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Caro aluno e familiares,  

 Estamos vivenciando uma situação atípica em nossa 

sociedade. Tendo em vista a pandemia do COVID-19, o 

Novo Coronavírus, estamos vivendo um período de 

recomendação de isolamento social, na tentativa de conter 

os avanços dessa doença, para assim, preservarmos a 

saúde e bem estar da população.   

Seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde), do Ministério da 

Saúde, da Secretária de Saúde do Estado de Minas Gerais, do Conselho Nacional de Educação e 

da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), as aulas da rede municipal 

de educação de Coronel Pacheco estão suspensas por tempo indeterminado. 

Porém, isso não significa que você aluno não poderá 

estudar! Preocupados com a sua educação e em acordo 

com as recomendações legais (LDB Nº 9394/96, Artigo 32, 

§4), a equipe pedagógica da nossa escola desenvolveu 

esse material para que em casa você possa estudar.  

Essa é uma estratégia preliminar para garantir que as 

nossas crianças possam seguir estudando, mesmo com essa situação de calamidade ao qual nos 

encontramos. 

Essas atividades serão avaliadas por nossos professores e assim que pudermos retornar e 

dar seguimento as nossas atividades presenciais escolares a Secretaria Municipal de Educação 

comunicará a todos. 

Equipe pedagógica. 

Delianni Alves (Secretária de Educação) 

Raquel Vianelo Sell e Siliane Medeiros (Direção e vice-direção) 

Thaís Ribeiro (Supervisão Pedagógica) 

Professores: 

 
Fernando Rodrigues 
Eduardo Oliveira 
Emerson Dornellas 
Rosana Sodré 
Simone Ferreira 
Vera Alvim 

Sandra Souza 
Vander Castro 
Andrea Cristina 
Thiago Lanzzoni 
Vanessa Aparecida 
Conceição Aparecida Azevedo 
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Caro aluno,  

 

As atividades devem ser realizadas na própria apostila ou, caso queira, poderá realizá-las 

respondendo em uma folha à parte para ser entregue, posteriormente, a cada professor. Nesse 

caso, é preciso que seja discriminada a disciplina e a aula correspondente a cada atividade. 

Bons estudos! 

 

 

 

ATENÇÃO! 

Esta apostila foi produzida pela equipe pedagógica com o objetivo exclusivo de atender a 

demanda educacional dos nossos alunos neste momento tão difícil. Portanto, não tire 

fotos, compartilhe ou publique o conteúdo deste material em redes sociais. Caso queira 

tirar alguma dúvida ou esclarecer algum ponto, entre em contato com a secretária de educação 

do município. 
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LÍNGUA INGLESA 

Aula 1  

 

Conteúdo: CARDINAL NUMBERS (0 to 1.000.000.000) 

 

● Nas aulas anteriores aprendemos os números em inglês de 0 até 100. 

Utilizando a mesma regra apresentada pelo professor em sala, agora 

veremos os números até 1.000.000.000. 

Atente-se à tabela abaixo: 

 
 

EXERCISE 

 

1. Escreva os números em inglês por extenso, como nos exemplos. 

EXAMPLES:  

89 - eight nine 

189 - one hundred and eight-nine 

1289 - one thousand, two hundred and eight-nine. 

 

A) 15         _______________________________________________________ 

B) 150      ________________________________________________________ 

C) 1350   ________________________________________________________ 

D) 1.000.001______________________________________________________ 

E) 689         ______________________________________________________ 

F) 9.412 _________________________________________________________ 

G) 13       ________________________________________________________ 

H) 608___________________________________________________________ 

I) 9.876 _________________________________________________________ 
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J) 10.543 ________________________________________________________ 

K) 100.020_______________________________________________________ 

L) 1.000.000.000__________________________________________________ 

M) 980.000   ______________________________________________________ 

 

Aula 2  

 

Conteúdo: ORDINAL NUMBERS  

 

ORDINAL NUMBERS 

 

Os ordinal numbers (números ordinais) são números utilizados para indicar 

ordem ou hierarquia relativamente a uma sequência. 

No inglês, a formação dos números ordinais é diferente da formação dos 

ordinais em português: apenas o último número é escrito sob a forma ordinal. 

Todos os outros números são utilizados sob a forma de números cardinais 

em inglês. 

Exemplos: 

● 23rd - twenty-third 

● 135th - a/one hundred thirty-fifth 

● 1.234th - a/one thousand two hundred thirty-fourth 

 

Nota: quando escrevemos estas palavras, acrescentamos st, nd, rd ou th 
à cifra (ou número). 

Exemplo:

first ---> 1st 

second ---> 2nd 

third  ---> 3rd 

tenth ---> 10th

 

● Consulte a tabela abaixo para saber como escrever os números ordinais em 

inglês. 
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EXERCISES: 

 

1. Escreva por extenso os ordinal numbers: 

A) 90th    _________________________________________________________ 

B) 91st   __________________________________________________________ 

C) 92nd  __________________________________________________________ 

D) 93rd  __________________________________________________________ 

E) 134th__________________________________________________________ 

F) 1st     __________________________________________________________ 

G) 19th   __________________________________________________________ 

H) 1.019th_________________________________________________________ 

I) 20th     _________________________________________________________ 

J) 22nd    _________________________________________________________ 

K) 33rd    _________________________________________________________ 

L) 414th  _________________________________________________________ 

M) 505th __________________________________________________________ 

 

2. Transforme os Cardinal numbers em Ordinal Numbers acrescentando st, nd, rd 

ou th. 

A) 76 - seventy-six 

___________________________________________________________ 

B) 128 - one hundred twenty-eight 

_______________________________________________ 

C) 135 - one hundred thirty-

five__________________________________________________ 

D) 1000 - one thousand 

________________________________________________________ 

E) 997 - Nine hundred ninety-seven 

______________________________________________ 

F) 985 - Nine hundred eighty-five 

________________________________________________ 

G) 892 - Eight hundred ninety-two 

________________________________________________ 

H) 761 - Seven hundred sixty-one 

________________________________________________ 

I) 680 - Six hundred eighty 

_____________________________________________________ 

J) 633 - Six hundred thirty-three 

_________________________________________________ 

K) 504 - Five hundred four 

_____________________________________________________ 

L) 400 - Four hundred 

_________________________________________________________ 

M) 359 - Three hundred fifty-nine 

________________________________________________ 

N) 310 - Three hundred ten 

_____________________________________________________ 
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O) 211 - two hundred eleven 

____________________________________________________ 

P) 112 - one hundred twelve 

____________________________________________________ 

Q) 20 - twenty 

____________________________________________________________ 

R) 1 - one 

____________________________________________________________ 

 

Aula 3  

 

Conteúdo: TEXTUAL GENRE: INFOGRAPHIC 

 

 

 

 

 

Em conjunto com a evolução tecnológica, nós, seres sociais, estamos inseridos em uma 

movimentação extremamente dinâmica, que exige, cada vez mais, maior competência na 

capacidade de leitura e apresentação de conhecimento crítico em relação aos diversos assuntos 

que circulam em nosso dia a dia. Essa é uma das razões pelas quais estamos conectados, o 

tempo todo, a um dispositivo que nos permite acessar informações e nos expressarmos a 

respeito dos acontecimentos em nossa sociedade. 

