população escolheu o presidencialismo, acabando com
pouco mais de um ano de experiência parlamentarista.
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17) Após a leitura dos textos, faça uma pesquisa, na internet ou em um dicionário, para buscar o significado de:
presidencialismo, parlamentarismo e plebiscito. Registre o resultado da pesquisa em seu caderno.

O país estava dividido. João Goulart começou a colocar em prática o seu projeto de reformas nacionais, enviando ao
Congresso Nacional um programa de Reformas de Base, que incluía a reforma agrária, tributária, educacional, bancária
e urbana. Além disso, seu governo criou controles de remessas para o exterior dos lucros de empresas estrangeiras e
criou o 13º salário.

Pressionado, o presidente buscou apoio direto com a
população. Os trabalhadores e muitas organizações sindicais foram
apoiá-lo no grande comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro,
em 13 de março de 1964 (foto ao lado).

Dias depois, em uma atitude antidemocrática, desrespeitando a
Constituição e o voto dos eleitores, as elites militares (e suas
tropas), com o apoio empresarial e de boa parte dos políticos,
aplicaram um golpe de Estado, derrubando o presidente João
Goulart do poder. Terminava, naquele momento, o breve período
de relativa democracia no Brasil iniciado em 1946. A ditadura civil-
militar duraria 21 anos.

DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL (1964-1985).
Os líderes e apoiadores do golpe e da ditadura civil-militar no Brasil, que começou em 1964, “justificavam” a ação

apontando o perigo que existia com as “agitações” sindicais e estudantis. Para eles, o Brasil caminhava para o
comunismo. Como você viu nas páginas anteriores, esse era um discurso exagerado e equivocado, marcado por
interesses nacionais e internacionais no contexto da Guerra Fria. As mobilizações de parte da população em apoio ao
governo Jango (1961-1964) eram manifestações legítimas de uma sociedade que queria praticar a democracia. Essa
democracia, por sinal, foi totalmente desrespeitada com o golpe que derrubou João Goulart da presidência.

A ditadura civil-militar brasileira, governada por generais, teve suporte dos governos dos Estados Unidos (e de várias
organizações governamentais estadunidenses, como a CIA, a Agência Central de Inteligência). No plano interno, teve
apoio de boa parte da classe política, de muitos empresários (incluindo os estrangeiros), da quase totalidade dos
organismos e veículos de imprensa e do setor financeiro. A população esteve dividida, mas, principalmente, era mal
informada, amedrontada, aterrorizada e afastada da vida política (às vezes, convidada/forçada a apoiar o governo
ditatorial quando necessário).
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DITADURA:
De acordo com o Dicionário da Academia 

Brasileira de Letras, é o regime de governo em 
que o poder é exercido por pessoa ou grupo de 
pessoas de forma autoritária, antidemocrática, 

com uso excessivo da força, acabando ou 
restringindo muito a participação política ou as 

liberdades das pessoas e instituições. Em geral, 
as ditaduras são efetivadas através de golpes de 
Estado e/ou quebrando as normas (legislação) 

vigentes numa sociedade. 

Dessa forma, já na presidência do general Castelo
Branco (1964-1967), o primeiro do período ditatorial, o
governo havia cassado mandatos, suspendido direitos
políticos (inclusive dos ex-presidentes Jânio Quadros,
Juscelino Kubitschek e João Goulart) e aposentado
servidores públicos (civis e militares). Da mesma forma,
já tinha prendido muitas pessoas (estudantes,
trabalhadores urbanos e rurais, militares e qualquer um
que fosse identificado como opositor do regime),
instalado a censura à imprensa e aos espetáculos
(música, teatro, cinema etc.) e organizado uma nova
Constituição (1967), ajustando a lei máxima do país à
situação vigente.

131131131

HI
ST

ÓR
IA

· 2
ºS

EM
ES

TR
E

/2
02

1 ·
 9º

AN
O

Desde o início da ditadura civil-militar, portanto, a partir de
1964, o governo tratou de criar uma estrutura que garantisse
muitos poderes ao Executivo e controle sobre o Legislativo, o
Judiciário e a sociedade. Assim, foram criados os Atos
Institucionais (AI) e outros mecanismos que ordenassem e
estabelecessem normas de administração (repressiva) do país.

ATO INSTITUCIONAL, foi um mecanismo

criado pelo Poder Executivo para 

estabelecer medidas autoritárias sem

passar pelo Legislativo 

Apesar de tudo o que foi citado acima, existiram ações e movimentos de resistência e luta contra as medidas do
governo. Greves, passeatas, manifestações em geral ocorriam em várias partes do país. Na cidade do Rio de Janeiro,
por exemplo, em 1968, estudantes, operários, sindicalistas, membros das classes artísticas organizaram mobilizações
ao longo de alguns meses. Em junho daquele ano, ocorreram duas das principais manifestações: dia 21: “Sexta-feira
sangrenta”, no Centro do Rio de Janeiro (embate violento com policiais resultando na morte de 28 pessoas) e, dia 26: a
“Passeata dos 100 mil”, reuniu milhares de pessoas contra a ditadura civil-militar no Centro do Rio de Janeiro.

Em 28 de março de 1968, o 
estudante Edson Luís de Lima 

Souto, 18 anos, foi assassinado
a tiros (foto de seu velório ao 

lado) por policiais quando 
participava de um protesto 

contra o fechamento do 
restaurante Calabouço que 

atendia,
principalmente, estudantes.

Mire seu celular no QR code ou utilize
o link abaixo para visualizar o mapa
“1968: o Rio das passeatas”, do Atlas
Histórico do Brasil, da FGV/CPDOC.

https://atlas.fgv.br/ma
rcos/de-castelo-
branco-medici-1964-
1975/mapas/1968-o-
rio-das-passeatas.
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Em 13 de dezembro de 1968, o governo ditatorial publicou o Ato Institucional nº 5 (AI-5) que dava mais
poderes extraordinários ao presidente como, por exemplo, o de fechar o Congresso Nacional, as Assembleias
Legislativas (estaduais) e as Câmaras de Vereadores (municipais). O AI-5 deu início a um período (os “Anos de
Chumbo”) de maior radicalização da ditadura civil-militar, ampliação da repressão e perseguição aos seus opositores,
com prisões sumárias, torturas e assassinatos em grande escala realizadas pelos organismos e agentes de repressão
do Estado brasileiro. O aparato de repressão da ditadura civil-militar brasileira recebeu apoio tanto de instituições
governamentais estadunidenses, quanto de empresários (industriais, comerciantes, banqueiros etc.) no Brasil.
Centenas de pessoas sofreram, direta ou indiretamente, com todas essas ações desumanas.

18. Leia os artigos do AI-5 abaixo e responda às questões a seguir em seu caderno.

“Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os
mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. [...]
Art. 3º - O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos Estados e Municípios,

sem as limitações previstas na Constituição. [...]
Art. 7º - O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de

sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. [...]
Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a
ordem econômica e social e a economia popular”.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm.

A) É coerente que um presidente tenha tantos poderes assim? Quais são as consequências possíveis disso?
B) Faça uma rápida pesquisa sobre o significado de estado de sítio e habeas corpus.
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17) Após a leitura dos textos, faça uma pesquisa, na internet ou em um dicionário, para buscar o significado de:
presidencialismo, parlamentarismo e plebiscito. Registre o resultado da pesquisa em seu caderno.

O país estava dividido. João Goulart começou a colocar em prática o seu projeto de reformas nacionais, enviando ao
Congresso Nacional um programa de Reformas de Base, que incluía a reforma agrária, tributária, educacional, bancária
e urbana. Além disso, seu governo criou controles de remessas para o exterior dos lucros de empresas estrangeiras e
criou o 13º salário.

Pressionado, o presidente buscou apoio direto com a
população. Os trabalhadores e muitas organizações sindicais foram
apoiá-lo no grande comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro,
em 13 de março de 1964 (foto ao lado).

Dias depois, em uma atitude antidemocrática, desrespeitando a
Constituição e o voto dos eleitores, as elites militares (e suas
tropas), com o apoio empresarial e de boa parte dos políticos,
aplicaram um golpe de Estado, derrubando o presidente João
Goulart do poder. Terminava, naquele momento, o breve período
de relativa democracia no Brasil iniciado em 1946. A ditadura civil-
militar duraria 21 anos.

DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL (1964-1985).
Os líderes e apoiadores do golpe e da ditadura civil-militar no Brasil, que começou em 1964, “justificavam” a ação

apontando o perigo que existia com as “agitações” sindicais e estudantis. Para eles, o Brasil caminhava para o
comunismo. Como você viu nas páginas anteriores, esse era um discurso exagerado e equivocado, marcado por
interesses nacionais e internacionais no contexto da Guerra Fria. As mobilizações de parte da população em apoio ao
governo Jango (1961-1964) eram manifestações legítimas de uma sociedade que queria praticar a democracia. Essa
democracia, por sinal, foi totalmente desrespeitada com o golpe que derrubou João Goulart da presidência.

A ditadura civil-militar brasileira, governada por generais, teve suporte dos governos dos Estados Unidos (e de várias
organizações governamentais estadunidenses, como a CIA, a Agência Central de Inteligência). No plano interno, teve
apoio de boa parte da classe política, de muitos empresários (incluindo os estrangeiros), da quase totalidade dos
organismos e veículos de imprensa e do setor financeiro. A população esteve dividida, mas, principalmente, era mal
informada, amedrontada, aterrorizada e afastada da vida política (às vezes, convidada/forçada a apoiar o governo
ditatorial quando necessário).
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DITADURA:
De acordo com o Dicionário da Academia 

Brasileira de Letras, é o regime de governo em
que o poder é exercido por pessoa ou grupo de 
pessoas de forma autoritária, antidemocrática,

com uso excessivo da força, acabando ou 
restringindo muito a participação política ou as

liberdades das pessoas e instituições. Em geral,
as ditaduras são efetivadas através de golpes de
Estado e/ou quebrando as normas (legislação)

vigentes numa sociedade.

Dessa forma, já na presidência do general Castelo
Branco (1964-1967), o primeiro do período ditatorial, o
governo havia cassado mandatos, suspendido direitos
políticos (inclusive dos ex-presidentes Jânio Quadros,
Juscelino Kubitschek e João Goulart) e aposentado
servidores públicos (civis e militares). Da mesma forma,
já tinha prendido muitas pessoas (estudantes,
trabalhadores urbanos e rurais, militares e qualquer um
que fosse identificado como opositor do regime),
instalado a censura à imprensa e aos espetáculos
(música, teatro, cinema etc.) e organizado uma nova
Constituição (1967), ajustando a lei máxima do país à
situação vigente.
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Desde o início da ditadura civil-militar, portanto, a partir de
1964, o governo tratou de criar uma estrutura que garantisse
muitos poderes ao Executivo e controle sobre o Legislativo, o
Judiciário e a sociedade. Assim, foram criados os Atos
Institucionais (AI) e outros mecanismos que ordenassem e
estabelecessem normas de administração (repressiva) do país.

ATO INSTITUCIONAL, foi um mecanismo 

criado pelo Poder Executivo para 

estabelecer medidas autoritárias sem 

passar pelo Legislativo 

Apesar de tudo o que foi citado acima, existiram ações e movimentos de resistência e luta contra as medidas do
governo. Greves, passeatas, manifestações em geral ocorriam em várias partes do país. Na cidade do Rio de Janeiro,
por exemplo, em 1968, estudantes, operários, sindicalistas, membros das classes artísticas organizaram mobilizações
ao longo de alguns meses. Em junho daquele ano, ocorreram duas das principais manifestações: dia 21: “Sexta-feira
sangrenta”, no Centro do Rio de Janeiro (embate violento com policiais resultando na morte de 28 pessoas) e, dia 26: a
“Passeata dos 100 mil”, reuniu milhares de pessoas contra a ditadura civil-militar no Centro do Rio de Janeiro.

Em 28 de março de 1968, o 
estudante Edson Luís de Lima 

Souto, 18 anos, foi assassinado 
a tiros (foto de seu velório ao 

lado) por policiais quando 
participava de um protesto 

contra o fechamento do 
restaurante Calabouço que 

atendia, 
principalmente, estudantes.

Mire seu celular no QR code ou utilize
o link abaixo para visualizar o mapa
“1968: o Rio das passeatas”, do Atlas
Histórico do Brasil, da FGV/CPDOC.

https://atlas.fgv.br/ma
rcos/de-castelo-
branco-medici-1964-
1975/mapas/1968-o-
rio-das-passeatas.
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Em 13 de dezembro de 1968, o governo ditatorial publicou o Ato Institucional nº 5 (AI-5) que dava mais 
poderes extraordinários ao presidente como, por exemplo, o de fechar o Congresso Nacional, as Assembleias 
Legislativas (estaduais) e as Câmaras de Vereadores (municipais). O AI-5 deu início a um período (os “Anos de 
Chumbo”) de maior radicalização da ditadura civil-militar, ampliação da repressão e perseguição aos seus opositores, 
com prisões sumárias, torturas e assassinatos em grande escala realizadas pelos organismos e agentes de repressão 
do Estado brasileiro. O aparato de repressão da ditadura civil-militar brasileira recebeu apoio tanto de instituições 
governamentais estadunidenses, quanto de empresários (industriais, comerciantes, banqueiros etc.) no Brasil. 
Centenas de pessoas sofreram, direta ou indiretamente, com todas essas ações desumanas.

18. Leia os artigos do AI-5 abaixo e responda às questões a seguir em seu caderno.

“Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os
mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. [...]
Art. 3º - O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos Estados e Municípios,

sem as limitações previstas na Constituição. [...]
Art. 7º - O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de

sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. [...]
Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a
ordem econômica e social e a economia popular”.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm.

A) É coerente que um presidente tenha tantos poderes assim? Quais são as consequências possíveis disso?
B) Faça uma rápida pesquisa sobre o significado de estado de sítio e habeas corpus.
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17) Após a leitura dos textos, faça uma pesquisa, na internet ou em um dicionário, para buscar o significado de:
presidencialismo, parlamentarismo e plebiscito. Registre o resultado da pesquisa em seu caderno.

O país estava dividido. João Goulart começou a colocar em prática o seu projeto de reformas nacionais, enviando ao
Congresso Nacional um programa de Reformas de Base, que incluía a reforma agrária, tributária, educacional, bancária
e urbana. Além disso, seu governo criou controles de remessas para o exterior dos lucros de empresas estrangeiras e
criou o 13º salário.

Pressionado, o presidente buscou apoio direto com a
população. Os trabalhadores e muitas organizações sindicais foram
apoiá-lo no grande comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro,
em 13 de março de 1964 (foto ao lado).

Dias depois, em uma atitude antidemocrática, desrespeitando a
Constituição e o voto dos eleitores, as elites militares (e suas
tropas), com o apoio empresarial e de boa parte dos políticos,
aplicaram um golpe de Estado, derrubando o presidente João
Goulart do poder. Terminava, naquele momento, o breve período
de relativa democracia no Brasil iniciado em 1946. A ditadura civil-
militar duraria 21 anos.

DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL (1964-1985).
Os líderes e apoiadores do golpe e da ditadura civil-militar no Brasil, que começou em 1964, “justificavam” a ação

apontando o perigo que existia com as “agitações” sindicais e estudantis. Para eles, o Brasil caminhava para o
comunismo. Como você viu nas páginas anteriores, esse era um discurso exagerado e equivocado, marcado por
interesses nacionais e internacionais no contexto da Guerra Fria. As mobilizações de parte da população em apoio ao
governo Jango (1961-1964) eram manifestações legítimas de uma sociedade que queria praticar a democracia. Essa
democracia, por sinal, foi totalmente desrespeitada com o golpe que derrubou João Goulart da presidência.

A ditadura civil-militar brasileira, governada por generais, teve suporte dos governos dos Estados Unidos (e de várias
organizações governamentais estadunidenses, como a CIA, a Agência Central de Inteligência). No plano interno, teve
apoio de boa parte da classe política, de muitos empresários (incluindo os estrangeiros), da quase totalidade dos
organismos e veículos de imprensa e do setor financeiro. A população esteve dividida, mas, principalmente, era mal
informada, amedrontada, aterrorizada e afastada da vida política (às vezes, convidada/forçada a apoiar o governo
ditatorial quando necessário).
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DITADURA:
De acordo com o Dicionário da Academia 

Brasileira de Letras, é o regime de governo em 
que o poder é exercido por pessoa ou grupo de 
pessoas de forma autoritária, antidemocrática, 

com uso excessivo da força, acabando ou 
restringindo muito a participação política ou as 

liberdades das pessoas e instituições. Em geral, 
as ditaduras são efetivadas através de golpes de 
Estado e/ou quebrando as normas (legislação) 

vigentes numa sociedade. 

Dessa forma, já na presidência do general Castelo
Branco (1964-1967), o primeiro do período ditatorial, o
governo havia cassado mandatos, suspendido direitos
políticos (inclusive dos ex-presidentes Jânio Quadros,
Juscelino Kubitschek e João Goulart) e aposentado
servidores públicos (civis e militares). Da mesma forma,
já tinha prendido muitas pessoas (estudantes,
trabalhadores urbanos e rurais, militares e qualquer um
que fosse identificado como opositor do regime),
instalado a censura à imprensa e aos espetáculos
(música, teatro, cinema etc.) e organizado uma nova
Constituição (1967), ajustando a lei máxima do país à
situação vigente.
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Desde o início da ditadura civil-militar, portanto, a partir de
1964, o governo tratou de criar uma estrutura que garantisse
muitos poderes ao Executivo e controle sobre o Legislativo, o
Judiciário e a sociedade. Assim, foram criados os Atos
Institucionais (AI) e outros mecanismos que ordenassem e
estabelecessem normas de administração (repressiva) do país.

ATO INSTITUCIONAL, foi um mecanismo

criado pelo Poder Executivo para 

estabelecer medidas autoritárias sem

passar pelo Legislativo 

Apesar de tudo o que foi citado acima, existiram ações e movimentos de resistência e luta contra as medidas do
governo. Greves, passeatas, manifestações em geral ocorriam em várias partes do país. Na cidade do Rio de Janeiro,
por exemplo, em 1968, estudantes, operários, sindicalistas, membros das classes artísticas organizaram mobilizações
ao longo de alguns meses. Em junho daquele ano, ocorreram duas das principais manifestações: dia 21: “Sexta-feira
sangrenta”, no Centro do Rio de Janeiro (embate violento com policiais resultando na morte de 28 pessoas) e, dia 26: a
“Passeata dos 100 mil”, reuniu milhares de pessoas contra a ditadura civil-militar no Centro do Rio de Janeiro.

Em 28 de março de 1968, o 
estudante Edson Luís de Lima 

Souto, 18 anos, foi assassinado
a tiros (foto de seu velório ao 

lado) por policiais quando 
participava de um protesto 

contra o fechamento do 
restaurante Calabouço que 

atendia,
principalmente, estudantes.

Mire seu celular no QR code ou utilize
o link abaixo para visualizar o mapa
“1968: o Rio das passeatas”, do Atlas
Histórico do Brasil, da FGV/CPDOC.

https://atlas.fgv.br/ma
rcos/de-castelo-
branco-medici-1964-
1975/mapas/1968-o-
rio-das-passeatas.
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Em 13 de dezembro de 1968, o governo ditatorial publicou o Ato Institucional nº 5 (AI-5) que dava mais
poderes extraordinários ao presidente como, por exemplo, o de fechar o Congresso Nacional, as Assembleias
Legislativas (estaduais) e as Câmaras de Vereadores (municipais). O AI-5 deu início a um período (os “Anos de
Chumbo”) de maior radicalização da ditadura civil-militar, ampliação da repressão e perseguição aos seus opositores,
com prisões sumárias, torturas e assassinatos em grande escala realizadas pelos organismos e agentes de repressão
do Estado brasileiro. O aparato de repressão da ditadura civil-militar brasileira recebeu apoio tanto de instituições
governamentais estadunidenses, quanto de empresários (industriais, comerciantes, banqueiros etc.) no Brasil.
Centenas de pessoas sofreram, direta ou indiretamente, com todas essas ações desumanas.

18. Leia os artigos do AI-5 abaixo e responda às questões a seguir em seu caderno.

“Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os
mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. [...]
Art. 3º - O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos Estados e Municípios,

sem as limitações previstas na Constituição. [...]
Art. 7º - O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de

sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. [...]
Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a
ordem econômica e social e a economia popular”.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm.

A) É coerente que um presidente tenha tantos poderes assim? Quais são as consequências possíveis disso?
B) Faça uma rápida pesquisa sobre o significado de estado de sítio e habeas corpus.
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17) Após a leitura dos textos, faça uma pesquisa, na internet ou em um dicionário, para buscar o significado de:
presidencialismo, parlamentarismo e plebiscito. Registre o resultado da pesquisa em seu caderno.

O país estava dividido. João Goulart começou a colocar em prática o seu projeto de reformas nacionais, enviando ao
Congresso Nacional um programa de Reformas de Base, que incluía a reforma agrária, tributária, educacional, bancária
e urbana. Além disso, seu governo criou controles de remessas para o exterior dos lucros de empresas estrangeiras e
criou o 13º salário.

Pressionado, o presidente buscou apoio direto com a
população. Os trabalhadores e muitas organizações sindicais foram
apoiá-lo no grande comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro,
em 13 de março de 1964 (foto ao lado).

Dias depois, em uma atitude antidemocrática, desrespeitando a
Constituição e o voto dos eleitores, as elites militares (e suas
tropas), com o apoio empresarial e de boa parte dos políticos,
aplicaram um golpe de Estado, derrubando o presidente João
Goulart do poder. Terminava, naquele momento, o breve período
de relativa democracia no Brasil iniciado em 1946. A ditadura civil-
militar duraria 21 anos.

DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL (1964-1985).
Os líderes e apoiadores do golpe e da ditadura civil-militar no Brasil, que começou em 1964, “justificavam” a ação

apontando o perigo que existia com as “agitações” sindicais e estudantis. Para eles, o Brasil caminhava para o
comunismo. Como você viu nas páginas anteriores, esse era um discurso exagerado e equivocado, marcado por
interesses nacionais e internacionais no contexto da Guerra Fria. As mobilizações de parte da população em apoio ao
governo Jango (1961-1964) eram manifestações legítimas de uma sociedade que queria praticar a democracia. Essa
democracia, por sinal, foi totalmente desrespeitada com o golpe que derrubou João Goulart da presidência.

A ditadura civil-militar brasileira, governada por generais, teve suporte dos governos dos Estados Unidos (e de várias
organizações governamentais estadunidenses, como a CIA, a Agência Central de Inteligência). No plano interno, teve
apoio de boa parte da classe política, de muitos empresários (incluindo os estrangeiros), da quase totalidade dos
organismos e veículos de imprensa e do setor financeiro. A população esteve dividida, mas, principalmente, era mal
informada, amedrontada, aterrorizada e afastada da vida política (às vezes, convidada/forçada a apoiar o governo
ditatorial quando necessário).
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DITADURA:
De acordo com o Dicionário da Academia 

Brasileira de Letras, é o regime de governo em
que o poder é exercido por pessoa ou grupo de 
pessoas de forma autoritária, antidemocrática,

com uso excessivo da força, acabando ou 
restringindo muito a participação política ou as

liberdades das pessoas e instituições. Em geral,
as ditaduras são efetivadas através de golpes de
Estado e/ou quebrando as normas (legislação)

vigentes numa sociedade.

Dessa forma, já na presidência do general Castelo
Branco (1964-1967), o primeiro do período ditatorial, o
governo havia cassado mandatos, suspendido direitos
políticos (inclusive dos ex-presidentes Jânio Quadros,
Juscelino Kubitschek e João Goulart) e aposentado
servidores públicos (civis e militares). Da mesma forma,
já tinha prendido muitas pessoas (estudantes,
trabalhadores urbanos e rurais, militares e qualquer um
que fosse identificado como opositor do regime),
instalado a censura à imprensa e aos espetáculos
(música, teatro, cinema etc.) e organizado uma nova
Constituição (1967), ajustando a lei máxima do país à
situação vigente.
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Desde o início da ditadura civil-militar, portanto, a partir de
1964, o governo tratou de criar uma estrutura que garantisse
muitos poderes ao Executivo e controle sobre o Legislativo, o
Judiciário e a sociedade. Assim, foram criados os Atos
Institucionais (AI) e outros mecanismos que ordenassem e
estabelecessem normas de administração (repressiva) do país.

ATO INSTITUCIONAL, foi um mecanismo 

criado pelo Poder Executivo para 

estabelecer medidas autoritárias sem 

passar pelo Legislativo 

Apesar de tudo o que foi citado acima, existiram ações e movimentos de resistência e luta contra as medidas do
governo. Greves, passeatas, manifestações em geral ocorriam em várias partes do país. Na cidade do Rio de Janeiro,
por exemplo, em 1968, estudantes, operários, sindicalistas, membros das classes artísticas organizaram mobilizações
ao longo de alguns meses. Em junho daquele ano, ocorreram duas das principais manifestações: dia 21: “Sexta-feira
sangrenta”, no Centro do Rio de Janeiro (embate violento com policiais resultando na morte de 28 pessoas) e, dia 26: a
“Passeata dos 100 mil”, reuniu milhares de pessoas contra a ditadura civil-militar no Centro do Rio de Janeiro.

Em 28 de março de 1968, o 
estudante Edson Luís de Lima 

Souto, 18 anos, foi assassinado 
a tiros (foto de seu velório ao 

lado) por policiais quando 
participava de um protesto 

contra o fechamento do 
restaurante Calabouço que 

atendia, 
principalmente, estudantes.

Mire seu celular no QR code ou utilize
o link abaixo para visualizar o mapa
“1968: o Rio das passeatas”, do Atlas
Histórico do Brasil, da FGV/CPDOC.

https://atlas.fgv.br/ma
rcos/de-castelo-
branco-medici-1964-
1975/mapas/1968-o-
rio-das-passeatas.
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Em 13 de dezembro de 1968, o governo ditatorial publicou o Ato Institucional nº 5 (AI-5) que dava mais 
poderes extraordinários ao presidente como, por exemplo, o de fechar o Congresso Nacional, as Assembleias 
Legislativas (estaduais) e as Câmaras de Vereadores (municipais). O AI-5 deu início a um período (os “Anos de 
Chumbo”) de maior radicalização da ditadura civil-militar, ampliação da repressão e perseguição aos seus opositores, 
com prisões sumárias, torturas e assassinatos em grande escala realizadas pelos organismos e agentes de repressão 
do Estado brasileiro. O aparato de repressão da ditadura civil-militar brasileira recebeu apoio tanto de instituições 
governamentais estadunidenses, quanto de empresários (industriais, comerciantes, banqueiros etc.) no Brasil. 
Centenas de pessoas sofreram, direta ou indiretamente, com todas essas ações desumanas.

18. Leia os artigos do AI-5 abaixo e responda às questões a seguir em seu caderno.

“Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os
mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. [...]
Art. 3º - O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos Estados e Municípios,

sem as limitações previstas na Constituição. [...]
Art. 7º - O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de

sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. [...]
Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a
ordem econômica e social e a economia popular”.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm.

A) É coerente que um presidente tenha tantos poderes assim? Quais são as consequências possíveis disso?
B) Faça uma rápida pesquisa sobre o significado de estado de sítio e habeas corpus.
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 A
NO A estrutura de repressão da ditadura civil-militar brasileira já havia sido montada há algum tempo e era formada por

organismos das polícias e forças armadas como, por exemplo: DOPS (Departamento de Ordem Política e Social, no
âmbito estadual) e DOI – CODI (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa
Interna, capitaneado pelos militares). As ações desses órgãos estatais, ilegais e desumanas, serviram, muitas vezes, de
base para condenações de pessoas e conclusão de ações penais contra indivíduos, empresas e organismos, além das
prisões extrajudiciais, torturas e assassinatos.

Nesse Brasil da ditadura civil-militar, que impunha um regime de força, censura e violência contra seus opositores,
existiam muitas pessoas e grupos que criaram mecanismos de resistência em várias partes do Brasil. Muitos lutavam
pelas liberdades retiradas através de suas atuações políticas e profissionais formais (advogados, educadores, religiosos
etc.), criando, muitas vezes, grupos de ações e correntes de solidariedade.

Outros optaram por pegar em armas e tentar derrubar a ditadura civil-militar à força, cujas ações ficaram conhecidas
como luta armada. Grupos como Ação Libertadora Nacional (ALN) e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8)
tinham a intenção de desestabilizar a estrutura repressiva da ditadura civil-militar através de ações como assaltos a
bancos e carros-fortes, roubo de armamentos, sequestro de diplomatas estrangeiros. Elas serviam para dar suporte às
mobilizações e para trocar a liberdade das autoridades sequestradas pelas de presos políticos.

As classes e manifestações artísticas (cinema, música, teatro, artes plásticas, literatura etc.) também estiveram à
frente da resistência à ditadura civil-militar no Brasil. Muitos artistas, espetáculos, obras, assim como o trabalho da
imprensa, sofreram, de forma sistemática, com a censura e, muitas vezes, com a violência física e psicológica.

Opinião
(Zé Kéti)

Podem me prender
Podem me bater
Podem, até deixar-me sem comer
Que eu não mudo de opinião
Daqui do morro
Eu não saio, não
Se não tem água
Eu furo um poço
Se não tem carne
Eu compro um osso
E ponho na sopa
E deixa andar
Fale de mim quem quiser falar
Aqui eu não pago aluguel
Se eu morrer amanhã, seu doutor
Estou pertinho do céu

Fonte:
https://www.letras.mus.br/ze-keti/197278/

Zé Kéti, grande sambista carioca, teve grande 
força na resistência à ditadura civil-militar, 
sobretudo com a sua música “Opinião”, que 
influenciou movimentos no teatro, jornalismo, 
cinema na luta contra o regime. Para ouvir a 
música, acesse o link abaixo da letra da 
canção ou o QR code o lado.

19. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (Organização
das Nações Unidas) foi publicada em 1948 e o Brasil, como um país
membro, deveria (e deve) criar políticas públicas para implementá-las e
coibir os desrespeitos aos direitos humanos. Observe os artigos da
Declaração abaixo e responda às questões abaixo em seu caderno.

“Artigo II 1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição. [...]
Artigo III - Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal. [...]
Artigo V - Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante”.

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos. https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2018/10/DUDH.pdf.

A) Leia a letra da canção e retire os versos que façam referência às
posturas violentas das autoridades da ditadura civil-militar brasileira (1964-
1985).

B) Inspirado nos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
produza um pequeno cartaz com desenho(s) e/ou frase(s) que divulgue os
seus valores humanitários. Use sua imaginação e criatividade!
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A GUERRA FRIA QUE FOI “QUENTE”: DÉCADAS DE 1940 À 1990.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), terminadas as razões que aproximaram Estados Unidos e União
Soviética para derrotarem o Eixo (Alemanha, Itália e Japão), as tensões aumentaram gradativamente entre os principais
representantes do capitalismo (EUA) e do socialismo (URSS). Os dois países, e seus respectivos aliados, mergulharam
em um período de disputas e conflitos que influenciaram o mundo todo gerando medos, destruição e mortes.

Não houve, nesse período, conflito armado direto entre as duas grandes potências capitalista (EUA) e socialista
(URSS), mas ocorreram guerras envolvendo países e grupos aliados dos dois lados. Ao mesmo tempo, foram
criados dois grandes blocos de países e organismos, que orbitavam em torno das duas potências, levando a uma
bipolarização do mundo.

O quadro de inquietude e medo se completava com um componente ameaçador: o incremento das tecnologias de
armamentos nucleares e o surgimento de uma “corrida” em busca do acúmulo dessas armas. Esse tipo de tecnologia
bélica tinha (e tem) capacidade de destruição maciça como ficou comprovado, ao final da Segunda Guerra, com os
bombardeamentos, por parte dos EUA, das cidades japonesas de Hiroshima e Nagazaki .

A Guerra Fria, portanto, se caracterizou por isso: bipolarização, busca de áreas de influências por parte das duas
potências e seus aliados, ausência de conflito armado direto entre EUA e URSS (o que explica o “fria” do termo) e um
conjunto grande de disputas que se verificaram em várias áreas da vida das nações (diplomáticas, econômicas,
industriais científicas, esportivas etc.). Tudo isso à luz da possibilidade de destruição total através de uma guerra nuclear
e da carga de tensão psicológica cultivada e provocada

Acima, bandeiras dos EUA e da URSS. As duas potências que
lideravam os dois blocos (Capitalista x Socialista) em conflito ao
longo da Guerra Fria. À direita, a imagem de teste com
armamento nuclear, em 1953, no estado de Nevada, nos Estados
Unidos.
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Nos anos seguintes, dos dois lados da Guerra Fria, foram criados acordos e organismos de ajuda mútua de caráter
militar: os países participantes deveriam, por força dos acordos, ajudar uns aos outros em caso de conflitos armados.
Surgiram, assim, a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), do lado capitalista em 1949, e o Pacto de
Varsóvia, do Lado socialista em 1955.

À esquerda, mapa da definitiva divisão da Alemanha (Ocidental, capitalista x Oriental, socialista) em 1949.
Ao centro, a divisão da cidade de Berlim. À direita, o muro de Berlim, grande símbolo da Guerra Fria, ainda 
em construção (1961), que circundava a parte ocidental da cidade (no mapa central, a junção das regiões 
azul, verde e laranja).
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AN
O A estrutura de repressão da ditadura civil-militar brasileira já havia sido montada há algum tempo e era formada por

organismos das polícias e forças armadas como, por exemplo: DOPS (Departamento de Ordem Política e Social, no
âmbito estadual) e DOI – CODI (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa
Interna, capitaneado pelos militares). As ações desses órgãos estatais, ilegais e desumanas, serviram, muitas vezes, de
base para condenações de pessoas e conclusão de ações penais contra indivíduos, empresas e organismos, além das
prisões extrajudiciais, torturas e assassinatos.

Nesse Brasil da ditadura civil-militar, que impunha um regime de força, censura e violência contra seus opositores,
existiam muitas pessoas e grupos que criaram mecanismos de resistência em várias partes do Brasil. Muitos lutavam
pelas liberdades retiradas através de suas atuações políticas e profissionais formais (advogados, educadores, religiosos
etc.), criando, muitas vezes, grupos de ações e correntes de solidariedade.

Outros optaram por pegar em armas e tentar derrubar a ditadura civil-militar à força, cujas ações ficaram conhecidas
como luta armada. Grupos como Ação Libertadora Nacional (ALN) e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8)
tinham a intenção de desestabilizar a estrutura repressiva da ditadura civil-militar através de ações como assaltos a
bancos e carros-fortes, roubo de armamentos, sequestro de diplomatas estrangeiros. Elas serviam para dar suporte às
mobilizações e para trocar a liberdade das autoridades sequestradas pelas de presos políticos.

As classes e manifestações artísticas (cinema, música, teatro, artes plásticas, literatura etc.) também estiveram à
frente da resistência à ditadura civil-militar no Brasil. Muitos artistas, espetáculos, obras, assim como o trabalho da
imprensa, sofreram, de forma sistemática, com a censura e, muitas vezes, com a violência física e psicológica.

Opinião
(Zé Kéti)

Podem me prender
Podem me bater
Podem, até deixar-me sem comer
Que eu não mudo de opinião
Daqui do morro
Eu não saio, não
Se não tem água
Eu furo um poço
Se não tem carne
Eu compro um osso
E ponho na sopa
E deixa andar
Fale de mim quem quiser falar
Aqui eu não pago aluguel
Se eu morrer amanhã, seu doutor
Estou pertinho do céu

Fonte:
https://www.letras.mus.br/ze-keti/197278/

Zé Kéti, grande sambista carioca, teve grande
força na resistência à ditadura civil-militar,
sobretudo com a sua música “Opinião”, que 
influenciou movimentos no teatro, jornalismo,
cinema na luta contra o regime. Para ouvir a 
música, acesse o link abaixo da letra da 
canção ou o QR code o lado.

19. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (Organização
das Nações Unidas) foi publicada em 1948 e o Brasil, como um país
membro, deveria (e deve) criar políticas públicas para implementá-las e
coibir os desrespeitos aos direitos humanos. Observe os artigos da
Declaração abaixo e responda às questões abaixo em seu caderno.

“Artigo II 1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição. [...]
Artigo III - Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal. [...]
Artigo V - Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante”.

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos. https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2018/10/DUDH.pdf.

A) Leia a letra da canção e retire os versos que façam referência às
posturas violentas das autoridades da ditadura civil-militar brasileira (1964-
1985).

B) Inspirado nos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
produza um pequeno cartaz com desenho(s) e/ou frase(s) que divulgue os
seus valores humanitários. Use sua imaginação e criatividade!
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 A
NOA GUERRA FRIA QUE FOI “QUENTE”: DÉCADAS DE 1940 AA 1990.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), terminadas as razões que aproximaram Estados Unidos e União 
Soviética para derrotarem o Eixo (Alemanha, Itália e Japão), as tensões aumentaram gradativamente entre os principais 
representantes do capitalismo (EUA) e do socialismo (URSS). Os dois países, e seus respectivos aliados, mergulharam 
em um período de disputas e conflitos que influenciaram o mundo todo gerando medos, destruição e mortes.

Não houve, nesse período, conflito armado direto entre as duas grandes potências capitalista (EUA) e socialista 
(URSS), mas ocorreram guerras envolvendo países e grupos aliados dos dois lados. Ao mesmo tempo, foram 
criados dois grandes blocos de países e organismos, que orbitavam em torno das duas potências, levando a uma 
bipolarização do mundo.

O quadro de inquietude e medo se completava com um componente ameaçador: o incremento das tecnologias de 
armamentos nucleares e o surgimento de uma “corrida” em busca do acúmulo dessas armas. Esse tipo de tecnologia 
bélica tinha (e tem) capacidade de destruição maciça como ficou comprovado, ao final da Segunda Guerra, com os 
bombardeamentos, por parte dos EUA, das cidades japonesas de Hiroshima e Nagazaki .

A Guerra Fria, portanto, se caracterizou por isso: bipolarização, busca de áreas de influências por parte das duas 
potências e seus aliados, ausência de conflito armado direto entre EUA e URSS (o que explica o “fria” do termo) e um 
conjunto grande de disputas que se verificaram em várias áreas da vida das nações (diplomáticas, econômicas, 
industriais científicas, esportivas etc.). Tudo isso à luz da possibilidade de destruição total através de uma guerra nuclear 
e da carga de tensão psicológica cultivada e provocada

Acima, bandeiras dos EUA e da URSS. As duas potências que
lideravam os dois blocos (Capitalista x Socialista) em conflito ao
longo da Guerra Fria. À direita, a imagem de teste com
armamento nuclear, em 1953, no estado de Nevada, nos Estados
Unidos.
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Nos anos seguintes, dos dois lados da Guerra Fria, foram criados acordos e organismos de ajuda mútua de caráter
militar: os países participantes deveriam, por força dos acordos, ajudar uns aos outros em caso de conflitos armados.
Surgiram, assim, a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), do lado capitalista em 1949, e o Pacto de
Varsóvia, do Lado socialista em 1955.

À esquerda, mapa da definitiva divisão da Alemanha (Ocidental, capitalista x Oriental, socialista) em 1949. 
Ao centro, a divisão da cidade de Berlim. À direita, o muro de Berlim, grande símbolo da Guerra Fria, ainda 
em construção (1961), que circundava a parte ocidental da cidade (no mapa central, a junção das regiões 
azul, verde e laranja).
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 A
NO A estrutura de repressão da ditadura civil-militar brasileira já havia sido montada há algum tempo e era formada por

organismos das polícias e forças armadas como, por exemplo: DOPS (Departamento de Ordem Política e Social, no
âmbito estadual) e DOI – CODI (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa
Interna, capitaneado pelos militares). As ações desses órgãos estatais, ilegais e desumanas, serviram, muitas vezes, de
base para condenações de pessoas e conclusão de ações penais contra indivíduos, empresas e organismos, além das
prisões extrajudiciais, torturas e assassinatos.

Nesse Brasil da ditadura civil-militar, que impunha um regime de força, censura e violência contra seus opositores,
existiam muitas pessoas e grupos que criaram mecanismos de resistência em várias partes do Brasil. Muitos lutavam
pelas liberdades retiradas através de suas atuações políticas e profissionais formais (advogados, educadores, religiosos
etc.), criando, muitas vezes, grupos de ações e correntes de solidariedade.

Outros optaram por pegar em armas e tentar derrubar a ditadura civil-militar à força, cujas ações ficaram conhecidas
como luta armada. Grupos como Ação Libertadora Nacional (ALN) e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8)
tinham a intenção de desestabilizar a estrutura repressiva da ditadura civil-militar através de ações como assaltos a
bancos e carros-fortes, roubo de armamentos, sequestro de diplomatas estrangeiros. Elas serviam para dar suporte às
mobilizações e para trocar a liberdade das autoridades sequestradas pelas de presos políticos.

As classes e manifestações artísticas (cinema, música, teatro, artes plásticas, literatura etc.) também estiveram à
frente da resistência à ditadura civil-militar no Brasil. Muitos artistas, espetáculos, obras, assim como o trabalho da
imprensa, sofreram, de forma sistemática, com a censura e, muitas vezes, com a violência física e psicológica.

Opinião
(Zé Kéti)

Podem me prender
Podem me bater
Podem, até deixar-me sem comer
Que eu não mudo de opinião
Daqui do morro
Eu não saio, não
Se não tem água
Eu furo um poço
Se não tem carne
Eu compro um osso
E ponho na sopa
E deixa andar
Fale de mim quem quiser falar
Aqui eu não pago aluguel
Se eu morrer amanhã, seu doutor
Estou pertinho do céu

Fonte:
https://www.letras.mus.br/ze-keti/197278/

Zé Kéti, grande sambista carioca, teve grande 
força na resistência à ditadura civil-militar, 
sobretudo com a sua música “Opinião”, que 
influenciou movimentos no teatro, jornalismo, 
cinema na luta contra o regime. Para ouvir a 
música, acesse o link abaixo da letra da 
canção ou o QR code o lado.

19. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (Organização
das Nações Unidas) foi publicada em 1948 e o Brasil, como um país
membro, deveria (e deve) criar políticas públicas para implementá-las e
coibir os desrespeitos aos direitos humanos. Observe os artigos da
Declaração abaixo e responda às questões abaixo em seu caderno.

“Artigo II 1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição. [...]
Artigo III - Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal. [...]
Artigo V - Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante”.

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos. https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2018/10/DUDH.pdf.

A) Leia a letra da canção e retire os versos que façam referência às
posturas violentas das autoridades da ditadura civil-militar brasileira (1964-
1985).

B) Inspirado nos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
produza um pequeno cartaz com desenho(s) e/ou frase(s) que divulgue os
seus valores humanitários. Use sua imaginação e criatividade!
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A GUERRA FRIA QUE FOI “QUENTE”: DÉCADAS DE 1940 À 1990.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), terminadas as razões que aproximaram Estados Unidos e União
Soviética para derrotarem o Eixo (Alemanha, Itália e Japão), as tensões aumentaram gradativamente entre os principais
representantes do capitalismo (EUA) e do socialismo (URSS). Os dois países, e seus respectivos aliados, mergulharam
em um período de disputas e conflitos que influenciaram o mundo todo gerando medos, destruição e mortes.

Não houve, nesse período, conflito armado direto entre as duas grandes potências capitalista (EUA) e socialista
(URSS), mas ocorreram guerras envolvendo países e grupos aliados dos dois lados. Ao mesmo tempo, foram
criados dois grandes blocos de países e organismos, que orbitavam em torno das duas potências, levando a uma
bipolarização do mundo.

O quadro de inquietude e medo se completava com um componente ameaçador: o incremento das tecnologias de
armamentos nucleares e o surgimento de uma “corrida” em busca do acúmulo dessas armas. Esse tipo de tecnologia
bélica tinha (e tem) capacidade de destruição maciça como ficou comprovado, ao final da Segunda Guerra, com os
bombardeamentos, por parte dos EUA, das cidades japonesas de Hiroshima e Nagazaki .

A Guerra Fria, portanto, se caracterizou por isso: bipolarização, busca de áreas de influências por parte das duas
potências e seus aliados, ausência de conflito armado direto entre EUA e URSS (o que explica o “fria” do termo) e um
conjunto grande de disputas que se verificaram em várias áreas da vida das nações (diplomáticas, econômicas,
industriais científicas, esportivas etc.). Tudo isso à luz da possibilidade de destruição total através de uma guerra nuclear
e da carga de tensão psicológica cultivada e provocada

Acima, bandeiras dos EUA e da URSS. As duas potências que
lideravam os dois blocos (Capitalista x Socialista) em conflito ao
longo da Guerra Fria. À direita, a imagem de teste com
armamento nuclear, em 1953, no estado de Nevada, nos Estados
Unidos.
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Nos anos seguintes, dos dois lados da Guerra Fria, foram criados acordos e organismos de ajuda mútua de caráter
militar: os países participantes deveriam, por força dos acordos, ajudar uns aos outros em caso de conflitos armados.
Surgiram, assim, a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), do lado capitalista em 1949, e o Pacto de
Varsóvia, do Lado socialista em 1955.

À esquerda, mapa da definitiva divisão da Alemanha (Ocidental, capitalista x Oriental, socialista) em 1949.
Ao centro, a divisão da cidade de Berlim. À direita, o muro de Berlim, grande símbolo da Guerra Fria, ainda 
em construção (1961), que circundava a parte ocidental da cidade (no mapa central, a junção das regiões 
azul, verde e laranja).
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organismos das polícias e forças armadas como, por exemplo: DOPS (Departamento de Ordem Política e Social, no
âmbito estadual) e DOI – CODI (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa
Interna, capitaneado pelos militares). As ações desses órgãos estatais, ilegais e desumanas, serviram, muitas vezes, de
base para condenações de pessoas e conclusão de ações penais contra indivíduos, empresas e organismos, além das
prisões extrajudiciais, torturas e assassinatos.

Nesse Brasil da ditadura civil-militar, que impunha um regime de força, censura e violência contra seus opositores,
existiam muitas pessoas e grupos que criaram mecanismos de resistência em várias partes do Brasil. Muitos lutavam
pelas liberdades retiradas através de suas atuações políticas e profissionais formais (advogados, educadores, religiosos
etc.), criando, muitas vezes, grupos de ações e correntes de solidariedade.

Outros optaram por pegar em armas e tentar derrubar a ditadura civil-militar à força, cujas ações ficaram conhecidas
como luta armada. Grupos como Ação Libertadora Nacional (ALN) e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8)
tinham a intenção de desestabilizar a estrutura repressiva da ditadura civil-militar através de ações como assaltos a
bancos e carros-fortes, roubo de armamentos, sequestro de diplomatas estrangeiros. Elas serviam para dar suporte às
mobilizações e para trocar a liberdade das autoridades sequestradas pelas de presos políticos.

As classes e manifestações artísticas (cinema, música, teatro, artes plásticas, literatura etc.) também estiveram à
frente da resistência à ditadura civil-militar no Brasil. Muitos artistas, espetáculos, obras, assim como o trabalho da
imprensa, sofreram, de forma sistemática, com a censura e, muitas vezes, com a violência física e psicológica.