É a partir desse novo modo de vida que o gênero textual infográfico ganha prestígio. 

Muito utilizado pela mídia jornalística, é unânime que esse gênero é um recurso eficaz, visto que 

torna o assunto fácil, de forma rápida e dinâmica, de ser compreendido. 

Veja os INFOGRAPHICS abaixo que trazem os títulos “57% de todos os adolescentes têm feito 

amigos online” e “Mais da metade dos textos adolescentes com amigos diariamente”: 

 



8                                                                                                        Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco 

 8 

 

Este relatório explora os novos contornos da amizade na era digital. Abrange os resultados 

de uma pesquisa nacional de adolescentes de 13 a 17 anos; ao longo do relatório, a palavra 

"adolescentes" refere-se àqueles nessa faixa etária, a menos que especificado de outra forma. A 

pesquisa foi realizada on-line de 25 de setembro a 9 de outubro de 2014 e 10 de fevereiro a 16 de 

março de 2015, e 16 grupos focais on-line e pessoalmente com adolescentes foram realizados 

em abril de 2014 e novembro de 2014. 

 

EXERCISES: 

 

1. Use o apoio de um dicionário ou da internet para interpretar os textos e escreva uma frase 

em português que retrata uma informação apresentada nos gráficos acima: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Leia e depois responda: 
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A) Qual é o maior e o menor meio frequente de contato entre adolescentes no infográfico do 

exercício 2? 

MOST - mais:______________________________________________________ 

LEAST - menos: ___________________________________________________ 

 

B) Esse gráfico poderia ser muito diferente se analisasse os adolescentes que o rodeiam. 

Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C) De que forma os jovens menos se comunicam aos 14 anos? 

____________________________________________________________________________ 

 

D) Mais da metade dos adolescentes preferem se comunicar de que maneira? 

____________________________________________________________________________ 

 

E) Menos de 30% dos adolescentes de 16 anos se comunicam de quais formas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Aula 4  

 

Conteúdo: TEXTUAL GENRE: INFOGRAPHIC 

 

Leia o infographic que mostra uma confiança instável na era dos coronavírus - em quem os 

americanos confiam nos fatos do COVID-19? 
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 10 

 
 

EXERCISE: 

 

1. Após ler e interpretar o INFOGRAPHIC acima, complete com as informações em 

português: 

 

“Um em cada ____________ americanos confia nos Centros de Controle de Doenças pelos fatos 

da pandemia de coronavírus e 43% confia na 

_____________________________________________________. Mas há um enorme déficit de 

confiança quando se trata de confiar no _________________ Donald Trump sobre os fatos 

relacionados à __________________________________, segundo uma pesquisa da 

_____________________________________________ e do The Hollywood Reporter. Entre os 

dias _______ e _______ de ___________________ de 2020, foram entrevistados _________ 

adultos nos ___________________________________ sobre a pandemia de coronavírus e suas 
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perspectivas sobre a credibilidade das informações da mídia e dos líderes políticos. Para 

notícias sobre a pandemia, apenas um em cada ______________________ americanos 

acreditava no presidente e 18% acreditavam no _________________________________ Mike 

Pence.” 

 

2. Escreva um pequeno parágrafo em português abordando os meios que os americanos 

menos confiam para ter informações sobre a Covid-19. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ENSINO RELIGIOSO 

Aula 1  

 

Conteúdo: As religiões 

Texto 1: Religião de costume ou religião de escolha?  

Observa-se, hoje, uma grande valorização das diferentes culturas e formas de 

manifestação do humano. Vêm se ampliando, também, o reconhecimento e o respeito pelas 

diferentes religiões e suas maneiras de vivenciarem e de se relacionarem com o Supremo e o 

Transcendente. Esse reconhecimento e valorização da diversidade religiosa têm possibilitado um 

questionamento maior em relação à liberdade religiosa e à consequente escolha. 

Segundo a Constituição brasileira, cada indivíduo tem direito à livre escolha de sua religião. 

Como é entendido, o respeito pela denominação religiosa e o poder religioso sobre os sujeitos 

são influências que interferem na liberdade religiosa de cada um. Esta liberdade se vê vinculada a 

uma série de preceitos e doutrinas. Muitos desses sujeitos ainda não sabem como lidar com isso. 

  Estudos atuais sobre os fenômenos religiosos têm fortalecido o conhecimento e o 

reconhecimento das diferentes religiões. Esses estudos têm apresentado uma reflexão mais clara 

e de muito respeito para com a identidade religiosa de cada sujeito. O surgimento de novas 

religiões, o pluralismo religioso, a presença pública das religiões na sociedade vem contribuindo 

para o livre arbítrio, compreendendo melhor até mesmo os que se dizem sem religião. 

 

 Entre a herança e a liberdade 

  Sabe-se que, apesar de predominar a religião de costume, no Brasil, existem religiões que 

primam pelo ato da escolha. Encontram-se, sobretudo, hoje, denominações religiosas que criam 

seus filhos em meio a uma liberdade muito tranquila, possibilitando uma escolha e opção 

desejada. Conforme Reginaldo Prandi a religião que se professa hoje já não é aquela na qual se 

nasce, mas a que se escolhe. A religião que alguém elege para si, hoje, escolhida de uma plural 

idade em permanente expansão, também não é necessariamente mais a que seguirá amanhã.  

Segundo o padre José Ivo Follmann, estudioso em Ciências das Religiões, existem quatro tipos 

de religião: 

 1) religião de herança vivida como um costume ou tradição; 

 2) religião de herança, mas assumida em seu conteúdo fundamental através de formação, 

escolha e consciência; 

 3) religião de herança, mas onde o sujeito vive numa atitude de abertura e busca, 

experimentando outras religiões ou mesmo escolhendo, por opção, outra;  

4) sem religião de herança, podendo escolher, ou não, a sua religião na fase adulta.  

Muitas religiões colocam as pessoas numa espécie de "horizonte fechado" desde o nascimento, 

não possibilitando alternativas. O indivíduo é marcado pela religião de seus pais e deve carregá-

la consigo até o fim da vida e passá-la adiante. Não fazendo isto, sente-se culpado e considerado 
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infiel, pois não segue os costumes. A religião de costume tende a se esvaziar no seu 

conteúdo e, sem um bom trabalho de formação, acaba limitando a consciência religiosa. 

 A função do Ensino Religioso  

Há casos em que a identidade religiosa é cultivada autenticamente desde o nascimento. 

Em algumas religiões de matrizes africanas, os conhecimentos religiosos são passados de pai 

para filho, ou seja, na gestação a criança já vai sendo preparada nas futuras obrigações e 

responsabilidades religiosas. Na religião Católica, também, os pais procuram batizar seus filhos 

logo ao nascer. Como bons religiosos, até a idade adulta são conduzidos a seguir os exemplos 

dos pais e mães. São encaminhados sob orientações e costumes religiosos gerais como: ser 

batizado, fazer primeira comunhão, receber a crisma, entre outros sacramentos. 

  Observando as leis e critérios em que cada religião se fundamenta, vemos claramente que 

os sujeitos, na grande maioria, nascem num berço já determinado com uma opção religiosa ou 

por algum costume religioso. Muitos dão continuidade, mas outros, ao chegarem à idade adulta, 

preferem o ato da escolha de sua opção pessoal. Embora haja grande respeito pela tradição 

religiosa dos pais, muitos jovens e adultos deixam para trás essa herança, buscando outros 

costumes religiosos.  

O Ensino Religioso nas escolas é convocado, por lei, a exercer um papel importante em 

todo o Brasil. Hoje já há explícita mudança na maneira de ver o Ensino Religioso não mais restrito 

a uma determinada orientação religiosa, mas observa-se um grande esforço em apresentar e 

estudar a diversidade religiosa nas escolas. Este fato, sem dúvida, estará contribuindo com a livre 

escolha e o respeito por todos os costumes religiosos. 

  Dessa maneira vemos a grande importância do diálogo com o diferente. O diálogo 

interreligioso é uma prática fundamental na vida de todos os sujeitos. O conhecimento sobre as 

diversas religiões e o diálogo ajuda a fortalecer a identidade religiosa, além de possibilitar grande 

estímulo para a religião de escolha. Aqueles que vivem a sua religião só por costume ou tradição 

acabam não tendo coragem de dialogar sobre a mesma, perdendo a oportunidade de conhecer e 

aprender a respeitar a dos outros.  

Adevanir Aparecida Pinheiro, coordenadora dos projetos no Programa Gestando O Diálogo InterReligioso e o Ecumenismo, da Unisinos em São 

Leopoldo, RS. Mundo Jovem. Junho/2006.  

ATIVIDADES 

 1. Em que medida a família influencia na escolha da religião? 

2. A liberdade de escolha religiosa entre os jovens pode levar a uma opção de interesse e não de 

compromisso? 

 3. Em que medida e em que oportunidade os jovens estão estudando e debatendo a questão 

religiosa para uma opção consciente e fundamentada? 

 4. Escreva perguntas e curiosidades que você tem sobre religião: 

 

Aula 2  

 

Conteúdo: Os significados da palavra religião 

Retomar a ligação com Deus 
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  Não há acordo entre os estudiosos da religião sobre a etimologia da palavra "religião". 

Muitos afirmam que ela vem do termo latino religio, que por sua vez deriva do verbo religare. 

Neste sentido, religião é o conjunto de vínculos que nos religam a Deus.  

O ser humano, de acordo com essa concepção de religião, é alguém que se separou de 

Deus. A religião serviria para nos ligar novamente a Deus. 

 

 Ler os livros divinos 

 

  Outros estudiosos afirmam que a palavra religião deriva do verbo relegere, que significa 

"reler". Deus se manifesta à humanidade por meio da palavra. A pessoa religiosa deve ler e reler 

os textos sagrados para entender o plano de Deus e, a partir daí, reorientar sua vida.  

 

A reeleição de Deus  

 

Há ainda aqueles que consideram que o termo religião está relacionado a reeligere, que 

significa "reeleger". Nesta acepção, os homens e as mulheres são vistos como seres que sempre 

pecam. Mas apesar disso, depois do pecado que nos separa de Deus, queremos voltar a ele. 

Portanto, reelegemos Deus para dirigir nossa vida. 

 

 Relação com Deus, a realidade suprema  

 

Santo Tomás de Aquino, filósofo do século XIII, resume todas essas definições na palavra 

relação. Para Santo Tomás, religião é a relação dos seres humanos com Deus.  

Uma definição bastante aceitável de religião, hoje, é: "a aceitação de uma realidade suprema que 

dá sentido a tudo, à vida, ao mundo e à história". 

  A partir dessa definição é possível classificar as religiões que existem. 

  

Classificação das religiões  

 

É possível classificar as religiões de diversas formas. Aqui, vamos usar a mais simples, 

que divide as religiões em:   

 

Literárias: baseiam-se em geral na palavra, em um texto. Essa é a forma como os deuses 

dessas religiões se revelam. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo são os exemplos mais 

evidentes de religiões reveladas. A Bíblia, a Torá e o Corão são, respectivamente, seus livros 

sagrados.  

 Não-literárias: não possuem um texto com revelações e dogmas, pois baseiam-se sobretudo 

na tradição. Os deuses dessas religiões são em geral elementos da natureza ou do próprio 

cosmo. As crenças e preceitos das religiões não-literárias são transmitidos oralmente, de geração 

a geração.  

 

SCHNEIDERS, Amélia & CORREA, A. Avelino. De mãos dadas: educação religiosa. São Paulo: 

Scipione, 1997. 

  

Reflita  

 



15                                                                                                        Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco 

 15 

Há um ditado popular que afirma: "Gosto e religião não se discute". Converse com três 

pessoas e anote suas opiniões a respeito desse ditado.  

Depois, compare suas anotações com as de alguns colegas e, em grupo, elabore um texto sobre 

o assunto.  

 

 

Aula 3  

 

Conteúdo: Religiosidade e religião 

 

Religiosidade é própria ao ser humano, isto significa que ele nasce com esta dimensão. 

 A religiosidade pode ser desenvolvida de uma forma positiva a partir da educação ou formação 

do senso ético. Essa educação pode acontecer principalmente na família e na comunidade 

religiosa. Se refere a uma das forças mais profundas de movimentação humana e intensa busca 

pelo sentido de tudo que nos cerca. Trata-se de uma percepção e uma conexão com a Vida que 

procura captar, fruir e proteger tudo aquilo que ultrapassa a materialidade e imediaticidade do 

Mundo. 

  Religião significa religação do ser humano consigo mesmo, com os outros, com a natureza, 

com o sagrado e com o transcendente. É a maneira concreta de vivenciar o sentimento religioso 

por meio das práticas religiosas ou espiritualidades, dos ritos ou cerimônias, símbolos, textos 

sagrados e normas éticas de conduta.  

Muitas religiões contribuem para a humanização das sociedades humanas quando buscam 

ajudar as pessoas a serem felizes e solidárias umas com as outras, bem como, quando 

promovem a defesa da vida, do bem comum, da justiça, da paz, da fraternidade e do respeito 

entre todos os povos.  

A religião faz parte da vida de muitas pessoas, sendo um valor importante para elas. Todas 

as pessoas, não importa a religião que professam, merecem nosso respeito e consideração.  

 
Adaptado de Borres Guilouski. 

 

ATIVIDADES 

1) O que é religião? E religiosidade?  