Opinião
(Zé Kéti)

Podem me prender
Podem me bater
Podem, até deixar-me sem comer
Que eu não mudo de opinião
Daqui do morro
Eu não saio, não
Se não tem água
Eu furo um poço
Se não tem carne
Eu compro um osso
E ponho na sopa
E deixa andar
Fale de mim quem quiser falar
Aqui eu não pago aluguel
Se eu morrer amanhã, seu doutor
Estou pertinho do céu

Fonte:
https://www.letras.mus.br/ze-keti/197278/

Zé Kéti, grande sambista carioca, teve grande
força na resistência à ditadura civil-militar,
sobretudo com a sua música “Opinião”, que 
influenciou movimentos no teatro, jornalismo,
cinema na luta contra o regime. Para ouvir a 
música, acesse o link abaixo da letra da 
canção ou o QR code o lado.

19. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (Organização
das Nações Unidas) foi publicada em 1948 e o Brasil, como um país
membro, deveria (e deve) criar políticas públicas para implementá-las e
coibir os desrespeitos aos direitos humanos. Observe os artigos da
Declaração abaixo e responda às questões abaixo em seu caderno.

“Artigo II 1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição. [...]
Artigo III - Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal. [...]
Artigo V - Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante”.

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos. https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2018/10/DUDH.pdf.

A) Leia a letra da canção e retire os versos que façam referência às
posturas violentas das autoridades da ditadura civil-militar brasileira (1964-
1985).

B) Inspirado nos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
produza um pequeno cartaz com desenho(s) e/ou frase(s) que divulgue os
seus valores humanitários. Use sua imaginação e criatividade!
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NOA GUERRA FRIA QUE FOI “QUENTE”: DÉCADAS DE 1940 AA 1990.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), terminadas as razões que aproximaram Estados Unidos e União 
Soviética para derrotarem o Eixo (Alemanha, Itália e Japão), as tensões aumentaram gradativamente entre os principais 
representantes do capitalismo (EUA) e do socialismo (URSS). Os dois países, e seus respectivos aliados, mergulharam 
em um período de disputas e conflitos que influenciaram o mundo todo gerando medos, destruição e mortes.

Não houve, nesse período, conflito armado direto entre as duas grandes potências capitalista (EUA) e socialista 
(URSS), mas ocorreram guerras envolvendo países e grupos aliados dos dois lados. Ao mesmo tempo, foram 
criados dois grandes blocos de países e organismos, que orbitavam em torno das duas potências, levando a uma 
bipolarização do mundo.

O quadro de inquietude e medo se completava com um componente ameaçador: o incremento das tecnologias de 
armamentos nucleares e o surgimento de uma “corrida” em busca do acúmulo dessas armas. Esse tipo de tecnologia 
bélica tinha (e tem) capacidade de destruição maciça como ficou comprovado, ao final da Segunda Guerra, com os 
bombardeamentos, por parte dos EUA, das cidades japonesas de Hiroshima e Nagazaki .

A Guerra Fria, portanto, se caracterizou por isso: bipolarização, busca de áreas de influências por parte das duas 
potências e seus aliados, ausência de conflito armado direto entre EUA e URSS (o que explica o “fria” do termo) e um 
conjunto grande de disputas que se verificaram em várias áreas da vida das nações (diplomáticas, econômicas, 
industriais científicas, esportivas etc.). Tudo isso à luz da possibilidade de destruição total através de uma guerra nuclear 
e da carga de tensão psicológica cultivada e provocada

Acima, bandeiras dos EUA e da URSS. As duas potências que
lideravam os dois blocos (Capitalista x Socialista) em conflito ao
longo da Guerra Fria. À direita, a imagem de teste com
armamento nuclear, em 1953, no estado de Nevada, nos Estados
Unidos.
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Nos anos seguintes, dos dois lados da Guerra Fria, foram criados acordos e organismos de ajuda mútua de caráter
militar: os países participantes deveriam, por força dos acordos, ajudar uns aos outros em caso de conflitos armados.
Surgiram, assim, a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), do lado capitalista em 1949, e o Pacto de
Varsóvia, do Lado socialista em 1955.

À esquerda, mapa da definitiva divisão da Alemanha (Ocidental, capitalista x Oriental, socialista) em 1949. 
Ao centro, a divisão da cidade de Berlim. À direita, o muro de Berlim, grande símbolo da Guerra Fria, ainda 
em construção (1961), que circundava a parte ocidental da cidade (no mapa central, a junção das regiões 
azul, verde e laranja).
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sua superioridade. Dessa forma, com o apoio (dependendo do caso, em maior ou menor grau) dos EUA e da URSS,
golpes de Estado foram efetuados, ditaduras foram implantadas (o caso do Brasil é um exemplo disso), países e povos
divididos, guerras e revoluções lutadas e realizadas.

20. O que você entende por revolução? Em que situações você (ou outras
pessoas) usa essa palavra? O que ela significa? Ela só pode ser usada em
situações de conflitos bélicos?

Pense um pouco nesses questionamentos e produza um pequeno texto em seu caderno sobre o significado do
termo. Você pode buscar o apoio de um dicionário, mas tente não (somente) copiar o texto que estiver lá.

Revolução Chinesa (1949)

Acima, à esquerda, foto de 1963 de Mao Tse-tung. Ele liderou,
fortemente apoiado pelas classes camponesas, amplo movimento que
construiu a tomada de poder na China, dando início, em 1949, à
Republica Popular da China. À direita, bandeira da República Popular
da China.

Revolução Cubana (1959)

Acima, à esquerda, Che Guevara e Fidel Castro que foram dois dos
líderes da mobilização que, em 1959, tomaram a capital Havana e se e
venceram Fulgêncio Batista, governante cubano aliado dos EUA.
Iniciaram um governo que, depois, se revelou socialista e próximo à
URSS. Em 1961, os EUA romperam relações com Cuba e, no ano
seguinte, foi decretado um bloqueio econômico contra a ilha. À direita,
a bandeira de Cuba.
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Em 1962, houve o impasse mais tenso da Guerra Fria: a crise dos mísseis em Cuba. O governo dos EUA descobriu
a instalação, por parte dos soviéticos, de mísseis com ogivas nucleares em Cuba, muito próximo ao território
estadunidense (mapa abaixo, à direita). À beira de uma guerra nuclear, negociações tensas resultaram na retirada dos
mísseis soviéticos da ilha cubana.

Ao lado, Nikita Kruschev (à esquerda) e John
Kennedy, líderes soviético e estadunidense,
respectivamente, em um encontro em 1961.
No ano seguinte, protagonizaram o momento
mais tenso da Guerra Fria.

Como vimos, não existiu uma guerra direta entre EUA e URSS no
período da Guerra Fria. Houve, porém, muitas guerras na Guerra Fria.
Conflitos que mataram muitas pessoas, desestabilizaram povos e nações e
que revelam consequências até os dias atuais.

EUA e URSS influenciaram, interferiram, financiaram e apoiaram
grupos e/ou países em vários conflitos, intervenções ou guerras. Isso tudo
aconteceu a partir de fornecimento de armas, apoio econômico ou
estratégico, utilização de sistemas de inteligência e espionagem (CIA, dos
EUA, e KGB, da URSS) ou do envio de tropas para os conflitos.

Alguns dos conflitos armados da Guerra Fria:
 Guerra da Coreia (1950-1953).
 Guerra do Vietnam (1955-1975).
 Guerra Irã-Iraque (1980-1988).

21. Escolha uma das revoluções ou
guerras citadas nesta página e
busque mais informações sobre ela.
Questionamentos que você pode
responder: onde e quando
aconteceu? Quem esteve
envolvido? Quais foram as
consequências? Registre em seu
caderno.
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A foto ao lado é do Afoxé Filhos de Gandhy, cortejo carnavalesco ligado à
religiosidade afro-brasileira (candomblé), que desfila há décadas em Salvador. O
Afoxé carrega no nome uma homenagem a Mohandas “Mahatma” Gandhi,
principal líder da independência da Índia (1947) em relação à Grã-Bretanha
(liderada pelos ingleses), morto em 1948. O Afoxé Filhos de Gandhy foi fundado
um ano depois e difunde mensagens de paz e tolerância.

Por vários anos, desde a década de 1910, Gandhi liderou a luta pela
liberdade da Índia através de manifestações de não violência e de desobediência
civil. Ao final da Segunda Guerra (1939-1945) e o início da Guerra Fria, os
britânicos não tiveram como sustentar a colonização da região, pois estavam
enfraquecidos em vários sentidos. Como consequência desse mesmo processo,
surgiram, também, países como Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka.

Desde o século XIX e início da século XX, os continentes asiático e africano
foram alvos preferidos da expansão imperialista realizada, sobretudo, por países
europeus. Depois de décadas de exploração, devastação da flora, fauna e do
patrimônio mineral dessas regiões e do genocídio de populações, e com o fim da
Segunda Guerra, os países colonizadores, debilitados, enfrentaram lutas pelas
independências em várias regiões na África e na Ásia.

A criação do Estado de Israel, em 1948, também está ligada a esse contexto
histórico. A formação desse Estado fez surgir um conjunto de complexos conflitos
entre várias nações e grupos na região do Oriente Médio. Com o declínio do
domínio britânico e francês na região (em decadência desde antes da Segunda
Guerra), a fundação de Israel na Palestina criou e/ou exagerou tensões e
problemas de diversas ordens (econômicos, geopolíticos, religiosos etc.),
fazendo eclodir importantes conflitos armados: Guerra de Suez (1956), Guerra
dos Seis Dias (1967) e Guerra do Yom Kippur (Dia do Perdão), dentre outras.

22. Faça uma breve pesquisa
sobre o que é Afoxé e escreva um
parágrafo sobre esse tema em
seu caderno.
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Acima, foto de Mahatma Gandhi (1869-1948), principal líder da independência da Índia e
referência da “não violência”. Ao lado, à esquerda, a bandeira de Israel. À direita,
bandeira da Palestina. Os conflitos entre os dois, atualmente, simbolizam um pouco as
diversas hostilidades da região do Oriente Médio. Em geral, no centro das questões está
ser pró ou contra os EUA.
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23. O mapa da África ao lado representa os
períodos em que países e regiões
conseguiram suas libertações. Após analisá-
lo, responda em seu caderno:
A) É correto afirmar que a maioria das
independências ocorreu no período da Guerra
Fria? Explique.
B) Cite dois países africanos lusófonos
,colonizados e usuários da língua
portuguesa, e determine que época eles se
libertaram.
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No contexto da Guerra Fria, ocorreram vários conflitos que evidenciavam a tentativa, de ambos os lados, em provar a
sua superioridade. Dessa forma, com o apoio (dependendo do caso, em maior ou menor grau) dos EUA e da URSS,
golpes de Estado foram efetuados, ditaduras foram implantadas (o caso do Brasil é um exemplo disso), países e povos
divididos, guerras e revoluções lutadas e realizadas.

20. O que você entende por revolução? Em que situações você (ou outras
pessoas) usa essa palavra? O que ela significa? Ela só pode ser usada em
situações de conflitos bélicos?

Pense um pouco nesses questionamentos e produza um pequeno texto em seu caderno sobre o significado do
termo. Você pode buscar o apoio de um dicionário, mas tente não (somente) copiar o texto que estiver lá.

Revolução Chinesa (1949)

Acima, à esquerda, foto de 1963 de Mao Tse-tung. Ele liderou,
fortemente apoiado pelas classes camponesas, amplo movimento que
construiu a tomada de poder na China, dando início, em 1949, à
Republica Popular da China. À direita, bandeira da República Popular
da China.

Revolução Cubana (1959)

Acima, à esquerda, Che Guevara e Fidel Castro que foram dois dos
líderes da mobilização que, em 1959, tomaram a capital Havana e se e
venceram Fulgêncio Batista, governante cubano aliado dos EUA.
Iniciaram um governo que, depois, se revelou socialista e próximo à
URSS. Em 1961, os EUA romperam relações com Cuba e, no ano
seguinte, foi decretado um bloqueio econômico contra a ilha. À direita,
a bandeira de Cuba.
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Em 1962, houve o impasse mais tenso da Guerra Fria: a crise dos mísseis em Cuba. O governo dos EUA descobriu
a instalação, por parte dos soviéticos, de mísseis com ogivas nucleares em Cuba, muito próximo ao território
estadunidense (mapa abaixo, à direita). À beira de uma guerra nuclear, negociações tensas resultaram na retirada dos
mísseis soviéticos da ilha cubana.

Ao lado, Nikita Kruschev (à esquerda) e John
Kennedy, líderes soviético e estadunidense,
respectivamente, em um encontro em 1961.
No ano seguinte, protagonizaram o momento
mais tenso da Guerra Fria.

Como vimos, não existiu uma guerra direta entre EUA e URSS no
período da Guerra Fria. Houve, porém, muitas guerras na Guerra Fria.
Conflitos que mataram muitas pessoas, desestabilizaram povos e nações e
que revelam consequências até os dias atuais.

EUA e URSS influenciaram, interferiram, financiaram e apoiaram
grupos e/ou países em vários conflitos, intervenções ou guerras. Isso tudo
aconteceu a partir de fornecimento de armas, apoio econômico ou
estratégico, utilização de sistemas de inteligência e espionagem (CIA, dos
EUA, e KGB, da URSS) ou do envio de tropas para os conflitos.

Alguns dos conflitos armados da Guerra Fria:
 Guerra da Coreia (1950-1953).
 Guerra do Vietnam (1955-1975).
 Guerra Irã-Iraque (1980-1988).

21. Escolha uma das revoluções ou
guerras citadas nesta página e
busque mais informações sobre ela.
Questionamentos que você pode
responder: onde e quando
aconteceu? Quem esteve
envolvido? Quais foram as
consequências? Registre em seu
caderno.
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A foto ao lado é do Afoxé Filhos de Gandhy, cortejo carnavalesco ligado à
religiosidade afro-brasileira (candomblé), que desfila há décadas em Salvador. O
Afoxé carrega no nome uma homenagem a Mohandas “Mahatma” Gandhi,
principal líder da independência da Índia (1947) em relação à Grã-Bretanha
(liderada pelos ingleses), morto em 1948. O Afoxé Filhos de Gandhy foi fundado
um ano depois e difunde mensagens de paz e tolerância.

Por vários anos, desde a década de 1910, Gandhi liderou a luta pela
liberdade da Índia através de manifestações de não violência e de desobediência
civil. Ao final da Segunda Guerra (1939-1945) e o início da Guerra Fria, os
britânicos não tiveram como sustentar a colonização da região, pois estavam
enfraquecidos em vários sentidos. Como consequência desse mesmo processo,
surgiram, também, países como Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka.

Desde o século XIX e início da século XX, os continentes asiático e africano
foram alvos preferidos da expansão imperialista realizada, sobretudo, por países
europeus. Depois de décadas de exploração, devastação da flora, fauna e do
patrimônio mineral dessas regiões e do genocídio de populações, e com o fim da
Segunda Guerra, os países colonizadores, debilitados, enfrentaram lutas pelas
independências em várias regiões na África e na Ásia.

A criação do Estado de Israel, em 1948, também está ligada a esse contexto
histórico. A formação desse Estado fez surgir um conjunto de complexos conflitos
entre várias nações e grupos na região do Oriente Médio. Com o declínio do
domínio britânico e francês na região (em decadência desde antes da Segunda
Guerra), a fundação de Israel na Palestina criou e/ou exagerou tensões e
problemas de diversas ordens (econômicos, geopolíticos, religiosos etc.),
fazendo eclodir importantes conflitos armados: Guerra de Suez (1956), Guerra
dos Seis Dias (1967) e Guerra do Yom Kippur (Dia do Perdão), dentre outras.

22. Faça uma breve pesquisa
sobre o que é Afoxé e escreva um
parágrafo sobre esse tema em
seu caderno.
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Acima, foto de Mahatma Gandhi (1869-1948), principal líder da independência da Índia e
referência da “não violência”. Ao lado, à esquerda, a bandeira de Israel. À direita,
bandeira da Palestina. Os conflitos entre os dois, atualmente, simbolizam um pouco as
diversas hostilidades da região do Oriente Médio. Em geral, no centro das questões está
ser pró ou contra os EUA.
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23. O mapa da África ao lado representa os
períodos em que países e regiões
conseguiram suas libertações. Após analisá-
lo, responda em seu caderno:
A) É correto afirmar que a maioria das
independências ocorreu no período da Guerra
Fria? Explique.
B) Cite dois países africanos lusófonos
,colonizados e usuários da língua
portuguesa, e determine que época eles se
libertaram.
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NO No contexto da Guerra Fria, ocorreram vários conflitos que evidenciavam a tentativa, de ambos os lados, em provar a

sua superioridade. Dessa forma, com o apoio (dependendo do caso, em maior ou menor grau) dos EUA e da URSS,
golpes de Estado foram efetuados, ditaduras foram implantadas (o caso do Brasil é um exemplo disso), países e povos
divididos, guerras e revoluções lutadas e realizadas.

20. O que você entende por revolução? Em que situações você (ou outras
pessoas) usa essa palavra? O que ela significa? Ela só pode ser usada em
situações de conflitos bélicos?

Pense um pouco nesses questionamentos e produza um pequeno texto em seu caderno sobre o significado do
termo. Você pode buscar o apoio de um dicionário, mas tente não (somente) copiar o texto que estiver lá.

Revolução Chinesa (1949)

Acima, à esquerda, foto de 1963 de Mao Tse-tung. Ele liderou,
fortemente apoiado pelas classes camponesas, amplo movimento que
construiu a tomada de poder na China, dando início, em 1949, à
Republica Popular da China. À direita, bandeira da República Popular
da China.

Revolução Cubana (1959)

Acima, à esquerda, Che Guevara e Fidel Castro que foram dois dos
líderes da mobilização que, em 1959, tomaram a capital Havana e se e
venceram Fulgêncio Batista, governante cubano aliado dos EUA.
Iniciaram um governo que, depois, se revelou socialista e próximo à
URSS. Em 1961, os EUA romperam relações com Cuba e, no ano
seguinte, foi decretado um bloqueio econômico contra a ilha. À direita,
a bandeira de Cuba.
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Em 1962, houve o impasse mais tenso da Guerra Fria: a crise dos mísseis em Cuba. O governo dos EUA descobriu
a instalação, por parte dos soviéticos, de mísseis com ogivas nucleares em Cuba, muito próximo ao território
estadunidense (mapa abaixo, à direita). À beira de uma guerra nuclear, negociações tensas resultaram na retirada dos
mísseis soviéticos da ilha cubana.

Ao lado, Nikita Kruschev (à esquerda) e John
Kennedy, líderes soviético e estadunidense,
respectivamente, em um encontro em 1961.
No ano seguinte, protagonizaram o momento
mais tenso da Guerra Fria.

Como vimos, não existiu uma guerra direta entre EUA e URSS no
período da Guerra Fria. Houve, porém, muitas guerras na Guerra Fria.
Conflitos que mataram muitas pessoas, desestabilizaram povos e nações e
que revelam consequências até os dias atuais.

EUA e URSS influenciaram, interferiram, financiaram e apoiaram
grupos e/ou países em vários conflitos, intervenções ou guerras. Isso tudo
aconteceu a partir de fornecimento de armas, apoio econômico ou
estratégico, utilização de sistemas de inteligência e espionagem (CIA, dos
EUA, e KGB, da URSS) ou do envio de tropas para os conflitos.

Alguns dos conflitos armados da Guerra Fria:
 Guerra da Coreia (1950-1953).
 Guerra do Vietnam (1955-1975).
 Guerra Irã-Iraque (1980-1988).

21. Escolha uma das revoluções ou
guerras citadas nesta página e
busque mais informações sobre ela.
Questionamentos que você pode
responder: onde e quando
aconteceu? Quem esteve
envolvido? Quais foram as
consequências? Registre em seu
caderno.
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A foto ao lado é do Afoxé Filhos de Gandhy, cortejo carnavalesco ligado à
religiosidade afro-brasileira (candomblé), que desfila há décadas em Salvador. O
Afoxé carrega no nome uma homenagem a Mohandas “Mahatma” Gandhi,
principal líder da independência da Índia (1947) em relação à Grã-Bretanha
(liderada pelos ingleses), morto em 1948. O Afoxé Filhos de Gandhy foi fundado
um ano depois e difunde mensagens de paz e tolerância.

Por vários anos, desde a década de 1910, Gandhi liderou a luta pela
liberdade da Índia através de manifestações de não violência e de desobediência
civil. Ao final da Segunda Guerra (1939-1945) e o início da Guerra Fria, os
britânicos não tiveram como sustentar a colonização da região, pois estavam
enfraquecidos em vários sentidos. Como consequência desse mesmo processo,
surgiram, também, países como Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka.

Desde o século XIX e início da século XX, os continentes asiático e africano
foram alvos preferidos da expansão imperialista realizada, sobretudo, por países
europeus. Depois de décadas de exploração, devastação da flora, fauna e do
patrimônio mineral dessas regiões e do genocídio de populações, e com o fim da
Segunda Guerra, os países colonizadores, debilitados, enfrentaram lutas pelas
independências em várias regiões na África e na Ásia.

A criação do Estado de Israel, em 1948, também está ligada a esse contexto
histórico. A formação desse Estado fez surgir um conjunto de complexos conflitos
entre várias nações e grupos na região do Oriente Médio. Com o declínio do
domínio britânico e francês na região (em decadência desde antes da Segunda
Guerra), a fundação de Israel na Palestina criou e/ou exagerou tensões e
problemas de diversas ordens (econômicos, geopolíticos, religiosos etc.),
fazendo eclodir importantes conflitos armados: Guerra de Suez (1956), Guerra
dos Seis Dias (1967) e Guerra do Yom Kippur (Dia do Perdão), dentre outras.

22. Faça uma breve pesquisa
sobre o que é Afoxé e escreva um
parágrafo sobre esse tema em
seu caderno.
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Acima, foto de Mahatma Gandhi (1869-1948), principal líder da independência da Índia e
referência da “não violência”. Ao lado, à esquerda, a bandeira de Israel. À direita,
bandeira da Palestina. Os conflitos entre os dois, atualmente, simbolizam um pouco as
diversas hostilidades da região do Oriente Médio. Em geral, no centro das questões está
ser pró ou contra os EUA.
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23. O mapa da África ao lado representa os
períodos em que países e regiões
conseguiram suas libertações. Após analisá-
lo, responda em seu caderno:
A) É correto afirmar que a maioria das
independências ocorreu no período da Guerra
Fria? Explique.
B) Cite dois países africanos lusófonos
,colonizados e usuários da língua
portuguesa, e determine que época eles se
libertaram.
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No contexto da Guerra Fria, ocorreram vários conflitos que evidenciavam a tentativa, de ambos os lados, em provar a
sua superioridade. Dessa forma, com o apoio (dependendo do caso, em maior ou menor grau) dos EUA e da URSS,
golpes de Estado foram efetuados, ditaduras foram implantadas (o caso do Brasil é um exemplo disso), países e povos
divididos, guerras e revoluções lutadas e realizadas.

20. O que você entende por revolução? Em que situações você (ou outras
pessoas) usa essa palavra? O que ela significa? Ela só pode ser usada em
situações de conflitos bélicos?

Pense um pouco nesses questionamentos e produza um pequeno texto em seu caderno sobre o significado do
termo. Você pode buscar o apoio de um dicionário, mas tente não (somente) copiar o texto que estiver lá.

Revolução Chinesa (1949)

Acima, à esquerda, foto de 1963 de Mao Tse-tung. Ele liderou,
fortemente apoiado pelas classes camponesas, amplo movimento que
construiu a tomada de poder na China, dando início, em 1949, à
Republica Popular da China. À direita, bandeira da República Popular
da China.

Revolução Cubana (1959)

Acima, à esquerda, Che Guevara e Fidel Castro que foram dois dos
líderes da mobilização que, em 1959, tomaram a capital Havana e se e
venceram Fulgêncio Batista, governante cubano aliado dos EUA.
Iniciaram um governo que, depois, se revelou socialista e próximo à
URSS. Em 1961, os EUA romperam relações com Cuba e, no ano
seguinte, foi decretado um bloqueio econômico contra a ilha. À direita,
a bandeira de Cuba.
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Em 1962, houve o impasse mais tenso da Guerra Fria: a crise dos mísseis em Cuba. O governo dos EUA descobriu
a instalação, por parte dos soviéticos, de mísseis com ogivas nucleares em Cuba, muito próximo ao território
estadunidense (mapa abaixo, à direita). À beira de uma guerra nuclear, negociações tensas resultaram na retirada dos
mísseis soviéticos da ilha cubana.

Ao lado, Nikita Kruschev (à esquerda) e John
Kennedy, líderes soviético e estadunidense,
respectivamente, em um encontro em 1961.
No ano seguinte, protagonizaram o momento
mais tenso da Guerra Fria.

Como vimos, não existiu uma guerra direta entre EUA e URSS no
período da Guerra Fria. Houve, porém, muitas guerras na Guerra Fria.
Conflitos que mataram muitas pessoas, desestabilizaram povos e nações e
que revelam consequências até os dias atuais.

EUA e URSS influenciaram, interferiram, financiaram e apoiaram
grupos e/ou países em vários conflitos, intervenções ou guerras. Isso tudo
aconteceu a partir de fornecimento de armas, apoio econômico ou
estratégico, utilização de sistemas de inteligência e espionagem (CIA, dos
EUA, e KGB, da URSS) ou do envio de tropas para os conflitos.

Alguns dos conflitos armados da Guerra Fria:
 Guerra da Coreia (1950-1953).
 Guerra do Vietnam (1955-1975).
 Guerra Irã-Iraque (1980-1988).

21. Escolha uma das revoluções ou
guerras citadas nesta página e
busque mais informações sobre ela.
Questionamentos que você pode
responder: onde e quando
aconteceu? Quem esteve
envolvido? Quais foram as
consequências? Registre em seu
caderno.
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A foto ao lado é do Afoxé Filhos de Gandhy, cortejo carnavalesco ligado à
religiosidade afro-brasileira (candomblé), que desfila há décadas em Salvador. O
Afoxé carrega no nome uma homenagem a Mohandas “Mahatma” Gandhi,
principal líder da independência da Índia (1947) em relação à Grã-Bretanha
(liderada pelos ingleses), morto em 1948. O Afoxé Filhos de Gandhy foi fundado
um ano depois e difunde mensagens de paz e tolerância.

Por vários anos, desde a década de 1910, Gandhi liderou a luta pela
liberdade da Índia através de manifestações de não violência e de desobediência
civil. Ao final da Segunda Guerra (1939-1945) e o início da Guerra Fria, os
britânicos não tiveram como sustentar a colonização da região, pois estavam
enfraquecidos em vários sentidos. Como consequência desse mesmo processo,
surgiram, também, países como Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka.

Desde o século XIX e início da século XX, os continentes asiático e africano
foram alvos preferidos da expansão imperialista realizada, sobretudo, por países
europeus. Depois de décadas de exploração, devastação da flora, fauna e do
patrimônio mineral dessas regiões e do genocídio de populações, e com o fim da
Segunda Guerra, os países colonizadores, debilitados, enfrentaram lutas pelas
independências em várias regiões na África e na Ásia.

A criação do Estado de Israel, em 1948, também está ligada a esse contexto
histórico. A formação desse Estado fez surgir um conjunto de complexos conflitos
entre várias nações e grupos na região do Oriente Médio. Com o declínio do
domínio britânico e francês na região (em decadência desde antes da Segunda
Guerra), a fundação de Israel na Palestina criou e/ou exagerou tensões e
problemas de diversas ordens (econômicos, geopolíticos, religiosos etc.),
fazendo eclodir importantes conflitos armados: Guerra de Suez (1956), Guerra
dos Seis Dias (1967) e Guerra do Yom Kippur (Dia do Perdão), dentre outras.

22. Faça uma breve pesquisa
sobre o que é Afoxé e escreva um
parágrafo sobre esse tema em
seu caderno.
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Acima, foto de Mahatma Gandhi (1869-1948), principal líder da independência da Índia e
referência da “não violência”. Ao lado, à esquerda, a bandeira de Israel. À direita,
bandeira da Palestina. Os conflitos entre os dois, atualmente, simbolizam um pouco as
diversas hostilidades da região do Oriente Médio. Em geral, no centro das questões está
ser pró ou contra os EUA.
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23. O mapa da África ao lado representa os
períodos em que países e regiões
conseguiram suas libertações. Após analisá-
lo, responda em seu caderno:
A) É correto afirmar que a maioria das
independências ocorreu no período da Guerra
Fria? Explique.
B) Cite dois países africanos lusófonos
,colonizados e usuários da língua
portuguesa, e determine que época eles se
libertaram.
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NO O DECLÍNIO DA GUERRA FRIA E DAS DITADURAS NA AMÉRICA LATINA.

Nas décadas de 1970 e 1980, a lógica da Guerra Fria já dava sinais claros de fraqueza. A postura dos EUA e URSS
em relação aos outros países, povos e grupos ao redor do planeta (apoiando ditaduras, investindo e gerenciando
guerras, avalizando posturas e governos antidemocráticos etc.), para manter a bipolarização, já não era suficiente para
explicar o mundo e viver nele. De um lado, o crescente sentimento antiestadunidense, aprofundado pelos protestos
contra a Guerra do Vietnam e as ditaduras na América Latina; de outro, as mobilizações antissoviéticas a favor de
abertura política no leste europeu e Alemanha Oriental, pareciam apontar para o declínio dessa lógica bipolarizada.

Como exemplo disso, muitas manifestações em prol de mais democracia na Alemanha e também em países do leste
europeu, como a Polônia, amplificaram as mobilizações na Alemanha Oriental. Em novembro de 1989, uma multidão
incontrolável colocou a baixo o muro de Berlim, o grande símbolo da Guerra Fria. No ano seguinte, as duas regiões da
Alemanha (Ocidental e Oriental) se reunificaram sob a liderança de Helmut Kohl, que se tornou o primeiro governante da
nova fase histórica alemã.

Acima, uma multidão derruba e comemora o
fim do muro que dividia Berlim (Alemanha) e o
mundo.

Em solo soviético, a situação apontava para um derretimento da Guerra Fria. A
partir de 1985, com o governo de Mikhail Gorbatchev (foto abaixo), a URSS
começou a conhecer um conjunto importante de mudanças. Baseado nos conceitos
de perestroika (reestruturação) e glasnost (transparência), Gorbatchev imprimiu
uma abertura na sociedade soviética.

Depois de um percurso conturbado no fim de 1991, a URSS foi decretada extinta.
As antigas repúblicas soviéticas criaram a CEI (Comunidade dos Estados
Independentes). Anos depois, se separaram definitivamente.

Mikhail Gorbatchev foi o principal (e
último) líder soviético entre 1985 e 1991.
No governo, capitaneou profundas
transformações na União Soviética que
redundaram no seu fim. Ganhador do
Prêmio Nobel da Paz, é visto como um
homem público que valorizou os direitos
humanos ao contribuir com o fim dos
governos fechados na URSS e no leste
europeu. Por outro lado, é tido por muitos,
sobretudo na Rússia, como o responsável
pela crise econômica que abalou aquele
país após o fim da URSS.
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. Em abril de 1986, a usina nuclear da cidade de Chernobyl na Ucrânia (que fazia parte da

URSS) entrou em colapso. Um dos reatores explodiu (foto ao lado) e causou um acidente
nuclear 400 vezes mais potente que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Tal fato é
visto como um dos elementos que apressou o fim da URSS. Cerca de 9 mil pessoas
morreram.

24. Faça uma breve pesquisa sobre usinas nucleares no Brasil e registre em seu
caderno. Onde elas estão localizadas? Desde quando elas existem? O que elas
produzem?
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O FIM DAS DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E OS CAMINHOS DO SÉCULO XX
PARA O XXI.

Como vimos antes, a ditadura civil-militar brasileira foi implantada, através de golpe de Estado em 1964. Tanto
no Brasil como em vários países da América Latina (Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai etc.), essas ditaduras
estavam ligadas ao contexto da Guerra Fria (bipolarização EUA-URSS, criação e manutenção de áreas de
influências etc.) e, como vimos no caso brasileiro, tiveram intenso apoio estadunidense. Com o declínio da Guerra
Fria, o discurso pela abertura e democratização desses países ganhou força.

A Lei da Anistia foi publicada em 1979. De acordo com a lei, todas as pessoas que haviam sido condenadas
ou processadas por crimes de natureza política estariam perdoadas. Os agentes do Estado brasileiro promotores de
torturas, prisões e condenações sumárias e assassinatos foram anistiados. Entre 1983 e 1984, aconteceu no Brasil
um movimento da sociedade civil chamado Diretas Já! Que lutava pelo direito de votar, de forma direta, para
presidente.

Ex-ditador argentino Jorge Videla é condenado 
à prisão perpétua

O ex-ditador argentino Jorge Videla (1976-81)
foi condenado nesta quarta-feira (22) à prisão
perpétua, considerado culpado pelo homicídio de
opositores e outros crimes contra a humanidade,
em um julgamento contra 30 líderes do regime civil-
militar.

O ex-general, de 85 anos, já havia sido
condenado à prisão perpétua em 1985 durante um
processo histórico da junta militar por crimes
cometidos durante a ditadura (1976-1983), que fez
30.000 desaparecidos, segundo as organizações de
defesa dos direitos do homem.

Mas a pena foi anulada em 1990 por decreto do
ex-presidente Carlos Menem, que, por sua vez foi
e declarada inconstitucional em 2007 - decisão esta
confirmada pela Corte Suprema em abril. O tribunal
também suprimiu, em 2005, a lei de anistia para os
crimes da ditadura.

A partir daí, vários processos foram abertos
contra Jorge Videla, católico fervoroso que fazia-se
de moderado, até liderar o golpe de 24 de março de
1976 e de dirigir o país até 1981. Estes anos foram
os mais duros do regime militar. (...)

Entre os julgados está o ex-general Luciano
Menendez, já condenado à prisão perpétua por três
vezes, em processos por violação aos direitos do
homem.

Fonte: Ex-ditador argentino Jorge Videla é condenado à 
prisão perpétua. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/12/ex-ditador-
argentino-jorge-videla-e-condenado-a-prisao-

perpetua.html

Acima, foto que documentou manifestação pelo
restabelecimento do direito ao voto em Brasília O
Congresso votou por não dar esse direito ao povo, contrário
às manifestações.

O texto jornalístico, ao lado, menciona a condenação e
prisão de membros do governo militar ditatorial na
Argentina (incluindo um ex-presidente, o general
Videla). Movimento similar aconteceu, por exemplo, no
Chile, com a condenação e prisão do ex-presidente, o
general Pinochet.

25. Pense um pouco sobre o tema, tente relembrar o
que foi estudado sobre a ditadura civil-militar brasileira
e responda em seu caderno: por que, no Brasil, não
houve julgamento ou punição para os agentes
promotores de atos desumanos (perseguições
políticas, prisões e julgamentos sumários, torturas e
assassinatos) ao longo do período ditatorial? É
importante que isso aconteça (julgamentos e
punições)? Explique.
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O DECLÍNIO DA GUERRA FRIA E DAS DITADURAS NA AMÉRICA LATINA.

Nas décadas de 1970 e 1980, a lógica da Guerra Fria já dava sinais claros de fraqueza. A postura dos EUA e URSS
em relação aos outros países, povos e grupos ao redor do planeta (apoiando ditaduras, investindo e gerenciando
guerras, avalizando posturas e governos antidemocráticos etc.), para manter a bipolarização, já não era suficiente para
explicar o mundo e viver nele. De um lado, o crescente sentimento antiestadunidense, aprofundado pelos protestos
contra a Guerra do Vietnam e as ditaduras na América Latina; de outro, as mobilizações antissoviéticas a favor de
abertura política no leste europeu e Alemanha Oriental, pareciam apontar para o declínio dessa lógica bipolarizada.

Como exemplo disso, muitas manifestações em prol de mais democracia na Alemanha e também em países do leste
europeu, como a Polônia, amplificaram as mobilizações na Alemanha Oriental. Em novembro de 1989, uma multidão
incontrolável colocou a baixo o muro de Berlim, o grande símbolo da Guerra Fria. No ano seguinte, as duas regiões da
Alemanha (Ocidental e Oriental) se reunificaram sob a liderança de Helmut Kohl, que se tornou o primeiro governante da
nova fase histórica alemã.

Acima, uma multidão derruba e comemora o
fim do muro que dividia Berlim (Alemanha) e o
mundo.

Em solo soviético, a situação apontava para um derretimento da Guerra Fria. A
partir de 1985, com o governo de Mikhail Gorbatchev (foto abaixo), a URSS
começou a conhecer um conjunto importante de mudanças. Baseado nos conceitos
de perestroika (reestruturação) e glasnost (transparência), Gorbatchev imprimiu
uma abertura na sociedade soviética.

Depois de um percurso conturbado no fim de 1991, a URSS foi decretada extinta.
As antigas repúblicas soviéticas criaram a CEI (Comunidade dos Estados
Independentes). Anos depois, se separaram definitivamente.

Mikhail Gorbatchev foi o principal (e
último) líder soviético entre 1985 e 1991.
No governo, capitaneou profundas
transformações na União Soviética que
redundaram no seu fim. Ganhador do
Prêmio Nobel da Paz, é visto como um
homem público que valorizou os direitos
humanos ao contribuir com o fim dos
governos fechados na URSS e no leste
europeu. Por outro lado, é tido por muitos,
sobretudo na Rússia, como o responsável
pela crise econômica que abalou aquele
país após o fim da URSS.
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. Em abril de 1986, a usina nuclear da cidade de Chernobyl na Ucrânia (que fazia parte da

URSS) entrou em colapso. Um dos reatores explodiu (foto ao lado) e causou um acidente
nuclear 400 vezes mais potente que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Tal fato é
visto como um dos elementos que apressou o fim da URSS. Cerca de 9 mil pessoas
morreram.

24. Faça uma breve pesquisa sobre usinas nucleares no Brasil e registre em seu
caderno. Onde elas estão localizadas? Desde quando elas existem? O que elas
produzem?
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NOO FIM DAS DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E OS CAMINHOS DO SÉCULO XX

PARA O XXI.

Como vimos antes, a ditadura civil-militar brasileira foi implantada, através de golpe de Estado em 1964. Tanto
no Brasil como em vários países da América Latina (Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai etc.), essas ditaduras
estavam ligadas ao contexto da Guerra Fria (bipolarização EUA-URSS, criação e manutenção de áreas de
influências etc.) e, como vimos no caso brasileiro, tiveram intenso apoio estadunidense. Com o declínio da Guerra
Fria, o discurso pela abertura e democratização desses países ganhou força.

A Lei da Anistia foi publicada em 1979. De acordo com a lei, todas as pessoas que haviam sido condenadas
ou processadas por crimes de natureza política estariam perdoadas. Os agentes do Estado brasileiro promotores de
torturas, prisões e condenações sumárias e assassinatos foram anistiados. Entre 1983 e 1984, aconteceu no Brasil
um movimento da sociedade civil chamado Diretas Já! Que lutava pelo direito de votar, de forma direta, para
presidente.

Ex-ditador argentino Jorge Videla é condenado 
à prisão perpétua

O ex-ditador argentino Jorge Videla (1976-81) 
foi condenado nesta quarta-feira (22) à prisão 
perpétua, considerado culpado pelo homicídio de 
opositores e outros crimes contra a humanidade, 
em um julgamento contra 30 líderes do regime civil-
militar.

O ex-general, de 85 anos, já havia sido 
condenado à prisão perpétua em 1985 durante um 
processo histórico da junta militar por crimes 
cometidos durante a ditadura (1976-1983), que fez 
30.000 desaparecidos, segundo as organizações de 
defesa dos direitos do homem.

Mas a pena foi anulada em 1990 por decreto do 
ex-presidente Carlos Menem, que, por sua vez, 
foi declarada inconstitucional em 2007 - decisão 
esta confirmada pela Corte Suprema em abril. O 
tribunal também suprimiu, em 2005, a lei de anistia 
para os crimes da ditadura.

A partir daí, vários processos foram abertos 
contra Jorge Videla, católico fervoroso que fazia-se 
de moderado, até liderar o golpe de 24 de março de 
1976 e de dirigir o país até 1981. Estes anos foram 
os mais duros do regime militar. (...)

Entre os julgados está o ex-general Luciano 
Menendez, já condenado à prisão perpétua por três 
vezes, em processos por violação aos direitos do 
homem.

Fonte: Ex-ditador argentino Jorge Videla é condenado à 
prisão perpétua. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/12/ex-ditador-
argentino-jorge-videla-e-condenado-a-prisao-

perpetua.html

Acima, foto que documentou manifestação pelo
restabelecimento do direito ao voto em Brasília O
Congresso votou por não dar esse direito ao povo, contrário
às manifestações.

O texto jornalístico, ao lado, menciona a condenação e
prisão de membros do governo militar ditatorial na
Argentina (incluindo um ex-presidente, o general
Videla). Movimento similar aconteceu, por exemplo, no
Chile, com a condenação e prisão do ex-presidente, o
general Pinochet.

25. Pense um pouco sobre o tema, tente relembrar o
que foi estudado sobre a ditadura civil-militar brasileira
e responda em seu caderno: por que, no Brasil, não
houve julgamento ou punição para os agentes
promotores de atos desumanos (perseguições
políticas, prisões e julgamentos sumários, torturas e
assassinatos) ao longo do período ditatorial? É
importante que isso aconteça (julgamentos e
punições)? Explique.
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NO O DECLÍNIO DA GUERRA FRIA E DAS DITADURAS NA AMÉRICA LATINA.

Nas décadas de 1970 e 1980, a lógica da Guerra Fria já dava sinais claros de fraqueza. A postura dos EUA e URSS
em relação aos outros países, povos e grupos ao redor do planeta (apoiando ditaduras, investindo e gerenciando
guerras, avalizando posturas e governos antidemocráticos etc.), para manter a bipolarização, já não era suficiente para
explicar o mundo e viver nele. De um lado, o crescente sentimento antiestadunidense, aprofundado pelos protestos
contra a Guerra do Vietnam e as ditaduras na América Latina; de outro, as mobilizações antissoviéticas a favor de
abertura política no leste europeu e Alemanha Oriental, pareciam apontar para o declínio dessa lógica bipolarizada.

Como exemplo disso, muitas manifestações em prol de mais democracia na Alemanha e também em países do leste
europeu, como a Polônia, amplificaram as mobilizações na Alemanha Oriental. Em novembro de 1989, uma multidão
incontrolável colocou a baixo o muro de Berlim, o grande símbolo da Guerra Fria. No ano seguinte, as duas regiões da
Alemanha (Ocidental e Oriental) se reunificaram sob a liderança de Helmut Kohl, que se tornou o primeiro governante da
nova fase histórica alemã.

Acima, uma multidão derruba e comemora o
fim do muro que dividia Berlim (Alemanha) e o
mundo.

Em solo soviético, a situação apontava para um derretimento da Guerra Fria. A
partir de 1985, com o governo de Mikhail Gorbatchev (foto abaixo), a URSS
começou a conhecer um conjunto importante de mudanças. Baseado nos conceitos
de perestroika (reestruturação) e glasnost (transparência), Gorbatchev imprimiu
uma abertura na sociedade soviética.

Depois de um percurso conturbado no fim de 1991, a URSS foi decretada extinta.
As antigas repúblicas soviéticas criaram a CEI (Comunidade dos Estados
Independentes). Anos depois, se separaram definitivamente.

Mikhail Gorbatchev foi o principal (e
último) líder soviético entre 1985 e 1991.
No governo, capitaneou profundas
transformações na União Soviética que
redundaram no seu fim. Ganhador do
Prêmio Nobel da Paz, é visto como um
homem público que valorizou os direitos
humanos ao contribuir com o fim dos
governos fechados na URSS e no leste
europeu. Por outro lado, é tido por muitos,
sobretudo na Rússia, como o responsável
pela crise econômica que abalou aquele
país após o fim da URSS.
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. Em abril de 1986, a usina nuclear da cidade de Chernobyl na Ucrânia (que fazia parte da

URSS) entrou em colapso. Um dos reatores explodiu (foto ao lado) e causou um acidente
nuclear 400 vezes mais potente que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Tal fato é
visto como um dos elementos que apressou o fim da URSS. Cerca de 9 mil pessoas
morreram.

24. Faça uma breve pesquisa sobre usinas nucleares no Brasil e registre em seu
caderno. Onde elas estão localizadas? Desde quando elas existem? O que elas
produzem?
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O FIM DAS DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E OS CAMINHOS DO SÉCULO XX
PARA O XXI.

Como vimos antes, a ditadura civil-militar brasileira foi implantada, através de golpe de Estado em 1964. Tanto
no Brasil como em vários países da América Latina (Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai etc.), essas ditaduras
estavam ligadas ao contexto da Guerra Fria (bipolarização EUA-URSS, criação e manutenção de áreas de
influências etc.) e, como vimos no caso brasileiro, tiveram intenso apoio estadunidense. Com o declínio da Guerra
Fria, o discurso pela abertura e democratização desses países ganhou força.

A Lei da Anistia foi publicada em 1979. De acordo com a lei, todas as pessoas que haviam sido condenadas
ou processadas por crimes de natureza política estariam perdoadas. Os agentes do Estado brasileiro promotores de
torturas, prisões e condenações sumárias e assassinatos foram anistiados. Entre 1983 e 1984, aconteceu no Brasil
um movimento da sociedade civil chamado Diretas Já! Que lutava pelo direito de votar, de forma direta, para
presidente.

Ex-ditador argentino Jorge Videla é condenado 
à prisão perpétua

O ex-ditador argentino Jorge Videla (1976-81)
foi condenado nesta quarta-feira (22) à prisão
perpétua, considerado culpado pelo homicídio de
opositores e outros crimes contra a humanidade,
em um julgamento contra 30 líderes do regime civil-
militar.

O ex-general, de 85 anos, já havia sido
condenado à prisão perpétua em 1985 durante um
processo histórico da junta militar por crimes
cometidos durante a ditadura (1976-1983), que fez
30.000 desaparecidos, segundo as organizações de
defesa dos direitos do homem.

Mas a pena foi anulada em 1990 por decreto do
ex-presidente Carlos Menem, que, por sua vez foi
e declarada inconstitucional em 2007 - decisão esta
confirmada pela Corte Suprema em abril. O tribunal
também suprimiu, em 2005, a lei de anistia para os
crimes da ditadura.

A partir daí, vários processos foram abertos
contra Jorge Videla, católico fervoroso que fazia-se
de moderado, até liderar o golpe de 24 de março de
1976 e de dirigir o país até 1981. Estes anos foram
os mais duros do regime militar. (...)

Entre os julgados está o ex-general Luciano
Menendez, já condenado à prisão perpétua por três
vezes, em processos por violação aos direitos do
homem.

Fonte: Ex-ditador argentino Jorge Videla é condenado à 
prisão perpétua. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/12/ex-ditador-
argentino-jorge-videla-e-condenado-a-prisao-

perpetua.html

Acima, foto que documentou manifestação pelo
restabelecimento do direito ao voto em Brasília O
Congresso votou por não dar esse direito ao povo, contrário
às manifestações.

O texto jornalístico, ao lado, menciona a condenação e
prisão de membros do governo militar ditatorial na
Argentina (incluindo um ex-presidente, o general
Videla). Movimento similar aconteceu, por exemplo, no
Chile, com a condenação e prisão do ex-presidente, o
general Pinochet.

25. Pense um pouco sobre o tema, tente relembrar o
que foi estudado sobre a ditadura civil-militar brasileira
e responda em seu caderno: por que, no Brasil, não
houve julgamento ou punição para os agentes
promotores de atos desumanos (perseguições
políticas, prisões e julgamentos sumários, torturas e
assassinatos) ao longo do período ditatorial? É
importante que isso aconteça (julgamentos e
punições)? Explique.
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O DECLÍNIO DA GUERRA FRIA E DAS DITADURAS NA AMÉRICA LATINA.

Nas décadas de 1970 e 1980, a lógica da Guerra Fria já dava sinais claros de fraqueza. A postura dos EUA e URSS
em relação aos outros países, povos e grupos ao redor do planeta (apoiando ditaduras, investindo e gerenciando
guerras, avalizando posturas e governos antidemocráticos etc.), para manter a bipolarização, já não era suficiente para
explicar o mundo e viver nele. De um lado, o crescente sentimento antiestadunidense, aprofundado pelos protestos
contra a Guerra do Vietnam e as ditaduras na América Latina; de outro, as mobilizações antissoviéticas a favor de
abertura política no leste europeu e Alemanha Oriental, pareciam apontar para o declínio dessa lógica bipolarizada.

Como exemplo disso, muitas manifestações em prol de mais democracia na Alemanha e também em países do leste
europeu, como a Polônia, amplificaram as mobilizações na Alemanha Oriental. Em novembro de 1989, uma multidão
incontrolável colocou a baixo o muro de Berlim, o grande símbolo da Guerra Fria. No ano seguinte, as duas regiões da
Alemanha (Ocidental e Oriental) se reunificaram sob a liderança de Helmut Kohl, que se tornou o primeiro governante da
nova fase histórica alemã.

Acima, uma multidão derruba e comemora o
fim do muro que dividia Berlim (Alemanha) e o
mundo.

Em solo soviético, a situação apontava para um derretimento da Guerra Fria. A
partir de 1985, com o governo de Mikhail Gorbatchev (foto abaixo), a URSS
começou a conhecer um conjunto importante de mudanças. Baseado nos conceitos
de perestroika (reestruturação) e glasnost (transparência), Gorbatchev imprimiu
uma abertura na sociedade soviética.

Depois de um percurso conturbado no fim de 1991, a URSS foi decretada extinta.
As antigas repúblicas soviéticas criaram a CEI (Comunidade dos Estados
Independentes). Anos depois, se separaram definitivamente.

Mikhail Gorbatchev foi o principal (e
último) líder soviético entre 1985 e 1991.
No governo, capitaneou profundas
transformações na União Soviética que
redundaram no seu fim. Ganhador do
Prêmio Nobel da Paz, é visto como um
homem público que valorizou os direitos
humanos ao contribuir com o fim dos
governos fechados na URSS e no leste
europeu. Por outro lado, é tido por muitos,
sobretudo na Rússia, como o responsável
pela crise econômica que abalou aquele
país após o fim da URSS.
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. Em abril de 1986, a usina nuclear da cidade de Chernobyl na Ucrânia (que fazia parte da

URSS) entrou em colapso. Um dos reatores explodiu (foto ao lado) e causou um acidente
nuclear 400 vezes mais potente que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Tal fato é
visto como um dos elementos que apressou o fim da URSS. Cerca de 9 mil pessoas
morreram.

24. Faça uma breve pesquisa sobre usinas nucleares no Brasil e registre em seu
caderno. Onde elas estão localizadas? Desde quando elas existem? O que elas
produzem?
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NOO FIM DAS DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E OS CAMINHOS DO SÉCULO XX

PARA O XXI.

Como vimos antes, a ditadura civil-militar brasileira foi implantada, através de golpe de Estado em 1964. Tanto
no Brasil como em vários países da América Latina (Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai etc.), essas ditaduras
estavam ligadas ao contexto da Guerra Fria (bipolarização EUA-URSS, criação e manutenção de áreas de
influências etc.) e, como vimos no caso brasileiro, tiveram intenso apoio estadunidense. Com o declínio da Guerra
Fria, o discurso pela abertura e democratização desses países ganhou força.

A Lei da Anistia foi publicada em 1979. De acordo com a lei, todas as pessoas que haviam sido condenadas
ou processadas por crimes de natureza política estariam perdoadas. Os agentes do Estado brasileiro promotores de
torturas, prisões e condenações sumárias e assassinatos foram anistiados. Entre 1983 e 1984, aconteceu no Brasil
um movimento da sociedade civil chamado Diretas Já! Que lutava pelo direito de votar, de forma direta, para
presidente.

Ex-ditador argentino Jorge Videla é condenado 
à prisão perpétua

O ex-ditador argentino Jorge Videla (1976-81) 
foi condenado nesta quarta-feira (22) à prisão 
perpétua, considerado culpado pelo homicídio de 
opositores e outros crimes contra a humanidade, 
em um julgamento contra 30 líderes do regime civil-
militar.

O ex-general, de 85 anos, já havia sido 
condenado à prisão perpétua em 1985 durante um 
processo histórico da junta militar por crimes 
cometidos durante a ditadura (1976-1983), que fez 
30.000 desaparecidos, segundo as organizações de 
defesa dos direitos do homem.

Mas a pena foi anulada em 1990 por decreto do 
ex-presidente Carlos Menem, que, por sua vez, 
foi declarada inconstitucional em 2007 - decisão 
esta confirmada pela Corte Suprema em abril. O 
tribunal também suprimiu, em 2005, a lei de anistia 
para os crimes da ditadura.

A partir daí, vários processos foram abertos 
contra Jorge Videla, católico fervoroso que fazia-se 
de moderado, até liderar o golpe de 24 de março de 
1976 e de dirigir o país até 1981. Estes anos foram 
os mais duros do regime militar. (...)

Entre os julgados está o ex-general Luciano 
Menendez, já condenado à prisão perpétua por três 
vezes, em processos por violação aos direitos do 
homem.

Fonte: Ex-ditador argentino Jorge Videla é condenado à 
prisão perpétua. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/12/ex-ditador-
argentino-jorge-videla-e-condenado-a-prisao-

perpetua.html

Acima, foto que documentou manifestação pelo
restabelecimento do direito ao voto em Brasília O
Congresso votou por não dar esse direito ao povo, contrário
às manifestações.

O texto jornalístico, ao lado, menciona a condenação e
prisão de membros do governo militar ditatorial na
Argentina (incluindo um ex-presidente, o general
Videla). Movimento similar aconteceu, por exemplo, no
Chile, com a condenação e prisão do ex-presidente, o
general Pinochet.

25. Pense um pouco sobre o tema, tente relembrar o
que foi estudado sobre a ditadura civil-militar brasileira
e responda em seu caderno: por que, no Brasil, não
houve julgamento ou punição para os agentes
promotores de atos desumanos (perseguições
políticas, prisões e julgamentos sumários, torturas e
assassinatos) ao longo do período ditatorial? É
importante que isso aconteça (julgamentos e
punições)? Explique.
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NO Entre as décadas de 1970 e 1980, surgiram muitos movimentos que buscavam estabelecer direitos básicos para

setores específicos da sociedade, além de liberdade e democracia para os brasileiros em geral. Em todo o país, foram
criados grupos, organismos e instituições que visavam a busca da cidadania plena dos(as) negros(as), das mulheres, dos
povos originários e dos trabalhadores em geral, lutando contra o racismo, o machismo e a distinção social e as más
condições de trabalho.

Com a Lei da Anistia, em 1979, e o retorno das pessoas que estavam exiladas, os movimentos negros, feministas,
indígenas e sindicais ganharam mais força. Nos anos seguintes, o país respirava o desejo de liberdades e democracia,
mas ainda existia muita repressão das forças e instituições da ditadura brasileira. Manifestações, greves e passeatas
eram combatidas com violência; pessoas eram presas e sofriam consequências físicas e psicológicas dessas ações
repressivas. Mas era um caminho sem volta para o fim da ditadura: o Brasil queria e lutaria pela liberdade.

A foto ao lado é do ato contra o racismo, nas 
escadarias do Teatro Municipal de São Paulo,  em 
julho de 1978. O ato deu origem ao Movimento 
Negro Unificado (MNU), que passou a ser a 
principal referência das lutas dos (as) negros e 
negras no país. Ao longo dos anos de 1970 (e 
mesmo antes), surgiram muitos grupos pelo Brasil 
que organizaram-se para estudar, divulgar, 
valorizar e afirmar as culturas negras contra o 
racismo. Grupos como o Centro de Cultura e Arte 
Negra (CECAN), o Grupo Palmares, o Instituto de 
Pesquisa das Culturas Negras (IPCN), a Sociedade 
de Intercâmbio Brasil-África (SINBA), dentre tantos 
outros, são exemplos disso.

À direita, foto da liderança indígena Ailton Krenak (da etnia krenak) durante a Assembleia 
Constituinte, em 1987, quando protagonizou um protesto marcante: ele discursou na tribuna 
do Congresso e pintou o rosto com a tinta preta do jenipapo, um tradicional costume fúnebre 

de seus antepassados. O movimento era contra retrocessos na luta pela inclusão dos direitos 
dos povos originários na Constituição brasileira. Ailton Krenak participou das mobilizações 

indígenas no fim da ditadura civil-militar no país. Participou da fundação da União dos Povos 
Indígenas, em 1988 , organização representativa dos povos originários brasileiros, e da 

Aliança dos Povos da Floresta, em 1989,. A Aliança do Povos da Floresta visava a defesa da 
criação de reservas naturais na Amazônia.

No final dos anos de 1970, os trabalhadores 
brasileiros da região do ABC paulista (junção dos 

municípios de Santo André, São Bernardo do 
Campo e São Caetano), que centralizava a 

produção automobilística do país, organizaram 
importante movimento grevista tendo como centro o 
Sindicato dos Metalúrgicos daquela região. Ao lado, 

uma multidão de trabalhadores (cerca de 60 mil), 
reunidos no estádio da Vila Euclides, em São 

Bernardo do Campo, decidiram começar uma greve 
geral da categoria mobilizando aproximadamente 

200 mil pessoas. No centro da foto, em cima de 
uma mesa improvisada, está o presidente do 

sindicato Luís Inácio da Silva, o Lula. Os 
movimentos grevistas dessa época ajudaram a 

impulsionar o declínio da ditadura civil-militar, 
porque recebeu amplo apoio de vários setores da 

sociedade: artistas, igreja católica, intelectuais, 
jornalistas etc.
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As mobilizações citadas na página anterior auxiliaram a construir um ambiente de múltiplas preocupações e ideais
que estiveram presentes na elaboração da Constituição Brasileira após o fim da ditadura civil-militar em 1985. Os
deputados federais e senadores, eleitos em 1986, formaram a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar o texto
constitucional.

A atual Constituição Brasileira, que entrou em vigor em 1988, a chamada “Constituição cidadã”, foi pensada e
elaborada, depois do longo período da ditadura civil-militar, para garantir direitos e liberdades aos cidadãos do nosso
país. A Constituição brasileira, como as de outros países, foi inspirada nas ideias que estiveram presentes na
construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (em 1948).

Os Direitos Humanos estão no centro das preocupações e reivindicações no mundo atual desde o final do século
XX. Várias características do mundo de hoje como as transformações tecnológicas, nas comunicações (a internet e as
redes sociais), no trabalho, produção de conhecimento etc. possibilitaram uma maior visibilidade das diversidades
identitárias (raciais, étnicas, culturais, políticas, de gênero e orientação sexual etc.) e suas reivindicações em busca de
cidadanias plenas. Movimentos negros, feministas, indígenas, LGBTQIA+, minorias étnicas, refugiados, vítimas de
perseguições históricas políticas e culturais etc. lutam e participam do debate público sobre seus problemas e
direitos.

Título II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; (...)
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV – é livre a manutenção do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...).

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Câmara dos deputados, Coordenação de Publicações, 
1988, p. 5.

Apesar de muitas características dos dias atuais serem interessantes, antigos e novos problemas persistem
no cotidiano, criando sofrimento, violência, discórdia e desorganização social, dentre outras coisas.
26. Responda às perguntas a seguir em seu caderno.
A) Pensando no trecho da nossa Constituição acima, responda: você conhece, presenciou ou vivenciou algum
desrespeito aos direitos citados (que são direitos humanos)?
B) Para você, qual é o pior problema e a melhor coisa do mundo atual (pode ser no seu bairro, cidade, país etc.)?
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Entre as décadas de 1970 e 1980, surgiram muitos movimentos que buscavam estabelecer direitos básicos para
setores específicos da sociedade, além de liberdade e democracia para os brasileiros em geral. Em todo o país, foram
criados grupos, organismos e instituições que visavam a busca da cidadania plena dos(as) negros(as), das mulheres, dos
povos originários e dos trabalhadores em geral, lutando contra o racismo, o machismo e a distinção social e as más
condições de trabalho.

Com a Lei da Anistia, em 1979, e o retorno das pessoas que estavam exiladas, os movimentos negros, feministas,
indígenas e sindicais ganharam mais força. Nos anos seguintes, o país respirava o desejo de liberdades e democracia,
mas ainda existia muita repressão das forças e instituições da ditadura brasileira. Manifestações, greves e passeatas
eram combatidas com violência; pessoas eram presas e sofriam consequências físicas e psicológicas dessas ações
repressivas. Mas era um caminho sem volta para o fim da ditadura: o Brasil queria e lutaria pela liberdade.

A foto ao lado é do ato contra o racismo, nas
escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, em
julho de 1978. O ato deu origem ao Movimento 
Negro Unificado (MNU), que passou a ser a 
principal referência das lutas dos (as) negros e 
negras no país. Ao longo dos anos de 1970 (e 
mesmo antes), surgiram muitos grupos pelo Brasil
que organizaram-se para estudar, divulgar,
valorizar e afirmar as culturas negras contra o 
racismo. Grupos como o Centro de Cultura e Arte 
Negra (CECAN), o Grupo Palmares, o Instituto de 
Pesquisa das Culturas Negras (IPCN), a Sociedade 
de Intercâmbio Brasil-África (SINBA), dentre tantos 
outros, são exemplos disso.

À direita, foto da liderança indígena Ailton Krenak (da etnia krenak) durante a Assembleia 
Constituinte, em 1987, quando protagonizou um protesto marcante: ele discursou na tribuna 
do Congresso e pintou o rosto com a tinta preta do jenipapo, um tradicional costume fúnebre 

de seus antepassados. O movimento era contra retrocessos na luta pela inclusão dos direitos 
dos povos originários na Constituição brasileira. Ailton Krenak participou das mobilizações 

indígenas no fim da ditadura civil-militar no país. Participou da fundação da União dos Povos 
Indígenas, em 1988 , organização representativa dos povos originários brasileiros, e da 

Aliança dos Povos da Floresta, em 1989,. A Aliança do Povos da Floresta visava a defesa da 
criação de reservas naturais na Amazônia.

No final dos anos de 1970, os trabalhadores
brasileiros da região do ABC paulista (junção dos 

municípios de Santo André, São Bernardo do 
Campo e São Caetano), que centralizava a 

produção automobilística do país, organizaram
importante movimento grevista tendo como centro o 
Sindicato dos Metalúrgicos daquela região. Ao lado,

uma multidão de trabalhadores (cerca de 60 mil),
reunidos no estádio da Vila Euclides, em São 

Bernardo do Campo, decidiram começar uma greve
geral da categoria mobilizando aproximadamente 

200 mil pessoas. No centro da foto, em cima de 
uma mesa improvisada, está o presidente do 

sindicato Luís Inácio da Silva, o Lula. Os
movimentos grevistas dessa época ajudaram a 

impulsionar o declínio da ditadura civil-militar, 
porque recebeu amplo apoio de vários setores da 

sociedade: artistas, igreja católica, intelectuais,
jornalistas etc.
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que estiveram presentes na elaboração da Constituição Brasileira após o fim da ditadura civil-militar em 1985. Os
deputados federais e senadores, eleitos em 1986, formaram a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar o texto
constitucional.

A atual Constituição Brasileira, que entrou em vigor em 1988, a chamada “Constituição cidadã”, foi pensada e
elaborada, depois do longo período da ditadura civil-militar, para garantir direitos e liberdades aos cidadãos do nosso
país. A Constituição brasileira, como as de outros países, foi inspirada nas ideias que estiveram presentes na
construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (em 1948).

Os Direitos Humanos estão no centro das preocupações e reivindicações no mundo atual desde o final do século
XX. Várias características do mundo de hoje como as transformações tecnológicas, nas comunicações (a internet e as
redes sociais), no trabalho, produção de conhecimento etc. possibilitaram uma maior visibilidade das diversidades
identitárias (raciais, étnicas, culturais, políticas, de gênero e orientação sexual etc.) e suas reivindicações em busca de
cidadanias plenas. Movimentos negros, feministas, indígenas, LGBTQIA+, minorias étnicas, refugiados, vítimas de
perseguições históricas políticas e culturais etc. lutam e participam do debate público sobre seus problemas e
direitos.

Título II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; (...)
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV – é livre a manutenção do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...).

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Câmara dos deputados, Coordenação de Publicações, 
1988, p. 5.

Apesar de muitas características dos dias atuais serem interessantes, antigos e novos problemas persistem
no cotidiano, criando sofrimento, violência, discórdia e desorganização social, dentre outras coisas.
26. Responda às perguntas a seguir em seu caderno.
A) Pensando no trecho da nossa Constituição acima, responda: você conhece, presenciou ou vivenciou algum
desrespeito aos direitos citados (que são direitos humanos)?
B) Para você, qual é o pior problema e a melhor coisa do mundo atual (pode ser no seu bairro, cidade, país etc.)?
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setores específicos da sociedade, além de liberdade e democracia para os brasileiros em geral. Em todo o país, foram
criados grupos, organismos e instituições que visavam a busca da cidadania plena dos(as) negros(as), das mulheres, dos
povos originários e dos trabalhadores em geral, lutando contra o racismo, o machismo e a distinção social e as más
condições de trabalho.

Com a Lei da Anistia, em 1979, e o retorno das pessoas que estavam exiladas, os movimentos negros, feministas,
indígenas e sindicais ganharam mais força. Nos anos seguintes, o país respirava o desejo de liberdades e democracia,
mas ainda existia muita repressão das forças e instituições da ditadura brasileira. Manifestações, greves e passeatas
eram combatidas com violência; pessoas eram presas e sofriam consequências físicas e psicológicas dessas ações
repressivas. Mas era um caminho sem volta para o fim da ditadura: o Brasil queria e lutaria pela liberdade.

A foto ao lado é do ato contra o racismo, nas 
escadarias do Teatro Municipal de São Paulo,  em 
julho de 1978. O ato deu origem ao Movimento 
Negro Unificado (MNU), que passou a ser a 
principal referência das lutas dos (as) negros e 
negras no país. Ao longo dos anos de 1970 (e 
mesmo antes), surgiram muitos grupos pelo Brasil 
que organizaram-se para estudar, divulgar, 
valorizar e afirmar as culturas negras contra o 
racismo. Grupos como o Centro de Cultura e Arte 
Negra (CECAN), o Grupo Palmares, o Instituto de 
Pesquisa das Culturas Negras (IPCN), a Sociedade 
de Intercâmbio Brasil-África (SINBA), dentre tantos 
outros, são exemplos disso.

À direita, foto da liderança indígena Ailton Krenak (da etnia krenak) durante a Assembleia 
Constituinte, em 1987, quando protagonizou um protesto marcante: ele discursou na tribuna 
do Congresso e pintou o rosto com a tinta preta do jenipapo, um tradicional costume fúnebre 

de seus antepassados. O movimento era contra retrocessos na luta pela inclusão dos direitos 
dos povos originários na Constituição brasileira. Ailton Krenak participou das mobilizações 

indígenas no fim da ditadura civil-militar no país. Participou da fundação da União dos Povos 
Indígenas, em 1988 , organização representativa dos povos originários brasileiros, e da 

Aliança dos Povos da Floresta, em 1989,. A Aliança do Povos da Floresta visava a defesa da 
criação de reservas naturais na Amazônia.

No final dos anos de 1970, os trabalhadores 
brasileiros da região do ABC paulista (junção dos 

municípios de Santo André, São Bernardo do 
Campo e São Caetano), que centralizava a 

produção automobilística do país, organizaram 
importante movimento grevista tendo como centro o 
Sindicato dos Metalúrgicos daquela região. Ao lado, 

uma multidão de trabalhadores (cerca de 60 mil), 
reunidos no estádio da Vila Euclides, em São 

Bernardo do Campo, decidiram começar uma greve 
geral da categoria mobilizando aproximadamente 

200 mil pessoas. No centro da foto, em cima de 
uma mesa improvisada, está o presidente do 

sindicato Luís Inácio da Silva, o Lula. Os 
movimentos grevistas dessa época ajudaram a 

impulsionar o declínio da ditadura civil-militar, 
porque recebeu amplo apoio de vários setores da 

sociedade: artistas, igreja católica, intelectuais, 
jornalistas etc.
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As mobilizações citadas na página anterior auxiliaram a construir um ambiente de múltiplas preocupações e ideais
que estiveram presentes na elaboração da Constituição Brasileira após o fim da ditadura civil-militar em 1985. Os
deputados federais e senadores, eleitos em 1986, formaram a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar o texto
constitucional.

A atual Constituição Brasileira, que entrou em vigor em 1988, a chamada “Constituição cidadã”, foi pensada e
elaborada, depois do longo período da ditadura civil-militar, para garantir direitos e liberdades aos cidadãos do nosso
país. A Constituição brasileira, como as de outros países, foi inspirada nas ideias que estiveram presentes na
construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (em 1948).

Os Direitos Humanos estão no centro das preocupações e reivindicações no mundo atual desde o final do século
XX. Várias características do mundo de hoje como as transformações tecnológicas, nas comunicações (a internet e as
redes sociais), no trabalho, produção de conhecimento etc. possibilitaram uma maior visibilidade das diversidades
identitárias (raciais, étnicas, culturais, políticas, de gênero e orientação sexual etc.) e suas reivindicações em busca de
cidadanias plenas. Movimentos negros, feministas, indígenas, LGBTQIA+, minorias étnicas, refugiados, vítimas de
perseguições históricas políticas e culturais etc. lutam e participam do debate público sobre seus problemas e
direitos.

Título II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; (...)
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV – é livre a manutenção do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...).

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Câmara dos deputados, Coordenação de Publicações, 
1988, p. 5.

Apesar de muitas características dos dias atuais serem interessantes, antigos e novos problemas persistem
no cotidiano, criando sofrimento, violência, discórdia e desorganização social, dentre outras coisas.
26. Responda às perguntas a seguir em seu caderno.
A) Pensando no trecho da nossa Constituição acima, responda: você conhece, presenciou ou vivenciou algum
desrespeito aos direitos citados (que são direitos humanos)?
B) Para você, qual é o pior problema e a melhor coisa do mundo atual (pode ser no seu bairro, cidade, país etc.)?
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Entre as décadas de 1970 e 1980, surgiram muitos movimentos que buscavam estabelecer direitos básicos para
setores específicos da sociedade, além de liberdade e democracia para os brasileiros em geral. Em todo o país, foram
criados grupos, organismos e instituições que visavam a busca da cidadania plena dos(as) negros(as), das mulheres, dos
povos originários e dos trabalhadores em geral, lutando contra o racismo, o machismo e a distinção social e as más
condições de trabalho.

Com a Lei da Anistia, em 1979, e o retorno das pessoas que estavam exiladas, os movimentos negros, feministas,
indígenas e sindicais ganharam mais força. Nos anos seguintes, o país respirava o desejo de liberdades e democracia,
mas ainda existia muita repressão das forças e instituições da ditadura brasileira. Manifestações, greves e passeatas
eram combatidas com violência; pessoas eram presas e sofriam consequências físicas e psicológicas dessas ações
repressivas. Mas era um caminho sem volta para o fim da ditadura: o Brasil queria e lutaria pela liberdade.

A foto ao lado é do ato contra o racismo, nas
escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, em
julho de 1978. O ato deu origem ao Movimento 
Negro Unificado (MNU), que passou a ser a 
principal referência das lutas dos (as) negros e 
negras no país. Ao longo dos anos de 1970 (e 
mesmo antes), surgiram muitos grupos pelo Brasil
que organizaram-se para estudar, divulgar,
valorizar e afirmar as culturas negras contra o 
racismo. Grupos como o Centro de Cultura e Arte 
Negra (CECAN), o Grupo Palmares, o Instituto de 
Pesquisa das Culturas Negras (IPCN), a Sociedade 
de Intercâmbio Brasil-África (SINBA), dentre tantos 
outros, são exemplos disso.

À direita, foto da liderança indígena Ailton Krenak (da etnia krenak) durante a Assembleia 
Constituinte, em 1987, quando protagonizou um protesto marcante: ele discursou na tribuna 
do Congresso e pintou o rosto com a tinta preta do jenipapo, um tradicional costume fúnebre 

de seus antepassados. O movimento era contra retrocessos na luta pela inclusão dos direitos 
dos povos originários na Constituição brasileira. Ailton Krenak participou das mobilizações 

indígenas no fim da ditadura civil-militar no país. Participou da fundação da União dos Povos 
Indígenas, em 1988 , organização representativa dos povos originários brasileiros, e da 

Aliança dos Povos da Floresta, em 1989,. A Aliança do Povos da Floresta visava a defesa da 
criação de reservas naturais na Amazônia.

No final dos anos de 1970, os trabalhadores
brasileiros da região do ABC paulista (junção dos 

municípios de Santo André, São Bernardo do 
Campo e São Caetano), que centralizava a 

produção automobilística do país, organizaram
importante movimento grevista tendo como centro o 
Sindicato dos Metalúrgicos daquela região. Ao lado,

uma multidão de trabalhadores (cerca de 60 mil),
reunidos no estádio da Vila Euclides, em São 

Bernardo do Campo, decidiram começar uma greve
geral da categoria mobilizando aproximadamente 

200 mil pessoas. No centro da foto, em cima de 
uma mesa improvisada, está o presidente do 

sindicato Luís Inácio da Silva, o Lula. Os
movimentos grevistas dessa época ajudaram a 

impulsionar o declínio da ditadura civil-militar, 
porque recebeu amplo apoio de vários setores da 

sociedade: artistas, igreja católica, intelectuais,
jornalistas etc.
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que estiveram presentes na elaboração da Constituição Brasileira após o fim da ditadura civil-militar em 1985. Os
deputados federais e senadores, eleitos em 1986, formaram a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar o texto
constitucional.

A atual Constituição Brasileira, que entrou em vigor em 1988, a chamada “Constituição cidadã”, foi pensada e
elaborada, depois do longo período da ditadura civil-militar, para garantir direitos e liberdades aos cidadãos do nosso
país. A Constituição brasileira, como as de outros países, foi inspirada nas ideias que estiveram presentes na
construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (em 1948).

Os Direitos Humanos estão no centro das preocupações e reivindicações no mundo atual desde o final do século
XX. Várias características do mundo de hoje como as transformações tecnológicas, nas comunicações (a internet e as
redes sociais), no trabalho, produção de conhecimento etc. possibilitaram uma maior visibilidade das diversidades
identitárias (raciais, étnicas, culturais, políticas, de gênero e orientação sexual etc.) e suas reivindicações em busca de
cidadanias plenas. Movimentos negros, feministas, indígenas, LGBTQIA+, minorias étnicas, refugiados, vítimas de
perseguições históricas políticas e culturais etc. lutam e participam do debate público sobre seus problemas e
direitos.

Título II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; (...)
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV – é livre a manutenção do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...).

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Câmara dos deputados, Coordenação de Publicações, 
1988, p. 5.

Apesar de muitas características dos dias atuais serem interessantes, antigos e novos problemas persistem
no cotidiano, criando sofrimento, violência, discórdia e desorganização social, dentre outras coisas.
26. Responda às perguntas a seguir em seu caderno.
A) Pensando no trecho da nossa Constituição acima, responda: você conhece, presenciou ou vivenciou algum
desrespeito aos direitos citados (que são direitos humanos)?
B) Para você, qual é o pior problema e a melhor coisa do mundo atual (pode ser no seu bairro, cidade, país etc.)?
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Texto 7 - página 12
1 - “Se você tem boca, aprende a usar”
2 – a) Neste caso, dinheiro, bens materiais, moeda...seriam opções.
b) Perceba a o jogo entre os valores materiais e o valor que o eu
poético afirma saber ter.
c) O valor é alto.
3. “Sempre fiquei quieta, agora vou falar”
4. Perceba que o eu poético se importava antes, o que é indicado 
pelo uso da expressão “já não”.
5. O eu poético ter dito “tanto sim” tem como efeito, consequência, 
“agora” dizer não.
6. “Já chorei mares e rios/Mas não afogo não”.
7. Ser dona da sua vida, tomar as próprias decisões, escolher como 
viver, sem se prender às opiniões de outras pessoas.

Textos 1 e 2 – página 6
1. A pintura retrata uma cena da infância: a brincadeira de roda.
2. Tempo.
3. Adição, soma.
4. Infere-se que o eu lírico faz uso da imaginação.
5. O eu lírico se alegra ao ouvir as crianças brincando.
6. Uma onda de alegria.
7. Os dois textos falam sobre a alegria e brincadeira da infância.

Texto 3 – páginas 7 e 8
1. A importância do ato de brincar na infância.
2. A forma verbal “há” expressa certeza de que a infância vai nos
acompanhar por toda a vida.
3. O ato de brincar.
4. Na infância, não há grandes responsabilidades/regras e cobranças.
5. O tempo atual é muito diferente porque temos alta tecnologia que
nos possibilitaria ter uma vida mais prática, otimizada e proveitosa.
6. Explicação.
7. O tempo da vida adulta atual é marcado pela velocidade e pelo
excesso de tarefa. Segundo o texto, por outro lado, o tempo na
infância passa de forma mais proveitosa.
8. As brincadeiras na infância fazem bem porque evocam memórias
afetivas positivas nos adultos.
9. Possibilita, revela.
10. O assunto: infância.
11. O texto 1 é não verbal. Os textos 2 e 3 são verbais.

Texto 4– páginas 8 e 9.
1. A crônica fala sobre as memórias afetivas da infância do narrador.
2. “Dão” significa que as janelas ficam de frente para o terreno.
3. Oposição.
4. Opinião, pois se refere à memória pessoal do narrador.
5. Lugar.
6. A família defronte teve medo do volume do rio que cresceu muito,
anunciando uma enchente, mais uma vez.
7. O narrador conta que a vinda dos vizinhos para a casa dele
ocasionava um clima de felicidade.
8. Os sons que os trovões fazem são muito conhecidos pelo
narrador.

Texto 5 – páginas 9 e 10
1. O plantio da árvore africana chamada baobá no Rio de Janeiro.
2. Baobá simboliza a ligação entre o matéria e espiritualidade.
3. Pelo que simboliza, a árvore foi escolhida para homenagear o dia
da Consciência Negra e portelenses e outras vítimas da Covid-19.
4. Trata-se de um fato, pois as informações condizem com a árvore.
5. Porque baobá significa magnitude e força (resistência).
6. Ligação, união.
7. A árvore baobá é originária das regiões semiáridas de Madagascar.
8. Baobá é a ancestralidade e resistência da cultura afro-brasileira.
9. Soma, adição.
10. Sim. As reflexões são de quem fala com propriedade.

Texto 6 – página 10
1. A menina diz que pode ver quem ela é e as suas ancestrais.
2. Opinião. A menina fala sobre o que ela gosta de pensar.
3. As reticências expressam que a última fala será suspirada.
4. Refere-se à porta encantada.
5. Muito.

Texto 8 – páginas 12 e 13
1. O livro “O Pequeno Príncipe”, escrito por Antoine de Saint-Exupéry
é uma obra universal e apaixonante para crianças e adultos.
2. O resenhista conta que sempre lê a obra, como se fosse um vício,
porque gosta muito da histórias que envolve metáforas, um universo
mágico e impressionante.
3. A repetição reforça as impressões afirmativas sobre da obra.
4. Lugar.
5. Soma, adição.
6. Além de ter sido um presente dado pela irmã, o resenhista
demostra bons sentimentos/ afetos pelo livro.
7. “Vocês”.
8. A interrogação faz uma pergunta direta aos/às leitores(as).
9. Refere-se ao Pequeno Príncipe.
10. A mensagem se restringe aos de “mente aberta e bom coração”.
11. O livro sofre preconceito por ser considerado uma obra apenas
para as crianças.
12. A expressão “citações memoráveis” se refere às frases
impactantes e reflexivas do livro que são frequentemente ditas no
mundo todo. Memoráveis se associa a memória, a algo bom e nunca
esquecido.
13. Opinião do resenhista. Não podemos dizer que é “quase
impossível“ não se apaixonar pelo livro.
14. No início do texto, o resenhista elogia o livro e fala de sua
experiência com a obra. Depois, ele conta um pouco da história. No
final, aparecem as citações da obra que justificam o gosto do
articulista pelo livro.

Texto 9 – página 14
1. O filme de animação, “O Menino e o Mundo”, é uma relevante 
produção cinematográfica brasileira, reconhecida internacionalmente.
2. Opinião. Notamos a visão pessoal da resenhista ao dizer que não 
faltam razões para o público assistir ao filme “O Menino e o Mundo”.
3. Refere-se ao menino.
4. Oposição.
5. As aspas indicam as falas de Luiz Bolognesi e de Alê Abreu.
6. De acordo com o diretor, o público em geral se identifica com o 
filme, principalmente os adultos e suas crianças interiores.
7. O menino, com saudades do pai, resolve sair de casa para 
encontrá-lo.
8. De acordo com a resenha, viagem que o menino faz seria real.
9. Sim. A  nova língua criada para o filme obriga o público a 
prestar atenção nas imagens para a compreensão da narrativa. 
Pelo não verbal, o filme se torna universal.
10. A  história do filme une arte e engajamento social em defesa das 
questões vivenciadas pelos países da América Latina.
11. A expressão significa os grandes outros filmes internacionais.
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Continuação - Texto 9 – página 14
12. A animação brasileira tem radicalismo, a autoria e talento.
13. Óbvio, evidente.
14. O filme “O Menino e o Mundo” é universal, reconhecido, e
conquistou o mundo por contar uma história que une realidade
e imaginação com altas doses de lirismo e sensibilidade.
15. A resenha se estrutura da seguinte forma: no primeiro
parágrafo, temos a introdução e a tese. Depois, encontramos os
argumentos e a conclusão.

Texto 10– página 15
1. No texto 10, há crianças segurando/cuidando do planeta Terra.
2. Há uma mensagem otimista e uma causa nobre: cuidar da Terra
agora e no futuro.
3. A proteção do planeta Terra.
4. O texto 9 é verbal e mostra a relação entre um menino e o mundo.
O texto 10 é não verbal e fala sobre a união de crianças a favor da
Terra.

Texto 11 – página 16
1. O forte apelo ao consumismo induz à troca ou ao descarte de bens
ainda úteis por outros mais novos. Essa lógica precisa ser superada.
2. O verbo olhe é uma ordem/injunção dada pelo autor ao leitor.
3. Refere-se ao tempo de duração de um determinado bem material.
4. “No entanto” significa oposição.
5. Refere-se aos produtos.
6. A função das aspas é trazer a reação/fala de uma sociedade
consumista.
7. O estímulo desnecessário pelo objeto novo que cria expectativas
ilusórias de felicidade.
8. O consumo de 50% a mais dos recursos que a Terra pode regenerar.
9. Engana-se que um novo estilo de vida reduzirá o bem-estar atual.
Para o autor, ao contrário, o bem-estar não está no consumo pelo
consumo.
10. Adoção de um novo estilo aprendido desde a infância: cuidar dos
pertences e consertá-los. A doação e/ou a troca de bens. Um estilo de
vida centrado no bem-estar das pessoas.
11. Tempo.
12. Explicação.
13. Sim. As pessoas preferem: os bens mais duráveis, atualizáveis e
consertáveis, a companhia e convivência ao invés de presentes, o
deslocamento facilitado sem ter um automóvel próprio.
14. O consumo deve ser sustentável e atender às nossas
necessidades.
15. No primeiro parágrafo, temos a introdução e a tese. Em seguida,
aparecem os argumentos. Ao final, encontramos a conclusão.
16. A finalidade é alertar sobre o consumismo nocivo para a natureza.
Como se trata de um assunto global, todas pessoas deveriam ler.

Texto 12 – página 17
1. O texto 12 tem a crítica ao consumismo como característica principal.
2. No texto 12 Miguelito liga a televisão e faz uma crítica ao excesso de
consumo anunciados. Com uma expressão perplexa, ele comenta com
Mafalda sobre alguém ser feliz se for consumidor(a).
3. Sim. Os textos fazem críticas ao consumismo, cada um a sua forma.
4. O texto 11 é verbal e o texto 12 é verbal e não verbal.
5. O texto 11 é um artigo de opinião com tese, argumentos e conclusão,
com críticas ao consumismo. O texto 12 é uma tirinha que aponta uma
reflexão entre o consumo e felicidade.

Texto 13 – página 18
1. A importância de debater os problemas em relação ao meio ambiente.
2. a. Condição.
2. b. “Você”.
3. Destaca o personagem. Em “flashes”, grifa a palavra de língua inglesa.
4. Os danos causados pela sujeira nas ruas da cidade e a falta de higiene.
5. Comparação.
6. Opinião.
7. Deveriam haver uma conscientização sobre qualidade de vida e
cuidados com a natureza.
8. “Finalmente”. Essa palavra significa que o texto chegou ao fim.
9. Não haveria condições de se realizar campeonato de surf no mar
poluído e não teria abastecimento de água para um estado tão populoso
como São Paulo. As provocações foram feitas como perguntas diretas.
10. Introdução: considerações iniciais e a tese. Desenvolvimento:
argumentos que sustentam a tese. Conclusão com provocações.

Texto 14 – página 18
1.Trazer um alerta sobre preservação da natureza para prevenir
doenças.
2. A imagem traz folhas vivas ao fundo e para reforçar o texto
verbal que fala sobre a preservação da natureza.
3. Os textos 13 (artigo de opinião) e 14 (anúncio) falam sobre a
preservação da natureza, pensando na vida futura da Terra.

Texto 15 – página 19
1. As redes sociais acarretam um sentimento solidão no mundo
atual.
2. Trata-se de um fato, pois a utilização das redes sociais é
mundial.
3. A solidão.
4. A solidão indesejada acarreta problemas ao nosso bem-estar e
a saúde. Afeta negativamente os sistemas nervoso,
imunológico, cardiovascular e pode trazer riscos de vida.
5. A interação face a face traz sensação de felicidade e saúde.
6. A comunicação digital permite alguma interação entre as
pessoas, permite nos expressarmos e formarmos comunidade..

Texto 16 – página 20
1. A tecnologia aproxima pessoas durante o isolamento social,
distrai e auxilia nas tarefas cotidianas.
2. Trazer falas da professora Maria Carolina Avis.
3. Para minimizar os efeitos do distanciamento social,
possibilitando a continuidade das interações.
4. Os serviços de delivery, as aulas on-line e os serviços de
streaming,
5. No texto 15, as redes sociais acarretam solidão. O texto 16 fala
sobre a aproximação das pessoas pela tecnologia, justamente
para diminuir a solidão.

Texto 17 – página 21
1. O narrador é observador.
2. Se enrolar na perna. Perceba a associação com novelo.
3. Ele viu novidades: a vizinha amigável, os quadros coloridos e o
relógio cuco na parede.
4. Oposição. 5. A) De leve, suavemente. B) Comparação.
6.. Substitui "suas pernas". 7. Por causa da aproximação entre o
menino e o gato. 8. O menino foi ao encontro da voz do novo
amigo. 9. O menino voltou a ter alegria quando fez amizade com
o vizinho. 10. A amizade como resgate da alegria de uma criança.
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Texto 7 - página 12
1 - “Se você tem boca, aprende a usar”
2 – a) Neste caso, dinheiro, bens materiais, moeda...seriam opções.
b) Perceba a o jogo entre os valores materiais e o valor que o eu
poético afirma saber ter.
c) O valor é alto.
3. “Sempre fiquei quieta, agora vou falar”
4. Perceba que o eu poético se importava antes, o que é indicado
pelo uso da expressão “já não”.
5. O eu poético ter dito “tanto sim” tem como efeito, consequência, “
agora” dizer não.
6. “Já chorei mares e rios/Mas não afogo não”.
7. Ser dona da sua vida, tomar as próprias decisões, escolher como
viver, sem se prender às opiniões de outras pessoas.

Textos 1 e 2 – página 6
1. A pintura retrata uma cena da infância: a brincadeira de roda.
2. Tempo.
3. Adição, soma.
4. Infere-se que o eu lírico faz uso da imaginação.
5. O eu lírico se alegra ao ouvir as crianças brincando.
6. Uma onda de alegria.
7. Os dois textos falam sobre a alegria e brincadeira da infância.

Texto 3 – páginas 7 e 8
1. A importância do ato de brincar na infância.
2. A forma verbal “há” expressa certeza de que a infância vai nos
acompanhar por toda a vida.
3. O ato de brincar.
4. Na infância, não há grandes responsabilidades/regras e cobranças.
5. O tempo atual é muito diferente porque temos alta tecnologia que
nos possibilitaria ter uma vida mais prática, otimizada e proveitosa.
6. Explicação.
7. O tempo da vida adulta atual é marcado pela velocidade e pelo
excesso de tarefa. Segundo o texto, por outro lado, o tempo na
infância passa de forma mais proveitosa.
8. As brincadeiras na infância fazem bem porque evocam memórias
afetivas positivas nos adultos.
9. Possibilita, revela.
10. O assunto: infância.
11. O texto 1 é não verbal. Os textos 2 e 3 são verbais.

Texto 4– páginas 8 e 9.
1. A crônica fala sobre as memórias afetivas da infância do narrador.
2. “Dão” significa que as janelas ficam de frente para o terreno.
3. Oposição.
4. Opinião, pois se refere à memória pessoal do narrador.
5. Lugar.
6. A família defronte teve medo do volume do rio que cresceu muito,
anunciando uma enchente, mais uma vez.
7. O narrador conta que a vinda dos vizinhos para a casa dele
ocasionava um clima de felicidade.
8. Os sons que os trovões fazem são muito conhecidos pelo
narrador.

Texto 5 – páginas 9 e 10
1. O plantio da árvore africana chamada baobá no Rio de Janeiro.
2. Baobá simboliza a ligação entre o matéria e espiritualidade.
3. Pelo que simboliza, a árvore foi escolhida para homenagear o dia
da Consciência Negra e portelenses e outras vítimas da Covid-19.
4. Trata-se de um fato, pois as informações condizem com a árvore.
5. Porque baobá significa magnitude e força (resistência).
6. Ligação, união.
7. A árvore baobá é originária das regiões semiáridas de Madagascar.
8. Baobá é a ancestralidade e resistência da cultura afro-brasileira.
9. Soma, adição.
10. Sim. As reflexões são de quem fala com propriedade.

Texto 6 – página 10
1. A menina diz que pode ver quem ela é e as suas ancestrais.
2. Opinião. A menina fala sobre o que ela gosta de pensar.
3. As reticências expressam que a última fala será suspirada.
4. Refere-se à porta encantada.
5. Muito.

Texto 8 – páginas 12 e 13
1. O livro “O Pequeno Príncipe”, escrito por Antoine de Saint-Exupéry
é uma obra universal e apaixonante para crianças e adultos.
2. O resenhista conta que sempre lê a obra, como se fosse um vício,
porque gosta muito da histórias que envolve metáforas, um universo
mágico e impressionante.
3. A repetição reforça as impressões afirmativas sobre da obra.
4. Lugar.
5. Soma, adição.
6. Além de ter sido um presente dado pela irmã, o resenhista
demostra bons sentimentos/ afetos pelo livro.
7. “Vocês”.
8. A interrogação faz uma pergunta direta aos/às leitores(as).
9. Refere-se ao Pequeno Príncipe.
10. A mensagem se restringe aos de “mente aberta e bom coração”.
11. O livro sofre preconceito por ser considerado uma obra apenas
para as crianças.
12. A expressão “citações memoráveis” se refere às frases
impactantes e reflexivas do livro que são frequentemente ditas no
mundo todo. Memoráveis se associa a memória, a algo bom e nunca
esquecido.
13. Opinião do resenhista. Não podemos dizer que é “quase
impossível“ não se apaixonar pelo livro.
14. No início do texto, o resenhista elogia o livro e fala de sua
experiência com a obra. Depois, ele conta um pouco da história. No
final, aparecem as citações da obra que justificam o gosto do
articulista pelo livro.

Texto 9 – página 14
1. O filme de animação, “O Menino e o Mundo”, é uma relevante
produção cinematográfica brasileira, reconhecida internacionalmente.
2. Opinião. Notamos a visão pessoal da resenhista ao dizer que não
faltam razões para o público assistir ao filme “O Menino e o Mundo”.
3. Refere-se ao menino.
4. Oposição.
5. As aspas indicam as falas de Luiz Bolognesi e de Alê Abreu.
6. De acordo com o diretor, o público em geral se identifica com o
filme, principalmente os adultos e suas crianças interiores.
7. O menino, com saudades do pai, resolve sair de casa para
encontrá-lo.
8. De acordo com a resenha, viagem que o menino faz seria real.
9. Sim. A nova língua criada para o filme obriga o público a prestar
atenção nas imagens para a compreensão da narrativa. Pelo não
verbal, o filme se torna universal.
10. A história do filme une arte e engajamento social em defesa das
questões vivenciadas pelos países da América Latina.
11. A expressão significa os grandes outros filmes internacionais
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Continuação - Texto 9 – página 14
12. A animação brasileira tem radicalismo, a autoria e talento.
13. Óbvio, evidente.
14. O filme “O Menino e o Mundo” é universal, reconhecido, e
conquistou o mundo por contar uma história que une realidade
e imaginação com altas doses de lirismo e sensibilidade.
15. A resenha se estrutura da seguinte forma: no primeiro
parágrafo, temos a introdução e a tese. Depois, encontramos os
argumentos e a conclusão.

Texto 10  –  página 15
1. No texto 10, há crianças segurando/cuidando do planeta Terra.
2. Há uma mensagem otimista e uma causa nobre: cuidar da Terra
agora e no futuro.
3. A proteção do planeta Terra.
4. O texto 9 é verbal e mostra a relação entre um menino e o mundo.
O texto 10 é não verbal e fala sobre a união de crianças a favor da
Terra.