2) Como as religiões podem contribuir para a humanização das sociedades humanas?  

3) Você conhece ou frequenta alguma religião ou igreja? Cite um ensinamento importante desta 

religião ou igreja que ajuda as pessoas serem mais éticas:  

4) Reflita: o desamor, a intolerância e outros males estão relacionados à falta de religiosidade? 
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CIÊNCIAS 

Aula 01 e 02  

 

Conteúdo: PROPRIEDADES GERAIS DA MATÉRIA 

 
 A matéria tem 8 propriedades gerais, isto é, 8 características comuns a toda e qualquer 
porção de matéria: inércia, massa, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, 
divisibilidade e descontinuidade. 
 
Inércia: A matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força aja 
sobre ela. No jogo de sinuca, por exemplo, a bola só entra em movimento quando impulsionada 
pelo jogador, e demora algum tempo até parar de novo. 
 
Massa: É uma propriedade relacionada com a quantidade de matéria e é medida geralmente em 
quilogramas. A massa é a medida da inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua 
inércia. Massa e peso são duas coisas diferentes. A massa de um corpo pode ser medida em 
uma balança. O peso é uma força medida pelos dinamômetros. 
 
Extensão: Toda matéria ocupa um lugar no espaço. Todo corpo tem extensão. Seu corpo, por 
exemplo, tem a extensão do espaço que você ocupa. 
 
Impenetrabilidade: Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo 
tempo. Comprove a impenetrabilidade da matéria: ponha água em um copo e marque o nível da 
água com esparadrapo. Em seguida, adicione 3 colheres de sal. Resultado: o nível da água 
subiu. Isto significa que duas porções de matéria (água e sal), não podem ocupar o mesmo lugar 
no espaço (interior do copo) ao mesmo tempo. 
 
Compressibilidade: Quando a matéria está sofrendo a ação de uma força, seu volume diminui. 
Veja o caso do ar dentro da seringa: ele se comprime. 
 
Elasticidade: A matéria volta ao volume e à forma iniciais quando cessa a compressão. No 
exemplo anterior, basta soltar o êmbolo da seringa que o ar volta ao volume e à forma iniciais. 
 
Divisibilidade: A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Quebre um pedaço de 
giz até reduzi-lo a pó. Quantas vezes você dividiu o giz? 
 
Descontinuidade: Toda matéria é descontínua, por mais compacta que pareça. Existem espaços 
entre uma molécula e outra e esses espaços podem ser maiores ou menores tornando a matéria 
mais ou menos dura. 
 
 
ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA 
 

A matéria se apresenta em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. 
 

Sólido: No estado sólido, o corpo tem forma e volume definidos. A matéria em estado sólido pode 
se apresentar compacta, em pedaços ou em pó. Os corpos são formados pela reunião de 
moléculas, e entre as moléculas desenvolvem-se duas forças: coesão (força que tende a 

http://www.coladaweb.com/
http://www.coladaweb.com/
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aproximar as moléculas entre si) e repulsão (força que tende a afastá-las umas das outras. 
No estado sólido, a força de coesão é muito forte. Por isso, o movimento das moléculas é 
pequeno e elas apenas vibram. 
 
Líquido: No estado líquido, a matéria tem forma variável e volume definidos. As moléculas tem 
menos força de coesão do que nos sólidos. Por isso, elas se deslocam mais. 
 
Gasoso: No estado gasoso, a matéria tem forma e volume variáveis. Nos gases, as moléculas se 
movem livremente e com grande velocidade. A força de coesão é mínima e a de repulsão é 
enorme. 
 
 
MUDANÇAS NO ESTADO DA MATÉRIA 
 
Fusão: É a passagem do estado sólido para o líquido. Quando fornecemos calor a um corpo, 
suas partículas vibram mais. A uma determinada temperatura, as partículas do sólido vibram com 
tanta intensidade que algumas chegam a vencer a força de coesão e passar ao estado líquido. 
Isso chama-se fusão. Cada substância tem sua temperatura de fusão característica a uma 
determinada pressão. Essa temperatura chama-se ponto de fusão. 
 
Solidificação: É a passagem do estado líquido para o sólido. Quando se resfria um corpo, suas 
moléculas vibram menos. a uma determinada temperatura, as substâncias líquidas transformam-
se em sólidas porque a força de coesão aumenta e a agitação molecular diminui. Essa 
temperatura, o ponto de solidificação, é igual à temperatura do ponto de fusão dessa mesma 
substância. 
 
Vaporização: É a passagem do estado líquido para o gasoso. Pode ocorrer por evaporação 
(passagem lenta e espontânea estimulada pela temperatura, ventilação e superfície de 
evaporação), ebulição (passagem com grande agitação molecular e a formação de bolhas) e 
calefação (passagem brusca). 
 
Condensação: Também chamada liquefação, é a passagem do estado gasoso para o estado 
líquido. 
 
Sublimação: É a passagem direta do estado sólido para o gasoso ou vice-versa. 
 

 

 

Aula 03 e 04  

 

Conteúdo: Regras de conversão de unidades de medida 

Para transformar um número de uma unidade em um número de outra unidade do mesmo 
sistema decimal, basta seguir as regras. 

Unidades de Comprimento 

Na tabela abaixo vemos as unidades de comprimento, seus símbolos e o valor 
correspondente em metro. Na tabela, cada unidade de comprimento corresponde a 10 vezes a 
unidade de comprimento imediatamente inferior (à direita). Em consequência, cada unidade de 
comprimento corresponde a 1 décimo da unidade imediatamente superior (à esquerda). 
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Quilômetro 

Km 

Hectômetro 

hm 

Decâmetro 

Dam 

Metro 

m 

Decímetro 

dm 

Centímetro 

cm 

Milímetro 

mm 

1000 m 100 m 10 m 1 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m 

Regras Práticas: 

• Para passar de uma unidade para outra imediatamente inferior devemos fazer uma 
multiplicação por 10. 

Ex : 1 m = 10 dm 

• Para passar de uma unidade para outra imediatamente superior, devemos fazer uma 
divisão por 10. 

Ex : 1 m = 0,1 dam 

• Para passar de uma unidade para outra qualquer, basta aplicar sucessivas vezes uma das 
regras anteriores. 

Ex : 1 m = 100 cm 

1 m = 0,001 km 

Unidades de Área 

Quilômetro 

quadrado 

km2 

Hectômetro 

quadrado 

hm2 

Decâmetro 

quadrado 

dam2 

Metro 

quadrado 

m2 

Decímetro 

quadrado 

dm2 

Centímetro 

quadrado 

cm2 

Milímetro   

quadrado 

mm2 

1×106 m2 1×104 m2 1×102 m2 1 m2 1×10-2 m2 1×10-4 m2 1×10-6 m2 

 

Regras Práticas: 

• Para passar de uma unidade para outra imediatamente inferior devemos fazer uma 
multiplicação por 100. 