Texto 11 – página 16
1. O forte apelo ao consumismo induz à troca ou ao descarte de bens
ainda úteis por outros mais novos. Essa lógica precisa ser superada.
2. O verbo olhe é uma ordem/injunção dada pelo autor ao leitor.
3. Refere-se ao tempo de duração de um determinado bem material.
4. “No entanto” significa oposição.
5. Refere-se aos produtos.
6. A função das aspas é trazer a reação/fala de uma sociedade
consumista.
7. O estímulo desnecessário pelo objeto novo que cria expectativas
ilusórias de felicidade.
8. O consumo de 50% a mais dos recursos que a Terra pode regenerar.
9. Engana-se que um novo estilo de vida reduzirá o bem-estar atual.
Para o autor, ao contrário, o bem-estar não está no consumo pelo
consumo.
10. Adoção de um novo estilo aprendido desde a infância: cuidar dos
pertences e consertá-los. A doação e/ou a troca de bens. Um estilo de
vida centrado no bem-estar das pessoas.
11. Tempo.
12. Explicação.
13. Sim. As pessoas preferem: os bens mais duráveis, atualizáveis e
consertáveis, a companhia e convivência ao invés de presentes, o
deslocamento facilitado sem ter um automóvel próprio.
14. O consumo deve ser sustentável e atender às nossas
necessidades.
15. No primeiro parágrafo, temos a introdução e a tese. Em seguida,
aparecem os argumentos. Ao final, encontramos a conclusão.
16. A finalidade é alertar sobre o consumismo nocivo para a natureza.
Como se trata de um assunto global, todas pessoas deveriam ler.

Texto 12 – página 17
1. O texto 12 tem a crítica ao consumismo como característica principal.
2. No texto 12 Miguelito liga a televisão e faz uma crítica ao excesso de
consumo anunciados. Com uma expressão perplexa, ele comenta com
Mafalda sobre alguém ser feliz se for consumidor(a).
3. Sim. Os textos fazem críticas ao consumismo, cada um a sua forma.
4. O texto 11 é verbal e o texto 12 é verbal e não verbal.
5. O texto 11 é um artigo de opinião com tese, argumentos e conclusão,
com críticas ao consumismo. O texto 12 é uma tirinha que aponta uma
reflexão entre o consumo e felicidade.

Texto 13 – página 18
1. A importância de debater os problemas em relação ao meio ambiente.
2. a. Condição.
2. b. “Você”.
3. Destaca o personagem. Em “flashes”, grifa a palavra de língua inglesa.
4. Os danos causados pela sujeira nas ruas da cidade e a falta de higiene.
5. Comparação.
6. Opinião.
7. Deveria haver uma conscientização sobre qualidade de vida e
cuidados com a natureza.
8. “Finalmente”. Essa palavra significa que o texto chegou ao fim.
9. Não haveria condições de se realizar campeonato de surf no mar
poluído e não teria abastecimento de água para um estado tão populoso
como São Paulo. As provocações foram feitas como perguntas diretas.
10. Introdução: considerações iniciais e a tese. Desenvolvimento:
argumentos que sustentam a tese. Conclusão com provocações.

Texto 14 – página 18
1.Trazer um alerta sobre preservação da natureza para prevenir 
doenças.
2.A image=m traz folhas vivas ao fundo e para reforçar o texto 
verbal que fala sobre a preservação da natureza.
3.Os textos 13 (artigo de opinião) e 14 (anúncio) falam sobre a 
preservação da natureza, pensando na vida futura da Terra.

Texto 15 – página 19
1. As redes sociais acarretam um sentimento de solidão no
mundo atual.
2. Trata-se de um fato, pois a utilização das redes sociais é
mundial.
3. A solidão.
4. A solidão indesejada acarreta problemas ao nosso bem-estar e
à saúde. Afeta negativamente os sistemas nervoso,
imunológico, cardiovascular e pode trazer riscos de vida.
5. A interação face a face traz sensação de felicidade e saúde.
6. A comunicação digital permite alguma interação entre as
pessoas, permite nos expressarmos e formarmos comunidade.

Texto 16 – página 20
1. A tecnologia aproxima pessoas durante o isolamento social,
distrai e auxilia nas tarefas cotidianas.
2. Trazer falas da professora Maria Carolina Avis.
3. Para minimizar os efeitos do distanciamento social,
possibilitando a continuidade das interações.
4. Os serviços de delivery, as aulas on-line e os serviços de
streaming,
5. No texto 15, as redes sociais acarretam solidão. O texto 16 fala
sobre a aproximação das pessoas pela tecnologia, justamente
para diminuir a solidão.

Texto 17 – página 21
1. O narrador é observador.
2. Se enrolar na perna. Perceba a associação com novelo.
3. Ele viu novidades: a vizinha amigável, os quadros coloridos e o
relógio cuco na parede.
4. Oposição. 5. A) De leve, suavemente. B) Comparação.
6.. Substitui "suas pernas". 7. Por causa da aproximação entre o
menino e o gato. 8. O menino foi ao encontro da voz do novo
amigo. 9. O menino voltou a ter alegria quando fez amizade com
o vizinho. 10. A amizade como resgate da alegria de uma criança.
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Texto 7 - página 12
1 - “Se você tem boca, aprende a usar”
2 – a) Neste caso, dinheiro, bens materiais, moeda...seriam opções.
b) Perceba a o jogo entre os valores materiais e o valor que o eu
poético afirma saber ter.
c) O valor é alto.
3. “Sempre fiquei quieta, agora vou falar”
4. Perceba que o eu poético se importava antes, o que é indicado 
pelo uso da expressão “já não”.
5. O eu poético ter dito “tanto sim” tem como efeito, consequência, 
“agora” dizer não.
6. “Já chorei mares e rios/Mas não afogo não”.
7. Ser dona da sua vida, tomar as próprias decisões, escolher como 
viver, sem se prender às opiniões de outras pessoas.

Textos 1 e 2 – página 6
1. A pintura retrata uma cena da infância: a brincadeira de roda.
2. Tempo.
3. Adição, soma.
4. Infere-se que o eu lírico faz uso da imaginação.
5. O eu lírico se alegra ao ouvir as crianças brincando.
6. Uma onda de alegria.
7. Os dois textos falam sobre a alegria e brincadeira da infância.

Texto 3 – páginas 7 e 8
1. A importância do ato de brincar na infância.
2. A forma verbal “há” expressa certeza de que a infância vai nos
acompanhar por toda a vida.
3. O ato de brincar.
4. Na infância, não há grandes responsabilidades/regras e cobranças.
5. O tempo atual é muito diferente porque temos alta tecnologia que
nos possibilitaria ter uma vida mais prática, otimizada e proveitosa.
6. Explicação.
7. O tempo da vida adulta atual é marcado pela velocidade e pelo
excesso de tarefa. Segundo o texto, por outro lado, o tempo na
infância passa de forma mais proveitosa.
8. As brincadeiras na infância fazem bem porque evocam memórias
afetivas positivas nos adultos.
9. Possibilita, revela.
10. O assunto: infância.
11. O texto 1 é não verbal. Os textos 2 e 3 são verbais.

Texto 4– páginas 8 e 9.
1. A crônica fala sobre as memórias afetivas da infância do narrador.
2. “Dão” significa que as janelas ficam de frente para o terreno.
3. Oposição.
4. Opinião, pois se refere à memória pessoal do narrador.
5. Lugar.
6. A família defronte teve medo do volume do rio que cresceu muito,
anunciando uma enchente, mais uma vez.
7. O narrador conta que a vinda dos vizinhos para a casa dele
ocasionava um clima de felicidade.
8. Os sons que os trovões fazem são muito conhecidos pelo
narrador.

Texto 5 – páginas 9 e 10
1. O plantio da árvore africana chamada baobá no Rio de Janeiro.
2. Baobá simboliza a ligação entre o matéria e espiritualidade.
3. Pelo que simboliza, a árvore foi escolhida para homenagear o dia
da Consciência Negra e portelenses e outras vítimas da Covid-19.
4. Trata-se de um fato, pois as informações condizem com a árvore.
5. Porque baobá significa magnitude e força (resistência).
6. Ligação, união.
7. A árvore baobá é originária das regiões semiáridas de Madagascar.
8. Baobá é a ancestralidade e resistência da cultura afro-brasileira.
9. Soma, adição.
10. Sim. As reflexões são de quem fala com propriedade.

Texto 6 – página 10
1. A menina diz que pode ver quem ela é e as suas ancestrais.
2. Opinião. A menina fala sobre o que ela gosta de pensar.
3. As reticências expressam que a última fala será suspirada.
4. Refere-se à porta encantada.
5. Muito.

Texto 8 – páginas 12 e 13
1. O livro “O Pequeno Príncipe”, escrito por Antoine de Saint-Exupéry
é uma obra universal e apaixonante para crianças e adultos.
2. O resenhista conta que sempre lê a obra, como se fosse um vício,
porque gosta muito da histórias que envolve metáforas, um universo
mágico e impressionante.
3. A repetição reforça as impressões afirmativas sobre da obra.
4. Lugar.
5. Soma, adição.
6. Além de ter sido um presente dado pela irmã, o resenhista
demostra bons sentimentos/ afetos pelo livro.
7. “Vocês”.
8. A interrogação faz uma pergunta direta aos/às leitores(as).
9. Refere-se ao Pequeno Príncipe.
10. A mensagem se restringe aos de “mente aberta e bom coração”.
11. O livro sofre preconceito por ser considerado uma obra apenas
para as crianças.
12. A expressão “citações memoráveis” se refere às frases
impactantes e reflexivas do livro que são frequentemente ditas no
mundo todo. Memoráveis se associa a memória, a algo bom e nunca
esquecido.
13. Opinião do resenhista. Não podemos dizer que é “quase
impossível“ não se apaixonar pelo livro.
14. No início do texto, o resenhista elogia o livro e fala de sua
experiência com a obra. Depois, ele conta um pouco da história. No
final, aparecem as citações da obra que justificam o gosto do
articulista pelo livro.

Texto 9 – página 14
1. O filme de animação, “O Menino e o Mundo”, é uma relevante 
produção cinematográfica brasileira, reconhecida internacionalmente.
2. Opinião. Notamos a visão pessoal da resenhista ao dizer que não 
faltam razões para o público assistir ao filme “O Menino e o Mundo”.
3. Refere-se ao menino.
4. Oposição.
5. As aspas indicam as falas de Luiz Bolognesi e de Alê Abreu.
6. De acordo com o diretor, o público em geral se identifica com o 
filme, principalmente os adultos e suas crianças interiores.
7. O menino, com saudades do pai, resolve sair de casa para 
encontrá-lo.
8. De acordo com a resenha, viagem que o menino faz seria real.
9. Sim. A  nova língua criada para o filme obriga o público a 
prestar atenção nas imagens para a compreensão da narrativa. 
Pelo não verbal, o filme se torna universal.
10. A  história do filme une arte e engajamento social em defesa das 
questões vivenciadas pelos países da América Latina.
11. A expressão significa os grandes outros filmes internacionais.
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Continuação - Texto 9 – página 14
12. A animação brasileira tem radicalismo, a autoria e talento.
13. Óbvio, evidente.
14. O filme “O Menino e o Mundo” é universal, reconhecido, e
conquistou o mundo por contar uma história que une realidade
e imaginação com altas doses de lirismo e sensibilidade.
15. A resenha se estrutura da seguinte forma: no primeiro
parágrafo, temos a introdução e a tese. Depois, encontramos os
argumentos e a conclusão.

Texto 10– página 15
1. No texto 10, há crianças segurando/cuidando do planeta Terra.
2. Há uma mensagem otimista e uma causa nobre: cuidar da Terra
agora e no futuro.
3. A proteção do planeta Terra.
4. O texto 9 é verbal e mostra a relação entre um menino e o mundo.
O texto 10 é não verbal e fala sobre a união de crianças a favor da
Terra.

Texto 11 – página 16
1. O forte apelo ao consumismo induz à troca ou ao descarte de bens
ainda úteis por outros mais novos. Essa lógica precisa ser superada.
2. O verbo olhe é uma ordem/injunção dada pelo autor ao leitor.
3. Refere-se ao tempo de duração de um determinado bem material.
4. “No entanto” significa oposição.
5. Refere-se aos produtos.
6. A função das aspas é trazer a reação/fala de uma sociedade
consumista.
7. O estímulo desnecessário pelo objeto novo que cria expectativas
ilusórias de felicidade.
8. O consumo de 50% a mais dos recursos que a Terra pode regenerar.
9. Engana-se que um novo estilo de vida reduzirá o bem-estar atual.
Para o autor, ao contrário, o bem-estar não está no consumo pelo
consumo.
10. Adoção de um novo estilo aprendido desde a infância: cuidar dos
pertences e consertá-los. A doação e/ou a troca de bens. Um estilo de
vida centrado no bem-estar das pessoas.
11. Tempo.
12. Explicação.
13. Sim. As pessoas preferem: os bens mais duráveis, atualizáveis e
consertáveis, a companhia e convivência ao invés de presentes, o
deslocamento facilitado sem ter um automóvel próprio.
14. O consumo deve ser sustentável e atender às nossas
necessidades.
15. No primeiro parágrafo, temos a introdução e a tese. Em seguida,
aparecem os argumentos. Ao final, encontramos a conclusão.
16. A finalidade é alertar sobre o consumismo nocivo para a natureza.
Como se trata de um assunto global, todas pessoas deveriam ler.

Texto 12 – página 17
1. O texto 12 tem a crítica ao consumismo como característica principal.
2. No texto 12 Miguelito liga a televisão e faz uma crítica ao excesso de
consumo anunciados. Com uma expressão perplexa, ele comenta com
Mafalda sobre alguém ser feliz se for consumidor(a).
3. Sim. Os textos fazem críticas ao consumismo, cada um a sua forma.
4. O texto 11 é verbal e o texto 12 é verbal e não verbal.
5. O texto 11 é um artigo de opinião com tese, argumentos e conclusão,
com críticas ao consumismo. O texto 12 é uma tirinha que aponta uma
reflexão entre o consumo e felicidade.

Texto 13 – página 18
1. A importância de debater os problemas em relação ao meio ambiente.
2. a. Condição.
2. b. “Você”.
3. Destaca o personagem. Em “flashes”, grifa a palavra de língua inglesa.
4. Os danos causados pela sujeira nas ruas da cidade e a falta de higiene.
5. Comparação.
6. Opinião.
7. Deveriam haver uma conscientização sobre qualidade de vida e
cuidados com a natureza.
8. “Finalmente”. Essa palavra significa que o texto chegou ao fim.
9. Não haveria condições de se realizar campeonato de surf no mar
poluído e não teria abastecimento de água para um estado tão populoso
como São Paulo. As provocações foram feitas como perguntas diretas.
10. Introdução: considerações iniciais e a tese. Desenvolvimento:
argumentos que sustentam a tese. Conclusão com provocações.

Texto 14 – página 18
1.Trazer um alerta sobre preservação da natureza para prevenir
doenças.
2. A imagem traz folhas vivas ao fundo e para reforçar o texto
verbal que fala sobre a preservação da natureza.
3. Os textos 13 (artigo de opinião) e 14 (anúncio) falam sobre a
preservação da natureza, pensando na vida futura da Terra.

Texto 15 – página 19
1. As redes sociais acarretam um sentimento solidão no mundo
atual.
2. Trata-se de um fato, pois a utilização das redes sociais é
mundial.
3. A solidão.
4. A solidão indesejada acarreta problemas ao nosso bem-estar e
a saúde. Afeta negativamente os sistemas nervoso,
imunológico, cardiovascular e pode trazer riscos de vida.
5. A interação face a face traz sensação de felicidade e saúde.
6. A comunicação digital permite alguma interação entre as
pessoas, permite nos expressarmos e formarmos comunidade..

Texto 16 – página 20
1. A tecnologia aproxima pessoas durante o isolamento social,
distrai e auxilia nas tarefas cotidianas.
2. Trazer falas da professora Maria Carolina Avis.
3. Para minimizar os efeitos do distanciamento social,
possibilitando a continuidade das interações.
4. Os serviços de delivery, as aulas on-line e os serviços de
streaming,
5. No texto 15, as redes sociais acarretam solidão. O texto 16 fala
sobre a aproximação das pessoas pela tecnologia, justamente
para diminuir a solidão.

Texto 17 – página 21
1. O narrador é observador.
2. Se enrolar na perna. Perceba a associação com novelo.
3. Ele viu novidades: a vizinha amigável, os quadros coloridos e o
relógio cuco na parede.
4. Oposição. 5. A) De leve, suavemente. B) Comparação.
6.. Substitui "suas pernas". 7. Por causa da aproximação entre o
menino e o gato. 8. O menino foi ao encontro da voz do novo
amigo. 9. O menino voltou a ter alegria quando fez amizade com
o vizinho. 10. A amizade como resgate da alegria de uma criança.
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Texto 7 - página 12
1 - “Se você tem boca, aprende a usar”
2 – a) Neste caso, dinheiro, bens materiais, moeda...seriam opções.
b) Perceba a o jogo entre os valores materiais e o valor que o eu
poético afirma saber ter.
c) O valor é alto.
3. “Sempre fiquei quieta, agora vou falar”
4. Perceba que o eu poético se importava antes, o que é indicado
pelo uso da expressão “já não”.
5. O eu poético ter dito “tanto sim” tem como efeito, consequência, “
agora” dizer não.
6. “Já chorei mares e rios/Mas não afogo não”.
7. Ser dona da sua vida, tomar as próprias decisões, escolher como
viver, sem se prender às opiniões de outras pessoas.

Textos 1 e 2 – página 6
1. A pintura retrata uma cena da infância: a brincadeira de roda.
2. Tempo.
3. Adição, soma.
4. Infere-se que o eu lírico faz uso da imaginação.
5. O eu lírico se alegra ao ouvir as crianças brincando.
6. Uma onda de alegria.
7. Os dois textos falam sobre a alegria e brincadeira da infância.

Texto 3 – páginas 7 e 8
1. A importância do ato de brincar na infância.
2. A forma verbal “há” expressa certeza de que a infância vai nos
acompanhar por toda a vida.
3. O ato de brincar.
4. Na infância, não há grandes responsabilidades/regras e cobranças.
5. O tempo atual é muito diferente porque temos alta tecnologia que
nos possibilitaria ter uma vida mais prática, otimizada e proveitosa.
6. Explicação.
7. O tempo da vida adulta atual é marcado pela velocidade e pelo
excesso de tarefa. Segundo o texto, por outro lado, o tempo na
infância passa de forma mais proveitosa.
8. As brincadeiras na infância fazem bem porque evocam memórias
afetivas positivas nos adultos.
9. Possibilita, revela.
10. O assunto: infância.
11. O texto 1 é não verbal. Os textos 2 e 3 são verbais.

Texto 4– páginas 8 e 9.
1. A crônica fala sobre as memórias afetivas da infância do narrador.
2. “Dão” significa que as janelas ficam de frente para o terreno.
3. Oposição.
4. Opinião, pois se refere à memória pessoal do narrador.
5. Lugar.
6. A família defronte teve medo do volume do rio que cresceu muito,
anunciando uma enchente, mais uma vez.
7. O narrador conta que a vinda dos vizinhos para a casa dele
ocasionava um clima de felicidade.
8. Os sons que os trovões fazem são muito conhecidos pelo
narrador.

Texto 5 – páginas 9 e 10
1. O plantio da árvore africana chamada baobá no Rio de Janeiro.
2. Baobá simboliza a ligação entre o matéria e espiritualidade.
3. Pelo que simboliza, a árvore foi escolhida para homenagear o dia
da Consciência Negra e portelenses e outras vítimas da Covid-19.
4. Trata-se de um fato, pois as informações condizem com a árvore.
5. Porque baobá significa magnitude e força (resistência).
6. Ligação, união.
7. A árvore baobá é originária das regiões semiáridas de Madagascar.
8. Baobá é a ancestralidade e resistência da cultura afro-brasileira.
9. Soma, adição.
10. Sim. As reflexões são de quem fala com propriedade.

Texto 6 – página 10
1. A menina diz que pode ver quem ela é e as suas ancestrais.
2. Opinião. A menina fala sobre o que ela gosta de pensar.
3. As reticências expressam que a última fala será suspirada.
4. Refere-se à porta encantada.
5. Muito.

Texto 8 – páginas 12 e 13
1. O livro “O Pequeno Príncipe”, escrito por Antoine de Saint-Exupéry
é uma obra universal e apaixonante para crianças e adultos.
2. O resenhista conta que sempre lê a obra, como se fosse um vício,
porque gosta muito da histórias que envolve metáforas, um universo
mágico e impressionante.
3. A repetição reforça as impressões afirmativas sobre da obra.
4. Lugar.
5. Soma, adição.
6. Além de ter sido um presente dado pela irmã, o resenhista
demostra bons sentimentos/ afetos pelo livro.
7. “Vocês”.
8. A interrogação faz uma pergunta direta aos/às leitores(as).
9. Refere-se ao Pequeno Príncipe.
10. A mensagem se restringe aos de “mente aberta e bom coração”.
11. O livro sofre preconceito por ser considerado uma obra apenas
para as crianças.
12. A expressão “citações memoráveis” se refere às frases
impactantes e reflexivas do livro que são frequentemente ditas no
mundo todo. Memoráveis se associa a memória, a algo bom e nunca
esquecido.
13. Opinião do resenhista. Não podemos dizer que é “quase
impossível“ não se apaixonar pelo livro.
14. No início do texto, o resenhista elogia o livro e fala de sua
experiência com a obra. Depois, ele conta um pouco da história. No
final, aparecem as citações da obra que justificam o gosto do
articulista pelo livro.

Texto 9 – página 14
1. O filme de animação, “O Menino e o Mundo”, é uma relevante
produção cinematográfica brasileira, reconhecida internacionalmente.
2. Opinião. Notamos a visão pessoal da resenhista ao dizer que não
faltam razões para o público assistir ao filme “O Menino e o Mundo”.
3. Refere-se ao menino.
4. Oposição.
5. As aspas indicam as falas de Luiz Bolognesi e de Alê Abreu.
6. De acordo com o diretor, o público em geral se identifica com o
filme, principalmente os adultos e suas crianças interiores.
7. O menino, com saudades do pai, resolve sair de casa para
encontrá-lo.
8. De acordo com a resenha, viagem que o menino faz seria real.
9. Sim. A nova língua criada para o filme obriga o público a prestar
atenção nas imagens para a compreensão da narrativa. Pelo não
verbal, o filme se torna universal.
10. A história do filme une arte e engajamento social em defesa das
questões vivenciadas pelos países da América Latina.
11. A expressão significa os grandes outros filmes internacionais
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Continuação - Texto 9 – página 14
12. A animação brasileira tem radicalismo, a autoria e talento.
13. Óbvio, evidente.
14. O filme “O Menino e o Mundo” é universal, reconhecido, e
conquistou o mundo por contar uma história que une realidade
e imaginação com altas doses de lirismo e sensibilidade.
15. A resenha se estrutura da seguinte forma: no primeiro
parágrafo, temos a introdução e a tese. Depois, encontramos os
argumentos e a conclusão.

Texto 10  –  página 15
1. No texto 10, há crianças segurando/cuidando do planeta Terra.
2. Há uma mensagem otimista e uma causa nobre: cuidar da Terra
agora e no futuro.
3. A proteção do planeta Terra.
4. O texto 9 é verbal e mostra a relação entre um menino e o mundo.
O texto 10 é não verbal e fala sobre a união de crianças a favor da
Terra.

Texto 11 – página 16
1. O forte apelo ao consumismo induz à troca ou ao descarte de bens
ainda úteis por outros mais novos. Essa lógica precisa ser superada.
2. O verbo olhe é uma ordem/injunção dada pelo autor ao leitor.
3. Refere-se ao tempo de duração de um determinado bem material.
4. “No entanto” significa oposição.
5. Refere-se aos produtos.
6. A função das aspas é trazer a reação/fala de uma sociedade
consumista.
7. O estímulo desnecessário pelo objeto novo que cria expectativas
ilusórias de felicidade.
8. O consumo de 50% a mais dos recursos que a Terra pode regenerar.
9. Engana-se que um novo estilo de vida reduzirá o bem-estar atual.
Para o autor, ao contrário, o bem-estar não está no consumo pelo
consumo.
10. Adoção de um novo estilo aprendido desde a infância: cuidar dos
pertences e consertá-los. A doação e/ou a troca de bens. Um estilo de
vida centrado no bem-estar das pessoas.
11. Tempo.
12. Explicação.
13. Sim. As pessoas preferem: os bens mais duráveis, atualizáveis e
consertáveis, a companhia e convivência ao invés de presentes, o
deslocamento facilitado sem ter um automóvel próprio.
14. O consumo deve ser sustentável e atender às nossas
necessidades.
15. No primeiro parágrafo, temos a introdução e a tese. Em seguida,
aparecem os argumentos. Ao final, encontramos a conclusão.
16. A finalidade é alertar sobre o consumismo nocivo para a natureza.
Como se trata de um assunto global, todas pessoas deveriam ler.

Texto 12 – página 17
1. O texto 12 tem a crítica ao consumismo como característica principal.
2. No texto 12 Miguelito liga a televisão e faz uma crítica ao excesso de
consumo anunciados. Com uma expressão perplexa, ele comenta com
Mafalda sobre alguém ser feliz se for consumidor(a).
3. Sim. Os textos fazem críticas ao consumismo, cada um a sua forma.
4. O texto 11 é verbal e o texto 12 é verbal e não verbal.
5. O texto 11 é um artigo de opinião com tese, argumentos e conclusão,
com críticas ao consumismo. O texto 12 é uma tirinha que aponta uma
reflexão entre o consumo e felicidade.

Texto 13 – página 18
1. A importância de debater os problemas em relação ao meio ambiente.
2. a. Condição.
2. b. “Você”.
3. Destaca o personagem. Em “flashes”, grifa a palavra de língua inglesa.
4. Os danos causados pela sujeira nas ruas da cidade e a falta de higiene.
5. Comparação.
6. Opinião.
7. Deveria haver uma conscientização sobre qualidade de vida e
cuidados com a natureza.
8. “Finalmente”. Essa palavra significa que o texto chegou ao fim.
9. Não haveria condições de se realizar campeonato de surf no mar
poluído e não teria abastecimento de água para um estado tão populoso
como São Paulo. As provocações foram feitas como perguntas diretas.
10. Introdução: considerações iniciais e a tese. Desenvolvimento:
argumentos que sustentam a tese. Conclusão com provocações.

Texto 14 – página 18
1.Trazer um alerta sobre preservação da natureza para prevenir 
doenças.
2.A image=m traz folhas vivas ao fundo e para reforçar o texto 
verbal que fala sobre a preservação da natureza.
3.Os textos 13 (artigo de opinião) e 14 (anúncio) falam sobre a 
preservação da natureza, pensando na vida futura da Terra.

Texto 15 – página 19
1. As redes sociais acarretam um sentimento de solidão no
mundo atual.
2. Trata-se de um fato, pois a utilização das redes sociais é
mundial.
3. A solidão.
4. A solidão indesejada acarreta problemas ao nosso bem-estar e
à saúde. Afeta negativamente os sistemas nervoso,
imunológico, cardiovascular e pode trazer riscos de vida.
5. A interação face a face traz sensação de felicidade e saúde.
6. A comunicação digital permite alguma interação entre as
pessoas, permite nos expressarmos e formarmos comunidade.

Texto 16 – página 20
1. A tecnologia aproxima pessoas durante o isolamento social,
distrai e auxilia nas tarefas cotidianas.
2. Trazer falas da professora Maria Carolina Avis.
3. Para minimizar os efeitos do distanciamento social,
possibilitando a continuidade das interações.
4. Os serviços de delivery, as aulas on-line e os serviços de
streaming,
5. No texto 15, as redes sociais acarretam solidão. O texto 16 fala
sobre a aproximação das pessoas pela tecnologia, justamente
para diminuir a solidão.

Texto 17 – página 21
1. O narrador é observador.
2. Se enrolar na perna. Perceba a associação com novelo.
3. Ele viu novidades: a vizinha amigável, os quadros coloridos e o
relógio cuco na parede.
4. Oposição. 5. A) De leve, suavemente. B) Comparação.
6.. Substitui "suas pernas". 7. Por causa da aproximação entre o
menino e o gato. 8. O menino foi ao encontro da voz do novo
amigo. 9. O menino voltou a ter alegria quando fez amizade com
o vizinho. 10. A amizade como resgate da alegria de uma criança.
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(produção textual). Espera-se que o(a) estudante leia, opine e 
exponha seus pontos de vista por meio de versos ou criando 
poemas concretos.

Texto 1 – página 22
1. A encantadora natureza onde vive o eu lírico.
2. “Tu” e “te”.
3. Um lugar maravilhoso e repleto de belezas naturais.
4. Sim. O eu lírico expressa afeto sobre o lugar como se apenas dele
fosse.
5. Lugar.
6. A Lua nascer detrás da mata.
7. Opinião. Deixar de olhar a natureza não é necessariamente vegetar.

Texto 2 – página 22
1. Sim. O primeiro verso “[...] Os poemas são pássaros que chegam [...]”.
2. Tempo.
3. Conclusão.
4. Semelhanças: ambos são verbais, têm poesia, estrofes, rimas e
versos. Diferenças: o texto 1 é uma letra de canção e o texto 2 é um
poema.
5. Podemos dizer que os poemas, tal como os pássaros porque são
livres e voam. Os poemas podem voar alto e sem limites na imaginação,
alimentando-se em cada mente/coração onde pousam.

Texto 3 – página 23

Texto 4 -  página 23
1. A palavra específica/mágica que nomeia o poema e é tão procurada.
2. A palavra está dormindo, encantada, na sombra de um livro raro.
3. Refere-se à certa palavra.
4. Retirar o encantamento da palavra; fazer a palavra acordar.
5. A palavra mágica é especial, pois é rara.
6. Condição.

Texto 5 -  página 23
1. Sim. Os textos 3 e 4  são poemas e afetam pelas rimas e sonoridades. 
O texto 5, em prosa, comunica-se com descrições.

Texto 6 – página 24
1. A cor vermelha e tons da cor rosa. A palavra “roseisa” (desconhecida)
foi grafada com letras arredondadas.
2. “Roseisa” aparece escrita várias vezes, sem espaços e de forma
circular. A imagem sugere uma rosa, um presente para Gertrudes.
3. O poema provoca a imaginação e sensibilidade.

Texto 7 – página 24
1. A letra “a” representa a lua cheia, timidamente encoberta parcialmente
pela letra “m” da palavra “nuvem”.
2. Há uma percepção noturna e romântica: a lua fica levemente
encoberta pela nuvem.

Texto 8 – página 24
1. O poema foi criado com apenas uma palavra que nomeia o texto.
2. Sim. A palavra repetida sugere o movimento hipnótico do pêndulo.
3. Todos os poemas são concretos e criam sentidos com as palavras,
explorando a forma, o visual.

Texto 11 – página 26
1. O personagem está escrevendo sobre as suas férias.
2. Os dois pontos enumeram as atividades realizadas nas férias.
3. As reticências significam que o personagem teria feito outras
atividades.
4. O personagem ter feito atividades, comuns ao ar livre, pelo
videogame.

Texto 12 – página 26
1. Uma pessoa está em frente a um computador e toma notas
em um papel.
2. O texto 11 é verbal e não verbal. O textos 12 é não verbal.
Ambos falam sobre a escrita.

Texto 10 – páginas 25 e 26
1. O gosto da narradora-personagem, desde criança, pela fruta
banana.
2. Trazer a fala das donas de casa, espantadas com o preço da
banana.
3. A palavra tom, no texto, tem sentido de reclamação.
4. Uma fruta amarela, saborosa, perfumada, de polpa alva e macia.
5. Adição, soma.
6. Ela tem um imenso gosto pela banana e sempre a comprará.
7. Opinião. Trata-se da memória de infância da narradora.
8. Refere-se à banana.
9. A fruta era muito cara no país onde ela morava.
10. Ordem/injunção.
11. Ela ficou surpresa ao ver um carregamento enorme de bananas.
12. A chegada ao porto de Santos. A narradora comeu bananas
demais.
13. Condição.
14. Ser poeta, tal como Pablo Neruda.
15. Opinião. Os cientistas seriam os “mais sentimentais do mundo.”
16. A fruta ter sido batizada pelos cientistas.

1.  O  eu líric o sent e dificulda de  de n ão conhece r quas e t udo  que  há  no
mundo.
2. Signific a  o  que  não t em importânci a para  a gr ande maioria.
3. Oferecer uma  informação extra, n o caso , exemplificar  a s
insignificâncias: noss as  e  no mundo.
4. Opinião. “Pa ra mi m”  se refere  ao  que pens a  o  eu lírico.
5.  O  eu líric o di z t er si do elogi ado pel a palavra “imbecil”.
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Texto 13 – página 27
1. A menina africana que alcançou o sucesso com seu primeiro livro.
2. Michelle Nkamankeng, uma menina africana, é a mais jovem escritora e uma das
melhores do mundo.
3. Michelle Nkamankeng escreveu por causa da experiência que teve ao entrar, no
mar, pela primeira vez.
4. Lugar. 5. Refere-se ao pai de Michelle Nkamankeng. 6. Comparação.
7. Trazem o conselho de Michelle Nkamankeng.
8. A expressão significa que devemos perseverar para realizar os sonhos.
9. “Você”.
10. Não importa a idade, se há um grande objetivo. Devemos seguir o que
acreditamos e, assim, o sucesso nos acompanhará.

Texto 14 – páginas 28 e 29
1. A escrita cria sentidos, reflexões, sentimentos, dentre outros.
2. Habilidade natural para a contação de histórias.
3. Arte da escrita envolve, encanta e leva os(as) leitores (as) ao mundo da fantasia
como fuga da realidade.
4.“Mas”. 5. A expressão se refere à nossa realidade. 6. Expõe uma opinião.
7. O ato de encantar os(as) leitores(as).
8. Explicação. 9. Refere-se ao escritor.
10. Sim. A expressão “para mim” revela a forma de pensar do autor.
11. a. Afirmação/certeza.
11. b. O argumento é de autoridade porque cita Fernando Pessoa.
11. c. Segundo Paulo Coelho, escrever é percorrer um caminho longo que o
escritor entrega a si mesmo para se expressar.
11. d. Sim, pois são de escritores reconhecidos pela crítica literária e pelo grande
público.
11. e. As aspas trazem as falas de Fernando Pessoa e Paulo Coelho.
11. f. “Você”.
12. Sim. O ato de escrever como um trabalho solitário e escrever acompanhado
pelos personagens que ganham vida.
13. Opinião. “Todas” e “com certeza” trazem a visão do autor.
14. O autor aponta que o papel do escritor é levar seus leitores ao mundo paralelo
da imaginação, dos sonhos e dos sentimentos/desejos mais profundos como uma
forma de fuga momentânea da realidade.

Texto 15 – página 29
1. Há uma mulher lendo um romance aparentemente em uma biblioteca.
2. A leitura exige silêncio, concentração e nos faz imaginar.
3. O texto 14 é verbal (artigo de opinião) e fala sobre a escrita. O texto 15
(pintura) é não verbal e retrata a leitura.

Texto 16 – páginas 31 e 32
1. A escrita é solitária, envolve transbordamentos do(a) autor(a).
2. Refere-se à frase fotografada em Lisboa.
3. a. Indicar a citação do texto verbal fotografado em uma rua portuguesa.
3. b. A palavra foi retirada da frase citada e as aspas dão destaque a essa palavra
no aumentativo.
3. c. Destacar o sentido conotativo, figurado, de “lugar”.
3. d. As aspas trazem as citações.
4. A palavra “pedação” fala sobre um imenso sentimento.
5. Certeza/afirmação. 6. Alternância.
7. Trazer uma informação a mais ao que está sendo relatado.
8. Sim. A argumentação por citação, além de enriquecer o conhecimento de mundo dos(as)
leitores(as), sustenta a tese que está sendo defendida e, dessa forma, traz validação ao texto.
9. Explicação. 10. Oposição.
11. Opinião. Trata-se de uma visão pessoal sobre o que estaria sentindo o autor da frase quando a
escreveu, em Lisboa.
12. Aquilo que somos é refletido na maneira como vemos o mundo.
13. No texto 14, escrever não é uma ato solitário. No texto 16, o processo de escrita é restrito ao
autor e seu texto.

Texto 18 – página 32
1. Os benefícios da leitura na infância.
2. Propagar uma campanha que incentive a leitura na infância.
3. A coloração, as crianças e um menino sorrindo ao manusear um
livro.
4. A leitura provoca o bem-estar e os prazeres que o universo lúdico
traz para as crianças. Quanto mais as crianças forem apresentadas aos
livros, mais sentirão vontade de ler.

Texto 19 – página 33
1. A transformação.
2. A transformação no texto se refere a mudar a forma física.
3. O caracol ficar chateado por não se transformar como queria.

Texto 20 – página 34
1. Os malefícios da poluição sonora e visual para a nossa saúde e bem-
estar.
2. Quem somos, sentimos e pensamos.
3. Conclusão.
4. A poluição sonora nos desconecta com o nosso interior, atrapalha a
concentração, estressa e prejudica a nossa audição.
5. O excesso de ruídos e de atividades presentes no nosso cotidiano.
6. Refere-se às atividades.
7. Sim. É necessário se desconectar das interações do mundo virtual.
8. Soma, adição.
9. O silêncio deve ser aprendido e cultivado. A introspecção nos permite:
explorar a nossa mente, trabalhar as emoções e a intuição, organizar as
ideias, criar experiências e encontrar soluções diversas.

Texto 21 – página 34
1. Um rapaz jovem (Narciso) se olha em um espelho d’água.
2. Sim. A postura corporal em silêncio e a atenção do personagem.
3. O texto 20 (verbal) e o texto 21 (não verbal) abordam a introspecção.

Texto 22 – página 35
1. A vida é bela e deve ser vivida plenamente.
2. Soma, adição.
3. A vida sempre tem lições para nos ensinar,
independente da idade.
4. Relação de oposição.
5. A repetição reforça a ideia de cantar/celebrar a beleza
de estarmos vivos para aprender sempre e cada vez
mais.
6. Opinião. Trata-se de uma visão do eu lírico, pois não
temos como prever que a vida sempre será melhor,
mesmo que seja esse o grande desejo.

Texto 23 – página 35
1. Dúvida.
2. “Você”.
3. Acontecimentos e sentimentos tristes.
4. Mesmo que tudo não esteja bem, ter esperança é
um ato necessário.
5. Espera-se que os(as) alunos(as) digam que
continuarão estudando, que lutarão pelos seus sonhos
e que farão a diferença no futuro.

Texto 17 – página 32
5. Tempo. 6. As estrelas brilham, inspiram, encantam e provocam a
imaginação, tal como as letras no espaço do papel.
7. Cada um no mundo tem o seu ofício próprio.

8. Evidencia o questionamento sobre uma razão para escrever.
9. O texto 16 é um artigo de opinião e, o texto 17 é um poema .

Texto 17 – página 32
1. O poema fala sobre o ato de escrever. 2. No verso, o eu lírico afirma que pratica a escrita
como ação habitual.
3. O eu lírico diz como uma necessidade pessoal sem uma razão específica, seja por estar tonto,
seja por causa do amanhecer.
4. Ninguém deve se importar com o ato de escrever do eu lírico.142
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Texto 9 – página 24
(produção textual). Espera-se que o(a) estudante leia, opine e 
exponha seus pontos de vista por meio de versos ou criando 
poemas concretos.

Texto 1 – página 22
1. A encantadora natureza onde vive o eu lírico.
2. “Tu” e “te”.
3. Um lugar maravilhoso e repleto de belezas naturais.
4. Sim. O eu lírico expressa afeto sobre o lugar como se apenas dele
fosse.
5. Lugar.
6. A Lua nascer detrás da mata.
7. Opinião. Deixar de olhar a natureza não é necessariamente vegetar.

Texto 2 – página 22
1. Sim. O primeiro verso “[...] Os poemas são pássaros que chegam [...]”.
2. Tempo.
3. Conclusão.
4. Semelhanças: ambos são verbais, têm poesia, estrofes, rimas e
versos. Diferenças: o texto 1 é uma letra de canção e o texto 2 é um
poema.
5. Podemos dizer que os poemas, tal como os pássaros porque são
livres e voam. Os poemas podem voar alto e sem limites na imaginação,
alimentando-se em cada mente/coração onde pousam.

Texto 3 – página 23
1. O eu lírico sente dificuldade de não conhecer quase tudo que há no
mundo.
2. Significa o que não tem importância para a grande maioria.
3. Oferecer uma informação extra, no caso, exemplificar as
insignificâncias: nossas e no mundo.
4. Opinião. “Para mim” se refere ao que pensa o eu lírico.
5. O eu lírico diz ter sido elogiado pela palavra “imbecil”.

Texto 4 - página 23
1. A palavra específica/mágica que nomeia o poema e é tão procurada.
2. A palavra está dormindo, encantada, na sombra de um livro raro.
3. Refere-se à certa palavra.
4. Retirar o encantamento da palavra; fazer a palavra acordar.
5. A palavra mágica é especial pois é rara.
6. condição.

Texto 5 - página 23
1. Sim. Os textos 3 e 4 são poemas e afetam pelas rimas e sonoridades.
O texto 5, em prosa, comunica-se com descrições.

Texto 6 – página 24
1. A core vermelha e tons da cor rosa. A palavra “roseisa” (desconhecida)
foi grafada com letras arredondadas.
2. “Roseisa” aparece escrita várias vezes, sem espaços e de forma
circular. A imagem sugere uma rosa, um presente para Gertrudes.
3. O poema provoca a imaginação e sensibilidade.

Texto 7 – página 24
1. A letra “a” representa a lua cheia, timidamente encoberta parcialmente
pela letra “m” da palavra “nuvem”.
2. Há uma percepção noturna e romântica: a lua fica levemente
encoberta pela nuvem.

Texto 8 – página 24
1. O poema foi criado com apenas uma palavra que nomeia o texto.
2. Sim. A palavra repetida sugere o movimento hipnótico do pêndulo.
3. Todos os poemas são concretos e criam sentidos com as palavras,
explorando a forma, o visual..

Texto 10 – páginas 25 e 26
1. O gosto da narradora, desde criança, pela fruta banana.
2. Trazer a fala das donas de casa, espantadas com o preço da
banana.
3. A palavra tom, no texto, tem sentido de reclamação.
4. Uma fruta amarela, saborosa, perfumada, de polpa alva e macia.
5. Adição, soma.
6. Ela tem um imenso gosto pela banana e sempre a comprará.
7. Opinião. Trata-se da memória de infância da narradora.
8. Refere-se à banana.
9. A fruta era muito cara no país onde ela morava.
10. Ordem/injunção.
11. Ela ficou surpresa ao ver um carregamento enorme de
bananas.
12. A chegada ao porto de Santos. A narradora comeu bananas
demais.
13. Condição.
14. Ser poeta, tal como Pablo Neruda.
15. Opinião. Os cientistas seriam os “mais sentimentais do mundo.”
16. A fruta ter sido batizada pelos cientistas.

Texto 11 – página 26
1. O personagem está escrevendo sobre as suas férias.
2. Os dois pontos enumeram as atividades realizadas nas férias.
3. As reticências significam que o personagem teria feito outras
atividades.
4. O personagem ter feito atividades, comuns ao ar livre, pelo
videogame.

Texto 12 – página 26
1. Uma pessoa está em frente a um laptop e toma notas em um
papel.
2. O texto 11 é verbal e não verbal. O textos 12 é não verbal.
Ambos falam sobre a escrita.

Texto 10 – páginas 25 e 26
1. O gosto da narradora-personagem, desde criança, pela fruta
banana.
2. Trazer a fala das donas de casa, espantadas com o preço da
banana.
3. A palavra tom, no texto, tem sentido de reclamação.
4. Uma fruta amarela, saborosa, perfumada, de polpa alva e macia.
5. Adição, soma.
6. Ela tem um imenso gosto pela banana e sempre a comprará.
7. Opinião. Trata-se da memória de infância da narradora.
8. Refere-se à banana.
9. A fruta era muito cara no país onde ela morava.
10. Ordem/injunção.
11. Ela ficou surpresa ao ver um carregamento enorme de bananas.
12. A chegada ao porto de Santos. A narradora comeu bananas
demais.
13. Condição.
14. Ser poeta, tal como Pablo Neruda.
15. Opinião. Os cientistas seriam os “mais sentimentais do mundo.”
16. A fruta ter sido batizada pelos cientistas.
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Texto 13 – página 27
1. A menina africana que alcançou o sucesso com seu primeiro livro.
2. Michelle Nkamankeng, uma menina africana, é a mais jovem escritora e uma das
melhores do mundo.
3. Michelle Nkamankeng escreveu por causa da experiência que teve ao entrar, no
mar, pela primeira vez.
4. Lugar. 5. Refere-se ao pai de Michelle Nkamankeng. 6. Comparação.
7. Trazem o conselho de Michelle Nkamankeng.
8. A expressão significa que devemos perseverar para realizar os sonhos.
9. “Você”.
10. Não importa a idade, se há um grande objetivo. Devemos seguir o que
acreditamos e, assim, o sucesso nos acompanhará.

Texto 14 – páginas 28 e 29
1. A escrita cria sentidos, reflexões, sentimentos, dentre outros.
2. Habilidade natural para a contação de histórias.
3. Arte da escrita envolve, encanta e leva os(as) leitores (as) ao mundo da fantasia
como fuga da realidade.
4.“Mas”. 5. A expressão se refere à nossa realidade. 6. Expõe uma opinião.
7. O ato de encantar os(as) leitores(as).
8. Explicação. 9. Refere-se ao escritor.
10. Sim. A expressão “para mim” revela a forma de pensar do autor.
11. a. Afirmação/certeza.
11. b. O argumento é de autoridade porque cita Fernando Pessoa.
11. c. Segundo Paulo Coelho, escrever é percorrer um caminho longo que o
escritor entrega a si mesmo para se expressar.
11. d. Sim, pois são de escritores reconhecidos pela crítica literária e pelo grande
público.
11. e. As aspas trazem as falas de Fernando Pessoa e Paulo Coelho.
11. f. “Você”.
12. Sim. O ato de escrever como um trabalho solitário e escrever acompanhado
pelos personagens que ganham vida.
13. Opinião. “Todas” e “com certeza” trazem a visão do autor.
14. O autor aponta que o papel do escritor é levar seus leitores ao mundo paralelo
da imaginação, dos sonhos e dos sentimentos/desejos mais profundos como uma
forma de fuga momentânea da realidade.

Texto 15 – página 29
1. Há uma mulher lendo um romance aparentemente em uma biblioteca.
2. A leitura exige silêncio, concentração e nos faz imaginar.
3. O texto 14 é verbal (artigo de opinião) e fala sobre a escrita. O texto 15
(pintura) é não verbal e retrata a leitura.

Texto 16 – páginas 31 e 32
1. A escrita é solitária, envolve transbordamentos do(a) autor(a).
2. Refere-se à frase fotografada em Lisboa.
3. a. Indicar a citação do texto verbal fotografado em uma rua portuguesa.
3. b. A palavra foi retirada da frase citada e as aspas dão destaque a essa palavra
no aumentativo.
3. c. Destacar o sentido conotativo, figurado, de “lugar”.
3. d. As aspas trazem as citações.
4. A palavra “pedação” fala sobre um imenso sentimento.
5. Certeza/afirmação. 6. Alternância.
7. Trazer uma informação a mais ao que está sendo relatado.
8. Sim. A argumentação por citação, além de enriquecer o conhecimento de mundo dos(as)
leitores(as), sustenta a tese que está sendo defendida e, dessa forma, traz validação ao texto.
9. Explicação. 10. Oposição.
11. Opinião. Trata-se de uma visão pessoal sobre o que estaria sentindo o autor da frase quando a
escreveu, em Lisboa.
12. Aquilo que somos é refletido na maneira como vemos o mundo.
13. No texto 14, escrever não é uma ato solitário. No texto 16, o processo de escrita é restrito ao
autor e seu texto.

Texto 18 – página 32
1. Os benefícios da leitura na infância.
2. Propagar uma campanha que incentive a leitura na infância.
3. A coloração, as crianças e um menino sorrindo ao manusear um
livro.
4. A leitura provoca o bem-estar e os prazeres que o universo lúdico
traz para as crianças. Quanto mais as crianças forem apresentadas aos
livros, mais sentirão vontade de ler.

Texto 19 – página 33
1. A transformação.
2. A transformação no texto se refere a mudar a forma física.
3. O caracol ficar chateado por não se transformar como queria.

Texto 20 – página 34
1. Os malefícios da poluição sonora e visual para a nossa saúde e bem-
estar.
2. Quem somos, sentimos e pensamos.
3. Conclusão.
4. A poluição sonora nos desconecta com o nosso interior, atrapalha a
concentração, estressa e prejudica a nossa audição.
5. O excesso de ruídos e de atividades presentes no nosso cotidiano.
6. Refere-se às atividades.
7. Sim. É necessário se desconectar das interações do mundo virtual.
8. Soma, adição.
9. O silêncio deve ser aprendido e cultivado. A introspecção nos permite:
explorar a nossa mente, trabalhar as emoções e a intuição, organizar as
ideias, criar experiências e encontrar soluções diversas.

Texto 21 – página 34
1. Um rapaz jovem (Narciso) se olha em um espelho d’água.
2. Sim. A postura corporal em silêncio e a atenção do personagem.
3. O texto 20 (verbal) e o texto 21 (não verbal) abordam a introspecção.

Texto 22 – página 35
1. A vida é bela e deve ser vivida plenamente.
2. Soma, adição.
3. A vida sempre tem lições para nos ensinar,
independente da idade.
4. Relação de oposição.
5. A repetição reforça a ideia de cantar/celebrar a beleza
de estarmos vivos para aprender sempre e cada vez
mais.
6. Opinião. Trata-se de uma visão do eu lírico, pois não 
temos como prever que a vida sempre será melhor,
mesmo que seja esse o grande desejo.

Texto 23 – página 35
1. Dúvida.
2. “Você”.
3. Acontecimentos e sentimentos tristes.
4. Mesmo que tudo não esteja bem, ter esperança é
um ato necessário.
5. Espera-se que os(as) alunos(as) digam que
continuarão estudando, que lutarão pelos seus sonhos
e que farão a diferença no futuro.

Texto 17 – página 32
5. Tempo. 
6. As estrelas brilham, inspiram, encantam e provocam a imaginação, 
tal como as letras no espaço do papel.
7. Cada um no mundo tem o seu ofício próprio.
8. Evidencia o questionamento sobre uma razão para escrever.
9. O texto 16 é um artigo de opinião e, o texto 17 é um poema .

Texto 17 – página 32
1. O poema fala sobre o ato de escrever. 2. No verso, o eu lírico afirma que pratica a escrita
como ação habitual.
3. O eu lírico diz como uma necessidade pessoal sem uma razão específica, seja por estar tonto,
seja por causa do amanhecer.
4. Ninguém deve se importar com o ato de escrever do eu lírico.
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(produção textual). Espera-se que o(a) estudante leia, opine e 
exponha seus pontos de vista por meio de versos ou criando 
poemas concretos.

Texto 1 – página 22
1. A encantadora natureza onde vive o eu lírico.
2. “Tu” e “te”.
3. Um lugar maravilhoso e repleto de belezas naturais.
4. Sim. O eu lírico expressa afeto sobre o lugar como se apenas dele
fosse.
5. Lugar.
6. A Lua nascer detrás da mata.
7. Opinião. Deixar de olhar a natureza não é necessariamente vegetar.

Texto 2 – página 22
1. Sim. O primeiro verso “[...] Os poemas são pássaros que chegam [...]”.
2. Tempo.
3. Conclusão.
4. Semelhanças: ambos são verbais, têm poesia, estrofes, rimas e
versos. Diferenças: o texto 1 é uma letra de canção e o texto 2 é um
poema.
5. Podemos dizer que os poemas, tal como os pássaros porque são
livres e voam. Os poemas podem voar alto e sem limites na imaginação,
alimentando-se em cada mente/coração onde pousam.

Texto 3 – página 23

Texto 4 -  página 23
1. A palavra específica/mágica que nomeia o poema e é tão procurada.
2. A palavra está dormindo, encantada, na sombra de um livro raro.
3. Refere-se à certa palavra.
4. Retirar o encantamento da palavra; fazer a palavra acordar.
5. A palavra mágica é especial, pois é rara.
6. Condição.

Texto 5 -  página 23
1. Sim. Os textos 3 e 4  são poemas e afetam pelas rimas e sonoridades. 
O texto 5, em prosa, comunica-se com descrições.

Texto 6 – página 24
1. A cor vermelha e tons da cor rosa. A palavra “roseisa” (desconhecida)
foi grafada com letras arredondadas.
2. “Roseisa” aparece escrita várias vezes, sem espaços e de forma
circular. A imagem sugere uma rosa, um presente para Gertrudes.
3. O poema provoca a imaginação e sensibilidade.

Texto 7 – página 24
1. A letra “a” representa a lua cheia, timidamente encoberta parcialmente
pela letra “m” da palavra “nuvem”.
2. Há uma percepção noturna e romântica: a lua fica levemente
encoberta pela nuvem.

Texto 8 – página 24
1. O poema foi criado com apenas uma palavra que nomeia o texto.
2. Sim. A palavra repetida sugere o movimento hipnótico do pêndulo.
3. Todos os poemas são concretos e criam sentidos com as palavras,
explorando a forma, o visual.

Texto 11 – página 26
1. O personagem está escrevendo sobre as suas férias.
2. Os dois pontos enumeram as atividades realizadas nas férias.
3. As reticências significam que o personagem teria feito outras
atividades.
4. O personagem ter feito atividades, comuns ao ar livre, pelo
videogame.

Texto 12 – página 26
1. Uma pessoa está em frente a um computador e toma notas
em um papel.
2. O texto 11 é verbal e não verbal. O textos 12 é não verbal.
Ambos falam sobre a escrita.

Texto 10 – páginas 25 e 26
1. O gosto da narradora-personagem, desde criança, pela fruta
banana.
2. Trazer a fala das donas de casa, espantadas com o preço da
banana.
3. A palavra tom, no texto, tem sentido de reclamação.
4. Uma fruta amarela, saborosa, perfumada, de polpa alva e macia.
5. Adição, soma.
6. Ela tem um imenso gosto pela banana e sempre a comprará.
7. Opinião. Trata-se da memória de infância da narradora.
8. Refere-se à banana.
9. A fruta era muito cara no país onde ela morava.
10. Ordem/injunção.
11. Ela ficou surpresa ao ver um carregamento enorme de bananas.
12. A chegada ao porto de Santos. A narradora comeu bananas
demais.
13. Condição.
14. Ser poeta, tal como Pablo Neruda.
15. Opinião. Os cientistas seriam os “mais sentimentais do mundo.”
16. A fruta ter sido batizada pelos cientistas.

1.  O  eu líric o sent e dificulda de  de n ão conhece r quas e t udo  que  há  no
mundo.
2. Signific a  o  que  não t em importânci a para  a gr ande maioria.
3. Oferecer uma  informação extra, n o caso , exemplificar  a s
insignificâncias: noss as  e  no mundo.
4. Opinião. “Pa ra mi m”  se refere  ao  que pens a  o  eu lírico.
5.  O  eu líric o di z t er si do elogi ado pel a palavra “imbecil”.
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Texto 13 – página 27
1. A menina africana que alcançou o sucesso com seu primeiro livro.
2. Michelle Nkamankeng, uma menina africana, é a mais jovem escritora e uma das
melhores do mundo.
3. Michelle Nkamankeng escreveu por causa da experiência que teve ao entrar, no
mar, pela primeira vez.
4. Lugar. 5. Refere-se ao pai de Michelle Nkamankeng. 6. Comparação.
7. Trazem o conselho de Michelle Nkamankeng.
8. A expressão significa que devemos perseverar para realizar os sonhos.
9. “Você”.
10. Não importa a idade, se há um grande objetivo. Devemos seguir o que
acreditamos e, assim, o sucesso nos acompanhará.

Texto 14 – páginas 28 e 29
1. A escrita cria sentidos, reflexões, sentimentos, dentre outros.
2. Habilidade natural para a contação de histórias.
3. Arte da escrita envolve, encanta e leva os(as) leitores (as) ao mundo da fantasia
como fuga da realidade.
4.“Mas”. 5. A expressão se refere à nossa realidade. 6. Expõe uma opinião.
7. O ato de encantar os(as) leitores(as).
8. Explicação. 9. Refere-se ao escritor.
10. Sim. A expressão “para mim” revela a forma de pensar do autor.
11. a. Afirmação/certeza.
11. b. O argumento é de autoridade porque cita Fernando Pessoa.
11. c. Segundo Paulo Coelho, escrever é percorrer um caminho longo que o
escritor entrega a si mesmo para se expressar.
11. d. Sim, pois são de escritores reconhecidos pela crítica literária e pelo grande
público.
11. e. As aspas trazem as falas de Fernando Pessoa e Paulo Coelho.
11. f. “Você”.
12. Sim. O ato de escrever como um trabalho solitário e escrever acompanhado
pelos personagens que ganham vida.
13. Opinião. “Todas” e “com certeza” trazem a visão do autor.
14. O autor aponta que o papel do escritor é levar seus leitores ao mundo paralelo
da imaginação, dos sonhos e dos sentimentos/desejos mais profundos como uma
forma de fuga momentânea da realidade.

Texto 15 – página 29
1. Há uma mulher lendo um romance aparentemente em uma biblioteca.
2. A leitura exige silêncio, concentração e nos faz imaginar.
3. O texto 14 é verbal (artigo de opinião) e fala sobre a escrita. O texto 15
(pintura) é não verbal e retrata a leitura.

Texto 16 – páginas 31 e 32
1. A escrita é solitária, envolve transbordamentos do(a) autor(a).
2. Refere-se à frase fotografada em Lisboa.
3. a. Indicar a citação do texto verbal fotografado em uma rua portuguesa.
3. b. A palavra foi retirada da frase citada e as aspas dão destaque a essa palavra
no aumentativo.
3. c. Destacar o sentido conotativo, figurado, de “lugar”.
3. d. As aspas trazem as citações.
4. A palavra “pedação” fala sobre um imenso sentimento.
5. Certeza/afirmação. 6. Alternância.
7. Trazer uma informação a mais ao que está sendo relatado.
8. Sim. A argumentação por citação, além de enriquecer o conhecimento de mundo dos(as)
leitores(as), sustenta a tese que está sendo defendida e, dessa forma, traz validação ao texto.
9. Explicação. 10. Oposição.
11. Opinião. Trata-se de uma visão pessoal sobre o que estaria sentindo o autor da frase quando a
escreveu, em Lisboa.
12. Aquilo que somos é refletido na maneira como vemos o mundo.
13. No texto 14, escrever não é uma ato solitário. No texto 16, o processo de escrita é restrito ao
autor e seu texto.

Texto 18 – página 32
1. Os benefícios da leitura na infância.
2. Propagar uma campanha que incentive a leitura na infância.
3. A coloração, as crianças e um menino sorrindo ao manusear um
livro.
4. A leitura provoca o bem-estar e os prazeres que o universo lúdico
traz para as crianças. Quanto mais as crianças forem apresentadas aos
livros, mais sentirão vontade de ler.

Texto 19 – página 33
1. A transformação.
2. A transformação no texto se refere a mudar a forma física.
3. O caracol ficar chateado por não se transformar como queria.

Texto 20 – página 34
1. Os malefícios da poluição sonora e visual para a nossa saúde e bem-
estar.
2. Quem somos, sentimos e pensamos.
3. Conclusão.
4. A poluição sonora nos desconecta com o nosso interior, atrapalha a
concentração, estressa e prejudica a nossa audição.
5. O excesso de ruídos e de atividades presentes no nosso cotidiano.
6. Refere-se às atividades.
7. Sim. É necessário se desconectar das interações do mundo virtual.
8. Soma, adição.
9. O silêncio deve ser aprendido e cultivado. A introspecção nos permite:
explorar a nossa mente, trabalhar as emoções e a intuição, organizar as
ideias, criar experiências e encontrar soluções diversas.

Texto 21 – página 34
1. Um rapaz jovem (Narciso) se olha em um espelho d’água.
2. Sim. A postura corporal em silêncio e a atenção do personagem.
3. O texto 20 (verbal) e o texto 21 (não verbal) abordam a introspecção.

Texto 22 – página 35
1. A vida é bela e deve ser vivida plenamente.
2. Soma, adição.
3. A vida sempre tem lições para nos ensinar,
independente da idade.
4. Relação de oposição.
5. A repetição reforça a ideia de cantar/celebrar a beleza
de estarmos vivos para aprender sempre e cada vez
mais.
6. Opinião. Trata-se de uma visão do eu lírico, pois não
temos como prever que a vida sempre será melhor,
mesmo que seja esse o grande desejo.

Texto 23 – página 35
1. Dúvida.
2. “Você”.
3. Acontecimentos e sentimentos tristes.
4. Mesmo que tudo não esteja bem, ter esperança é
um ato necessário.
5. Espera-se que os(as) alunos(as) digam que
continuarão estudando, que lutarão pelos seus sonhos
e que farão a diferença no futuro.

Texto 17 – página 32
5. Tempo. 6. As estrelas brilham, inspiram, encantam e provocam a
imaginação, tal como as letras no espaço do papel.
7. Cada um no mundo tem o seu ofício próprio.

8. Evidencia o questionamento sobre uma razão para escrever.
9. O texto 16 é um artigo de opinião e, o texto 17 é um poema .

Texto 17 – página 32
1. O poema fala sobre o ato de escrever. 2. No verso, o eu lírico afirma que pratica a escrita
como ação habitual.
3. O eu lírico diz como uma necessidade pessoal sem uma razão específica, seja por estar tonto,
seja por causa do amanhecer.
4. Ninguém deve se importar com o ato de escrever do eu lírico.142
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Texto 9 – página 24
(produção textual). Espera-se que o(a) estudante leia, opine e 
exponha seus pontos de vista por meio de versos ou criando 
poemas concretos.

Texto 1 – página 22
1. A encantadora natureza onde vive o eu lírico.
2. “Tu” e “te”.
3. Um lugar maravilhoso e repleto de belezas naturais.
4. Sim. O eu lírico expressa afeto sobre o lugar como se apenas dele
fosse.
5. Lugar.
6. A Lua nascer detrás da mata.
7. Opinião. Deixar de olhar a natureza não é necessariamente vegetar.

Texto 2 – página 22
1. Sim. O primeiro verso “[...] Os poemas são pássaros que chegam [...]”.
2. Tempo.
3. Conclusão.
4. Semelhanças: ambos são verbais, têm poesia, estrofes, rimas e
versos. Diferenças: o texto 1 é uma letra de canção e o texto 2 é um
poema.
5. Podemos dizer que os poemas, tal como os pássaros porque são
livres e voam. Os poemas podem voar alto e sem limites na imaginação,
alimentando-se em cada mente/coração onde pousam.

Texto 3 – página 23
1. O eu lírico sente dificuldade de não conhecer quase tudo que há no
mundo.
2. Significa o que não tem importância para a grande maioria.
3. Oferecer uma informação extra, no caso, exemplificar as
insignificâncias: nossas e no mundo.
4. Opinião. “Para mim” se refere ao que pensa o eu lírico.
5. O eu lírico diz ter sido elogiado pela palavra “imbecil”.

Texto 4 - página 23
1. A palavra específica/mágica que nomeia o poema e é tão procurada.
2. A palavra está dormindo, encantada, na sombra de um livro raro.
3. Refere-se à certa palavra.
4. Retirar o encantamento da palavra; fazer a palavra acordar.
5. A palavra mágica é especial pois é rara.
6. condição.

Texto 5 - página 23
1. Sim. Os textos 3 e 4 são poemas e afetam pelas rimas e sonoridades.
O texto 5, em prosa, comunica-se com descrições.

Texto 6 – página 24
1. A core vermelha e tons da cor rosa. A palavra “roseisa” (desconhecida)
foi grafada com letras arredondadas.
2. “Roseisa” aparece escrita várias vezes, sem espaços e de forma
circular. A imagem sugere uma rosa, um presente para Gertrudes.
3. O poema provoca a imaginação e sensibilidade.

Texto 7 – página 24
1. A letra “a” representa a lua cheia, timidamente encoberta parcialmente
pela letra “m” da palavra “nuvem”.
2. Há uma percepção noturna e romântica: a lua fica levemente
encoberta pela nuvem.

Texto 8 – página 24
1. O poema foi criado com apenas uma palavra que nomeia o texto.
2. Sim. A palavra repetida sugere o movimento hipnótico do pêndulo.
3. Todos os poemas são concretos e criam sentidos com as palavras,
explorando a forma, o visual..

Texto 10 – páginas 25 e 26
1. O gosto da narradora, desde criança, pela fruta banana.
2. Trazer a fala das donas de casa, espantadas com o preço da
banana.
3. A palavra tom, no texto, tem sentido de reclamação.
4. Uma fruta amarela, saborosa, perfumada, de polpa alva e macia.
5. Adição, soma.
6. Ela tem um imenso gosto pela banana e sempre a comprará.
7. Opinião. Trata-se da memória de infância da narradora.
8. Refere-se à banana.
9. A fruta era muito cara no país onde ela morava.
10. Ordem/injunção.
11. Ela ficou surpresa ao ver um carregamento enorme de
bananas.
12. A chegada ao porto de Santos. A narradora comeu bananas
demais.
13. Condição.
14. Ser poeta, tal como Pablo Neruda.
15. Opinião. Os cientistas seriam os “mais sentimentais do mundo.”
16. A fruta ter sido batizada pelos cientistas.

Texto 11 – página 26
1. O personagem está escrevendo sobre as suas férias.
2. Os dois pontos enumeram as atividades realizadas nas férias.
3. As reticências significam que o personagem teria feito outras
atividades.
4. O personagem ter feito atividades, comuns ao ar livre, pelo
videogame.

Texto 12 – página 26
1. Uma pessoa está em frente a um laptop e toma notas em um
papel.
2. O texto 11 é verbal e não verbal. O textos 12 é não verbal.
Ambos falam sobre a escrita.

Texto 10 – páginas 25 e 26
1. O gosto da narradora-personagem, desde criança, pela fruta
banana.
2. Trazer a fala das donas de casa, espantadas com o preço da
banana.
3. A palavra tom, no texto, tem sentido de reclamação.
4. Uma fruta amarela, saborosa, perfumada, de polpa alva e macia.
5. Adição, soma.
6. Ela tem um imenso gosto pela banana e sempre a comprará.
7. Opinião. Trata-se da memória de infância da narradora.
8. Refere-se à banana.
9. A fruta era muito cara no país onde ela morava.
10. Ordem/injunção.
11. Ela ficou surpresa ao ver um carregamento enorme de bananas.
12. A chegada ao porto de Santos. A narradora comeu bananas
demais.
13. Condição.
14. Ser poeta, tal como Pablo Neruda.
15. Opinião. Os cientistas seriam os “mais sentimentais do mundo.”
16. A fruta ter sido batizada pelos cientistas.
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Texto 13 – página 27
1. A menina africana que alcançou o sucesso com seu primeiro livro.
2. Michelle Nkamankeng, uma menina africana, é a mais jovem escritora e uma das
melhores do mundo.
3. Michelle Nkamankeng escreveu por causa da experiência que teve ao entrar, no
mar, pela primeira vez.
4. Lugar. 5. Refere-se ao pai de Michelle Nkamankeng. 6. Comparação.
7. Trazem o conselho de Michelle Nkamankeng.
8. A expressão significa que devemos perseverar para realizar os sonhos.
9. “Você”.
10. Não importa a idade, se há um grande objetivo. Devemos seguir o que
acreditamos e, assim, o sucesso nos acompanhará.

Texto 14 – páginas 28 e 29
1. A escrita cria sentidos, reflexões, sentimentos, dentre outros.
2. Habilidade natural para a contação de histórias.
3. Arte da escrita envolve, encanta e leva os(as) leitores (as) ao mundo da fantasia
como fuga da realidade.
4.“Mas”. 5. A expressão se refere à nossa realidade. 6. Expõe uma opinião.
7. O ato de encantar os(as) leitores(as).
8. Explicação. 9. Refere-se ao escritor.
10. Sim. A expressão “para mim” revela a forma de pensar do autor.
11. a. Afirmação/certeza.
11. b. O argumento é de autoridade porque cita Fernando Pessoa.
11. c. Segundo Paulo Coelho, escrever é percorrer um caminho longo que o
escritor entrega a si mesmo para se expressar.
11. d. Sim, pois são de escritores reconhecidos pela crítica literária e pelo grande
público.
11. e. As aspas trazem as falas de Fernando Pessoa e Paulo Coelho.
11. f. “Você”.
12. Sim. O ato de escrever como um trabalho solitário e escrever acompanhado
pelos personagens que ganham vida.
13. Opinião. “Todas” e “com certeza” trazem a visão do autor.
14. O autor aponta que o papel do escritor é levar seus leitores ao mundo paralelo
da imaginação, dos sonhos e dos sentimentos/desejos mais profundos como uma
forma de fuga momentânea da realidade.

Texto 15 – página 29
1. Há uma mulher lendo um romance aparentemente em uma biblioteca.
2. A leitura exige silêncio, concentração e nos faz imaginar.
3. O texto 14 é verbal (artigo de opinião) e fala sobre a escrita. O texto 15
(pintura) é não verbal e retrata a leitura.

Texto 16 – páginas 31 e 32
1. A escrita é solitária, envolve transbordamentos do(a) autor(a).
2. Refere-se à frase fotografada em Lisboa.
3. a. Indicar a citação do texto verbal fotografado em uma rua portuguesa.
3. b. A palavra foi retirada da frase citada e as aspas dão destaque a essa palavra
no aumentativo.
3. c. Destacar o sentido conotativo, figurado, de “lugar”.
3. d. As aspas trazem as citações.
4. A palavra “pedação” fala sobre um imenso sentimento.
5. Certeza/afirmação. 6. Alternância.
7. Trazer uma informação a mais ao que está sendo relatado.
8. Sim. A argumentação por citação, além de enriquecer o conhecimento de mundo dos(as)
leitores(as), sustenta a tese que está sendo defendida e, dessa forma, traz validação ao texto.
9. Explicação. 10. Oposição.
11. Opinião. Trata-se de uma visão pessoal sobre o que estaria sentindo o autor da frase quando a
escreveu, em Lisboa.
12. Aquilo que somos é refletido na maneira como vemos o mundo.
13. No texto 14, escrever não é uma ato solitário. No texto 16, o processo de escrita é restrito ao
autor e seu texto.

Texto 18 – página 32
1. Os benefícios da leitura na infância.
2. Propagar uma campanha que incentive a leitura na infância.
3. A coloração, as crianças e um menino sorrindo ao manusear um
livro.
4. A leitura provoca o bem-estar e os prazeres que o universo lúdico
traz para as crianças. Quanto mais as crianças forem apresentadas aos
livros, mais sentirão vontade de ler.

Texto 19 – página 33
1. A transformação.
2. A transformação no texto se refere a mudar a forma física.
3. O caracol ficar chateado por não se transformar como queria.

Texto 20 – página 34
1. Os malefícios da poluição sonora e visual para a nossa saúde e bem-
estar.
2. Quem somos, sentimos e pensamos.
3. Conclusão.
4. A poluição sonora nos desconecta com o nosso interior, atrapalha a
concentração, estressa e prejudica a nossa audição.
5. O excesso de ruídos e de atividades presentes no nosso cotidiano.
6. Refere-se às atividades.
7. Sim. É necessário se desconectar das interações do mundo virtual.
8. Soma, adição.
9. O silêncio deve ser aprendido e cultivado. A introspecção nos permite:
explorar a nossa mente, trabalhar as emoções e a intuição, organizar as
ideias, criar experiências e encontrar soluções diversas.

Texto 21 – página 34
1. Um rapaz jovem (Narciso) se olha em um espelho d’água.
2. Sim. A postura corporal em silêncio e a atenção do personagem.
3. O texto 20 (verbal) e o texto 21 (não verbal) abordam a introspecção.

Texto 22 – página 35
1. A vida é bela e deve ser vivida plenamente.
2. Soma, adição.
3. A vida sempre tem lições para nos ensinar,
independente da idade.
4. Relação de oposição.
5. A repetição reforça a ideia de cantar/celebrar a beleza
de estarmos vivos para aprender sempre e cada vez
mais.
6. Opinião. Trata-se de uma visão do eu lírico, pois não 
temos como prever que a vida sempre será melhor,
mesmo que seja esse o grande desejo.

Texto 23 – página 35
1. Dúvida.
2. “Você”.
3. Acontecimentos e sentimentos tristes.
4. Mesmo que tudo não esteja bem, ter esperança é
um ato necessário.
5. Espera-se que os(as) alunos(as) digam que
continuarão estudando, que lutarão pelos seus sonhos
e que farão a diferença no futuro.

Texto 17 – página 32
5. Tempo. 
6. As estrelas brilham, inspiram, encantam e provocam a imaginação, 
tal como as letras no espaço do papel.
7. Cada um no mundo tem o seu ofício próprio.
8. Evidencia o questionamento sobre uma razão para escrever.
9. O texto 16 é um artigo de opinião e, o texto 17 é um poema .

Texto 17 – página 32
1. O poema fala sobre o ato de escrever. 2. No verso, o eu lírico afirma que pratica a escrita
como ação habitual.
3. O eu lírico diz como uma necessidade pessoal sem uma razão específica, seja por estar tonto,
seja por causa do amanhecer.
4. Ninguém deve se importar com o ato de escrever do eu lírico.
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99º

 A
NO

A) 0,222 … = 2
9

B) 0,151515 … = 15
99 �

÷ 3
÷ 3 = 5

33

C) 0,2414141 … = 241−2
990

= 239
990

D) 0,0111 … = 01−0
90

= 1
90

3 × 3 × 3 × 3 = 81 colares

Alternativa (C)

3 × 3 × 3 = 27 cubos menores

6
6

.

40 metros

Página 37

1.

Página 37

2.

(�) números irracionais.

(ℕ) números naturais.

(ℚ ) números racionais.

(ℤ) números inteiros.

(ℝ) números reais.

N Z Q
3; 7; 0; 8; 9

−7;−2; −1; −9

1
4 ;

3
5 ; −

1
2

A) Racionais E) Racionais I) Irracionais

B) Racionais F) Irracionais

C) Irracionais G) Racionais

D) Racionais H) Racionais

Página 38

3.

4.

5. 

5, 6 , 16 , 0,8 , 9 , 0,1234 … , 1,333 … ,

0 , 7 , − 25 , − 1 , −2,7 , − 2

Página 38

6.

Página 40

13.

14.

15.

16.

17. 

Página 39

7.

8.

9.

10.

11.

12.

−1 2
3

: ponto S e 4
3

= 1 1
3

: ponto R

A: –5 e B: –4  

A) 184000 = 1,84 ⋅ 105

B) 0,0000064 = 6,4 ⋅ 10−6

C) 2500 ⋅ 106 = 2,5 ⋅ 109

D) 0,004 ⋅ 10−4 = 4,0 ⋅ 10−7

7,5 ⋅ 106 litros

1 750 000 000 000 × 2 ⋅ 1030 =

1,75 ⋅ 1012 × 2 ⋅ 1030 =

3,5 ⋅ 1042

145
145

GA
BA

RI
TO

·2
º S

EM
ES

TR
E 

/2
02

1 ·
 6º

AN
O

Página 40

27.

28.

29. DICA: solucionar os radicais de “dentro” para “fora”,

iniciando por 3 + 1 = 4 = 2 e prosseguir

resolvendo os radicais de “dentro” para “fora”.

Resposta: 7

10 decímetros

Página 40

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

A) V

B) F

C) V

Priscila pensou em 3 ou –3  

Pedro depositou R$ 1.350,00

8 pacotes de café

A) 3,15

B) 0,32

C) –0,32

D) 2,45

A) O número 225

B) Devido ao fato de 23² = 529; 24² = 576. O

número é 24, pois a raiz quadrada de 576 é um

número par (24) e a raiz quadrada de 529 é um

número ímpar (23).

18
5 ÷ 3 =

6
5

2 ×
6
5 =

12
5

1 dia = 24 horas
1 hora = 60 minutos
24 × 60 ÷ 30 = 1440 minutos
1440 ÷ 30 = 48 “duplicações”
2 × 2 × ⋯× 2 = ��� bactérias

48 “duplicações”

Alternativa (B)

3
9

+
7
2
−

8
3

=
6 + 63 − 48

18
=

21
18 �

÷ 3
÷ 3 =

7
6

Alternativa (C)

0,444 … =
4
9

=
2
3

= 0,666 …

12% × 600 = 72

600 + 72 = �� 672,00

ou

112% × 600 = 1,12 × 600 = �� 672,00

A) R$ 180,00

B) R$ 49,00

2,5% ao mês.

Página 42

32.

Página 43

33.

34.

Página 42

30.

31.

.

A) 12% × 12550 = 1506 pessoas

B) 95% × 1240 = 1178 automóveis

C) 75% × 24 = 18 jogos

D) 40000 − 13000 = 27000. 27000 ÷ 3 = 9000.

105% × 9000 = R$ 9450,00

A) 12 por cento

B) 12
100

C) 0,12

D) Sim
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40 metros
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Página 38
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5.

5, 6 , 16 , 0,8 , 9 , 0,1234 … , 1,333 … ,
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Página 38
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14.
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12.

−1 2
3

: ponto S e 4
3

= 1 1
3

: ponto R

A: –5 e B: –4  

A) 184000 = 1,84 ⋅ 105

B) 0,0000064 = 6,4 ⋅ 10−6

C) 2500 ⋅ 106 = 2,5 ⋅ 109

D) 0,004 ⋅ 10−4 = 4,0 ⋅ 10−7

7,5 ⋅ 106 litros

1 750 000 000 000 × 2 ⋅ 1030 =

1,75 ⋅ 1012 × 2 ⋅ 1030 =
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27.

28.

29. DICA: solucionar os radicais de “dentro” para “fora”,

iniciando por 3 + 1 = 4 = 2 e prosseguir

resolvendo os radicais de “dentro” para “fora”.

Resposta: 7

10 decímetros

Página 40

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

A) V

B) F

C) V

Priscila pensou em 3 ou –3  

Pedro depositou R$ 1.350,00

8 pacotes de café

A) 3,15

B) 0,32

C) –0,32

D) 2,45

A) O número 225

B) Devido ao fato de 23² = 529; 24² = 576. O

número é 24, pois a raiz quadrada de 576 é um

número par (24) e a raiz quadrada de 529 é um

número ímpar (23).

18
5 ÷ 3 =

6
5

2 ×
6
5 =

12
5

1 dia = 24 horas
1 hora = 60 minutos
24 × 60 = 1440 minutos 
1440 ÷ 30 = 48 “duplicações” 
2 × 2 × ⋯× 2  =  ��� bactérias

48 “duplicações”

Alternativa (B)

3
9

+
7
2
−

8
3

=
6 + 63 − 48

18
=

21
18 �

÷ 3
÷ 3 =

7
6

Alternativa (C)

0,444 … =
4
9

=
2
3

= 0,666 …

12% × 600 = 72

600 + 72 = �� 672,00

ou

112% × 600 = 1,12 × 600 = �� 672,00

A) R$ 180,00

B) R$ 49,00

2,5% ao mês.

Página 42

32.

Página 43

33.

34.

Página 42

30.

31.

.

A) 12% × 12550 = 1506 pessoas

B) 95% × 1240 = 1178 automóveis

C) 75% × 24 = 18 jogos

D) 40000 − 13000 = 27000. 27000 ÷ 3 = 9000.

105% × 9000 = R$ 9450,00

A) 12 por cento

B) 12
100

C) 0,12

D) Sim
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= 1 1
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Priscila pensou em 3 ou –3  

Pedro depositou R$ 1.350,00

8 pacotes de café

A) 3,15

B) 0,32

C) –0,32

D) 2,45

A) O número 225

B) Devido ao fato de 23² = 529; 24² = 576. O

número é 24, pois a raiz quadrada de 576 é um

número par (24) e a raiz quadrada de 529 é um

número ímpar (23).

18
5 ÷ 3 =

6
5

2 ×
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5 =

12
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3
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+
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=
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18
=

21
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÷ 3 =

7
6

Alternativa (C)

0,444 … =
4
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=
2
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= 0,666 …

12% × 600 = 72

600 + 72 = �� 672,00

ou
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B) R$ 49,00

2,5% ao mês.
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C) 75% × 24 = 18 jogos

D) 40000 − 13000 = 27000. 27000 ÷ 3 = 9000.

105% × 9000 = R$ 9450,00

A) 12 por cento

B) 12
100

C) 0,12

D) Sim
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=
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NO Página 43

35. R$ 782,00
36. R$ 187,50

Página 44

37. A) x2 + 14x + 49

B) 25 + 20m + 4m²

C) a2 + 6ax + 9x²

D) 100x2 + 20xy + y²
38. A) m2 − 6m + 9

B) 4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2 − 20𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 25

C) 49 − 42� + ��𝟐𝟐𝟐𝟐

D) 25x2 − 20𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝟐𝟐𝟐𝟐

39. A) x2 − 81

B) m2 − 1

C) 9x2 − 25

D) 4 − 49x²

A) – III   B) – IV   C) – V   D) – I   E) – II

A) (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + �)(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

B) (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 1)(2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − �)

C) (5 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

D) (x + 2)(x2 + 7)

E) (c − 1)(c + x)

F) (a + b)(x + y + z)
A) (� + 5)(� − 5)

B) 11(�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

C) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥6(1 + x + x²)

D) (10 + y)(10 − y)

E) (a + 6)(a − 6)

F) 6cd(6 + d)

G) 4x(y + 3z)

H) 3
7

(a − c)

I) (2a + 3b)(2a − 3b)

J) (9a2 + yz)(9a2 − yz)

Página 45

40.

41.

42.

A) 16 ou 4²  B) 25 ou 5² C) 1 ou 1²  D) 36 ou 6²

A) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = −4 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −6

B) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 3 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 1

C) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 2 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −6

D) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 3 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −1

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 16 =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 16 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4 2. 

Logo, a área do quadrado é 16. 

Obs.: Como não foi mencionada a unidade de medida, 

teremos como resposta 16 u.a (unidade de área)

Página 49

49.

50.

51.

Alternativa (D)

A)

B)

6 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

=
3
6
� � = �

10 − 6
6

=
8 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

� � = �,�

A)

B)

10
18

=
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

24
� � =

��
�

3
6

=
4
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
� � = �

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
2

=
40
5
� � = �� �

Página 47

43.

44.

45.

Página 48

46.

47.

48.
2 e 3

A) a = 2  b = -10  c = 5

B) a = 1  b = 6     c = 0

C) a = 1  b = -2    c = 10

D) a = 2  b = 4     c = -70

E) a = 1  b = -1    c = -870

A) Falso B) Falso C) Verdadeiro

D) Verdadeiro E) Verdadeiro

147
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Página 52

55.

A) 1, 2 ; 1, 6 ; 2, 2 ; {2, 6}

B) 2, 1 ; 2, 2 ; 6, 1 ; {6, 2}

C) 1, 1 ; 1, 5 ; 1, 6 ; {2, 1}; {2, 5} ; {2, 6}

D) 2, 1 ; 2, 5 ; 2, 6 ; {6, 1}; {6, 5} ; {6, 6}

E) 1, 1 ; 1, 2 ; 5, 1 ; {5, 2}; {6, 1} ; {6, 2}

F) 1, 2 ; 1, 6 ; 5, 2 ; {5, 6}; {6, 2} ; {6, 6}

G) 1, 1 ; 1, 2 ; 2, 1 ; {2, 2}

H) 2, 2 ; 2, 6 ; 6, 2 ; {6, 6}

I) 1, 1 ; 1, 5 ; 1, 6 ; 5, 1 ; 5, 5 ; 5, 6 ; 6, 1 ;

6, 5 ; {6, 6}

Página 53

58. A) 7 B) 10 C) 13 D) 16 E) 4 F) 22

Página 53

61.

A) 8 ⋅ 5 + 14 ÷ 6 = �. O papagaio irá gritar 8.

B) ��+14
6

− 1 = 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 2

Página 53

59. A) 10 B) 18 C) 28 D) 4 E) −2 F) 0

Alternativa (B)

Página xyz

62.

63.

65.

66. A) f x = 2x − 1 B) f x = 1
2

x C) f x = 2x − 1
2

D) f x = −1
3

x − 1
3

A 1,−2 ; B(−3, 3); C(4, 0); D(0, 2); E(3,−3)

F(−4,−2); G(1,75 , 1,5)

64. Alternativa (D)

Representam função de 1º grau: A), B), C) e F)

Página 50
52.Como o quadrado mágico possui a soma dos
elementos de uma diagonal igual à soma dos
elementos de uma linha, podemos somar os elementos
de uma das diagonais e igualar o resultado à soma dos
elementos de uma linha. Verifique:

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 20 + (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2) + (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥)

= (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 20) + (3) + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 1)

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 20 + 20 + 2 − 3 + 1 = 0

−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0
Após calcularmos as raízes da equação,
encontraremos 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4 ou 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (não serve), logo, o
valor de x será 4. Após substituirmos o valor 4 obtido
em cada um dos elementos do quadrado mágico que
possua a incógnita x, obteremos os valores abaixo e,
portanto, teremos a soma dos elementos em cada
linha, coluna ou diagonal
valendo 30:

54. A) 0 e -2. B) 0 C) 1 e -1 D) 0 e -8 E) Não possui raiz
real.

53. A) {13 ;−1} F) {−2 ; 5}

B) {3 ;−7} G) ∅ ou não possui solução real 

C) {−4} H) 2
3

D) ∅ ou não possui solução real I) {3 ; 4}

E) 1 ; 4
3

J) {−1 ;−9}

Página 51

Página 53

60.

A) Não existe no conjuntos dos números reais

C) ± 3

B) Não existe no conjuntos dos números reais

D) ± 12

57. Representam função: C) , D) , F)

Não representam função: A) , B) , E)

Página 52

56. A) A= {2} B) B= {6, 7, 8} C) C= {3, 5} D) D=

{3, 6}
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35. R$ 782,00
36. R$ 187,50

Página 44

37. A) x2 + 14x + 49

B) 25 + 20m + 4m²

C) a2 + 6ax + 9x²

D) 100x2 + 20xy + y²
38. A) m2 − 6m + 9

B) 4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2 − 20𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 25

C) 49 − 42� + ��𝟐𝟐𝟐𝟐

D) 25x2 − 20𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝟐𝟐𝟐𝟐

39. A) x2 − 81

B) m2 − 1

C) 9x2 − 25

D) 4 − 49x²

A) – III B) – IV C) – V D) – I E) – II

A) (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + �)(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

B) (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 1)(2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − �)

C) (5 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

D) (x + 2)(x2 + 7)

E) (c − 1)(c + x)

F) (a + b)(x + y + z)
A) (� + 5)(� − 5)

B) 11(�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

C) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥6(1 + x + x²)

D) (10 + y)(10 − y)

E) (a + 6)(a − 6)

F) 6cd(6 + d)

G) 4x(y + 3z)

H) 3
7

(a − c)

I) (2a + 3b)(2a − 3b)

J) (9a2 + yz)(9a2 − yz)

Página 45

40.

41.

42.

A) 16 ou 4² B) 25 ou 5² C) 1 ou 1² D) 36 ou 6²

A) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = −4 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −6

B) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 3 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 1

C) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 2 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −6

D) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 3 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −1

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 16 =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 16 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4 2.

Logo, a área do quadrado é 16.

Obs.: Como não foi mencionada a unidade de medida,

teremos como resposta 16 u.a (unidade de área)

Página 49

49.

50.

51.

Alternativa (D)

A)

B)

6 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

=
3
6
� � = �

10 − 6
6

=
8 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

� � = �,�

A)

B)

10
18

=
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

24
� � =

��
�

3
6

=
4
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
� � = �

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
2

=
40
5
� � = �� �

Página 47

43.

44.

45.

Página 48

46.

47.

48.
2 e 3

A) a = 2 b = -10 c = 5

B) a = 1 b = 6  c = 0

C) a = 1 b = -2  c = 10

D) a = 2 b = 4  c = -70

E) a = 1 b = -1  c = -870

A) Falso B) Falso C) Verdadeiro

D) Verdadeiro E) Verdadeiro

147
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55.

A) 1, 2 ; 1, 6 ; 2, 2 ; {2, 6}

B) 2, 1 ; 2, 2 ; 6, 1 ; {6, 2}

C) 1, 1 ; 1, 5 ; 1, 6 ; {2, 1}; {2, 5} ; {2, 6}

D) 2, 1 ; 2, 5 ; 2, 6 ; {6, 1}; {6, 5} ; {6, 6}

E) 1, 1 ; 1, 2 ; 5, 1 ; {5, 2}; {6, 1} ; {6, 2}

F) 1, 2 ; 1, 6 ; 5, 2 ; {5, 6}; {6, 2} ; {6, 6}

G) 1, 1 ; 1, 2 ; 2, 1 ; {2, 2}

H) 2, 2 ; 2, 6 ; 6, 2 ; {6, 6}

I) 1, 1 ; 1, 5 ; 1, 6 ; 5, 1 ; 5, 5 ; 5, 6 ; 6, 1 ;

6, 5 ; {6, 6}

Página 53

58. A) 7 B) 10 C) 13 D) 16 E) 4 F) 22

Página 53

61.

A) 8 ⋅ 5 + 14 ÷ 6 = �. O papagaio irá gritar 8.

B) ��+14
6

− 1 = 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 2

Página 53

59. A) 10 B) 18 C) 28 D) 4 E) −2 F) 0

Página 50
52.Como o quadrado mágico possui a soma dos
elementos de uma diagonal igual à soma dos
elementos de uma linha, podemos somar os elementos
de uma das diagonais e igualar o resultado à soma dos
elementos de uma linha. Verifique:

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 20 + (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2) + (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥)

= (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 20) + (3) + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 1)

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 20 + 20 + 2 − 3 + 1 = 0

−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0
Após calcularmos as raízes da equação,
encontraremos 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4 ou 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (não serve), logo, o
valor de x será 4. Após substituirmos o valor 4 obtido
em cada um dos elementos do quadrado mágico que
possua a incógnita x, obteremos os valores abaixo e,
portanto, teremos a soma dos elementos em cada
linha, coluna ou diagonal
valendo 30:

54. A) 0 e -2. B) 0 C) 1 e -1 D) 0 e -8 E) Não possui raiz
real.

53. A) {13 ;−1} F) {−2 ; 5}

B) {3 ;−7} G) ∅ ou não possui solução real 

C) {−4} H) 2
3

D) ∅ ou não possui solução real I) {3 ; 4}

E) 1 ; 4
3

J) {−1 ;−9}

Página 51

Página 53

60.

A) Não existe no conjuntos dos números reais

C) ± 3

B) Não existe no conjuntos dos números reais

D) ± 12

57. Representam função: C) , D) , F)

Não representam função: A) , B) , E)

Página 52

56. A) A= {2} B) B= {6, 7, 8} C) C= {3, 5} D) D=

{3, 6}

Página 54
62. A 1,−2 ; B(−3, 3); C(4, 0); D(0, 2); E(3,−3)

F(−4,−2); G(1,75 , 1,5)

Alternativa (B) 64. Alternativa (D)63.

Página 566
65. Representam função de 1º grau: A), B), C) e F)
66. A) f x = 2x − 1 B) f x = 1

2
x C) f x = 2x − 1

2

D) f x = − 1 x − 1
3 3
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35. R$ 782,00
36. R$ 187,50

Página 44

37. A) x2 + 14x + 49

B) 25 + 20m + 4m²

C) a2 + 6ax + 9x²

D) 100x2 + 20xy + y²
38. A) m2 − 6m + 9

B) 4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2 − 20𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 25

C) 49 − 42� + ��𝟐𝟐𝟐𝟐

D) 25x2 − 20𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝟐𝟐𝟐𝟐

39. A) x2 − 81

B) m2 − 1

C) 9x2 − 25

D) 4 − 49x²

A) – III   B) – IV   C) – V   D) – I   E) – II

A) (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + �)(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

B) (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 1)(2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − �)

C) (5 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

D) (x + 2)(x2 + 7)

E) (c − 1)(c + x)

F) (a + b)(x + y + z)
A) (� + 5)(� − 5)

B) 11(�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

C) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥6(1 + x + x²)

D) (10 + y)(10 − y)

E) (a + 6)(a − 6)

F) 6cd(6 + d)

G) 4x(y + 3z)

H) 3
7

(a − c)

I) (2a + 3b)(2a − 3b)

J) (9a2 + yz)(9a2 − yz)

Página 45

40.

41.

42.

A) 16 ou 4²  B) 25 ou 5² C) 1 ou 1²  D) 36 ou 6²

A) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = −4 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −6

B) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 3 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 1

C) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 2 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −6

D) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 3 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −1

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 16 =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 16 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4 2. 

Logo, a área do quadrado é 16. 

Obs.: Como não foi mencionada a unidade de medida, 

teremos como resposta 16 u.a (unidade de área)

Página 49

49.

50.

51.

Alternativa (D)

A)

B)

6 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

=
3
6
� � = �

10 − 6
6

=
8 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

� � = �,�

A)

B)

10
18

=
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

24
� � =

��
�

3
6

=
4
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
� � = �

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
2

=
40
5
� � = �� �
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43.

44.

45.

Página 48

46.

47.

48.
2 e 3

A) a = 2  b = -10  c = 5

B) a = 1  b = 6     c = 0

C) a = 1  b = -2    c = 10

D) a = 2  b = 4     c = -70

E) a = 1  b = -1    c = -870

A) Falso B) Falso C) Verdadeiro

D) Verdadeiro E) Verdadeiro
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Página 52

55.

A) 1, 2 ; 1, 6 ; 2, 2 ; {2, 6}

B) 2, 1 ; 2, 2 ; 6, 1 ; {6, 2}

C) 1, 1 ; 1, 5 ; 1, 6 ; {2, 1}; {2, 5} ; {2, 6}

D) 2, 1 ; 2, 5 ; 2, 6 ; {6, 1}; {6, 5} ; {6, 6}

E) 1, 1 ; 1, 2 ; 5, 1 ; {5, 2}; {6, 1} ; {6, 2}

F) 1, 2 ; 1, 6 ; 5, 2 ; {5, 6}; {6, 2} ; {6, 6}

G) 1, 1 ; 1, 2 ; 2, 1 ; {2, 2}

H) 2, 2 ; 2, 6 ; 6, 2 ; {6, 6}

I) 1, 1 ; 1, 5 ; 1, 6 ; 5, 1 ; 5, 5 ; 5, 6 ; 6, 1 ;

6, 5 ; {6, 6}

Página 53

58. A) 7 B) 10 C) 13 D) 16 E) 4 F) 22

Página 53

61.

A) 8 ⋅ 5 + 14 ÷ 6 = �. O papagaio irá gritar 8.