Ex : 1 m2 = 100 dm2 

• Para passar de uma unidade para outra imediatamente superior, devemos fazer uma 
divisão por 100. 

Ex : 1 m2 = 0,01 dam2 

• Para passar de uma unidade para outra qualquer, basta aplicar sucessivas vezes uma das 
regras anteriores. 
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Unidades de Volume 

Quilômetro cúbico 

km3 

Hectômetro 
cúbico 

hm3 

Decâmetro 
cúbico 

dam3 

Metro 
cúbico 

m3 

Decímetro 
cúbico 

dm3 

Centímetro 
cúbico 

cm3 

Milímetro 
cúbico 

mm3 

1×109 m3 1×106 m3 1×103 m3 1 m3 1×10-3 m3 1×10-6 m3 1×10-9 m3 

Regras Práticas: 

• Para passar de uma unidade para outra imediatamente inferior devemos fazer uma 
multiplicação por 1000. 

Ex : 1 m3 = 1000 dm3 

• Para passar de uma unidade para outra imediatamente superior, devemos fazer uma 
divisão por 1000. 

Ex : 1 m3 = 0,001 dam3 

• Para passar de uma unidade para outra qualquer, basta aplicar sucessivas vezes uma das 
regras anteriores. 

Litro 

O litro( l ) é uma medida de volume muito comum e que corresponde a 1 dm3. 

1 litro = 0,001 m3 => 1 m3 = 1000 litros 

1 litro = 1 dm3 

1 litro = 1.000.000 mm3 

Sistema Internacional de Unidades 

O Sistema Internacional de Unidades é baseado em 6 unidades fundamentais. A unidade 
fundamental de comprimento é o metro. Para cada unidade existem as unidades secundárias, 
que são expressas através da adição de um prefixo ao nome correspondente à unidade principal, 
de acordo com a proporção da medida. 

 

 

Aula 05; 06 e 07  

 

 

Conteúdo: ÁTOMO 
 
Observações: o material dessa apostila tem o objetivo de complementar o capítulo 02 do livro 
diático. Então, faça uma leitura do capítulo 02 bem detalhada. 
 
 

https://www.coladaweb.com/fisica/mecanica/sistema-internacional-de-unidades-si
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O que é um Átomo? 

 Todas as substâncias são feitas de matéria e a unidade fundamental da matéria é o átomo. 

Ele constitui a menor partícula de um elemento. O átomo é composto de um núcleo central 

contendo prótons (com carga positiva) e nêutrons (sem carga). Os elétrons (com carga negativa) 

movem em torno do núcleo em diferentes trajetórias imaginárias chamadas órbitas. 

 

 

 

O que é um Elemento? 

 
 Elemento é uma substância feita de átomos de um tipo. Existem cerca de 82 elementos 
que ocorrem naturalmente e cerca de outros 31 elementos criados artificialmente como listados 
na Tabela Periódica. 
 
 

http://br.syvum.com/materia/quimica/tabela_periodica.html
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O que é Número Atômico e Peso Atômico? 

 

 

• Número Atômico de um elemento é o número de prótons no núcleo de um átomo. Como 
átomos são eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. 

• A massa Atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons (formando o núcleo). 
 

Os elementos estão arranjados em ordem crescente de número atômico (juntamente com suas 
massas atômicas) em uma tabela chamada Tabela Periódica. 
 
O que é um Composto? 

 
Um composto é formado quando átomos ou moléculas de diferentes elementos se combinam. 

Em um composto, os elementos estão quimicamente combinados em uma proporção fixa.  
Exemplos: 

• Hidrogênio e oxigênio são combinados na proporção fixa de 2:1 para formar o composto 
água H2O. 

• Carbono e oxigênio são combinados na proporção fixa de 1:2 para formar o composto 
dióxido de carbono CO2. 
 

 
Por meio do modelo atômico de Rutherford, algumas características dos átomos passaram a 

relacionar as cargas elétricas com suas partículas constituintes; sendo que os prótons são 
positivos; os elétrons, negativos; e os nêutrons não apresentam carga. 

 
 

Com base nessas informações, foram definidos alguns conceitos diretamente relacionados 
a essas partículas, suas cargas e seus números, que servem para identificar os átomos, como 
o número de massa (A) e o número atômico (Z). 
A seguir, esses conceitos serão definidos: 
 

http://br.syvum.com/materia/quimica/tabela_periodica.html
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Por exemplo, abaixo temos alguns elementos e as informações fornecidas pela Tabela 
Periódica. O número atômico (Z) vem em cima do respectivo elemento, indicando quantos 
prótons ele tem no núcleo. Observe como isso se dá: 

 

 
 

Observe que a quantidade de prótons, ou o número atômico, no átomo de sódio acima, é igual à 
quantidade de elétrons, quando o átomo está em seu estado neutro. 
 

 

 
 

 

 
 
Então: 

 
Ou seja, o número de massa é a quantidade de partículas presentes no núcleo do átomo. 
 
Exemplo: “O elemento sódio possui 11 prótons e 12 nêutrons, qual seu número de massa (A)?”. 
A = p + n        
A = 11+12 
A = 23 
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A partir dessa fórmula é possível também descobrir quantos nêutrons existem em 
determinado átomo, como no caso a seguir: 
 
“Um átomo de ferro (Z= 26) possui número de massa igual a 56. Quantos nêutrons existem em 
seu núcleo?” 
n = A – Z 
n = 56 – 26 
n = 30 
 
Na representação de um elemento químico, o número de massa (A) aparece na parte superior; e 
o número atômico vem na parte inferior, conforme mostrado a seguir: ZXA . 
 
Exemplo: 11Na23. 
  
Camadas Eletrônicas ou Níveis de Energia 
 
A eletrosfera está dividida em 7 camadas designadas por K, L, M, N, O, P, Q ou pelos números. 
O número de camada é chamado número quântico principal (n). 

Número máximo de elétrons em cada nível de energia:  
      

K L M N O P Q 

2 8 18 32 32 18 8 

 

 
 

Aula 08 e 09  

 

Faça os exercícios das páginas 39 e 40 do livro didático: “Trabalhando as ideias do 

capítulo”. 
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GEOMETRIA 

Aula 1  

 

Conteúdo: Segmentos proporcionais 

Segmentos de reta são partes da reta que possuem ponto inicial e ponto final. Dessa 

forma, é possível medir o comprimento de um segmento de reta, diferentemente da reta, que não 

possui um ponto inicial ou um ponto final. Ela é infinita. 

Para afirmar que segmentos de reta são proporcionais, é preciso saber primeiro o que é 

proporcionalidade. Para compreender bem, por sua vez, a proporcionalidade, é necessário 

entender as razões. 

Razão é o resultado da divisão entre dois números reais. Assim, se “a” e b” são números 

reais, e a divisão entre eles tem como resultado “c”, então dizemos que a razão entre “a” e “b” é 

igual a “c” e escrevemos: 

a = c 

   b 

Muito comum é encontrar duas razões que possuem o mesmo resultado. Razões que 

resultam de um processo de simplificação de frações, por exemplo, têm resultados iguais. 