B) ��+14
6

− 1 = 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 2

Página 53

59. A) 10 B) 18 C) 28 D) 4 E) −2 F) 0

Alternativa (B)

Página xyz

62.

63.

65.

66. A) f x = 2x − 1 B) f x = 1
2

x C) f x = 2x − 1
2

D) f x = −1
3

x − 1
3

A 1,−2 ; B(−3, 3); C(4, 0); D(0, 2); E(3,−3)

F(−4,−2); G(1,75 , 1,5)

64. Alternativa (D)

Representam função de 1º grau: A), B), C) e F)

Página 50
52.Como o quadrado mágico possui a soma dos
elementos de uma diagonal igual à soma dos
elementos de uma linha, podemos somar os elementos
de uma das diagonais e igualar o resultado à soma dos
elementos de uma linha. Verifique:

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 20 + (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2) + (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥)

= (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 20) + (3) + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 1)

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 20 + 20 + 2 − 3 + 1 = 0

−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0
Após calcularmos as raízes da equação,
encontraremos 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4 ou 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (não serve), logo, o
valor de x será 4. Após substituirmos o valor 4 obtido
em cada um dos elementos do quadrado mágico que
possua a incógnita x, obteremos os valores abaixo e,
portanto, teremos a soma dos elementos em cada
linha, coluna ou diagonal
valendo 30:

54. A) 0 e -2. B) 0 C) 1 e -1 D) 0 e -8 E) Não possui raiz
real.

53. A) {13 ;−1} F) {−2 ; 5}

B) {3 ;−7} G) ∅ ou não possui solução real 

C) {−4} H) 2
3

D) ∅ ou não possui solução real I) {3 ; 4}

E) 1 ; 4
3

J) {−1 ;−9}

Página 51

Página 53

60.

A) Não existe no conjuntos dos números reais

C) ± 3

B) Não existe no conjuntos dos números reais

D) ± 12

57. Representam função: C) , D) , F)

Não representam função: A) , B) , E)

Página 52

56. A) A= {2} B) B= {6, 7, 8} C) C= {3, 5} D) D=

{3, 6}

146

GA
BA

RI
TO

 ·
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/2

02
1 ·

 6º
AN

O

Página 43

35. R$ 782,00
36. R$ 187,50

Página 44

37. A) x2 + 14x + 49

B) 25 + 20m + 4m²

C) a2 + 6ax + 9x²

D) 100x2 + 20xy + y²
38. A) m2 − 6m + 9

B) 4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2 − 20𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 25

C) 49 − 42� + ��𝟐𝟐𝟐𝟐

D) 25x2 − 20𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝟐𝟐𝟐𝟐

39. A) x2 − 81

B) m2 − 1

C) 9x2 − 25

D) 4 − 49x²

A) – III B) – IV C) – V D) – I E) – II

A) (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + �)(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

B) (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 1)(2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − �)

C) (5 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

D) (x + 2)(x2 + 7)

E) (c − 1)(c + x)

F) (a + b)(x + y + z)
A) (� + 5)(� − 5)

B) 11(�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

C) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥6(1 + x + x²)

D) (10 + y)(10 − y)

E) (a + 6)(a − 6)

F) 6cd(6 + d)

G) 4x(y + 3z)

H) 3
7

(a − c)

I) (2a + 3b)(2a − 3b)

J) (9a2 + yz)(9a2 − yz)

Página 45

40.

41.

42.

A) 16 ou 4² B) 25 ou 5² C) 1 ou 1² D) 36 ou 6²

A) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = −4 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −6

B) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 3 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 1

C) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 2 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −6

D) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 3 e 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 = −1

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 16 =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 16 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4 2.

Logo, a área do quadrado é 16.

Obs.: Como não foi mencionada a unidade de medida,

teremos como resposta 16 u.a (unidade de área)

Página 49

49.

50.

51.

Alternativa (D)

A)

B)

6 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

=
3
6
� � = �

10 − 6
6

=
8 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

� � = �,�

A)

B)

10
18

=
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

24
� � =

��
�

3
6

=
4
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
� � = �

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
2

=
40
5
� � = �� �
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43.

44.

45.

Página 48

46.

47.

48.
2 e 3

A) a = 2 b = -10 c = 5

B) a = 1 b = 6  c = 0

C) a = 1 b = -2  c = 10

D) a = 2 b = 4  c = -70

E) a = 1 b = -1  c = -870

A) Falso B) Falso C) Verdadeiro

D) Verdadeiro E) Verdadeiro
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55.

A) 1, 2 ; 1, 6 ; 2, 2 ; {2, 6}

B) 2, 1 ; 2, 2 ; 6, 1 ; {6, 2}

C) 1, 1 ; 1, 5 ; 1, 6 ; {2, 1}; {2, 5} ; {2, 6}

D) 2, 1 ; 2, 5 ; 2, 6 ; {6, 1}; {6, 5} ; {6, 6}

E) 1, 1 ; 1, 2 ; 5, 1 ; {5, 2}; {6, 1} ; {6, 2}

F) 1, 2 ; 1, 6 ; 5, 2 ; {5, 6}; {6, 2} ; {6, 6}

G) 1, 1 ; 1, 2 ; 2, 1 ; {2, 2}

H) 2, 2 ; 2, 6 ; 6, 2 ; {6, 6}

I) 1, 1 ; 1, 5 ; 1, 6 ; 5, 1 ; 5, 5 ; 5, 6 ; 6, 1 ;

6, 5 ; {6, 6}

Página 53

58. A) 7 B) 10 C) 13 D) 16 E) 4 F) 22

Página 53

61.

A) 8 ⋅ 5 + 14 ÷ 6 = �. O papagaio irá gritar 8.

B) ��+14
6

− 1 = 3 � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 2

Página 53

59. A) 10 B) 18 C) 28 D) 4 E) −2 F) 0

Página 50
52.Como o quadrado mágico possui a soma dos
elementos de uma diagonal igual à soma dos
elementos de uma linha, podemos somar os elementos
de uma das diagonais e igualar o resultado à soma dos
elementos de uma linha. Verifique:

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 20 + (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2) + (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥)

= (2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 20) + (3) + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 1)

2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 20 + 20 + 2 − 3 + 1 = 0

−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0
Após calcularmos as raízes da equação,
encontraremos 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4 ou 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 (não serve), logo, o
valor de x será 4. Após substituirmos o valor 4 obtido
em cada um dos elementos do quadrado mágico que
possua a incógnita x, obteremos os valores abaixo e,
portanto, teremos a soma dos elementos em cada
linha, coluna ou diagonal
valendo 30:

54. A) 0 e -2. B) 0 C) 1 e -1 D) 0 e -8 E) Não possui raiz
real.

53. A) {13 ;−1} F) {−2 ; 5}

B) {3 ;−7} G) ∅ ou não possui solução real 

C) {−4} H) 2
3

D) ∅ ou não possui solução real I) {3 ; 4}

E) 1 ; 4
3

J) {−1 ;−9}

Página 51

Página 53

60.

A) Não existe no conjuntos dos números reais

C) ± 3

B) Não existe no conjuntos dos números reais

D) ± 12

57. Representam função: C) , D) , F)

Não representam função: A) , B) , E)

Página 52

56. A) A= {2} B) B= {6, 7, 8} C) C= {3, 5} D) D=

{3, 6}

Página 54
62. A 1,−2 ; B(−3, 3); C(4, 0); D(0, 2); E(3,−3)

F(−4,−2); G(1,75 , 1,5)

Alternativa (B) 64. Alternativa (D)63.

Página 566
65. Representam função de 1º grau: A), B), C) e F)
66. A) f x = 2x − 1 B) f x = 1

2
x C) f x = 2x − 1

2

D) f x = − 1 x − 1
3 3
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Página 56

74.

75.

76.

Página 60

78.

79.

80.

81.

82.

A) −9 B) −7 C) 2 D) 4
5

A) −9 B) 13 C) 8

A) 162 B) 4x2 + 12x + 2 C) 1 ou − 4

D) E)  F)

A) 0 B) 4 C) −1

A) x = 1
6

; (0,−1) B) x = 0; (0, 0) C) x = 10; (0, 60)
D) x = 0; (0, 0) E) x = −2; (0, 6) F) x = 14; (0, 2)

A) Y = 100000 + 50x C) R$ 110,00

B) R$ 600.000,00

Página 6600

82.

83.

84.

Página 62

85.

86.

87.

88.

89.

90. 

Página 63

91.

92.

A) B)  C)

C)  D)

A) a > 0 B) (2,−4) C) 8 e 4

A) a <0 B) (0, 1) C) −3; 0; 1; 0; −3 D) −1e1

A) x = 10 B) x = 20 cm C) x = 3

D) x = 3 2 E) 15 F) x = 4

A) 3
5

cm B) 4
5

cm C) 3
4

cm

D) 4
5

cm E) 3
5

cm F) 4
3

cm

x = 40 cm

x = 17 m

x = 3 m

x = 38,52 m

A) S = {1,2,3,4, … , 24,25}

B) n E = 5 ; E = {5, 10, 15, 20, 25}

C) P E = n E
n S

⇒ P E = 5
25
�÷ 5

÷ 5 = �
�

A) 12
25

D) 8
25

B) 2
25

E) 13
25

C) 3
25

Alternativa (C)

Representam função: A); B); C); F); G); J)

77.
Correspondem à função quadrática: A) e C)
−1 −

5
2 e 0

A) 70 B) 27
4

C) 2 ; 5 D) −1 ; 8

14
A) 1 ; 6 e V(7

2
, 25
4

) B) 0 ; 10 e V(5, 25)

C) 2 e V(2, 0) D) Não admite zeros reais e V(1
2

, 27
4

)

A) B)

149
149

GA
BA

RI
TO

·2
º S

EM
ES

TR
E 

/2
02

1 ·
 6º

AN
O

Página 64

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Página 65

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Alternativa (B)

Alternativa (E)

Alternativa (C)Alternativa (E)

Alternativa (B)

Alternativa (A)

Alternativa (C)

Alternativa (C)

Alternativa (D)

Alternativa (C)

Alternativa (D)

Alternativa (C)

2,66 km

Alternativa (D)

A) Azul B) São igualmente prováveis

C) Não sair verde

Alternativa (B)

Alternativa (D)

Alternativa (C)

Alternativa (B)

DE REVISÃO DO 2° SEMESTRE

148

GA
BA

RI
TO

 ·
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/2

02
1 ·

 6º
AN

O Página 56

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Página 56

74.

75.

76.

Página 60

78.

79.

80.

81.

82.

A) −9 B) −7 C) 2 D) 4
5

A) −9 B) 13 C) 8

A) 162 B) 4x2 + 12x + 2 C) 1 ou − 4

D) E) F)

A) 0 B) 4 C) −1

A) x = 1
6

; (0,−1) B) x = 0; (0, 0) C) x = 10; (0, 60)
D) x = 0; (0, 0) E) x = −2; (0, 6) F) x = 14; (0, 2)

A) Y = 100000 + 50x C) R$ 110,00

B) R$ 600.000,00
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D) 8
25

B) 2
25
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NO PARTE I - Página 66 – 1. Toda a matéria presente no surgimento do
Universo foi criada em frações de segundo após "a grande explosão“. 2. Por
meio do surgimento do Universo com a grande explosão. 3. Matéria é tudo
aquilo que existe no Universo e tem existência física. 4. O ar. 5. A) Sugestões
de respostas: O aluno pode dizer que sim; as plantas, as pessoas, os animais,
as casas e edifícios. B) As plantas possuem formas diferentes e são formadas
por várias substâncias diferentes e as casas são construídas por outros
materiais como tijolos, concreto, areia, cimento entre outros.

Página 67 – 6. Letra (D). 7. (E); (D); (B); (A); (C).

Página 75 – 28. (D). 29. compartilhamento de elétrons. 30.
transferência de elétrons. 31. Os gases nobres são
encontrados isolados, ou seja, não se combinam facilmente
com outros átomos; são estáveis. Isso acontece porque sua
última camada de elétrons (camada de valência) está
completa com o número máximo de elétrons. 32. A) As forças
de atração entre os elétrons que atuam nas ligações químicas
entre as patas da lagartixa e a parede; B) troca; C) Porque
seria uma maneira limpa, sem nenhum tipo de substância
pegajosa.

Página 69 – 11. Basalto – FeSiO3 e MgSiO3 . 12. A) N2; B)
CO2; C)H2. 13. A) silício (Si) e Oxigênio (O) B) Não; cada
substância tem um número específico de átomos
correspondente à sua constituição.

Página 77 – 35. As cores, em ordem crescente de
comprimento de onda, são: vermelho, laranja, amarelo, verde,
azul, anil e violeta. 36. Radiação ultravioleta. 37. A) Raio X; B)
Radiação ultravioleta; C) Radiação infravermelho; D) raio X; E)
Radiação gama; F) Radiação micro-ondas.

Página 72 – 19. A propriedade que caracteriza o elemento
químico é o seu número atômico (Z).
20. A Tabela Periódica atual é organizada em ordem crescente
de números atômicos. Os elementos químicos estão
organizados em sete linhas horizontais, chamadas períodos, e
em 18 colunas verticais, chamadas famílias ou grupos.

Página 78 – 38. 1- Povos primitivos – pintura rupestre, povos
originários da América do Norte - sinais de fumaça; povos
africanos – som dos tambores.
39. Na tirinha, observa-se a consequência de uma “falha na
decodificação da mensagem”, que impossibilitou, por parte de
um dos interlocutores, a compreensão do que o outro pretendia
dizer. À parte seu efeito cômico, embora trágico, a charge ilustra
os embates constantes que enfrentamos quando tentamos nos
expressa. 40. (H);(I);(F);(D);(B); (G);(C); (E); (A).

Página 73 – 21. A) Telúrio (Te) e Z = 52; B) Alumínio (Al) e Z =
13; C) Mn. 22. A) Família 11, sexto período; B) Família 16,
segundo período; C) Família 17, terceiro período.
23. A) Arsênio, chumbo, mercúrio e cádmio.; B) São do grupo
de metais de maiores pesos atômicos que quando depositados
no nosso organismo causam intoxicação por acumulação
(metais pesados).
24. (A) Carbono (C) Z= 6 – Ametais; (B) Sódio (Na) Z= 11 –
Metais; (C) Argônio (Ar) Z= 18 – Gases nobres; (D) Silício (Si)
Z = 14 – Ametais ; (E) Ferro (Fe) Z=26 – Metais; (F) Cálcio
(Ca) Z= 20 – Metais; (G) Flúor (F) Z= 9 – ametais; (H) Potássio
(K) Z = 19 – Metais; (I) Magnésio (F) Z= 12 – Metais; (J) Iodo
(I) Z= 53 – Ametais; (K) Alumínio (Al) Z= 13 – Metais; (L)
Ouro (Au) Z= 79 - Metais.

Página 79 – 41. A) TV Tupi; 1950. B) “TV Taba”, a
temática indígena se deve ao símbolo da emissora – um
indiozinho.
42. A) Sugestões de respostas: o espaço tem fascinado a
humanidade há milênios pelo interesse pelo
desconhecido, saber de onde viemos, entender a
formação do Universo etc.
B) Telescópios óticos e radiotelescópios. C) Luz visível.
D) Os telescópios de infravermelho, de ultravioletas, de
raios-x e de raios gama que precisam ser lançados
porque a atmosfera terrestre absorve a radiação nesses
comprimentos de onda.
E) O telescópio Hubble enviou imagens como a que
mostra milhões de galáxias e o telescópio Kepler já
determinou a presença de planetas semelhantes à Terra -
exoplanetas, na órbita de outras estrelas. F) Supernovas
e nebulosas.

Página 68 – 8. A) Bohr; B) 4 elétrons e 4 prótons.
9. Letra (B). 10. (A) a) 2; b) 2; c) 2. (B) a) 3; b) 4;
c) 3. (C) a) 10; b) 9; c) 10. (D) a) 11; b) 12; c) 11.

Página 70 – 14. (A) 7 átomos e 3 elementos; (B) 8 átomos e 1
elemento; (C) 9 átomos e 2 elementos. 15. Ferro.

Página 71 – 16. A) Calcio; B) Hidrogênio; C) Potássio; D)
Fósforo; E) Hélio; F) Ferro. 17. A) Z = 6; B) A = 12; C) 6.
18. (A) H – sem grupo específico e Z = 1; (B) He – gases nobres
e Z = 2; (C) C - ametais e Z = 6; (D) O - ametais e Z = 8; (E) Fe -
metais e Z = 26.

Página 74 –25. Porque dentro do corpo do passarinho ocorrem várias
reações químicas que o mantém vivo. Como a respiração digestão,
entre outras. 26. A) Reagentes = CH2O + O2 e os Produtos = CO2 +
H2O + CO + C; B) (v) = vapor; (s) = sólido; (g) = gás.
C) Sugestões de respostas: digestão, respiração, queima de energia
para realização de movimento etc. 27. A fragmentação aumenta a
área da superfície da reação química, tornando o processo mais
rápido. O aumento da temperatura, aumenta a energia cinética das
moléculas, e assim, elas se movimentam com maior velocidade, o
que resulta em uma reação química mais rápida.

Página 76- 33. Sim, o lampião e o Sol são fontes primárias de
luz. Porque são corpos que emitem luz. 34. A) A vela.; B) No
ar. Meio transparente; C) No vácuo.
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PARTE II - Página 80 – 1. (B); (C); (A). 2. Constelações.
3. Sugestões de respostas: Sim. O aluno pode mencionar as
constelações mais conhecidas e frequentes no céu do
Hemisfério Sul como as constelações Três Marias e Cruzeiro
do Sul, entre outras. 4. Órion; Escorpião. 5. Cruzeiro do
Sul; orientação; cruz.
6. A) Sim, ao olhar para o céu sem nenhum instrumento temos
a impressão que as estrelas estão numa mesma distância. B)
Porque o Sol está muito mais perto da Terra do que as outras
estrelas que estão muito mais distantes. C) Podemos concluir,
comparando a distância do Sol à Terra e a distância das outras
estrelas para Terra, que as estrelas estão a distâncias
diferentes em relação à Terra e aos outros astros.

Página 87 – 35. (A);(C); (E); (F); (B);(D). 36. A) Sugestões de
resposta: porque fazem parte de grupos diferentes de seres
vivos. B) Sugestões de resposta: fazem fotossíntese, corpo
coberto de pelos, pele lisa, possuem asas e antenas, possuem
asas e bico, são mamíferos entre outros. C) Sugestões de
resposta: características físicas, os que mamam, entre outras.
37. (C);(B); (A); (D); (C); (A); (B); (D). 38. A) Serão removidas
mais de 500 famílias humanas, na China, visando preservar os
pandas que habitam o local. B) Alimentação adequada e
habitat ideal à reprodução. C) Segundo Darwin pelo lento e
constante processo de seleção natural ao longo de gerações,
as espécies podem se diversificar e se adaptar ao novo
ambiente em que vivem ou entrar em extinção.

Página 82 – 11. As estrelas, como o Sol, são astros
luminosos, fontes primárias de luz, isto é, são corpos que
emitem luz própria. 12. Das estrelas. Nas várias etapas da
vida de uma estrela, surgem diferentes elementos químicos,
como hélio, carbono e ferro, todos eles produtos da fusão
nuclear - a grande fonte da matéria do Universo. 13. peso leve.

Página 84 – 22. Porque o planeta Terra está dentro da zona
habitável do nosso Sistema Solar. Na Terra de hoje, os
oceanos e as florestas são responsáveis pela habitabilidade de
nosso planeta pois apresentam grande biodiversidade.

Página 86 – 31. A) (N); B) (N); C) (H); D) (H); E) (N); F) (H);
G) (H); H) (H). 32. A) Cerrado; B) Mata Atlântica.
33. Sugestões de respostas: Expansão urbana e
desmatamento. 34. A) Cerrado; B) Destruição da flora e fauna
nativa para reflorestamento e introdução de espécies
invasoras.

Página 89 – 43. A) brancos e pretos; ancestral. B) brancos;
predador (raposa); C) preta; pretos; brancos; raposa
(predador). D) preta; branca. E) pelagem preta. 44. A) A
variabilidade genética é a diversidade de genes presentes nos
indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças
morfológicas e fisiológicas. B) Seleção natural e mutação. C)
Mutação.

Página 81 – 7. Ela é uma faixa, de aparência leitosa, que
atravessa o céu. 8. Força da gravidade. 9. O nosso Sistema
Solar está localizado em um de seus espirais (braços).
10. A) O Sol é o maior corpo celeste (amarelo) do esquema;
B) Os planetas do grupo (a) são os planetas rochosos ou
terrestres: possuem o núcleo formado de material sólido; e os
planetas que compõem o grupo (b), são os planetas gasosos:
possuem o núcleo formado de material gasoso. C) Mercúrio,
Vênus, Terra e Marte. D) Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Página 83 – 14. Letra (B). 15. Letra (B).16. Letra (C). 17. As
estrelas são tão distintas pois a temperatura de cada uma é
diferente. As estrelas avermelhadas (as mais “frias”), são
estrelas mais velhas e de menor massa. 18. A) Anãs brancas.
B) Anãs vermelhas; 5.000 º C . C) Gigante azul; 50.000 º C.
19. (B); (A); (D); (C). 20. - A) anã branca; buraco negro; B)
dez; C) Buraco negro; anã branca. 21. A) O único ponto
amarelo na constelação de Escorpião. B) Antares, estrela de
cor amarelada, possui menor massa, tem menor temperatura
em sua superfície, e por isso, é mais fria. Delta Scorpii, de cor
azulada, é uma estrela de maior massa, tem maior temperatura
em sua superfície e, por isso, é mais quente.

Página 85– 26. Sugestões de respostas: Sim. O aluno, depois
de ler os textos introdutórios deve ser capaz de concluir que a
biodiversidade é maior onde existe a possibilidade dele
encontrar maior diversidade de seres vivos. Como, mata, rios,
florestas, mar etc.
27. Alimentos, água e oxigênio, além de medicamentos,
combustíveis e um clima estável. 28. Floresta da Tijuca, Pão
de Açúcar, da Pedra da Gávea, dos morros Dois Irmãos e do
Corcovado. 29. A) Mata Atlântica. B) Desmatamento e
urbanização pelos seres humanos. 30. Sugestões de
respostas: Lobo-guará e mico-leão-dourado.

Página 88 – 39. A) Região gelada do Ártico. B) Os ursos-
polares são conhecidos por seus pelos brancos, que permitem
uma fácil camuflagem nesse ambiente rico em neve e
apresentam uma grande quantidade de gordura em seu corpo,
o que faz com fiquem protegidos do frio. C) O aquecimento
global. 40. A) Canis familiaris; Homo sapiens; Aedes aegypti.
B) Homo sapiens. 41. A) Espécie; B) Reino Animalia. 42.
Registros são evidências e provas que ajudam a contar um
pouco sobre a história evolutiva dos habitantes humanos nas
Américas, sua alimentação, modo de vida e sua relação com
os atuais seres humanos.

Página 84 23. Pelas imagens da figura, pode-se notar que no
início, a Terra era uma grande bola de fogo, com temperaturas
muito elevada e a sua superfície era, em grande parte,
formada por rocha derretida. 24. (D); (F); (C) (B); (A); (E). 25.
A) Os personagens estão discutindo sobre a necessário de se
proteger a biodiversidade da Amazônia, principalmente, os
povos originais e não somente seus recursos minerais. B)
Sugestões de respostas: Sim. O aluno, depois de ler todo os
textos sobre a importância da biodiversidade para o planeta
Terra, deve ser capaz de concordar com o personagem que
defende a necessidade da preservação ambiental.
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PARTE I - Página 66 – 1. Toda a matéria presente no surgimento do

Universo foi criada em frações de segundo após "a grande explosão“. 2. Por
meio do surgimento do Universo com a grande explosão. 3. Matéria é tudo
aquilo que existe no Universo e tem existência física. 4. O ar. 5. A) Sugestões
de respostas: O aluno pode dizer que sim; as plantas, as pessoas, os animais,
as casas e edifícios. B) As plantas possuem formas diferentes e são formadas
por várias substâncias diferentes e as casas são construídas por outros
materiais como tijolos, concreto, areia, cimento entre outros.

Página 67 – 6. Letra (D). 7. (E); (D); (B); (A); (C).

Página 75 – 28. (D). 29. compartilhamento de elétrons. 30.
transferência de elétrons. 31. Os gases nobres são
encontrados isolados, ou seja, não se combinam facilmente
com outros átomos; são estáveis. Isso acontece porque sua
última camada de elétrons (camada de valência) está
completa com o número máximo de elétrons. 32. A) As forças
de atração entre os elétrons que atuam nas ligações químicas
entre as patas da lagartixa e a parede; B) troca; C) Porque
seria uma maneira limpa, sem nenhum tipo de substância
pegajosa.

Página 69 – 11. Basalto – FeSiO3 e MgSiO3 . 12. A) N2; B)
CO2; C)H2. 13. A) silício (Si) e Oxigênio (O) B) Não; cada
substância tem um número específico de átomos
correspondente à sua constituição.

Página 77 – 35. As cores, em ordem crescente de
comprimento de onda, são: vermelho, laranja, amarelo, verde,
azul, anil e violeta. 36. Radiação ultravioleta. 37. A) Raio X; B)
Radiação ultravioleta; C) Radiação infravermelho; D) raio X; E)
Radiação gama; F) Radiação micro-ondas.

Página 72 – 19. A propriedade que caracteriza o elemento
químico é o seu número atômico (Z).
20. A Tabela Periódica atual é organizada em ordem crescente
de números atômicos. Os elementos químicos estão
organizados em sete linhas horizontais, chamadas períodos, e
em 18 colunas verticais, chamadas famílias ou grupos.

Página 78 – 38. 1- Povos primitivos – pintura rupestre, povos
originários da América do Norte - sinais de fumaça; povos
africanos – som dos tambores.
39. Na tirinha, observa-se a consequência de uma “falha na
decodificação da mensagem”, que impossibilitou, por parte de
um dos interlocutores, a compreensão do que o outro pretendia
dizer. À parte seu efeito cômico, embora trágico, a charge ilustra
os embates constantes que enfrentamos quando tentamos nos
expressa. 40. (H);(I);(F);(D);(B); (G);(C); (E); (A).

Página 73 – 21. A) Telúrio (Te) e Z = 52; B) Alumínio (Al) e Z =
13; C) Mn. 22. A) Família 11, sexto período; B) Família 16,
segundo período; C) Família 17, terceiro período.
23. A) Arsênio, chumbo, mercúrio e cádmio.; B) São do grupo
de metais de maiores pesos atômicos que quando depositados
no nosso organismo causam intoxicação por acumulação
(metais pesados).
24. (A) Carbono (C) Z= 6 – Ametais; (B) Sódio (Na) Z= 11 –
Metais; (C) Argônio (Ar) Z= 18 – Gases nobres; (D) Silício (Si)
Z = 14 – Ametais ; (E) Ferro (Fe) Z=26 – Metais; (F) Cálcio
(Ca) Z= 20 – Metais; (G) Flúor (F) Z= 9 – ametais; (H) Potássio
(K) Z = 19 – Metais; (I) Magnésio (F) Z= 12 – Metais; (J) Iodo
(I) Z= 53 – Ametais; (K) Alumínio (Al) Z= 13 – Metais; (L)
Ouro (Au) Z= 79 - Metais.

Página 79 – 41. A) TV Tupi; 1950. B) “TV Taba”, a
temática indígena se deve ao símbolo da emissora – um
indiozinho.
42. A) Sugestões de respostas: o espaço tem fascinado a
humanidade há milênios pelo interesse pelo
desconhecido, saber de onde viemos, entender a
formação do Universo etc.
B) Telescópios óticos e radiotelescópios. C) Luz visível.
D) Os telescópios de infravermelho, de ultravioletas, de
raios-x e de raios gama que precisam ser lançados
porque a atmosfera terrestre absorve a radiação nesses
comprimentos de onda.
E) O telescópio Hubble enviou imagens como a que
mostra milhões de galáxias e o telescópio Kepler já
determinou a presença de planetas semelhantes à Terra -
exoplanetas, na órbita de outras estrelas. F) Supernovas
e nebulosas.

Página 68 – 8. A) Bohr; B) 4 elétrons e 4 prótons.
9. Letra (B). 10. (A) a) 2; b) 2; c) 2. (B) a) 3; b) 4;
c) 3. (C) a) 10; b) 9; c) 10. (D) a) 11; b) 12; c) 11.

Página 70 – 14. (A) 7 átomos e 3 elementos; (B) 8 átomos e 1
elemento; (C) 9 átomos e 2 elementos. 15. Ferro.

Página 71 – 16. A) Calcio; B) Hidrogênio; C) Potássio; D)
Fósforo; E) Hélio; F) Ferro. 17. A) Z = 6; B) A = 12; C) 6.
18. (A) H – sem grupo específico e Z = 1; (B) He – gases nobres
e Z = 2; (C) C - ametais e Z = 6; (D) O - ametais e Z = 8; (E) Fe -
metais e Z = 26.

Página 74 –25. Porque dentro do corpo do passarinho ocorrem várias
reações químicas que o mantém vivo. Como a respiração digestão,
entre outras. 26. A) Reagentes = CH2O + O2 e os Produtos = CO2 +
H2O + CO + C; B) (v) = vapor; (s) = sólido; (g) = gás.
C) Sugestões de respostas: digestão, respiração, queima de energia
para realização de movimento etc. 27. A fragmentação aumenta a
área da superfície da reação química, tornando o processo mais
rápido. O aumento da temperatura, aumenta a energia cinética das
moléculas, e assim, elas se movimentam com maior velocidade, o
que resulta em uma reação química mais rápida.

Página 76- 33. Sim, o lampião e o Sol são fontes primárias de
luz. Porque são corpos que emitem luz. 34. A) A vela.; B) No
ar. Meio transparente; C) No vácuo.
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PARTE II - Página 80 – 1. (C); (A); (B). 2. Constelações. 
3. Sugestões de respostas: Sim. O aluno pode mencionar as
constelações mais conhecidas e frequentes no céu do
Hemisfério Sul como as constelações Três Marias e Cruzeiro
do Sul, entre outras. 4. Órion; Escorpião. 5. Cruzeiro do
Sul; orientação; cruz.
6. A) Sim, ao olhar para o céu sem nenhum instrumento temos
a impressão que as estrelas estão numa mesma distância. B)
Porque o Sol está muito mais perto da Terra do que as outras
estrelas que estão muito mais distantes. C) Podemos concluir,
comparando a distância do Sol à Terra e a distância das outras
estrelas para Terra, que as estrelas estão a distâncias
diferentes em relação à Terra e aos outros astros.

Página 87 – 35. (A);(C); (E); (F); (B);(D). 36. A) Sugestões de 
resposta: porque fazem parte de grupos diferentes de seres 
vivos. B) Sugestões de resposta: fazem fotossíntese, corpo 
coberto de pelos, pele lisa, possuem asas e antenas, possuem 
asas e bico, são mamíferos entre outros. C) Sugestões de 
resposta: características físicas, os que mamam, entre outras. 
37. (C); (B); (A); (D); (C); (A); (B); (D). 38. A) Serão removidas
mais de 500 famílias humanas, na China, visando preservar os
pandas que habitam o local. B) Alimentação adequada e
habitat ideal à reprodução. C) Segundo Darwin pelo lento e
constante processo de seleção natural ao longo de gerações,
as espécies podem se diversificar e se adaptar ao novo
ambiente em que vivem ou entrar em extinção.

Página 82 – 11. As estrelas, como o Sol, são astros
luminosos, fontes primárias de luz, isto é, são corpos que
emitem luz própria. 12. Das estrelas. Nas várias etapas da
vida de uma estrela, surgem diferentes elementos químicos,
como hélio, carbono e ferro, todos eles produtos da fusão
nuclear - a grande fonte da matéria do Universo. 13. peso leve.

Página 84 – 22. Porque o planeta Terra está dentro da zona
habitável do nosso Sistema Solar. Na Terra de hoje, os
oceanos e as florestas são responsáveis pela habitabilidade de
nosso planeta pois apresentam grande biodiversidade.

Página 86 – 31. A) (N); B) (N); C) (H); D) (H); E) (N); F) (H);
G) (H); H) (H). 32. A) Cerrado; B) Mata Atlântica.
33. Sugestões de respostas: Expansão urbana e
desmatamento. 34. A) Cerrado; B) Destruição da flora e fauna
nativa para reflorestamento e introdução de espécies
invasoras.

Página 89 – 43. A) brancos e pretos; ancestral. B) brancos;
predador (raposa); C) preta; pretos; brancos; raposa
(predador). D) preta; branca. E) pelagem preta. 44. A) A
variabilidade genética é a diversidade de genes presentes nos
indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças
morfológicas e fisiológicas. B) Seleção natural e mutação. C)
Mutação.

Página 81 – 7. Ela é uma faixa, de aparência leitosa, que
atravessa o céu. 8. Força da gravidade. 9. O nosso Sistema
Solar está localizado em um de seus espirais (braços).
10. A) O Sol é o maior corpo celeste (amarelo) do esquema;
B) Os planetas do grupo (a) são os planetas rochosos ou
terrestres: possuem o núcleo formado de material sólido; e os
planetas que compõem o grupo (b), são os planetas gasosos:
possuem o núcleo formado de material gasoso. C) Mercúrio,
Vênus, Terra e Marte. D) Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Página 83 – 14. Letra (B). 15. Letra (B).16. Letra (C). 17. As
estrelas são tão distintas pois a temperatura de cada uma é
diferente. As estrelas avermelhadas (as mais “frias”), são
estrelas mais velhas e de menor massa. 18. A) Anãs brancas.
B) Anãs vermelhas; 5.000 º C . C) Gigante azul; 50.000 º C.
19. (B); (A); (D); (C). 20. - A) anã branca; buraco negro; B)
dez; C) Buraco negro; anã branca. 21. A) O único ponto
amarelo na constelação de Escorpião. B) Antares, estrela de
cor amarelada, possui menor massa, tem menor temperatura
em sua superfície, e por isso, é mais fria. Delta Scorpii, de cor
azulada, é uma estrela de maior massa, tem maior temperatura
em sua superfície e, por isso, é mais quente.

Página 85– 26. Sugestões de respostas: Sim. O aluno, depois
de ler os textos introdutórios deve ser capaz de concluir que a
biodiversidade é maior onde existe a possibilidade dele
encontrar maior diversidade de seres vivos. Como, mata, rios,
florestas, mar etc.
27. Alimentos, água e oxigênio, além de medicamentos,
combustíveis e um clima estável. 28. Floresta da Tijuca, Pão
de Açúcar, da Pedra da Gávea, dos morros Dois Irmãos e do
Corcovado. 29. A) Mata Atlântica. B) Desmatamento e
urbanização pelos seres humanos. 30. Sugestões de
respostas: Lobo-guará e mico-leão-dourado.

Página 88 – 39. A) Região gelada do Ártico. B) Os ursos-
polares são conhecidos por seus pelos brancos, que permitem
uma fácil camuflagem nesse ambiente rico em neve e
apresentam uma grande quantidade de gordura em seu corpo,
o que faz com fiquem protegidos do frio. C) O aquecimento
global. 40. A) Canis familiaris; Homo sapiens; Aedes aegypti.
B) Homo sapiens. 41. A) Espécie; B) Reino Animalia. 42.
Registros são evidências e provas que ajudam a contar um
pouco sobre a história evolutiva dos habitantes humanos nas
Américas, sua alimentação, modo de vida e sua relação com
os atuais seres humanos.

Página 84  –– 23. Pelas imagens da figura, pode-se notar que no 
início, a Terra era uma grande bola de fogo, com temperaturas 
muito elevada e a sua superfície era, em grande parte, 
formada por rocha derretida. 24. (D); (F); (C) (B); (A); (E). 25. A) 
Os personagens estão discutindo sobre a necessário de se 
proteger a biodiversidade da Amazônia, principalmente, os 
povos originais e não somente seus recursos minerais. B) 
Sugestões de respostas: Sim. O aluno, depois de ler todo os 
textos sobre a importância da biodiversidade para o planeta 
Terra, deve ser capaz de concordar com o personagem que 
defende a necessidade da preservação ambiental.

MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   150MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   150 23/07/2021   17:30:2423/07/2021   17:30:24



150

GA
BA

RI
TO

 · 
2º

 S
EM

ES
TR

E 
/ 2

02
1 ·

 9º
 A

NO PARTE I - Página 66 – 1. Toda a matéria presente no surgimento do
Universo foi criada em frações de segundo após "a grande explosão“. 2. Por
meio do surgimento do Universo com a grande explosão. 3. Matéria é tudo
aquilo que existe no Universo e tem existência física. 4. O ar. 5. A) Sugestões
de respostas: O aluno pode dizer que sim; as plantas, as pessoas, os animais,
as casas e edifícios. B) As plantas possuem formas diferentes e são formadas
por várias substâncias diferentes e as casas são construídas por outros
materiais como tijolos, concreto, areia, cimento entre outros.

Página 67 – 6. Letra (D). 7. (E); (D); (B); (A); (C).

Página 75 – 28. (D). 29. compartilhamento de elétrons. 30.
transferência de elétrons. 31. Os gases nobres são
encontrados isolados, ou seja, não se combinam facilmente
com outros átomos; são estáveis. Isso acontece porque sua
última camada de elétrons (camada de valência) está
completa com o número máximo de elétrons. 32. A) As forças
de atração entre os elétrons que atuam nas ligações químicas
entre as patas da lagartixa e a parede; B) troca; C) Porque
seria uma maneira limpa, sem nenhum tipo de substância
pegajosa.

Página 69 – 11. Basalto – FeSiO3 e MgSiO3 . 12. A) N2; B)
CO2; C)H2. 13. A) silício (Si) e Oxigênio (O) B) Não; cada
substância tem um número específico de átomos
correspondente à sua constituição.

Página 77 – 35. As cores, em ordem crescente de
comprimento de onda, são: vermelho, laranja, amarelo, verde,
azul, anil e violeta. 36. Radiação ultravioleta. 37. A) Raio X; B)
Radiação ultravioleta; C) Radiação infravermelho; D) raio X; E)
Radiação gama; F) Radiação micro-ondas.

Página 72 – 19. A propriedade que caracteriza o elemento
químico é o seu número atômico (Z).
20. A Tabela Periódica atual é organizada em ordem crescente
de números atômicos. Os elementos químicos estão
organizados em sete linhas horizontais, chamadas períodos, e
em 18 colunas verticais, chamadas famílias ou grupos.

Página 78 – 38. 1- Povos primitivos – pintura rupestre, povos
originários da América do Norte - sinais de fumaça; povos
africanos – som dos tambores.
39. Na tirinha, observa-se a consequência de uma “falha na
decodificação da mensagem”, que impossibilitou, por parte de
um dos interlocutores, a compreensão do que o outro pretendia
dizer. À parte seu efeito cômico, embora trágico, a charge ilustra
os embates constantes que enfrentamos quando tentamos nos
expressa. 40. (H);(I);(F);(D);(B); (G);(C); (E); (A).

Página 73 – 21. A) Telúrio (Te) e Z = 52; B) Alumínio (Al) e Z =
13; C) Mn. 22. A) Família 11, sexto período; B) Família 16,
segundo período; C) Família 17, terceiro período.
23. A) Arsênio, chumbo, mercúrio e cádmio.; B) São do grupo
de metais de maiores pesos atômicos que quando depositados
no nosso organismo causam intoxicação por acumulação
(metais pesados).
24. (A) Carbono (C) Z= 6 – Ametais; (B) Sódio (Na) Z= 11 –
Metais; (C) Argônio (Ar) Z= 18 – Gases nobres; (D) Silício (Si)
Z = 14 – Ametais ; (E) Ferro (Fe) Z=26 – Metais; (F) Cálcio
(Ca) Z= 20 – Metais; (G) Flúor (F) Z= 9 – ametais; (H) Potássio
(K) Z = 19 – Metais; (I) Magnésio (F) Z= 12 – Metais; (J) Iodo
(I) Z= 53 – Ametais; (K) Alumínio (Al) Z= 13 – Metais; (L)
Ouro (Au) Z= 79 - Metais.

Página 79 – 41. A) TV Tupi; 1950. B) “TV Taba”, a
temática indígena se deve ao símbolo da emissora – um
indiozinho.
42. A) Sugestões de respostas: o espaço tem fascinado a
humanidade há milênios pelo interesse pelo
desconhecido, saber de onde viemos, entender a
formação do Universo etc.
B) Telescópios óticos e radiotelescópios. C) Luz visível.
D) Os telescópios de infravermelho, de ultravioletas, de
raios-x e de raios gama que precisam ser lançados
porque a atmosfera terrestre absorve a radiação nesses
comprimentos de onda.
E) O telescópio Hubble enviou imagens como a que
mostra milhões de galáxias e o telescópio Kepler já
determinou a presença de planetas semelhantes à Terra -
exoplanetas, na órbita de outras estrelas. F) Supernovas
e nebulosas.

Página 68 – 8. A) Bohr; B) 4 elétrons e 4 prótons.
9. Letra (B). 10. (A) a) 2; b) 2; c) 2. (B) a) 3; b) 4;
c) 3. (C) a) 10; b) 9; c) 10. (D) a) 11; b) 12; c) 11.

Página 70 – 14. (A) 7 átomos e 3 elementos; (B) 8 átomos e 1
elemento; (C) 9 átomos e 2 elementos. 15. Ferro.

Página 71 – 16. A) Calcio; B) Hidrogênio; C) Potássio; D)
Fósforo; E) Hélio; F) Ferro. 17. A) Z = 6; B) A = 12; C) 6.
18. (A) H – sem grupo específico e Z = 1; (B) He – gases nobres
e Z = 2; (C) C - ametais e Z = 6; (D) O - ametais e Z = 8; (E) Fe -
metais e Z = 26.

Página 74 –25. Porque dentro do corpo do passarinho ocorrem várias
reações químicas que o mantém vivo. Como a respiração digestão,
entre outras. 26. A) Reagentes = CH2O + O2 e os Produtos = CO2 +
H2O + CO + C; B) (v) = vapor; (s) = sólido; (g) = gás.
C) Sugestões de respostas: digestão, respiração, queima de energia
para realização de movimento etc. 27. A fragmentação aumenta a
área da superfície da reação química, tornando o processo mais
rápido. O aumento da temperatura, aumenta a energia cinética das
moléculas, e assim, elas se movimentam com maior velocidade, o
que resulta em uma reação química mais rápida.

Página 76- 33. Sim, o lampião e o Sol são fontes primárias de
luz. Porque são corpos que emitem luz. 34. A) A vela.; B) No
ar. Meio transparente; C) No vácuo.
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PARTE II - Página 80 – 1. (B); (C); (A). 2. Constelações.
3. Sugestões de respostas: Sim. O aluno pode mencionar as
constelações mais conhecidas e frequentes no céu do
Hemisfério Sul como as constelações Três Marias e Cruzeiro
do Sul, entre outras. 4. Órion; Escorpião. 5. Cruzeiro do
Sul; orientação; cruz.
6. A) Sim, ao olhar para o céu sem nenhum instrumento temos
a impressão que as estrelas estão numa mesma distância. B)
Porque o Sol está muito mais perto da Terra do que as outras
estrelas que estão muito mais distantes. C) Podemos concluir,
comparando a distância do Sol à Terra e a distância das outras
estrelas para Terra, que as estrelas estão a distâncias
diferentes em relação à Terra e aos outros astros.

Página 87 – 35. (A);(C); (E); (F); (B);(D). 36. A) Sugestões de
resposta: porque fazem parte de grupos diferentes de seres
vivos. B) Sugestões de resposta: fazem fotossíntese, corpo
coberto de pelos, pele lisa, possuem asas e antenas, possuem
asas e bico, são mamíferos entre outros. C) Sugestões de
resposta: características físicas, os que mamam, entre outras.
37. (C);(B); (A); (D); (C); (A); (B); (D). 38. A) Serão removidas
mais de 500 famílias humanas, na China, visando preservar os
pandas que habitam o local. B) Alimentação adequada e
habitat ideal à reprodução. C) Segundo Darwin pelo lento e
constante processo de seleção natural ao longo de gerações,
as espécies podem se diversificar e se adaptar ao novo
ambiente em que vivem ou entrar em extinção.

Página 82 – 11. As estrelas, como o Sol, são astros
luminosos, fontes primárias de luz, isto é, são corpos que
emitem luz própria. 12. Das estrelas. Nas várias etapas da
vida de uma estrela, surgem diferentes elementos químicos,
como hélio, carbono e ferro, todos eles produtos da fusão
nuclear - a grande fonte da matéria do Universo. 13. peso leve.

Página 84 – 22. Porque o planeta Terra está dentro da zona
habitável do nosso Sistema Solar. Na Terra de hoje, os
oceanos e as florestas são responsáveis pela habitabilidade de
nosso planeta pois apresentam grande biodiversidade.

Página 86 – 31. A) (N); B) (N); C) (H); D) (H); E) (N); F) (H);
G) (H); H) (H). 32. A) Cerrado; B) Mata Atlântica.
33. Sugestões de respostas: Expansão urbana e
desmatamento. 34. A) Cerrado; B) Destruição da flora e fauna
nativa para reflorestamento e introdução de espécies
invasoras.

Página 89 – 43. A) brancos e pretos; ancestral. B) brancos;
predador (raposa); C) preta; pretos; brancos; raposa
(predador). D) preta; branca. E) pelagem preta. 44. A) A
variabilidade genética é a diversidade de genes presentes nos
indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças
morfológicas e fisiológicas. B) Seleção natural e mutação. C)
Mutação.

Página 81 – 7. Ela é uma faixa, de aparência leitosa, que
atravessa o céu. 8. Força da gravidade. 9. O nosso Sistema
Solar está localizado em um de seus espirais (braços).
10. A) O Sol é o maior corpo celeste (amarelo) do esquema;
B) Os planetas do grupo (a) são os planetas rochosos ou
terrestres: possuem o núcleo formado de material sólido; e os
planetas que compõem o grupo (b), são os planetas gasosos:
possuem o núcleo formado de material gasoso. C) Mercúrio,
Vênus, Terra e Marte. D) Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Página 83 – 14. Letra (B). 15. Letra (B).16. Letra (C). 17. As
estrelas são tão distintas pois a temperatura de cada uma é
diferente. As estrelas avermelhadas (as mais “frias”), são
estrelas mais velhas e de menor massa. 18. A) Anãs brancas.
B) Anãs vermelhas; 5.000 º C . C) Gigante azul; 50.000 º C.
19. (B); (A); (D); (C). 20. - A) anã branca; buraco negro; B)
dez; C) Buraco negro; anã branca. 21. A) O único ponto
amarelo na constelação de Escorpião. B) Antares, estrela de
cor amarelada, possui menor massa, tem menor temperatura
em sua superfície, e por isso, é mais fria. Delta Scorpii, de cor
azulada, é uma estrela de maior massa, tem maior temperatura
em sua superfície e, por isso, é mais quente.

Página 85– 26. Sugestões de respostas: Sim. O aluno, depois
de ler os textos introdutórios deve ser capaz de concluir que a
biodiversidade é maior onde existe a possibilidade dele
encontrar maior diversidade de seres vivos. Como, mata, rios,
florestas, mar etc.
27. Alimentos, água e oxigênio, além de medicamentos,
combustíveis e um clima estável. 28. Floresta da Tijuca, Pão
de Açúcar, da Pedra da Gávea, dos morros Dois Irmãos e do
Corcovado. 29. A) Mata Atlântica. B) Desmatamento e
urbanização pelos seres humanos. 30. Sugestões de
respostas: Lobo-guará e mico-leão-dourado.

Página 88 – 39. A) Região gelada do Ártico. B) Os ursos-
polares são conhecidos por seus pelos brancos, que permitem
uma fácil camuflagem nesse ambiente rico em neve e
apresentam uma grande quantidade de gordura em seu corpo,
o que faz com fiquem protegidos do frio. C) O aquecimento
global. 40. A) Canis familiaris; Homo sapiens; Aedes aegypti.
B) Homo sapiens. 41. A) Espécie; B) Reino Animalia. 42.
Registros são evidências e provas que ajudam a contar um
pouco sobre a história evolutiva dos habitantes humanos nas
Américas, sua alimentação, modo de vida e sua relação com
os atuais seres humanos.

Página 84 23. Pelas imagens da figura, pode-se notar que no
início, a Terra era uma grande bola de fogo, com temperaturas
muito elevada e a sua superfície era, em grande parte,
formada por rocha derretida. 24. (D); (F); (C) (B); (A); (E). 25.
A) Os personagens estão discutindo sobre a necessário de se
proteger a biodiversidade da Amazônia, principalmente, os
povos originais e não somente seus recursos minerais. B)
Sugestões de respostas: Sim. O aluno, depois de ler todo os
textos sobre a importância da biodiversidade para o planeta
Terra, deve ser capaz de concordar com o personagem que
defende a necessidade da preservação ambiental.
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PARTE I - Página 66 – 1. Toda a matéria presente no surgimento do
Universo foi criada em frações de segundo após "a grande explosão“. 2. Por
meio do surgimento do Universo com a grande explosão. 3. Matéria é tudo
aquilo que existe no Universo e tem existência física. 4. O ar. 5. A) Sugestões
de respostas: O aluno pode dizer que sim; as plantas, as pessoas, os animais,
as casas e edifícios. B) As plantas possuem formas diferentes e são formadas
por várias substâncias diferentes e as casas são construídas por outros
materiais como tijolos, concreto, areia, cimento entre outros.

Página 67 – 6. Letra (D). 7. (E); (D); (B); (A); (C).

Página 75 – 28. (D). 29. compartilhamento de elétrons. 30.
transferência de elétrons. 31. Os gases nobres são
encontrados isolados, ou seja, não se combinam facilmente
com outros átomos; são estáveis. Isso acontece porque sua
última camada de elétrons (camada de valência) está
completa com o número máximo de elétrons. 32. A) As forças
de atração entre os elétrons que atuam nas ligações químicas
entre as patas da lagartixa e a parede; B) troca; C) Porque
seria uma maneira limpa, sem nenhum tipo de substância
pegajosa.

Página 69 – 11. Basalto – FeSiO3 e MgSiO3 . 12. A) N2; B)
CO2; C)H2. 13. A) silício (Si) e Oxigênio (O) B) Não; cada
substância tem um número específico de átomos
correspondente à sua constituição.

Página 77 – 35. As cores, em ordem crescente de
comprimento de onda, são: vermelho, laranja, amarelo, verde,
azul, anil e violeta. 36. Radiação ultravioleta. 37. A) Raio X; B)
Radiação ultravioleta; C) Radiação infravermelho; D) raio X; E)
Radiação gama; F) Radiação micro-ondas.

Página 72 – 19. A propriedade que caracteriza o elemento
químico é o seu número atômico (Z).
20. A Tabela Periódica atual é organizada em ordem crescente
de números atômicos. Os elementos químicos estão
organizados em sete linhas horizontais, chamadas períodos, e
em 18 colunas verticais, chamadas famílias ou grupos.

Página 78 – 38. 1- Povos primitivos – pintura rupestre, povos
originários da América do Norte - sinais de fumaça; povos
africanos – som dos tambores.
39. Na tirinha, observa-se a consequência de uma “falha na
decodificação da mensagem”, que impossibilitou, por parte de
um dos interlocutores, a compreensão do que o outro pretendia
dizer. À parte seu efeito cômico, embora trágico, a charge ilustra
os embates constantes que enfrentamos quando tentamos nos
expressa. 40. (H);(I);(F);(D);(B); (G);(C); (E); (A).

Página 73 – 21. A) Telúrio (Te) e Z = 52; B) Alumínio (Al) e Z =
13; C) Mn. 22. A) Família 11, sexto período; B) Família 16,
segundo período; C) Família 17, terceiro período.
23. A) Arsênio, chumbo, mercúrio e cádmio.; B) São do grupo
de metais de maiores pesos atômicos que quando depositados
no nosso organismo causam intoxicação por acumulação
(metais pesados).
24. (A) Carbono (C) Z= 6 – Ametais; (B) Sódio (Na) Z= 11 –
Metais; (C) Argônio (Ar) Z= 18 – Gases nobres; (D) Silício (Si)
Z = 14 – Ametais ; (E) Ferro (Fe) Z=26 – Metais; (F) Cálcio
(Ca) Z= 20 – Metais; (G) Flúor (F) Z= 9 – ametais; (H) Potássio
(K) Z = 19 – Metais; (I) Magnésio (F) Z= 12 – Metais; (J) Iodo
(I) Z= 53 – Ametais; (K) Alumínio (Al) Z= 13 – Metais; (L)
Ouro (Au) Z= 79 - Metais.

Página 79 – 41. A) TV Tupi; 1950. B) “TV Taba”, a
temática indígena se deve ao símbolo da emissora – um
indiozinho.
42. A) Sugestões de respostas: o espaço tem fascinado a
humanidade há milênios pelo interesse pelo
desconhecido, saber de onde viemos, entender a
formação do Universo etc.
B) Telescópios óticos e radiotelescópios. C) Luz visível.
D) Os telescópios de infravermelho, de ultravioletas, de
raios-x e de raios gama que precisam ser lançados
porque a atmosfera terrestre absorve a radiação nesses
comprimentos de onda.
E) O telescópio Hubble enviou imagens como a que
mostra milhões de galáxias e o telescópio Kepler já
determinou a presença de planetas semelhantes à Terra -
exoplanetas, na órbita de outras estrelas. F) Supernovas
e nebulosas.

Página 68 – 8. A) Bohr; B) 4 elétrons e 4 prótons.
9. Letra (B). 10. (A) a) 2; b) 2; c) 2. (B) a) 3; b) 4;
c) 3. (C) a) 10; b) 9; c) 10. (D) a) 11; b) 12; c) 11.

Página 70 – 14. (A) 7 átomos e 3 elementos; (B) 8 átomos e 1
elemento; (C) 9 átomos e 2 elementos. 15. Ferro.

Página 71 – 16. A) Calcio; B) Hidrogênio; C) Potássio; D)
Fósforo; E) Hélio; F) Ferro. 17. A) Z = 6; B) A = 12; C) 6.
18. (A) H – sem grupo específico e Z = 1; (B) He – gases nobres
e Z = 2; (C) C - ametais e Z = 6; (D) O - ametais e Z = 8; (E) Fe -
metais e Z = 26.

Página 74 –25. Porque dentro do corpo do passarinho ocorrem várias
reações químicas que o mantém vivo. Como a respiração digestão,
entre outras. 26. A) Reagentes = CH2O + O2 e os Produtos = CO2 +
H2O + CO + C; B) (v) = vapor; (s) = sólido; (g) = gás.
C) Sugestões de respostas: digestão, respiração, queima de energia
para realização de movimento etc. 27. A fragmentação aumenta a
área da superfície da reação química, tornando o processo mais
rápido. O aumento da temperatura, aumenta a energia cinética das
moléculas, e assim, elas se movimentam com maior velocidade, o
que resulta em uma reação química mais rápida.

Página 76- 33. Sim, o lampião e o Sol são fontes primárias de
luz. Porque são corpos que emitem luz. 34. A) A vela.; B) No
ar. Meio transparente; C) No vácuo.
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PARTE II - Página 80 – 1. (C); (A); (B). 2. Constelações. 
3. Sugestões de respostas: Sim. O aluno pode mencionar as
constelações mais conhecidas e frequentes no céu do
Hemisfério Sul como as constelações Três Marias e Cruzeiro
do Sul, entre outras. 4. Órion; Escorpião. 5. Cruzeiro do
Sul; orientação; cruz.
6. A) Sim, ao olhar para o céu sem nenhum instrumento temos
a impressão que as estrelas estão numa mesma distância. B)
Porque o Sol está muito mais perto da Terra do que as outras
estrelas que estão muito mais distantes. C) Podemos concluir,
comparando a distância do Sol à Terra e a distância das outras
estrelas para Terra, que as estrelas estão a distâncias
diferentes em relação à Terra e aos outros astros.

Página 87 – 35. (A);(C); (E); (F); (B);(D). 36. A) Sugestões de 
resposta: porque fazem parte de grupos diferentes de seres 
vivos. B) Sugestões de resposta: fazem fotossíntese, corpo 
coberto de pelos, pele lisa, possuem asas e antenas, possuem 
asas e bico, são mamíferos entre outros. C) Sugestões de 
resposta: características físicas, os que mamam, entre outras. 
37. (C); (B); (A); (D); (C); (A); (B); (D). 38. A) Serão removidas
mais de 500 famílias humanas, na China, visando preservar os
pandas que habitam o local. B) Alimentação adequada e
habitat ideal à reprodução. C) Segundo Darwin pelo lento e
constante processo de seleção natural ao longo de gerações,
as espécies podem se diversificar e se adaptar ao novo
ambiente em que vivem ou entrar em extinção.

Página 82 – 11. As estrelas, como o Sol, são astros
luminosos, fontes primárias de luz, isto é, são corpos que
emitem luz própria. 12. Das estrelas. Nas várias etapas da
vida de uma estrela, surgem diferentes elementos químicos,
como hélio, carbono e ferro, todos eles produtos da fusão
nuclear - a grande fonte da matéria do Universo. 13. peso leve.

Página 84 – 22. Porque o planeta Terra está dentro da zona
habitável do nosso Sistema Solar. Na Terra de hoje, os
oceanos e as florestas são responsáveis pela habitabilidade de
nosso planeta pois apresentam grande biodiversidade.

Página 86 – 31. A) (N); B) (N); C) (H); D) (H); E) (N); F) (H);
G) (H); H) (H). 32. A) Cerrado; B) Mata Atlântica.
33. Sugestões de respostas: Expansão urbana e
desmatamento. 34. A) Cerrado; B) Destruição da flora e fauna
nativa para reflorestamento e introdução de espécies
invasoras.

Página 89 – 43. A) brancos e pretos; ancestral. B) brancos;
predador (raposa); C) preta; pretos; brancos; raposa
(predador). D) preta; branca. E) pelagem preta. 44. A) A
variabilidade genética é a diversidade de genes presentes nos
indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças
morfológicas e fisiológicas. B) Seleção natural e mutação. C)
Mutação.

Página 81 – 7. Ela é uma faixa, de aparência leitosa, que
atravessa o céu. 8. Força da gravidade. 9. O nosso Sistema
Solar está localizado em um de seus espirais (braços).
10. A) O Sol é o maior corpo celeste (amarelo) do esquema;
B) Os planetas do grupo (a) são os planetas rochosos ou
terrestres: possuem o núcleo formado de material sólido; e os
planetas que compõem o grupo (b), são os planetas gasosos:
possuem o núcleo formado de material gasoso. C) Mercúrio,
Vênus, Terra e Marte. D) Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Página 83 – 14. Letra (B). 15. Letra (B).16. Letra (C). 17. As
estrelas são tão distintas pois a temperatura de cada uma é
diferente. As estrelas avermelhadas (as mais “frias”), são
estrelas mais velhas e de menor massa. 18. A) Anãs brancas.
B) Anãs vermelhas; 5.000 º C . C) Gigante azul; 50.000 º C.
19. (B); (A); (D); (C). 20. - A) anã branca; buraco negro; B)
dez; C) Buraco negro; anã branca. 21. A) O único ponto
amarelo na constelação de Escorpião. B) Antares, estrela de
cor amarelada, possui menor massa, tem menor temperatura
em sua superfície, e por isso, é mais fria. Delta Scorpii, de cor
azulada, é uma estrela de maior massa, tem maior temperatura
em sua superfície e, por isso, é mais quente.

Página 85– 26. Sugestões de respostas: Sim. O aluno, depois
de ler os textos introdutórios deve ser capaz de concluir que a
biodiversidade é maior onde existe a possibilidade dele
encontrar maior diversidade de seres vivos. Como, mata, rios,
florestas, mar etc.
27. Alimentos, água e oxigênio, além de medicamentos,
combustíveis e um clima estável. 28. Floresta da Tijuca, Pão
de Açúcar, da Pedra da Gávea, dos morros Dois Irmãos e do
Corcovado. 29. A) Mata Atlântica. B) Desmatamento e
urbanização pelos seres humanos. 30. Sugestões de
respostas: Lobo-guará e mico-leão-dourado.

Página 88 – 39. A) Região gelada do Ártico. B) Os ursos-
polares são conhecidos por seus pelos brancos, que permitem
uma fácil camuflagem nesse ambiente rico em neve e
apresentam uma grande quantidade de gordura em seu corpo,
o que faz com fiquem protegidos do frio. C) O aquecimento
global. 40. A) Canis familiaris; Homo sapiens; Aedes aegypti.
B) Homo sapiens. 41. A) Espécie; B) Reino Animalia. 42.
Registros são evidências e provas que ajudam a contar um
pouco sobre a história evolutiva dos habitantes humanos nas
Américas, sua alimentação, modo de vida e sua relação com
os atuais seres humanos.

Página 84  –– 23. Pelas imagens da figura, pode-se notar que no 
início, a Terra era uma grande bola de fogo, com temperaturas 
muito elevada e a sua superfície era, em grande parte, 
formada por rocha derretida. 24. (D); (F); (C) (B); (A); (E). 25. A) 
Os personagens estão discutindo sobre a necessário de se 
proteger a biodiversidade da Amazônia, principalmente, os 
povos originais e não somente seus recursos minerais. B) 
Sugestões de respostas: Sim. O aluno, depois de ler todo os 
textos sobre a importância da biodiversidade para o planeta 
Terra, deve ser capaz de concordar com o personagem que 
defende a necessidade da preservação ambiental.
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Legenda

Página 91. Atividade 2
1. População ou População Mundial.
2. Resposta pessoal.
3. A) Resposta pessoal.

B) Resposta pessoal.
C) Resposta pessoal. Orientações para a resposta: Na anamorfose geográfica

cada território é redesenhado de acordo com o tema de interesse. Essa técnica
permite que vejamos o mapa de forma mais direta.

Página 92. Atividade 3: resposta pessoal.

Página 93. Atividade 4: Resposta pessoal.
Orientações para a atividade: marcar os pontos de
interesse em um mapa, usando o “Google Maps” é uma
boa maneira de otimizar a viagem e concentrar
atividades próximas para evitar deslocamentos
desnecessários. É possível traçar uma rota com várias
paradas, que poderão ser percorridas a pé, de carro,
de ônibus ou de metrô.

Página 94. Atividade 5: 1. Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: assim como a maior
parte da Europa, a Floresta Negra perdeu quase toda a
sua vegetação ao longo dos séculos, sendo a madeira
destinada à construção em geral, calefação e
fabricação de navios. Com o desmatamento, vieram
também erosão e enchentes
2. Resposta pessoal. Orientação para a resposta:
o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento
capaz de suprir as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade de atender às
necessidades das futuras gerações. Para ser
alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de
planejamento e do reconhecimento de que os recursos
naturais são finitos.
Fonte: 
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_
sustentavel/. Acesso em: 17/05/21.
Atividade 6: Notícia 1 - Verdade; Notícia 2: Verdade;
Notícia 3: Fake. Correção: Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), as notícias falsas alcançam,
sobretudo, pessoas pobres alimentando medos e
ansiedades durante a pandemia. Notícia 4: Fake.
Correção: desde o auge da crise migratória de 2015, a
União Europeia aumentou o controle sobre os fluxos
migratórios para a Europa.

Página 95. Atividade 7: 1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal. Orientações para a resposta:
A. “A União Europeia é o bloco de integração entre países mais avançado do mundo,
contando com acordos de livre-comércio, livre circulação de pessoas, moeda única e
Parlamento unificado (embora nem todos os países-membros participem de todas
essas instâncias)”.
B. “Os eurocéticos não acreditam que a integração europeia seja tão positiva. Eles se
dividem em graus. Existem eurocéticos “suaves’, que pedem reformas na estrutura do
bloco e dissolução do poder central para os Estados Membros. E existem os
eurocéticos “hardcore” (algo feito de forma extrema), que pedem o fim da União
Europeia (ou pelo menos a saída de seus países dela).”
C. “Já os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as
fronteiras abertas do bloco. O último grupo ganhou força após a crise migratória de
2016, momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a
Europa como um de seus principais destinos.”
3. Resposta pessoal.
4.Resposta pessoal. Orientação para a resposta: “Boa parte da população
considerava que o Reino Unido estava perdendo suas características culturais, que há
muitos imigrantes e que a União Europeia tem muitas regras, além de considerarem
que o Reino Unido perdia ao ter que colaborar quando países do bloco entram em
crise como foi o caso da Grécia.”
“Os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as fronteiras
abertas do bloco. O último grupo ganhou força após a crise migratória de 2016,
momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a Europa
como um de seus principais destinos.”

Página 98. Você sabia? Resposta 
pessoal.
1. Inicialmente, a principal reivindicação dos
manifestantes sírios era por um sistema
político mais democrático e com maior
liberdade de expressão. Entretanto, quando
as forças pró-governo abriram fogo contra
os protestos, originalmente, pacíficos, os
opositores ao regime começaram a pedir a
renúncia do presidente Bashar al-Assad.
2. A guerra tem alterado o ecossistema
local, ocasionando drásticas secas,
escassez de recursos naturais e
degradação de áreas de proteção
ambiental, fatores que caracterizam um
quadro de irresponsabilidade sistêmica em
relação à crise do meio ambiente e à
proteção da integridade física e mental da
população. Fonte: Adaptado de Conjuntura
Internacional - PUC Minas (2020). Disponível em:
https://pucminasconjuntura.wordpress.com.
Acesso em 18/05/21.
3. Resposta pessoal.

Página 99. Interpretando imagens: resposta
pessoal.
Atividade 11: resposta pessoal.

Página 100. Atividade 12
1. População do Continente Asiático ou População Mundial com enfoque na análise do Continente
Asiático.
2. Resposta pessoal. China e Índia. Orientação para a resposta: para responder à essa
pergunta, é importante recapitular o que é uma anamorfose para que seja possível analisar o
mapa com a População Mundial Total, percebendo as diferenças das formas do continente
asiático em relação aos demais. Nesse sentido, importa destacar quais são os países mais
populosos da Ásia, bem como as áreas de baixa densidade. 3. China – população: 1.439.323.774
habitantes. Índia – População: 1.380.004.385 habitantes. Fonte: IBGE Países: https://paises.ibge.gov.br/#/mapa

Página 101. Atividade 13
1. Tende a diminuir. Resposta
pessoal. 2. A) Resposta pessoal. B)
3. China, Japão e Índia, dentre
outros. Resposta pessoal.

Página 90
Para refletir: resposta pessoal.
Atividade 1:
1.

Continente Americano
(Verde claro ou azul claro: uma 
das duas cores). 
Continente Africano
Continente Asiático

Continente Europeu

Oceania

Antártida 

2. Verde claro ou azul
claro: Continente
Americano; Rosa:
Continente Africano.
3. Amarelo: Continente
Asiático; Lilás:
Continente Europeu;
Marrom: Oceania;
Branco: Antártida.
4. Europa, Ásia,
Oceania e Antártida.

Página 97. Atividade 8: Resposta pessoal.Página 96. Atividade 8: 1.
Marcação do fluxo Ásia – Europa
no mapa.

2. Resposta pessoal. 

https://geoftp.ibge.gov.br
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Página 104. Atividade 16
1. Tende a diminuir. Resposta pessoal.
2. Brasil: População = 212.559.409, IDH =
0,765, PIB = 1.847.796.
China: População = 1.439.323.774, IDH =
0,761, PIB = 14.342.934.
Índia: População = 1.380.004.385, IDH =
0.645; PIB = 2.891.582.
Japão: População = 126.476.458, IDH =
0,919, PIB = 5.082.466.
Cingapura.
3. O continente asiático é um continente
desigual em termos de IDH. O Japão tem o
maior IDH e a Índia tem o menor. Resposta
pessoal.
4) Tigres Asiáticos: Taiwan, Cingapura,
Coreia do Sul e Hong Kong. O termo “tigre”
foi o apelido dado pelos economistas da
época em razão do crescimento econômico
acelerado desses países. Novos Tigres
Asiáticos: Tailândia, Malásia, Indonésia,
Vietnã e Filipinas são alguns exemplos de
países, que compõem esse grupo. Os
Novos Tigres receberam esse nome porque
passaram a seguir um modelo de
crescimento semelhante ao dos Tigres.
Atividade 17:
1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal.
3. Resposta pessoal.

Página 105. Atividade 18
1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: a China é responsável por um
terço das manufaturas no mundo e líder das
exportações de bens de consumo. Suas
atividades foram paralisadas para tentar
conter a disseminação do novo coronavírus.
A Índia é um dos países do mundo onde
mais se sentem os efeitos da poluição
atmosférica. As medidas impostas no país
para conter o novo coronavírus resultaram
em redução da poluição, ainda que
temporária.
2. Resposta pessoal.
Agora é com você
1. Pesca.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: é importante lembrar da culinária
japonesa e do seu próprio contato com essa
culinária. Analisando a obra de Katsushika
Hokusai é possível identificar a importância
da pesca na cultura japonesa, apesar do
destaque do país na produção e exportação
de produtos eletrônicos e veículos.
3. O Japão faz parte do G-7 e é conhecido
por sua produção e exportação de veículos,
equipamentos eletrônicos e artigos de
informática.

Página 106. Espaço Pesquisa:
resposta pessoal. Orientação para a
resposta: Samba e Carnaval no Japão:
Um dos festivais mais famosos em
homenagem ao carnaval no Japão é o
“Asakusa Samba Carnival”. Realizado no
mês de agosto, atrai cerca de 500.000
pessoas nos desfiles. É conhecido como
o maior carnaval fora do Brasil.
Tradicionalmente, é realizado desde
1981, quando as escolas de samba
vencedoras do Rio de Janeiro foram
convidadas a se apresentarem no Japão,
motivo pelo qual as influências do
carnaval do Rio são fortes nesse
festival.
Festival Rio Matsuri: Esse festival
transforma o Pavilhão 4
do Riocentro em um pedacinho
do Japão. Com decoração e
programação típicas do Japão, o evento
conduz os participantes em uma imersão
cultural por meio de exposições, danças
tradicionais, workshops, cosplayers e
apresentações artísticas. Fonte:
Adaptado de Boa Diversão. Disponível
em: https://www.boadiversao.com.br/.
Acesso em: 24/05/21. Fonte: Adaptado
de Coisas do Japão. Disponível em:
https://coisasdojapao.com/. Acesso em:
24/05/21.
Atividade 19: resposta pessoal.
Orientação para a resposta: Mangás -
a partir da década de 1950, os mangás
passaram a constituir uma parte
importante da indústria editorial
japonesa. Com a difusão comercial e
cultural viabilizada pela globalização,
essas histórias ilustradas chegaram ao
Ocidente. Cosplay - é uma
representação de personagem a caráter.
O termo refere-se à atividade lúdica, que
consiste em atuar como personagem
real (artista) ou de ficção, procurando
interpretá-lo. Já o Cosplayer é a pessoa
que se veste assim em um evento.
“Anime” - tipo de desenho animado
produzido no Japão.

Página 107. Atividade 20:
1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: Parasita é o primeiro longa falado
em outro idioma que não o inglês a ganhar o
Oscar de Melhor Filme em 2020. A obra
destacou o legado negativo das décadas de
desenvolvimento deixadas à sociedade sul-
coreana no que se refere às relações entre
pobres e ricos no país. O filme é uma crítica
às nítidas diferenças de classe em uma
sociedade capitalista e desigual. Um dos
aspectos que mais simbolizam as diferenças
entre as classes no filme é a moradia.
Agora é com você: resposta pessoal.Página 108. Atividade 21

1. Oceania e Antártida/Antártica.
2. Oceania.
3. Resposta pessoal.
4. Resposta pessoal.
Atividade 22: 1, 4, 2 e 3 (Da esquerda para a
direita, de cima para baixo).

Página 109. Atividade 23
1. Fumaça de incêndios florestais.
2. Rio Grande do Sul.
3. Brasil, Chile, Argentina e Uruguai.
4. Acredita-se que 800 milhões de animais
tenham morrido e que cerca de 10 milhões de
hectares tenham sido atingidos. Além disso,
pelo menos, 28 pessoas morreram e 2 mil
casas foram destruídas.
5. Resposta pessoal.

Página 110. Atividade 24
1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: a Nova Zelândia está próxima ao
limite convergente de duas placas tectônicas,
em uma zona sujeita a abalos sísmicos.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: é necessário apontar os extensos
danos causados à infraestrutura dos países
por terremotos. Os danos materiais e as
mortes por tsunamis, assim como os
problemas causados pelas erupções
vulcânicas.
Espaço Pesquisa: resposta pessoal.

Página 111. Atividade 25: resposta
pessoal.

Página 112. Agora é com você: resposta pessoal. Desafio: resposta pessoal.

Página 113. Atividade 26:
1. Resposta pessoal.
2.Cientistas descobrem 91 vulcões
escondidos na Antártida. A descoberta
traz preocupação para os cientistas, pois
os vulcões poderiam desestabilizar área.
3. Notícia 1 = Verdade.

Notícia 2 = Falsa. Correção: Buraco
maior que o estado da Paraíba se abre
na Antártida.

Notícia 3 = Verdade.
Notícia 4 = Verdade.

Página 102
Agora é com você! Resposta pessoal.
Atividade 14: 1, 2 e 3: Respostas pessoais.

Página 103
Para refletir: resposta pessoal.
Atividade 15: 3, 2 e 1.
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Legenda

Página 91. Atividade 2
1. População ou População Mundial.
2. Resposta pessoal.
3. A) Resposta pessoal.

B) Resposta pessoal.
C) Resposta pessoal. Orientações para a resposta: Na anamorfose geográfica

cada território é redesenhado de acordo com o tema de interesse. Essa técnica
permite que vejamos o mapa de forma mais direta.

Página 92. Atividade 3: resposta pessoal.

Página 93. Atividade 4: Resposta pessoal.
Orientações para a atividade: marcar os pontos de
interesse em um mapa, usando o “Google Maps” é uma
boa maneira de otimizar a viagem e concentrar
atividades próximas para evitar deslocamentos
desnecessários. É possível traçar uma rota com várias
paradas, que poderão ser percorridas a pé, de carro,
de ônibus ou de metrô.

Página 94. Atividade 5: 1. Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: assim como a maior
parte da Europa, a Floresta Negra perdeu quase toda a
sua vegetação ao longo dos séculos, sendo a madeira
destinada à construção em geral, calefação e
fabricação de navios. Com o desmatamento, vieram
também erosão e enchentes
2. Resposta pessoal. Orientação para a resposta:
o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento
capaz de suprir as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade de atender as
necessidades das futuras gerações. Para ser
alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de
planejamento e do reconhecimento de que os recursos
naturais são finitos.
Fonte:
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_
sustentavel/. Acesso em: 17/05/21.
Atividade 6: Notícia 1 - Verdade; Notícia 2: Verdade;
Notícia 3: Fake. Correção: Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), as notícias falsas alcançam,
sobretudo, pessoas pobres alimentando medos e
ansiedades durante a pandemia. Notícia 4: Fake.
Correção: desde o auge da crise migratória de 2015, a
União Europeia aumentou o controle sobre os fluxos
migratórios para a Europa.

Página 95. Atividade 7: 1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal. Orientações para a resposta:
A. “A União Europeia é o bloco de integração entre países mais avançado do mundo,
contando com acordos de livre-comércio, livre circulação de pessoas, moeda única e
Parlamento unificado (embora nem todos os países-membros participem de todas
essas instâncias)”.
B. “Os eurocéticos não acreditam que a integração europeia seja tão positiva. Eles se
dividem em graus. Existem eurocéticos “suaves’, que pedem reformas na estrutura do
bloco e dissolução do poder central para os Estados Membros. E existem os
eurocéticos “hardcore” (algo feito de forma extrema), que pedem o fim da União
Europeia (ou pelo menos a saída de seus países dela).”
C. “Já os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as
fronteiras abertas do bloco. O último grupo ganhou força após a crise migratória de
2016, momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a
Europa como um de seus principais destinos.”
3. Resposta pessoal.
4.Resposta pessoal. Orientação para a resposta: “Boa parte da população
considerava que o Reino Unido estava perdendo suas características culturais, que há
muitos imigrantes e que a União Europeia tem muitas regras, além de considerarem
que o Reino Unido perdia ao ter que colaborar quando países do bloco entram em
crise como foi o caso da Grécia.”
“Os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as fronteiras
abertas do bloco. O último grupo ganhou força após a crise migratória de 2016,
momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a Europa
como um de seus principais destinos.”

Página 98. Você sabia? Resposta 
pessoal.
1. Inicialmente, a principal reivindicação dos
manifestantes sírios era por um sistema
político mais democrático e com maior
liberdade de expressão. Entretanto, quando
as forças pró-governo abriram fogo contra
os protestos, originalmente, pacíficos, os
opositores ao regime começaram a pedir a
renúncia do presidente Bashar al-Assad.
2. A guerra tem alterado o ecossistema
local, ocasionando drásticas secas,
escassez de recursos naturais e
degradação de áreas de proteção
ambiental, fatores que caracterizam um
quadro de irresponsabilidade sistêmica em
relação à crise do meio ambiente e à
proteção da integridade física e mental da
população. Fonte: Adaptado de Conjuntura
Internacional - PUC Minas (2020). Disponível em:
https://pucminasconjuntura.wordpress.com.
Acesso em 18/05/21.
3. Resposta pessoal.

Página 99. Interpretando imagens: resposta
pessoal.
Atividade 11: resposta pessoal.

Página 100. Atividade 12
1. População do Continente Asiático ou População Mundial com enfoque na análise do Continente
Asiático.
2. Resposta pessoal. China e Índia. Orientação para a resposta: para responder à essa
pergunta, é importante recapitular o que é uma anamorfose para que seja possível analisar o
mapa com a População Mundial Total, percebendo as diferenças das formas do continente
asiático em relação aos demais. Nesse sentido, importa destacar quais são os países mais
populosos da Ásia, bem como as áreas de baixa densidade. 3. China – população: 1.439.323.774
habitantes. Índia – População: 1.380.004.385 habitantes. Fonte: IBGE Países: https://paises.ibge.gov.br/#/mapa

Página 101. Atividade 13
1. Tende a diminuir. Resposta
pessoal. 2. A) Resposta pessoal. B)
3. China, Japão e Índia, dentre
outros. Resposta pessoal.

Página 90
Para refletir: resposta pessoal.
Atividade 1:
1.

Continente Americano
(Verde claro ou azul claro: uma 
das duas cores).
Continente Africano
Continente Asiático

Continente Europeu

Oceania

Antártida

2. Verde claro ou azul
claro: Continente
Americano; Rosa:
Continente Africano.
3. Amarelo: Continente
Asiático; Lilás:
Continente Europeu;
Marrom: Oceania;
Branco: Antártida.
4. Europa, Ásia,
Oceania e Antártida.

Página 97. Atividade 8: Resposta pessoal.Página 96. Atividade 8: 1.
Marcação do fluxo Ásia – Europa
no mapa.

2. Resposta pessoal.

https://geoftp.ibge.gov.br
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Página 104. Atividade 16
1. Tende a diminuir. Resposta pessoal.
2. Brasil: População = 212.559.409, IDH =
0,765, PIB = 1.847.796.
China: População = 1.439.323.774, IDH =
0,761, PIB = 14.342.934.
Índia: População = 1.380.004.385, IDH =
0.645; PIB = 2.891.582.
Japão: População = 126.476.458, IDH =
0,919, PIB = 5.082.466.
3. O continente asiático é um continente
desigual em termos de IDH. O  Japão tem 
o maior IDH e a Índia tem o menor.
Resposta pessoal.

4) Tigres Asiáticos: Taiwan, Cingapura,
Coreia do Sul e Hong Kong. O termo “tigre”
foi o apelido dado pelos economistas da
época em razão do crescimento econômico
acelerado desses países. Novos Tigres
Asiáticos: Tailândia, Malásia, Indonésia,
Vietnã e Filipinas são alguns exemplos de
países, que compõem esse grupo. Os
Novos Tigres receberam esse nome porque
passaram a seguir um modelo de
crescimento semelhante ao dos Tigres.
Atividade 17:
1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal.
3. Resposta pessoal.

Página 105. Atividade 18
1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: a China é responsável por um
terço das manufaturas no mundo e líder das
exportações de bens de consumo. Suas
atividades foram paralisadas para tentar
conter a disseminação do novo coronavírus.
A Índia é um dos países do mundo onde
mais se sentem os efeitos da poluição
atmosférica. As medidas impostas no país
para conter o novo coronavírus resultaram
em redução da poluição, ainda que
temporária.
2. Resposta pessoal.
Agora é com você
1. Pesca.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: é importante lembrar da culinária
japonesa e do seu próprio contato com essa
culinária. Analisando a obra de Katsushika
Hokusai é possível identificar a importância
da pesca na cultura japonesa, apesar do
destaque do país na produção e exportação
de produtos eletrônicos e veículos.
3. O Japão faz parte do G-7 e é conhecido
por sua produção e exportação de veículos,
equipamentos eletrônicos e artigos de
informática.

Página 107. Atividade 20:
1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: Parasita é o primeiro longa falado
em outro idioma que não o inglês a ganhar o
Oscar de Melhor Filme em 2020. A obra
destacou o legado negativo das décadas de
desenvolvimento deixadas à sociedade sul-
coreana no que se refere às relações entre
pobres e ricos no país. O filme é uma crítica
às nítidas diferenças de classe em uma
sociedade capitalista e desigual. Um dos
aspectos que mais simbolizam as diferenças
entre as classes no filme é a moradia.
Agora é com você: resposta pessoal.Página 108. Atividade 21

1. Oceania e Antártida/Antártica.
2. Oceania.
3. Resposta pessoal.
4. Resposta pessoal.
Atividade 22: 1, 4, 2 e 3 (Da esquerda para a
direita, de cima para baixo).

Página 109. Atividade 23
1. Fumaça de incêndios florestais.
2. Rio Grande do Sul.
3. Brasil, Chile, Argentina e Uruguai.
4. Acredita-se que 800 milhões de animais
tenham morrido e que cerca de 10 milhões de
hectares tenham sido atingidos. Além disso,
pelo menos, 28 pessoas morreram e 2 mil
casas foram destruídas.
5. Resposta pessoal.

Página 110. Atividade 24
1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: a Nova Zelândia está próxima ao
limite convergente de duas placas tectônicas,
em uma zona sujeita a abalos sísmicos.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: é necessário apontar os extensos
danos causados à infraestrutura dos países
por terremotos. Os danos materiais e as
mortes por tsunamis, assim como os
problemas causados pelas erupções
vulcânicas.
Espaço Pesquisa: resposta pessoal.

Página 111. Atividade 25: resposta 
pessoal. 

Página 112. Agora é com você: resposta pessoal. Desafio: resposta pessoal.

Página 113. Atividade 26:
1. Resposta pessoal.
2. Cientistas descobrem 91 vulcões
escondidos na Antártida. A descoberta
traz preocupação para os cientistas, pois
os vulcões poderiam desestabilizar a 
área.
3. Notícia 1 = Verdade.
Notícia 2 = Falsa. Correção: Buraco
maior que o estado da Paraíba se abre
na Antártida.

Notícia 3 = Verdade.
Notícia 4 = Verdade.

Página 102
Agora é com você! Resposta pessoal.
Atividade 14: 1, 2 e 3: Respostas pessoais.

Página 103
Para refletir: resposta pessoal.
Atividade 15: 3, 2 e 1.

PPáággiinnaa  110066..  EEssppaaççoo  PPeessqquuiissaa:: 
resposta pessoal. OOrriieennttaaççããoo  ppaarraa  aa  
rreessppoossttaa::  SSaammbbaa  ee  CCaarrnnaavvaall  nnoo  JJaappããoo:: 
Um dos festivais mais famosos em 
homenagem ao carnaval no Japão éo 
“Asakusa Samba Carnival”. Realizado no 
mês de agosto, atrai cerca de 500.000 
pessoas nos desfiles.Tradicionalmente, 
é realizado desde 1981, quando as 
escolas de samba vencedoras do Rio 
de Janeiro foram convidadas a se 
apresentarem no Japão, motivo pelo 
qual as influências do carnaval do 
Rio são fortes nesse festival.
Festival Rio Matsuri: Esse festival 
transforma o Pavilhão 4 
do Riocentro em um pedacinho 
do Japão. Com decoração e 
programação típicas do Japão, o evento 
conduz os participantes em uma imersão 
cultural por meio de exposições, danças 
tradicionais, workshops, cosplayers e 
apresentações artísticas. Fonte: 
Adaptado de Boa Diversão. Disponível 
em: https://www.boadiversao.com.br/. 
Acesso em: 24/05/21. Fonte: Adaptado 
de Coisas do Japão. Disponível em: 
https://coisasdojapao.com/. Acesso em: 
24/05/21.
Atividade 19: resposta pessoal. 
Orientação para a resposta: Mangás -
a partir da década de 1950, os mangás 
passaram a constituir uma parte 
importante da indústria editorial 
japonesa. Com a difusão comercial e 
cultural viabilizada pela globalização, 
essas histórias ilustradas chegaram ao 
Ocidente. Cosplay  - é 
uma representação de personagem a 
caráter. O termo refere-se à atividade 
lúdica, que consiste em atuar como 
personagem real (artista) ou de ficção, 
procurando interpretá-lo. Já o Cosplayer 
é a pessoa que se veste assim em 
um evento. “Anime” - tipo de 
desenho animado produzido no Japão.
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Página 91. Atividade 2
1. População ou População Mundial.
2. Resposta pessoal.
3. A) Resposta pessoal.

B) Resposta pessoal.
C) Resposta pessoal. Orientações para a resposta: Na anamorfose geográfica

cada território é redesenhado de acordo com o tema de interesse. Essa técnica
permite que vejamos o mapa de forma mais direta.

Página 92. Atividade 3: resposta pessoal.

Página 93. Atividade 4: Resposta pessoal.
Orientações para a atividade: marcar os pontos de
interesse em um mapa, usando o “Google Maps” é uma
boa maneira de otimizar a viagem e concentrar
atividades próximas para evitar deslocamentos
desnecessários. É possível traçar uma rota com várias
paradas, que poderão ser percorridas a pé, de carro,
de ônibus ou de metrô.

Página 94. Atividade 5: 1. Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: assim como a maior
parte da Europa, a Floresta Negra perdeu quase toda a
sua vegetação ao longo dos séculos, sendo a madeira
destinada à construção em geral, calefação e
fabricação de navios. Com o desmatamento, vieram
também erosão e enchentes
2. Resposta pessoal. Orientação para a resposta:
o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento
capaz de suprir as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade de atender às
necessidades das futuras gerações. Para ser
alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de
planejamento e do reconhecimento de que os recursos
naturais são finitos.
Fonte: 
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_
sustentavel/. Acesso em: 17/05/21.
Atividade 6: Notícia 1 - Verdade; Notícia 2: Verdade;
Notícia 3: Fake. Correção: Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), as notícias falsas alcançam,
sobretudo, pessoas pobres alimentando medos e
ansiedades durante a pandemia. Notícia 4: Fake.
Correção: desde o auge da crise migratória de 2015, a
União Europeia aumentou o controle sobre os fluxos
migratórios para a Europa.

Página 95. Atividade 7: 1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal. Orientações para a resposta:
A. “A União Europeia é o bloco de integração entre países mais avançado do mundo,
contando com acordos de livre-comércio, livre circulação de pessoas, moeda única e
Parlamento unificado (embora nem todos os países-membros participem de todas
essas instâncias)”.
B. “Os eurocéticos não acreditam que a integração europeia seja tão positiva. Eles se
dividem em graus. Existem eurocéticos “suaves’, que pedem reformas na estrutura do
bloco e dissolução do poder central para os Estados Membros. E existem os
eurocéticos “hardcore” (algo feito de forma extrema), que pedem o fim da União
Europeia (ou pelo menos a saída de seus países dela).”
C. “Já os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as
fronteiras abertas do bloco. O último grupo ganhou força após a crise migratória de
2016, momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a
Europa como um de seus principais destinos.”
3. Resposta pessoal.
4.Resposta pessoal. Orientação para a resposta: “Boa parte da população
considerava que o Reino Unido estava perdendo suas características culturais, que há
muitos imigrantes e que a União Europeia tem muitas regras, além de considerarem
que o Reino Unido perdia ao ter que colaborar quando países do bloco entram em
crise como foi o caso da Grécia.”
“Os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as fronteiras
abertas do bloco. O último grupo ganhou força após a crise migratória de 2016,
momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a Europa
como um de seus principais destinos.”

Página 98. Você sabia? Resposta 
pessoal.
1. Inicialmente, a principal reivindicação dos
manifestantes sírios era por um sistema
político mais democrático e com maior
liberdade de expressão. Entretanto, quando
as forças pró-governo abriram fogo contra
os protestos, originalmente, pacíficos, os
opositores ao regime começaram a pedir a
renúncia do presidente Bashar al-Assad.
2. A guerra tem alterado o ecossistema
local, ocasionando drásticas secas,
escassez de recursos naturais e
degradação de áreas de proteção
ambiental, fatores que caracterizam um
quadro de irresponsabilidade sistêmica em
relação à crise do meio ambiente e à
proteção da integridade física e mental da
população. Fonte: Adaptado de Conjuntura
Internacional - PUC Minas (2020). Disponível em:
https://pucminasconjuntura.wordpress.com.
Acesso em 18/05/21.
3. Resposta pessoal.

Página 99. Interpretando imagens: resposta
pessoal.
Atividade 11: resposta pessoal.

Página 100. Atividade 12
1. População do Continente Asiático ou População Mundial com enfoque na análise do Continente
Asiático.
2. Resposta pessoal. China e Índia. Orientação para a resposta: para responder à essa
pergunta, é importante recapitular o que é uma anamorfose para que seja possível analisar o
mapa com a População Mundial Total, percebendo as diferenças das formas do continente
asiático em relação aos demais. Nesse sentido, importa destacar quais são os países mais
populosos da Ásia, bem como as áreas de baixa densidade. 3. China – população: 1.439.323.774
habitantes. Índia – População: 1.380.004.385 habitantes. Fonte: IBGE Países: https://paises.ibge.gov.br/#/mapa

Página 101. Atividade 13
1. Tende a diminuir. Resposta
pessoal. 2. A) Resposta pessoal. B)
3. China, Japão e Índia, dentre
outros. Resposta pessoal.

Página 90
Para refletir: resposta pessoal.
Atividade 1:
1.

Continente Americano
(Verde claro ou azul claro: uma 
das duas cores). 
Continente Africano
Continente Asiático

Continente Europeu

Oceania

Antártida 

2. Verde claro ou azul
claro: Continente
Americano; Rosa:
Continente Africano.
3. Amarelo: Continente
Asiático; Lilás:
Continente Europeu;
Marrom: Oceania;
Branco: Antártida.
4. Europa, Ásia,
Oceania e Antártida.

Página 97. Atividade 8: Resposta pessoal.Página 96. Atividade 8: 1.
Marcação do fluxo Ásia – Europa
no mapa.

2. Resposta pessoal. 

https://geoftp.ibge.gov.br
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Página 104. Atividade 16
1. Tende a diminuir. Resposta pessoal.
2. Brasil: População = 212.559.409, IDH =
0,765, PIB = 1.847.796.
China: População = 1.439.323.774, IDH =
0,761, PIB = 14.342.934.
Índia: População = 1.380.004.385, IDH =
0.645; PIB = 2.891.582.
Japão: População = 126.476.458, IDH =
0,919, PIB = 5.082.466.
Cingapura.
3. O continente asiático é um continente
desigual em termos de IDH. O Japão tem o
maior IDH e a Índia tem o menor. Resposta
pessoal.
4) Tigres Asiáticos: Taiwan, Cingapura,
Coreia do Sul e Hong Kong. O termo “tigre”
foi o apelido dado pelos economistas da
época em razão do crescimento econômico
acelerado desses países. Novos Tigres
Asiáticos: Tailândia, Malásia, Indonésia,
Vietnã e Filipinas são alguns exemplos de
países, que compõem esse grupo. Os
Novos Tigres receberam esse nome porque
passaram a seguir um modelo de
crescimento semelhante ao dos Tigres.
Atividade 17:
1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal.
3. Resposta pessoal.

Página 105. Atividade 18
1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: a China é responsável por um
terço das manufaturas no mundo e líder das
exportações de bens de consumo. Suas
atividades foram paralisadas para tentar
conter a disseminação do novo coronavírus.
A Índia é um dos países do mundo onde
mais se sentem os efeitos da poluição
atmosférica. As medidas impostas no país
para conter o novo coronavírus resultaram
em redução da poluição, ainda que
temporária.
2. Resposta pessoal.
Agora é com você
1. Pesca.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: é importante lembrar da culinária
japonesa e do seu próprio contato com essa
culinária. Analisando a obra de Katsushika
Hokusai é possível identificar a importância
da pesca na cultura japonesa, apesar do
destaque do país na produção e exportação
de produtos eletrônicos e veículos.
3. O Japão faz parte do G-7 e é conhecido
por sua produção e exportação de veículos,
equipamentos eletrônicos e artigos de
informática.

Página 106. Espaço Pesquisa:
resposta pessoal. Orientação para a
resposta: Samba e Carnaval no Japão:
Um dos festivais mais famosos em
homenagem ao carnaval no Japão é o
“Asakusa Samba Carnival”. Realizado no
mês de agosto, atrai cerca de 500.000
pessoas nos desfiles. É conhecido como
o maior carnaval fora do Brasil.
Tradicionalmente, é realizado desde
1981, quando as escolas de samba
vencedoras do Rio de Janeiro foram
convidadas a se apresentarem no Japão,
motivo pelo qual as influências do
carnaval do Rio são fortes nesse
festival.
Festival Rio Matsuri: Esse festival
transforma o Pavilhão 4
do Riocentro em um pedacinho
do Japão. Com decoração e
programação típicas do Japão, o evento
conduz os participantes em uma imersão
cultural por meio de exposições, danças
tradicionais, workshops, cosplayers e
apresentações artísticas. Fonte:
Adaptado de Boa Diversão. Disponível
em: https://www.boadiversao.com.br/.
Acesso em: 24/05/21. Fonte: Adaptado
de Coisas do Japão. Disponível em:
https://coisasdojapao.com/. Acesso em:
24/05/21.
Atividade 19: resposta pessoal.
Orientação para a resposta: Mangás -
a partir da década de 1950, os mangás
passaram a constituir uma parte
importante da indústria editorial
japonesa. Com a difusão comercial e
cultural viabilizada pela globalização,
essas histórias ilustradas chegaram ao
Ocidente. Cosplay - é uma
representação de personagem a caráter.
O termo refere-se à atividade lúdica, que
consiste em atuar como personagem
real (artista) ou de ficção, procurando
interpretá-lo. Já o Cosplayer é a pessoa
que se veste assim em um evento.
“Anime” - tipo de desenho animado
produzido no Japão.