Observe: 

2 = 6 = 8 = 2 

     1    3    4 

Essas razões que possuem o mesmo resultado são chamadas de proporções e dizemos 

que os números que as geraram são proporcionais. Com base nesse raciocínio, quatro 

números, por exemplo, são proporcionais quando as razões formadas por eles, 

ordenadamente, são iguais. 

Em outras palavras, dados os números A, B, C e D, caso a seguinte igualdade seja válida, 

dizemos que esses números são proporcionais. 

A = C 

B    D 

 

Segmentos proporcionais: 

 

Uma vez que os segmentos de reta são “pedaços” da reta que podem ser medidos, a 

definição de proporcionalidade acima fica válida e, de certa forma, até óbvia. Basta conhecer as 

medidas de quatro segmentos de reta e verificar a proporcionalidade. Observe: 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/segmentos-retas.htm
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Nos segmentos acima, podemos observar a seguinte igualdade: 

CD = GH = 3 

      AB    EF 

Logo, os segmentos CD, AB, GH e EF, nessa ordem, são proporcionais. 

Portanto, dizemos que quatro segmentos (AB, CD, EF e GH) são proporcionais 

quando, respeitando determinada ordem, podemos escrever: 

AB = EF 

CD    GH 

No exemplo seguinte, utilizamos essa proporcionalidade para determinar a medida do quarto 

segmento. 

Exemplo – Sabendo que os segmentos AB, CD, EF e GH, nessa ordem, são proporcionais, 

determine a medida do segmento AB. 

 

Conforme a ordem proposta pelo exercício, escreva a proporcionalidade: 

AB = EF 

CD    GH 

Substitua as medidas dos segmentos: 

a = 6 

4   12 

12a = 24 

a = 24 

      12 

a = 2 

Portanto, o segmento AB mede 2. 
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Segmentos cujas razões são iguais. 

 

Aula 2  

Conteúdo: Exercícios 

 

Questão 1 

Sejam AB, BC, CD e DE segmentos de reta, com as respectivas medidas: 2, 4, 10 e 5. É possível 

dizer que esses segmentos são proporcionais? 

a) Não, independentemente da ordem estabelecida entre eles. 

b) Sim, se a ordem entre os segmentos for: AB, CD, BC e DE. 

c) Sim, se a ordem entre eles for a mesma dada no enunciado. 

d) Sim, se a ordem entre eles for AB, DE, BC e CD. 

 

Questão 2 

Os segmentos a seguir são proporcionais seguindo a ordem em que foram apresentados. A razão 

de proporcionalidade e o comprimento de x, em milímetros, são: 

 
a) 2 e 30 milímetros. 

b) 0,5 e 30 milímetros. 

c) 2 e 300 milímetros. 

d) 0,5 e 300 milímetros 

 

Questão 03 

Os segmentos de reta AB, CD, EF e GH são proporcionais nessa ordem. Algumas de suas 

medidas são: AB = 12 cm, CD = 16 cm e EF = 14 cm. Qual é a medida do segmento que falta? 

a) 18 cm 

b) 18,7 cm 

c) 20 cm 

d) 20,7 cm 

ver resposta 

 

Questão 04 

Sabendo que os segmentos de reta AB, CD, EF e GH são proporcionais nessa ordem e que AB = 

x, CD = x + 2, EF = 12 cm e GH = 16 cm, quais são as medidas dos segmentos AB e CD, 

respectivamente? 

a) 6 cm e 8 cm 

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-segmentos-proporcionais.htm#resposta-4535
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b) 8 cm e 6 cm 

c) 6 cm e 6 cm 

d) Apenas 6 cm 

ver resposta 

Questão 05 

Henrique possui uma pequena empresa de transportes e precisava levar algumas encomendas 

em seu carro próprio na volta para casa. Na primeira parada, Henrique andou 3 km. Da primeira 

parada até a segunda, andou mais 7 km. Da segunda parada até a terceira, ele precisou 

deslocar-se por mais 6 km e só então voltou para casa. 

Sabendo que os quatro trajetos percorridos por Henrique são proporcionais na ordem em que 

foram apresentados, qual é a distância do ponto de partida até sua casa? 

a) 10 km 

b) 12 km 

c) 14 km 

d) 30 km 

ver resposta 

Questão 06 

Qual é a medida do segmento AB, destacado na figura a seguir, sabendo que os segmentos são 

proporcionais na ordem dada? 

 

a) 1 cm 

b) 1,5 cm 

c) 1,8 cm 

d) 2,0 cm 

 

Aula 3  

Conteúdo: Teorema de Tales 

CALCULANDO MEDIDAS DE ACORDO COM O TEOREMA DE TALES 

Dentre os assuntos relacionados ao 9º ano do Ensino Fundamental temos como conteúdo 

primordial o Teorema de Tales, embasado no cálculo de distâncias por meio da 

proporcionalidade. Uma definição interessante sobre o Teorema de Tales é dada pela seguinte 

situação: 

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-segmentos-proporcionais.htm#resposta-4536
https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-segmentos-proporcionais.htm#resposta-4537
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Retas paralelas interceptadas por retas transversais formam segmentos de retas 

proporcionalmente iguais. Observe o modelo: 

 

 

Na aplicação do Teorema de Tales utilizamos a propriedade fundamental das proporções, que 

ressalta: “o produto dos meios é igual ao produto dos extremos.” 

Por exemplo, na proporção  , temos, de acordo com a propriedade, que: 

12 X + 6 = 2X – 2 

12X -2X = -2 -6 

10X =-8 

X= -8 /10 

X= -4/5 

O valor de x na proporção é igual a –4/5. 

Veja alguns modelos de exercícios utilizando o Teorema de Tales como ferramenta de resolução: 
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MATEMÁTICA 

Aula 1  

 

Conteúdo: Operações com radicais - Revisando o conteúdo 

 
         As operações com radicais, envolvendo adição e subtração, são solucionadas identificando 

os radicais semelhantes e operando os coeficientes. 

Quando falamos de raízes na matemática, sempre devemos nos lembrar que o índice da 

raiz muda, pois ela pode ser do tipo quadrada, cúbica e de muitos outros tipos. Para que 

possamos realizar operações com radicais na adição e na subtração, é necessário que o radical 

seja o mesmo. Sendo assim, torna-se fundamental conhecer a estrutura e a nomenclatura das 

partes de uma raiz. 

 

a = índice 

b = radicando 

c = expoente 

d = raiz 

 

Para realizar operações com radicais na adição e na subtração devemos, primeiramente, 

verificar se os radicais são semelhantes. Para que o radical de duas ou mais raízes sejam 

semelhantes é preciso que o índice e o radicando sejam idênticos, a única parte que pode ser 

diferente é o coeficiente que acompanha o radical. 

 

• Observe o exemplo abaixo e compreenda melhor: 

Das alternativas abaixo, identifique as que possuem radicais semelhantes e quais não são 

semelhantes. Lembre-se que para que os radicais sejam semelhantes, eles devem ter índice e 

radicando iguais, a única parte que pode ser diferente é o coeficiente, ou seja, o número que 

acompanha o radical. 
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Os radicais semelhantes estão nas alternativas a e d, pois em ambas o índice e o radicando 

são exatamente iguais. 

Já na alternativa b os índices são diferentes, na alternativa c os radicandos são diferentes. 

Logo, nessas duas alternativas os radicais não são semelhantes. 

Agora que já sabemos a estrutura e a nomenclatura das raízes e já conhecemos o que são 

radicais semelhantes, podemos aprender como realizar operações com raízes na soma e na 

subtração. 

A regra prática para realizar adição e subtração de radicais é a mesma, a única diferença 

será o operador, ou seja, a operação poderá ser de adição ou de subtração. Para somar e 

diminuir radicais semelhantes basta conservar o radical semelhante e realizar a adição ou 

subtração dos coeficientes. No exemplo abaixo você entenderá melhor como realizar essas 

contas. 

• Observe o exemplo abaixo e compreenda melhor: 

Resolva as operações de adição e subtração com radicais: 

 

Resposta ao exemplo: 

 

Aula 2  

Conteúdo: Operações com radicais 

Relacionado as  operações com radicais na adição e subtração temos ainda as 

expressões numéricas e algébricas com radicais. Para resolver expressões numéricas desse tipo, 

basta utilizar a regra ensinada anteriormente. Já nas expressões algébricas com radicais, 

devemos somar e subtrair somente os radicais semelhantes de mesma parte literal. 

Lembre-se que uma expressão algébrica é um polinômio e que o polinômio é formado por 

monômios e cada monômio possui o coeficiente (número/algarismo) e a parte literal (letras). 

Vamos fazer dois exemplos, sendo um de expressão numérica com radicais e o outro de 

expressão algébrica com radicais. 

• Resolva a seguinte expressão numérica com radicais: 
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Resposta ao exemplo: 

 

• Resolva a expressão algébrica abaixo: 

 

 
 

Obter o resultado referente à adição de raízes só é possível quando os radicais são semelhantes 

 

RADICAIS SEMELHANTES 

 

Radicais semelhantes são os que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. 

 

Exemplos de radicais semelhantes: 

 

a) 7√5 e -2√5 

b) 5³√2 e 4³√2 
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Exemplos de radicais não semelhantes: 

 

a) 5√6 e 2√3 

b) 4³√7 e 5√7 

 

 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

 

1º CASO : Os radicais não são semelhantes. 

Devemos proceder do seguinte modo: 

 

a) Extrair as raízes (exatas ou aproximadas) 

b) Somar ou subtrair os resultados 

 

Exemplos 

 

1) √16 + √9 = 4 + 3 = 7 

2) √49 - √25 = 7 – 5 = 2 

3) √2 + √3 = 1,41 + 1,73 = 3,14 

 

Neste último exemplo, o resultado obtido é aproximado, pois √2 e √3 são números irracionais 

(representação decimal infinita e não periódica). 

 

EXERCÍCIO: 

 

1) Calcule. 

 

a) √9 + √4 =  

b) √25 - √16 =  

c) √49 + √16 =  

d) √100 - √36 =  

e) √4 - √1 =  

f) √25 - ³√8 =  

g) ³√27 + ⁴√16 =  

h) ³√125 - ³√8 =  

i) √25 - √4 + √16 =  

j) √49 + √25 - ³√64 =  

 

Aula 3  

Conteúdo: Continuação das operações com radicais 

2º CASO: Os radicais são semelhantes. 

 

Para adicionar ou subtrair radicais semelhantes, procedemos como na redução de termos 

semelhantes de uma soma algébrica. 

 

Exemplos: 

 

a) 5√2 + 3√2 = (5+3)√2 = 8√2 
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b) 6³√5 - 2³√5 = (6 – 2) ³√5 = 4³√5 

c) 2√7 - 6√7 + √7 = (2 – 6 +1) √7 = -3√7 

 

EXERCÍCIO: 

 

1) Efetue as adições e subtrações: 

 

a) 2√7 + 3√7 =  

b) 5√11 - 2√11 =  

c) 8√3 - 10√3 =  

d) ⁴√5 + 2⁴√5 =  

e) 4³√5 - 6³√5 =  

f) √7 + √7 =  

g) √10 + √10 =  

h) 9√5 + √5 =  

i) 3.⁵√2 – 8.³√2 =  

j) 8.³√7 – 13.³√7 =  

k) 7√2 - 3√2 +2√2 = 

l) 5√3 - 2√3 - 6√3 =  

m) 9√5 - √5 + 2√5 =  

n) 7√7 - 2√7 - 3√7 =  

o) 8. ³√6 - ³√6 – 9. ³√6 =  

p) ⁴√8 + ⁴√8 – 4. ⁴√8 =  

 

Aula 4  

Conteúdo: Continuação operações com radicais 

3º CASO: Os radicais tornam-se semelhantes depois de simplificados. 

 

Exemplos: 

 

a)5√3 + √12 

..5√3 + √2².3 

..5√3 + 2√3 

..7√3 

 

b)√8 + 10√2 - √50 

..√2².√2 +10√2 - √5². √2 

..2√2 + 10√2 - 5√2 

..7√2 

 

EXERCÍCIO: 

 

1) Simplifique os radicais e efetue as operações: 

 

a) √2 + √32= 

b) √27 + √3 = 

c) 3√5 + √20 =  
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d) 2√2 + √8 = 

e) √27 + 5√3 

f) 2√7 + √28 =  

g) √50 - √98 =  

h) √12 - 6√3 =  

i) √20 - √45 =  

 

Aula 5  

Conteúdo: Exercícios 

1) Simplifique os radicais e efetue as operações: 

 

a) √28 - 10√7 =  

b) 9√2 + 3√50 =  

c) 6√3 + √75 =  

d) 2√50 + 6√2 =  

e) √98 + 5√18 =  

f) 3√98 - 2√50 =  

g) 3√8 - 7√50 =  

h) 2√32 - 5√18 =  

 

 

2) Simplifique os radicais e efetue as operações: 

 

a) √75 - 2√12 + √27 = 

b) √12 - 9√3 + √75 =  

c) √98 - √18 - 5√32 =  

d) 5√180 + √245 - 17√5 =  

 

Aula 6 e 7  

Conteúdo: Multiplicação e divisão com radicais 

 

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO 

 

1º Caso: Os radicais têm o mesmo índice. 

Efetuamos a operação entre os radicandos. 

 

Exemplos: 

 

a) √5 . √7 = √35 

b) 4√2 . 5√3 = 20√6 

c) ⁴√10 : ⁴√2 = ⁴√5 

d) 15√6 : 3√2 = 5√3 

 

2º Caso: Os radicais não têm o mesmo índice. 