Página 107. Atividade 20:
1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: Parasita é o primeiro longa falado
em outro idioma que não o inglês a ganhar o
Oscar de Melhor Filme em 2020. A obra
destacou o legado negativo das décadas de
desenvolvimento deixadas à sociedade sul-
coreana no que se refere às relações entre
pobres e ricos no país. O filme é uma crítica
às nítidas diferenças de classe em uma
sociedade capitalista e desigual. Um dos
aspectos que mais simbolizam as diferenças
entre as classes no filme é a moradia.
Agora é com você: resposta pessoal.Página 108. Atividade 21

1. Oceania e Antártida/Antártica.
2. Oceania.
3. Resposta pessoal.
4. Resposta pessoal.
Atividade 22: 1, 4, 2 e 3 (Da esquerda para a
direita, de cima para baixo).

Página 109. Atividade 23
1. Fumaça de incêndios florestais.
2. Rio Grande do Sul.
3. Brasil, Chile, Argentina e Uruguai.
4. Acredita-se que 800 milhões de animais
tenham morrido e que cerca de 10 milhões de
hectares tenham sido atingidos. Além disso,
pelo menos, 28 pessoas morreram e 2 mil
casas foram destruídas.
5. Resposta pessoal.

Página 110. Atividade 24
1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: a Nova Zelândia está próxima ao
limite convergente de duas placas tectônicas,
em uma zona sujeita a abalos sísmicos.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: é necessário apontar os extensos
danos causados à infraestrutura dos países
por terremotos. Os danos materiais e as
mortes por tsunamis, assim como os
problemas causados pelas erupções
vulcânicas.
Espaço Pesquisa: resposta pessoal.

Página 111. Atividade 25: resposta
pessoal.

Página 112. Agora é com você: resposta pessoal. Desafio: resposta pessoal.

Página 113. Atividade 26:
1. Resposta pessoal.
2.Cientistas descobrem 91 vulcões
escondidos na Antártida. A descoberta
traz preocupação para os cientistas, pois
os vulcões poderiam desestabilizar área.
3. Notícia 1 = Verdade.

Notícia 2 = Falsa. Correção: Buraco
maior que o estado da Paraíba se abre
na Antártida.

Notícia 3 = Verdade.
Notícia 4 = Verdade.

Página 102
Agora é com você! Resposta pessoal.
Atividade 14: 1, 2 e 3: Respostas pessoais.

Página 103
Para refletir: resposta pessoal.
Atividade 15: 3, 2 e 1.
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Legenda

Página 91. Atividade 2
1. População ou População Mundial.
2. Resposta pessoal.
3. A) Resposta pessoal.

B) Resposta pessoal.
C) Resposta pessoal. Orientações para a resposta: Na anamorfose geográfica

cada território é redesenhado de acordo com o tema de interesse. Essa técnica
permite que vejamos o mapa de forma mais direta.

Página 92. Atividade 3: resposta pessoal.

Página 93. Atividade 4: Resposta pessoal.
Orientações para a atividade: marcar os pontos de
interesse em um mapa, usando o “Google Maps” é uma
boa maneira de otimizar a viagem e concentrar
atividades próximas para evitar deslocamentos
desnecessários. É possível traçar uma rota com várias
paradas, que poderão ser percorridas a pé, de carro,
de ônibus ou de metrô.

Página 94. Atividade 5: 1. Resposta pessoal.
Orientação para a resposta: assim como a maior
parte da Europa, a Floresta Negra perdeu quase toda a
sua vegetação ao longo dos séculos, sendo a madeira
destinada à construção em geral, calefação e
fabricação de navios. Com o desmatamento, vieram
também erosão e enchentes
2. Resposta pessoal. Orientação para a resposta:
o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento
capaz de suprir as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade de atender as
necessidades das futuras gerações. Para ser
alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de
planejamento e do reconhecimento de que os recursos
naturais são finitos.
Fonte:
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_
sustentavel/. Acesso em: 17/05/21.
Atividade 6: Notícia 1 - Verdade; Notícia 2: Verdade;
Notícia 3: Fake. Correção: Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), as notícias falsas alcançam,
sobretudo, pessoas pobres alimentando medos e
ansiedades durante a pandemia. Notícia 4: Fake.
Correção: desde o auge da crise migratória de 2015, a
União Europeia aumentou o controle sobre os fluxos
migratórios para a Europa.

Página 95. Atividade 7: 1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal. Orientações para a resposta:
A. “A União Europeia é o bloco de integração entre países mais avançado do mundo,
contando com acordos de livre-comércio, livre circulação de pessoas, moeda única e
Parlamento unificado (embora nem todos os países-membros participem de todas
essas instâncias)”.
B. “Os eurocéticos não acreditam que a integração europeia seja tão positiva. Eles se
dividem em graus. Existem eurocéticos “suaves’, que pedem reformas na estrutura do
bloco e dissolução do poder central para os Estados Membros. E existem os
eurocéticos “hardcore” (algo feito de forma extrema), que pedem o fim da União
Europeia (ou pelo menos a saída de seus países dela).”
C. “Já os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as
fronteiras abertas do bloco. O último grupo ganhou força após a crise migratória de
2016, momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a
Europa como um de seus principais destinos.”
3. Resposta pessoal.
4.Resposta pessoal. Orientação para a resposta: “Boa parte da população
considerava que o Reino Unido estava perdendo suas características culturais, que há
muitos imigrantes e que a União Europeia tem muitas regras, além de considerarem
que o Reino Unido perdia ao ter que colaborar quando países do bloco entram em
crise como foi o caso da Grécia.”
“Os de direita são ligados a ideias nacionalistas e se posicionam contra as fronteiras
abertas do bloco. O último grupo ganhou força após a crise migratória de 2016,
momento em que refugiados da Síria, de países africanos e árabes tiveram a Europa
como um de seus principais destinos.”

Página 98. Você sabia? Resposta 
pessoal.
1. Inicialmente, a principal reivindicação dos
manifestantes sírios era por um sistema
político mais democrático e com maior
liberdade de expressão. Entretanto, quando
as forças pró-governo abriram fogo contra
os protestos, originalmente, pacíficos, os
opositores ao regime começaram a pedir a
renúncia do presidente Bashar al-Assad.
2. A guerra tem alterado o ecossistema
local, ocasionando drásticas secas,
escassez de recursos naturais e
degradação de áreas de proteção
ambiental, fatores que caracterizam um
quadro de irresponsabilidade sistêmica em
relação à crise do meio ambiente e à
proteção da integridade física e mental da
população. Fonte: Adaptado de Conjuntura
Internacional - PUC Minas (2020). Disponível em:
https://pucminasconjuntura.wordpress.com.
Acesso em 18/05/21.
3. Resposta pessoal.

Página 99. Interpretando imagens: resposta
pessoal.
Atividade 11: resposta pessoal.

Página 100. Atividade 12
1. População do Continente Asiático ou População Mundial com enfoque na análise do Continente
Asiático.
2. Resposta pessoal. China e Índia. Orientação para a resposta: para responder à essa
pergunta, é importante recapitular o que é uma anamorfose para que seja possível analisar o
mapa com a População Mundial Total, percebendo as diferenças das formas do continente
asiático em relação aos demais. Nesse sentido, importa destacar quais são os países mais
populosos da Ásia, bem como as áreas de baixa densidade. 3. China – população: 1.439.323.774
habitantes. Índia – População: 1.380.004.385 habitantes. Fonte: IBGE Países: https://paises.ibge.gov.br/#/mapa

Página 101. Atividade 13
1. Tende a diminuir. Resposta
pessoal. 2. A) Resposta pessoal. B)
3. China, Japão e Índia, dentre
outros. Resposta pessoal.

Página 90
Para refletir: resposta pessoal.
Atividade 1:
1.

Continente Americano
(Verde claro ou azul claro: uma 
das duas cores).
Continente Africano
Continente Asiático

Continente Europeu

Oceania

Antártida

2. Verde claro ou azul
claro: Continente
Americano; Rosa:
Continente Africano.
3. Amarelo: Continente
Asiático; Lilás:
Continente Europeu;
Marrom: Oceania;
Branco: Antártida.
4. Europa, Ásia,
Oceania e Antártida.

Página 97. Atividade 8: Resposta pessoal.Página 96. Atividade 8: 1.
Marcação do fluxo Ásia – Europa
no mapa.

2. Resposta pessoal.

https://geoftp.ibge.gov.br
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Página 104. Atividade 16
1. Tende a diminuir. Resposta pessoal.
2. Brasil: População = 212.559.409, IDH =
0,765, PIB = 1.847.796.
China: População = 1.439.323.774, IDH =
0,761, PIB = 14.342.934.
Índia: População = 1.380.004.385, IDH =
0.645; PIB = 2.891.582.
Japão: População = 126.476.458, IDH =
0,919, PIB = 5.082.466.
3. O continente asiático é um continente
desigual em termos de IDH. O  Japão tem 
o maior IDH e a Índia tem o menor.
Resposta pessoal.

4) Tigres Asiáticos: Taiwan, Cingapura,
Coreia do Sul e Hong Kong. O termo “tigre”
foi o apelido dado pelos economistas da
época em razão do crescimento econômico
acelerado desses países. Novos Tigres
Asiáticos: Tailândia, Malásia, Indonésia,
Vietnã e Filipinas são alguns exemplos de
países, que compõem esse grupo. Os
Novos Tigres receberam esse nome porque
passaram a seguir um modelo de
crescimento semelhante ao dos Tigres.
Atividade 17:
1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal.
3. Resposta pessoal.

Página 105. Atividade 18
1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: a China é responsável por um
terço das manufaturas no mundo e líder das
exportações de bens de consumo. Suas
atividades foram paralisadas para tentar
conter a disseminação do novo coronavírus.
A Índia é um dos países do mundo onde
mais se sentem os efeitos da poluição
atmosférica. As medidas impostas no país
para conter o novo coronavírus resultaram
em redução da poluição, ainda que
temporária.
2. Resposta pessoal.
Agora é com você
1. Pesca.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: é importante lembrar da culinária
japonesa e do seu próprio contato com essa
culinária. Analisando a obra de Katsushika
Hokusai é possível identificar a importância
da pesca na cultura japonesa, apesar do
destaque do país na produção e exportação
de produtos eletrônicos e veículos.
3. O Japão faz parte do G-7 e é conhecido
por sua produção e exportação de veículos,
equipamentos eletrônicos e artigos de
informática.

Página 107. Atividade 20:
1. Resposta pessoal.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: Parasita é o primeiro longa falado
em outro idioma que não o inglês a ganhar o
Oscar de Melhor Filme em 2020. A obra
destacou o legado negativo das décadas de
desenvolvimento deixadas à sociedade sul-
coreana no que se refere às relações entre
pobres e ricos no país. O filme é uma crítica
às nítidas diferenças de classe em uma
sociedade capitalista e desigual. Um dos
aspectos que mais simbolizam as diferenças
entre as classes no filme é a moradia.
Agora é com você: resposta pessoal.Página 108. Atividade 21

1. Oceania e Antártida/Antártica.
2. Oceania.
3. Resposta pessoal.
4. Resposta pessoal.
Atividade 22: 1, 4, 2 e 3 (Da esquerda para a
direita, de cima para baixo).

Página 109. Atividade 23
1. Fumaça de incêndios florestais.
2. Rio Grande do Sul.
3. Brasil, Chile, Argentina e Uruguai.
4. Acredita-se que 800 milhões de animais
tenham morrido e que cerca de 10 milhões de
hectares tenham sido atingidos. Além disso,
pelo menos, 28 pessoas morreram e 2 mil
casas foram destruídas.
5. Resposta pessoal.

Página 110. Atividade 24
1. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: a Nova Zelândia está próxima ao
limite convergente de duas placas tectônicas,
em uma zona sujeita a abalos sísmicos.
2. Resposta pessoal. Orientação para a
resposta: é necessário apontar os extensos
danos causados à infraestrutura dos países
por terremotos. Os danos materiais e as
mortes por tsunamis, assim como os
problemas causados pelas erupções
vulcânicas.
Espaço Pesquisa: resposta pessoal.

Página 111. Atividade 25: resposta 
pessoal. 

Página 112. Agora é com você: resposta pessoal. Desafio: resposta pessoal.

Página 113. Atividade 26:
1. Resposta pessoal.
2. Cientistas descobrem 91 vulcões
escondidos na Antártida. A descoberta
traz preocupação para os cientistas, pois
os vulcões poderiam desestabilizar a 
área.
3. Notícia 1 = Verdade.
Notícia 2 = Falsa. Correção: Buraco
maior que o estado da Paraíba se abre
na Antártida.

Notícia 3 = Verdade.
Notícia 4 = Verdade.

Página 102
Agora é com você! Resposta pessoal.
Atividade 14: 1, 2 e 3: Respostas pessoais.

Página 103
Para refletir: resposta pessoal.
Atividade 15: 3, 2 e 1.

PPáággiinnaa  110066..  EEssppaaççoo  PPeessqquuiissaa:: 
resposta pessoal. OOrriieennttaaççããoo  ppaarraa  aa  
rreessppoossttaa::  SSaammbbaa  ee  CCaarrnnaavvaall  nnoo  JJaappããoo:: 
Um dos festivais mais famosos em 
homenagem ao carnaval no Japão éo 
“Asakusa Samba Carnival”. Realizado no 
mês de agosto, atrai cerca de 500.000 
pessoas nos desfiles.Tradicionalmente, 
é realizado desde 1981, quando as 
escolas de samba vencedoras do Rio 
de Janeiro foram convidadas a se 
apresentarem no Japão, motivo pelo 
qual as influências do carnaval do 
Rio são fortes nesse festival.
Festival Rio Matsuri: Esse festival 
transforma o Pavilhão 4 
do Riocentro em um pedacinho 
do Japão. Com decoração e 
programação típicas do Japão, o evento 
conduz os participantes em uma imersão 
cultural por meio de exposições, danças 
tradicionais, workshops, cosplayers e 
apresentações artísticas. Fonte: 
Adaptado de Boa Diversão. Disponível 
em: https://www.boadiversao.com.br/. 
Acesso em: 24/05/21. Fonte: Adaptado 
de Coisas do Japão. Disponível em: 
https://coisasdojapao.com/. Acesso em: 
24/05/21.
Atividade 19: resposta pessoal. 
Orientação para a resposta: Mangás -
a partir da década de 1950, os mangás 
passaram a constituir uma parte 
importante da indústria editorial 
japonesa. Com a difusão comercial e 
cultural viabilizada pela globalização, 
essas histórias ilustradas chegaram ao 
Ocidente. Cosplay  - é 
uma representação de personagem a 
caráter. O termo refere-se à atividade 
lúdica, que consiste em atuar como 
personagem real (artista) ou de ficção, 
procurando interpretá-lo. Já o Cosplayer 
é a pessoa que se veste assim em 
um evento. “Anime” - tipo de 
desenho animado produzido no Japão.
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1. A) Espera-se que o(a) estudante indique 380 anos
aproximadamente.
B) Espera-se que o(a) estudante mencione que é uma
forma de governo em que o chefe de Estado é um
monarca que chega ao poder através de herança e
exerce-o de maneira vitalícia.
C) Espera-se que o(a) estudante mencione que é uma
forma de governo em que o chefe de Estado chega ao
poder através de eleições com o voto dos cidadãos e
exerce-o em um tempo específico determinado por lei.

P. 115
2. Espera-se que o(a) estudante mencione que a
imagem sugere um D. Pedro II com idade avançada,
cansado, desanimado e despreocupado com as
notícias e com o governo do país.
3. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que ela
era vista como alguém de caráter fraco, incompetente
e incapaz de governar.
B) Resposta individual. Espera-se que o(a) estudante
mencione que o fato de ser uma herdeira mulher fez
ganharem força os discursos e sentimentos machistas
e patriarcais diante da questão da sucessão de D.
Pedro II.

P. 116
4. A) Espera-se que o (a) estudante indique que não,
pois elas não podiam votar e não tinham total
autonomia sobre suas vidas.
B) Espera-se que o (a) estudante responda que
poucas pessoas votavam, o que não seria justo, pois,
assim, uma minoria decidiria a vida de muitas pessoas
que não tinham direito à participação política.

P. 118
5. Espera-se que o(a) estudante mencione a
precariedade, extrema pobreza e o sofrimento da vida
na ausência de recursos e na aridez.

P. 119
6. A) Espera-se que o(a) estudante responda que
sim; muitos perderam suas moradias, seus pertences
e sofreram violências físicas e emocionais.
B) Resposta individual, de acordo com a pesquisa do
estudante.

P. 121
8. Espera-se que o(a) estudante indique que podem
acontecer prejuízos econômicos e financeiros contra
marcas/empresas/pessoas, danos morais e psicológicos
a pessoas que podem ter reputações e relações sociais
destruídas. Para evitar, pode-se buscar informações de
fontes confiáveis (socialmente reconhecidas) e checá-las.

P. 122
9. Espera-se que o(a) estudante mencione que a ideia de
império esteja ligada à expansão e domínio sobre
territórios, povos e mercados, realizado por Estados,
sobretudo fora dos suas fronteiras originais.
10. Espera-se que o(a) estudante mencione o tédio, falta
de perspectiva, de condições sanitárias mínimas,
desespero, trabalho exaustivo e repetitivo etc.

P. 123
11. Espera-se que o(a) estudante mencione que o
capitalismo é um sistema político e econômico baseado
na propriedade privada dos meios de produção que
estruturam a busca do lucro, marcado pelo trabalho
assalariado e a preponderância dos mercados
competitivos. O socialismo pressupõe a propriedade
pública/coletiva dos meios de produção e distribuição de
bens e serviços, visando a construção de uma sociedade
igualitária. Já o comunismo é o sistema de organização
social e econômica sem classes sociais, com ausência de
Estado, baseado na propriedade comum dos meios de
produção.

P. 125
12. Resposta individual, dependendo da reflexão
realizada pelo(a) estudante. Espera-se que o(a)
estudante mencione que os fascistas, baseados na ideia
de “pureza racial”, tratavam os citados grupos como
radicalmente inferiores e dignos de desaparecimento.
Ainda hoje existem, em várias partes do mundo, pessoas
(minorias étnicas, religiosas ou representativas,
refugiados, imigrantes etc.) que recebem tratamento
parecido de governos, instituições ou grupos.

P. 120
7. A) Espera-se que o(a) estudante indique os castigos
físicos que os marinheiros recebiam.
B) Resposta individual, de acordo com a pesquisa do
(a) estudante.

P. 126
13. Espera-se que o(a) estudante indique que existem
violência física/ psicológica contra as mulheres e
crianças; detenção ou prisão sumária por parte dos
agentes do Estado; tortura em delegacias, cadeias,
comunidades pobres por agentes do Estado, ou em
propriedades privadas por agentes de segurança privada;
exposição de crianças e idosos a tratamentos
degradantes por responsáveis pelos seus cuidados etc.
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P. 127
14. Resposta individual, dependendo da pesquisa do(a)
estudante. Espera-se que o(a) estudante mencione que
Jorge Amado (1912-2001) foi um escritor baiano e um dos
maiores nomes da literatura do Brasil, com vasta obra
traduzida internacionalmente e muito adaptada para
teatro, cinema e televisão. Suas obras: Capitães da Areia,
Gabriela, cravo e canela, Dona Flor e seus dois maridos,
Tieta do agreste, dentre outros.

P. 128
15. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que o
“velho” era Getúlio Vargas.
B) Espera-se que o(a) estudante indique que Vargas já
havia sido presidente em outro período.
16. Resposta individual do(a) estudante.

P. 130
17. Espera-se que o(a) estudante mencione que o
presidencialismo é um sistema político em que o chefe de
governo e de Estado é o Presidente da República eleito.
No parlamentarismo, o chefe de governo é escolhido pelo
parlamento (poder legislativo). Plebiscito é uma escolha
pública realizada diretamente pela população sobre
assunto específico.
P. 131
18. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que não,
porque a concentração de poderes é nociva à democracia,
pois gera autoritarismos e impede a livre manifestação da
diversidade política e ideológica.
B) Espera-se que o(a) estudante indique que estado de
sítio é uma situação de exceção (temporária) que as
autoridades decretam em situações consideradas de
emergência, suspendendo, de forma transitória, os direitos
e garantias constitucionais. Habeas corpus é uma ação
jurídica em que um indivíduo tem sua liberdade e seu
direito de locomoção preservados diante de uma possível
acusação/prisão arbitrária.

P. 132
19. A) Espera-se que o(a) estudante aponte os seguintes versos: “Podem me prender / Podem me bater / Podem, até
deixar-me sem comer / Que eu não mudo de opinião”.
B) Resposta individual.

P. 133
20. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que o conceito de revolução está ligada à ideia de transformações
profundas nos elementos formadores de uma sociedade, situação ou relação.
21. Resposta individual, de acordo com a escolha e com a pesquisa do(a) estudante.

P. 135
22. Espera-se que o(a) estudante aponte que Afoxé é
uma manifestação da cultura afro-brasileira (com
raízes no povo iorubá) que se caracteriza por cortejo
público, entoação de cantos, dança e utilização de
instrumentos musicais específicos. Um deles é
também chamado de afoxé.
23. A) Espera-se que o(a) estudante responda que
sim, já que no mapa prevalecem as cores referentes
ao período da Guerra Fria (do verde, em 1950-1959
até o vermelho, 1980-1989).
B) Espera-se que o(a) estudante aponte dois dos
países a seguir: Angola, Moçambique, Guiné Bissau,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, entre 1970 e
1979.

P. 136
24. Espera-se que o(a) estudante aponte que existem
duas usinas no Brasil, ambas na cidade de Angra dos
Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro (Angra 1 e
Angra 2).

P. 138
25. Espera-se que o(a) estudante responda que todos
esses crimes foram perdoados pela Lei da Anistia, de
1979, mas que o ideal seria que os criminosos fossem
processados e punidos, já que são crimes que violam
os direitos humanos (amparados pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da qual o
Brasil é signatário).

P. 139
26. A) Resposta individual. Espera-se que o(a)
estudante considere que o Brasil é um país que
registra altos índices de desrespeitos aos direitos
humanos básicos.
B) Resposta individual.
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1. A) Espera-se que o(a) estudante indique 380 anos
aproximadamente.
B) Espera-se que o(a) estudante mencione que é uma
forma de governo em que o chefe de Estado é um
monarca que chega ao poder através de herança e
exerce-o de maneira vitalícia.
C) Espera-se que o(a) estudante mencione que é uma
forma de governo em que o chefe de Estado chega ao
poder através de eleições com o voto dos cidadãos e
exerce-o em um tempo específico determinado por lei.

P. 115
2. Espera-se que o(a) estudante mencione que a
imagem sugere um D. Pedro II com idade avançada,
cansado, desanimado e despreocupado com as
notícias e com o governo do país.
3. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que ela
era vista como alguém de caráter fraco, incompetente
e incapaz de governar.
B) Resposta individual. Espera-se que o(a) estudante
mencione que o fato de ser uma herdeira mulher fez
ganharem força os discursos e sentimentos machistas
e patriarcais diante da questão da sucessão de D.
Pedro II.

P. 116
4. A) Espera-se que o (a) estudante indique que não,
pois elas não podiam votar e não tinham total
autonomia sobre suas vidas.
B) Espera-se que o (a) estudante responda que
poucas pessoas votavam, o que não seria justo, pois,
assim, uma minoria decidiria a vida de muitas pessoas
que não tinham direito à participação política.

P. 118
5. Espera-se que o(a) estudante mencione a
precariedade, extrema pobreza e o sofrimento da vida
na ausência de recursos e na aridez.

P. 119
6. A) Espera-se que o(a) estudante responda que
sim; muitos perderam suas moradias, seus pertences
e sofreram violências físicas e emocionais.
B) Resposta individual, de acordo com a pesquisa do
estudante.

P. 121
8. Espera-se que o(a) estudante indique que podem
acontecer prejuízos econômicos e financeiros contra
marcas/empresas/pessoas, danos morais e psicológicos
a pessoas que podem ter reputações e relações sociais
destruídas. Para evitar, pode-se buscar informações de
fontes confiáveis (socialmente reconhecidas) e checá-las.

P. 122
9. Espera-se que o(a) estudante mencione que a ideia de
império esteja ligada à expansão e domínio sobre
territórios, povos e mercados, realizado por Estados,
sobretudo fora dos suas fronteiras originais.
10. Espera-se que o(a) estudante mencione o tédio, falta
de perspectiva, de condições sanitárias mínimas,
desespero, trabalho exaustivo e repetitivo etc.

P. 123
11. Espera-se que o(a) estudante mencione que o
capitalismo é um sistema político e econômico baseado
na propriedade privada dos meios de produção que
estruturam a busca do lucro, marcado pelo trabalho
assalariado e a preponderância dos mercados
competitivos. O socialismo pressupõe a propriedade
pública/coletiva dos meios de produção e distribuição de
bens e serviços, visando a construção de uma sociedade
igualitária. Já o comunismo é o sistema de organização
social e econômica sem classes sociais, com ausência de
Estado, baseado na propriedade comum dos meios de
produção.

P. 125
12. Resposta individual, dependendo da reflexão
realizada pelo(a) estudante. Espera-se que o(a)
estudante mencione que os fascistas, baseados na ideia
de “pureza racial”, tratavam os citados grupos como
radicalmente inferiores e dignos de desaparecimento.
Ainda hoje existem, em várias partes do mundo, pessoas
(minorias étnicas, religiosas ou representativas,
refugiados, imigrantes etc.) que recebem tratamento
parecido de governos, instituições ou grupos.

P. 120
7. A) Espera-se que o(a) estudante indique os castigos
físicos que os marinheiros recebiam.
B) Resposta individual, de acordo com a pesquisa do
(a) estudante.

P. 126
13. Espera-se que o(a) estudante indique que existem
violência física/ psicológica contra as mulheres e
crianças; detenção ou prisão sumária por parte dos
agentes do Estado; tortura em delegacias, cadeias,
comunidades pobres por agentes do Estado, ou em
propriedades privadas por agentes de segurança privada;
exposição de crianças e idosos a tratamentos
degradantes por responsáveis pelos seus cuidados etc.
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P. 127
14. Resposta individual, dependendo da pesquisa do(a)
estudante. Espera-se que o(a) estudante mencione que
Jorge Amado (1912-2001) foi um escritor baiano e um dos
maiores nomes da literatura do Brasil, com vasta obra
traduzida internacionalmente e muito adaptada para
teatro, cinema e televisão. Suas obras: Capitães da Areia,
Gabriela, cravo e canela, Dona Flor e seus dois maridos,
Tieta do agreste, dentre outros.

P. 128
15. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que o
“velho” era Getúlio Vargas.
B) Espera-se que o(a) estudante indique que Vargas já
havia sido presidente em outro período.
16. Resposta individual do(a) estudante.

P. 130
17. Espera-se que o(a) estudante mencione que o
presidencialismo é um sistema político em que o chefe de
governo e de Estado é o Presidente da República eleito.
No parlamentarismo, o chefe de governo é escolhido pelo
parlamento (poder legislativo). Plebiscito é uma escolha
pública realizada diretamente pela população sobre
assunto específico.
P. 131
18. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que não,
porque a concentração de poderes é nociva à democracia,
pois gera autoritarismos e impede a livre manifestação da
diversidade política e ideológica.
B) Espera-se que o(a) estudante indique que estado de
sítio é uma situação de exceção (temporária) que as
autoridades decretam em situações consideradas de
emergência, suspendendo, de forma transitória, os direitos
e garantias constitucionais. Habeas corpus é uma ação
jurídica em que um indivíduo tem sua liberdade e seu
direito de locomoção preservados diante de uma possível
acusação/prisão arbitrária.

P. 132
19. A) Espera-se que o(a) estudante aponte os seguintes versos: “Podem me prender / Podem me bater / Podem, até
deixar-me sem comer / Que eu não mudo de opinião”.
B) Resposta individual.

P. 1344
20. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que o conceito de revolução está ligada à ideia de transformações
profundas nos elementos formadores de uma sociedade, situação ou relação.
21. Resposta individual, de acordo com a escolha e com a pesquisa do(a) estudante.

P. 135
22. Espera-se que o(a) estudante aponte que Afoxé é
uma manifestação da cultura afro-brasileira (com
raízes no povo iorubá) que se caracteriza por cortejo
público, entoação de cantos, dança e utilização de
instrumentos musicais específicos. Um deles é
também chamado de afoxé.
23. A) Espera-se que o(a) estudante responda que
sim, já que no mapa prevalecem as cores referentes
ao período da Guerra Fria (do verde, em 1950-1959
até o vermelho, 1980-1989).
B) Espera-se que o(a) estudante aponte dois dos
países a seguir: Angola, Moçambique, Guiné Bissau,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, entre 1970 e
1979.

P. 136
24. Espera-se que o(a) estudante aponte que existem
duas usinas no Brasil, ambas na cidade de Angra dos
Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro (Angra 1 e
Angra 2).

P. 1377
25. Espera-se que o(a) estudante responda que todos
esses crimes foram perdoados pela Lei da Anistia, de
1979, mas que o ideal seria que os criminosos fossem
processados e punidos, já que são crimes que violam
os direitos humanos (amparados pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da qual o
Brasil é signatário).

P. 139
26. A) Resposta individual. Espera-se que o(a)
estudante considere que o Brasil é um país que
registra altos índices de desrespeitos aos direitos
humanos básicos.
B) Resposta individual.
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1. A) Espera-se que o(a) estudante indique 380 anos
aproximadamente.
B) Espera-se que o(a) estudante mencione que é uma
forma de governo em que o chefe de Estado é um
monarca que chega ao poder através de herança e
exerce-o de maneira vitalícia.
C) Espera-se que o(a) estudante mencione que é uma
forma de governo em que o chefe de Estado chega ao
poder através de eleições com o voto dos cidadãos e
exerce-o em um tempo específico determinado por lei.

P. 115
2. Espera-se que o(a) estudante mencione que a
imagem sugere um D. Pedro II com idade avançada,
cansado, desanimado e despreocupado com as
notícias e com o governo do país.
3. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que ela
era vista como alguém de caráter fraco, incompetente
e incapaz de governar.
B) Resposta individual. Espera-se que o(a) estudante
mencione que o fato de ser uma herdeira mulher fez
ganharem força os discursos e sentimentos machistas
e patriarcais diante da questão da sucessão de D.
Pedro II.

P. 116
4. A) Espera-se que o (a) estudante indique que não,
pois elas não podiam votar e não tinham total
autonomia sobre suas vidas.
B) Espera-se que o (a) estudante responda que
poucas pessoas votavam, o que não seria justo, pois,
assim, uma minoria decidiria a vida de muitas pessoas
que não tinham direito à participação política.

P. 118
5. Espera-se que o(a) estudante mencione a
precariedade, extrema pobreza e o sofrimento da vida
na ausência de recursos e na aridez.

P. 119
6. A) Espera-se que o(a) estudante responda que
sim; muitos perderam suas moradias, seus pertences
e sofreram violências físicas e emocionais.
B) Resposta individual, de acordo com a pesquisa do
estudante.

P. 121
8. Espera-se que o(a) estudante indique que podem
acontecer prejuízos econômicos e financeiros contra
marcas/empresas/pessoas, danos morais e psicológicos
a pessoas que podem ter reputações e relações sociais
destruídas. Para evitar, pode-se buscar informações de
fontes confiáveis (socialmente reconhecidas) e checá-las.

P. 122
9. Espera-se que o(a) estudante mencione que a ideia de
império esteja ligada à expansão e domínio sobre
territórios, povos e mercados, realizado por Estados,
sobretudo fora dos suas fronteiras originais.
10. Espera-se que o(a) estudante mencione o tédio, falta
de perspectiva, de condições sanitárias mínimas,
desespero, trabalho exaustivo e repetitivo etc.

P. 123
11. Espera-se que o(a) estudante mencione que o
capitalismo é um sistema político e econômico baseado
na propriedade privada dos meios de produção que
estruturam a busca do lucro, marcado pelo trabalho
assalariado e a preponderância dos mercados
competitivos. O socialismo pressupõe a propriedade
pública/coletiva dos meios de produção e distribuição de
bens e serviços, visando a construção de uma sociedade
igualitária. Já o comunismo é o sistema de organização
social e econômica sem classes sociais, com ausência de
Estado, baseado na propriedade comum dos meios de
produção.

P. 125
12. Resposta individual, dependendo da reflexão
realizada pelo(a) estudante. Espera-se que o(a)
estudante mencione que os fascistas, baseados na ideia
de “pureza racial”, tratavam os citados grupos como
radicalmente inferiores e dignos de desaparecimento.
Ainda hoje existem, em várias partes do mundo, pessoas
(minorias étnicas, religiosas ou representativas,
refugiados, imigrantes etc.) que recebem tratamento
parecido de governos, instituições ou grupos.

P. 120
7. A) Espera-se que o(a) estudante indique os castigos
físicos que os marinheiros recebiam.
B) Resposta individual, de acordo com a pesquisa do
(a) estudante.

P. 126
13. Espera-se que o(a) estudante indique que existem
violência física/ psicológica contra as mulheres e
crianças; detenção ou prisão sumária por parte dos
agentes do Estado; tortura em delegacias, cadeias,
comunidades pobres por agentes do Estado, ou em
propriedades privadas por agentes de segurança privada;
exposição de crianças e idosos a tratamentos
degradantes por responsáveis pelos seus cuidados etc.
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P. 127
14. Resposta individual, dependendo da pesquisa do(a)
estudante. Espera-se que o(a) estudante mencione que
Jorge Amado (1912-2001) foi um escritor baiano e um dos
maiores nomes da literatura do Brasil, com vasta obra
traduzida internacionalmente e muito adaptada para
teatro, cinema e televisão. Suas obras: Capitães da Areia,
Gabriela, cravo e canela, Dona Flor e seus dois maridos,
Tieta do agreste, dentre outros.

P. 128
15. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que o
“velho” era Getúlio Vargas.
B) Espera-se que o(a) estudante indique que Vargas já
havia sido presidente em outro período.
16. Resposta individual do(a) estudante.

P. 130
17. Espera-se que o(a) estudante mencione que o
presidencialismo é um sistema político em que o chefe de
governo e de Estado é o Presidente da República eleito.
No parlamentarismo, o chefe de governo é escolhido pelo
parlamento (poder legislativo). Plebiscito é uma escolha
pública realizada diretamente pela população sobre
assunto específico.
P. 131
18. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que não,
porque a concentração de poderes é nociva à democracia,
pois gera autoritarismos e impede a livre manifestação da
diversidade política e ideológica.
B) Espera-se que o(a) estudante indique que estado de
sítio é uma situação de exceção (temporária) que as
autoridades decretam em situações consideradas de
emergência, suspendendo, de forma transitória, os direitos
e garantias constitucionais. Habeas corpus é uma ação
jurídica em que um indivíduo tem sua liberdade e seu
direito de locomoção preservados diante de uma possível
acusação/prisão arbitrária.

P. 132
19. A) Espera-se que o(a) estudante aponte os seguintes versos: “Podem me prender / Podem me bater / Podem, até
deixar-me sem comer / Que eu não mudo de opinião”.
B) Resposta individual.

P. 133
20. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que o conceito de revolução está ligada à ideia de transformações
profundas nos elementos formadores de uma sociedade, situação ou relação.
21. Resposta individual, de acordo com a escolha e com a pesquisa do(a) estudante.

P. 135
22. Espera-se que o(a) estudante aponte que Afoxé é
uma manifestação da cultura afro-brasileira (com
raízes no povo iorubá) que se caracteriza por cortejo
público, entoação de cantos, dança e utilização de
instrumentos musicais específicos. Um deles é
também chamado de afoxé.
23. A) Espera-se que o(a) estudante responda que
sim, já que no mapa prevalecem as cores referentes
ao período da Guerra Fria (do verde, em 1950-1959
até o vermelho, 1980-1989).
B) Espera-se que o(a) estudante aponte dois dos
países a seguir: Angola, Moçambique, Guiné Bissau,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, entre 1970 e
1979.

P. 136
24. Espera-se que o(a) estudante aponte que existem
duas usinas no Brasil, ambas na cidade de Angra dos
Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro (Angra 1 e
Angra 2).

P. 138
25. Espera-se que o(a) estudante responda que todos
esses crimes foram perdoados pela Lei da Anistia, de
1979, mas que o ideal seria que os criminosos fossem
processados e punidos, já que são crimes que violam
os direitos humanos (amparados pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da qual o
Brasil é signatário).

P. 139
26. A) Resposta individual. Espera-se que o(a)
estudante considere que o Brasil é um país que
registra altos índices de desrespeitos aos direitos
humanos básicos.
B) Resposta individual.
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P. 114
1. A) Espera-se que o(a) estudante indique 380 anos
aproximadamente.
B) Espera-se que o(a) estudante mencione que é uma
forma de governo em que o chefe de Estado é um
monarca que chega ao poder através de herança e
exerce-o de maneira vitalícia.
C) Espera-se que o(a) estudante mencione que é uma
forma de governo em que o chefe de Estado chega ao
poder através de eleições com o voto dos cidadãos e
exerce-o em um tempo específico determinado por lei.

P. 115
2. Espera-se que o(a) estudante mencione que a
imagem sugere um D. Pedro II com idade avançada,
cansado, desanimado e despreocupado com as
notícias e com o governo do país.
3. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que ela
era vista como alguém de caráter fraco, incompetente
e incapaz de governar.
B) Resposta individual. Espera-se que o(a) estudante
mencione que o fato de ser uma herdeira mulher fez
ganharem força os discursos e sentimentos machistas
e patriarcais diante da questão da sucessão de D.
Pedro II.

P. 116
4. A) Espera-se que o (a) estudante indique que não,
pois elas não podiam votar e não tinham total
autonomia sobre suas vidas.
B) Espera-se que o (a) estudante responda que
poucas pessoas votavam, o que não seria justo, pois,
assim, uma minoria decidiria a vida de muitas pessoas
que não tinham direito à participação política.

P. 118
5. Espera-se que o(a) estudante mencione a
precariedade, extrema pobreza e o sofrimento da vida
na ausência de recursos e na aridez.

P. 119
6. A) Espera-se que o(a) estudante responda que
sim; muitos perderam suas moradias, seus pertences
e sofreram violências físicas e emocionais.
B) Resposta individual, de acordo com a pesquisa do
estudante.

P. 121
8. Espera-se que o(a) estudante indique que podem
acontecer prejuízos econômicos e financeiros contra
marcas/empresas/pessoas, danos morais e psicológicos
a pessoas que podem ter reputações e relações sociais
destruídas. Para evitar, pode-se buscar informações de
fontes confiáveis (socialmente reconhecidas) e checá-las.

P. 122
9. Espera-se que o(a) estudante mencione que a ideia de
império esteja ligada à expansão e domínio sobre
territórios, povos e mercados, realizado por Estados,
sobretudo fora dos suas fronteiras originais.
10. Espera-se que o(a) estudante mencione o tédio, falta
de perspectiva, de condições sanitárias mínimas,
desespero, trabalho exaustivo e repetitivo etc.

P. 123
11. Espera-se que o(a) estudante mencione que o
capitalismo é um sistema político e econômico baseado
na propriedade privada dos meios de produção que
estruturam a busca do lucro, marcado pelo trabalho
assalariado e a preponderância dos mercados
competitivos. O socialismo pressupõe a propriedade
pública/coletiva dos meios de produção e distribuição de
bens e serviços, visando a construção de uma sociedade
igualitária. Já o comunismo é o sistema de organização
social e econômica sem classes sociais, com ausência de
Estado, baseado na propriedade comum dos meios de
produção.

P. 125
12. Resposta individual, dependendo da reflexão
realizada pelo(a) estudante. Espera-se que o(a)
estudante mencione que os fascistas, baseados na ideia
de “pureza racial”, tratavam os citados grupos como
radicalmente inferiores e dignos de desaparecimento.
Ainda hoje existem, em várias partes do mundo, pessoas
(minorias étnicas, religiosas ou representativas,
refugiados, imigrantes etc.) que recebem tratamento
parecido de governos, instituições ou grupos.

P. 120
7. A) Espera-se que o(a) estudante indique os castigos
físicos que os marinheiros recebiam.
B) Resposta individual, de acordo com a pesquisa do
(a) estudante.

P. 126
13. Espera-se que o(a) estudante indique que existem
violência física/ psicológica contra as mulheres e
crianças; detenção ou prisão sumária por parte dos
agentes do Estado; tortura em delegacias, cadeias,
comunidades pobres por agentes do Estado, ou em
propriedades privadas por agentes de segurança privada;
exposição de crianças e idosos a tratamentos
degradantes por responsáveis pelos seus cuidados etc.
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P. 127
14. Resposta individual, dependendo da pesquisa do(a)
estudante. Espera-se que o(a) estudante mencione que
Jorge Amado (1912-2001) foi um escritor baiano e um dos
maiores nomes da literatura do Brasil, com vasta obra
traduzida internacionalmente e muito adaptada para
teatro, cinema e televisão. Suas obras: Capitães da Areia,
Gabriela, cravo e canela, Dona Flor e seus dois maridos,
Tieta do agreste, dentre outros.

P. 128
15. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que o
“velho” era Getúlio Vargas.
B) Espera-se que o(a) estudante indique que Vargas já
havia sido presidente em outro período.
16. Resposta individual do(a) estudante.

P. 130
17. Espera-se que o(a) estudante mencione que o
presidencialismo é um sistema político em que o chefe de
governo e de Estado é o Presidente da República eleito.
No parlamentarismo, o chefe de governo é escolhido pelo
parlamento (poder legislativo). Plebiscito é uma escolha
pública realizada diretamente pela população sobre
assunto específico.
P. 131
18. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que não,
porque a concentração de poderes é nociva à democracia,
pois gera autoritarismos e impede a livre manifestação da
diversidade política e ideológica.
B) Espera-se que o(a) estudante indique que estado de
sítio é uma situação de exceção (temporária) que as
autoridades decretam em situações consideradas de
emergência, suspendendo, de forma transitória, os direitos
e garantias constitucionais. Habeas corpus é uma ação
jurídica em que um indivíduo tem sua liberdade e seu
direito de locomoção preservados diante de uma possível
acusação/prisão arbitrária.

P. 132
19. A) Espera-se que o(a) estudante aponte os seguintes versos: “Podem me prender / Podem me bater / Podem, até
deixar-me sem comer / Que eu não mudo de opinião”.
B) Resposta individual.

P. 1344
20. A) Espera-se que o(a) estudante mencione que o conceito de revolução está ligada à ideia de transformações
profundas nos elementos formadores de uma sociedade, situação ou relação.
21. Resposta individual, de acordo com a escolha e com a pesquisa do(a) estudante.

P. 135
22. Espera-se que o(a) estudante aponte que Afoxé é
uma manifestação da cultura afro-brasileira (com
raízes no povo iorubá) que se caracteriza por cortejo
público, entoação de cantos, dança e utilização de
instrumentos musicais específicos. Um deles é
também chamado de afoxé.
23. A) Espera-se que o(a) estudante responda que
sim, já que no mapa prevalecem as cores referentes
ao período da Guerra Fria (do verde, em 1950-1959
até o vermelho, 1980-1989).
B) Espera-se que o(a) estudante aponte dois dos
países a seguir: Angola, Moçambique, Guiné Bissau,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, entre 1970 e
1979.

P. 136
24. Espera-se que o(a) estudante aponte que existem
duas usinas no Brasil, ambas na cidade de Angra dos
Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro (Angra 1 e
Angra 2).

P. 1377
25. Espera-se que o(a) estudante responda que todos
esses crimes foram perdoados pela Lei da Anistia, de
1979, mas que o ideal seria que os criminosos fossem
processados e punidos, já que são crimes que violam
os direitos humanos (amparados pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da qual o
Brasil é signatário).

P. 139
26. A) Resposta individual. Espera-se que o(a)
estudante considere que o Brasil é um país que
registra altos índices de desrespeitos aos direitos
humanos básicos.
B) Resposta individual.

MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   155MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   155 23/07/2021   17:30:3623/07/2021   17:30:36



Clique para 
assistir à 

videoaula.

Clique para 
assistir à 

videoaula.

MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   156MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   156 23/07/2021   17:30:3623/07/2021   17:30:36



Clique para 
assistir à 

videoaula.

Clique para 
assistir à 

videoaula.

MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   157MaterialRioeduca_2SEMESTRE_9ºAno_23_Jul_16_20.indd   157 23/07/2021   17:30:3623/07/2021   17:30:36



Você já se autoavaliou? Sabe o que é ?
Neste espaço você poderá refletir sobre a forma como se relaciona 

com atividades e compromissos na sua aprendizagem.
O(A) seu (sua) professor(a) vai combinar com você o momento de 

reflexão e análise.

3ºB 4ºB 3ºB 4ºB 3ºB 4ºB
1 Realizei as atividades propostas pelos(as) professores(as)?
2 Realizei atividades todos os dias?
3 Me dediquei para fazer as atividades do melhor modo possível?

4 Cumpri os prazos de entrega das atividades?
5 Entendo as explicações dos(as) professores(as)?

6 Procurei resolver minhas dúvidas, fazendo perguntas para 
o(s) professor (es) e/ou colegas?

7 Utilizei outros materiais além do Material Rioeduca?

8 Acessei o aplicativo Rioeduca em Casa?

9 Assisti às videoaulas do Rioeduca na TV?

10 Pedi ajuda a outra pessoa?

Registre aqui como você pretende melhorar os pontos que identificou como fragilidades.

Autoavaliação
A autoavaliação é proposta para ajudar você a ser, cada vez mais, o protagonista da sua aprendizagem.

   A cada pergunta, se questione, pare para pensar sobre o seu comportamento e o seu caminhar nos estudos. Isso, com 

certeza, representa um passo importante para você construir mais autonomia e autoconhecimento.

O autoconhecimento é necessário para delimitarmos nossos objetivos. Quem pensa sobre si mesmo é capaz de se 

planejar e agir para conquistar o que deseja.

"Para que serve o autoconhecimento?

Para que eu ganhe potência, vitalidade, energia, competência no exercício da minha existência.”

CORTELLA, Mario Sérgio. A sorte segue a coragem. São Paulo: Planeta, 2018.

DICAS PARA 
NÃO ESQUECER

DE OLHO NO TEMPO

PONTOS IMPORTANTES
PARA PESQUISAREste é um espaço de 

anotações criado para 
você, estudante! A

cada bimestre, 
registre. Essa é uma 
importante função da 
escrita. Ao registrar, 
nos organizamos. 

Bom estudo!

QR CODE
De acesso a página 
caso deseje realizar

novos registros.

Data Atividade Entregue

PÁGINAS DESTE MATERIAL
RIOEDUCA PARA REVER

MATERIAL EXTRA 
PARA CONSULTA

DÚVIDAS
(PARA BUSCAR AJUDA)
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