Inicialmente devemos reduzi-los ao mesmo índice. 
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Exemplos 

 

a) ³√2 . √5 = ⁶√2² . ⁶√5³ = ⁶√4 . ⁶√125 = ⁶√500 

 

 

b)⁵√7 : √3 = ¹⁰√7² : ¹⁰√3⁵ = ¹⁰√49/243 

 

 

EXERCÍCIOS: 

 

1) Efetue as multiplicações e divisões: 

 

a) √2 . √7 = 

b) ³√5 . ³√10 = 

c) ⁴√6 . ⁴√2 =  

d) √15 . √2 =  

e) ³√7 . ³√4 =  

f) √15 : √3 = 

g) ³√20 : ³√2 = 

h) ⁴√15 : ⁴√5 =  

i) √40 : √8 =  

j) ³√30 : ³√10 =  

 

2) Multiplique os radicais e simplifique o produto obtido: 

 

a) √2 . √18 =  

b) √32 . √2 =  

c) ⁵√8 . ⁵√4 =  

d) ³√49 . ³√7 =  

e) ³√4 . ³√2 =  

f) √3 . √12 =  

g) √3 . √75 =  

h) √2 . √3 . √6 = 

 

3) Efetue as multiplicações e divisões: 

 

a) 2√3 . 5√7 =  

b) 3√7 . 2√5 =  

c) 2. ³√3 . 3. ³√3 = 

d) 5.√3 . √7 =  

e) 12. ⁴√25 : 2. ⁴√5 =  

f) 18. ³√14 : 6. ³√7 =  

g) 10.√8 : 2√2 =  
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Aula 8  

Conteúdo: Racionalização de denominadores 

Considere a fração , cujo denominador é um número irracional. 

Vamos agora multiplicar o numerador e o denominador desta fração por , obtendo uma fração 

equivalente: 

 

Observe que a fração equivalente  possui um denominador racional. 

A essa transformação, damos o nome de racionalização de denominadores. 

A racionalização de denominadores consiste, portanto, na obtenção de uma fração com denominador 

racional, equivalente a uma anterior, que possuía um ou mais radicais em seu denominador. 

Para racionalizar o denominador de uma fração, devemos multiplicar os termos desta fração por uma 

expressão com radical, denominado fator racionalizante, de modo a obter uma nova fração equivalente 

com denominador sem radical. 

 

Principais casos de racionalização 

1º caso: O denominador é um radical de índice 2.  

Exemplo: 

   

 é o fator racionalizante de , pois    = a 

2º caso: O denominador é um radical de índice diferente de 2, ou a soma (ou diferença) de dois 

termos. 

Neste caso, é necessário multiplicar o numerador e o denominador da fraçao por um termo conveniente, 

para que desapareça o radical que se encontra no denominador. Exemplo: 

 

A seguir, os principais fatores racionalizantes, de acordo com o tipo do denominador. 

 é o fator racionalizante de  

é o fator racionalizante de  

é o fator racionalizante de  
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é o fator racionalizante de  

 

Aula 9  

Conteúdo: Exercícios 

1) Racionalizando a expressão 
35

35

+

−
 , obtemos : 

(a) 28 - 10 3         (b) 28 + 10 3         (c) 14 - 5 3        (d) 14 + 10 3           (e) N.D.A. 

 

2) Racionalizando a expressão 
16

23

−

+
 , obtemos: 

 

(a) 
6

231218 +++
   (b) 

5

3324 +
  (c) 

5

322 +
   (d) 

6

322 +
     (e)

7

3324 +
 

 

3) Racionalizando a expressão  
2  5

1

+
,     obtemos: 

(a) 2 -  5   (b)
3

25 −
   (c)

3

25 +
  (d) 2  5 +    (e)Nenhuma das alternativas anteriores 

 

4) Racionalizando a expressão  
2  5

5 - 

+

2
,     obtemos: 

(a) 
9

9 - 54
               (b) –1              (c) –9             (d) 9 -  54             (e) N.D.A. 

 

5) Efetue a expressão 
225

10

53

16

−
−

−
 

 

6) Racionalize a expressão  
35

212
  e simplifique se possível: 

 

7)  (CMPA-2009) O valor da expressão 13713213143 ++++++  é: 
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(a) 1           (b) 3           (c) 7              (d) 9            (e) 13 

 

 

Aula 10  

Conteúdo: Exercícios de fixação 

 

01) Racionaliza os denominadores das frações e simplifica, se possível, o resultado: 

 

a) 
10

10
 

 

b) 
c

c

7

75

 

 

c) 
64

9 x
 

 

d) 
2

6
 

 

e) 
5

2
 

f) 
3

7
 

 

g) 
8

3
 

 

h) 
23

1


 

 

02) Racionaliza os denominadores das frações e simplifica, se possível, o resultado: 

a) 
3 7

1
 

b) 
5 2

8

x
 

c) 
12 7a

a
 

d) 
6 5

15
 

e) 4

3

2
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03)Racionaliza os denominadores das frações e simplifica, se possível, o resultado: 

a) 
35

4

−                

b) 
27

9

+            

c) 
27

5

−        

d) 
37

22

−
 

 

e) 
77

7

−                 

f) 
162

1

+            

f) 
162

1

+        

g) 
1332

2

+

m
 

   

h) 
23

23

−

+
             i) 

5225

5225

+

−

            

j) 
2152

4

+

m
      k) 

326

32

−
 

 

Aula 11  

Conteúdo: Equação do 2º Grau (Segundo Grau) 

Uma equação do 2º (segundo grau) é uma equação que tem duas incógnitas x, sendo 

que uma delas possuem um grau igual a 2. 

Definição 

Chamamos de equação do segundo grau as equações do tipo ax² + bx + c = 0 com a, b e c ∈ R, 

onde a ≠ 0. 

Os parâmetros da equação são: 

a – coeficiente principal 

b – coeficiente secundário 

c – termo independente 

Exemplo: 

2x² + 5x + 3 = 0 (essa é uma equação do segundo grau, veja o grau 2 na primeira incógnita) 

Chamamos a, b e c de coeficientes, a é sempre coeficiente de x², b é sempre coeficiente 

de x, e c é sempre coeficiente do termo independente. 

Exemplos: 

3x² + 4x + 1 = 0: é uma equação do segundo grau, com a = 3, b = 4, c = 1. 

x² – x – 1 = 0: é uma equação com grau 2, com a = 1, b = –1, c = –1 . 

9x² – 5x = 0: também é uma equação de grau 2, com a = 9, b = –5, c = 0. 

5x² – 4 = 0: equação do segundo grau, com a = 5, b = 0, c = –4. 
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Formula de Bhaskara 

Toda equação do segundo grau pode apresentar até duas soluções diferentes. Em todos os casos 

estas soluções podem ser obtidas pela fórmula de Bhaskara. 

 

Aula 12  

Conteúdo: Raízes de uma equação do 2º grau 

Para resolvermos uma equação do 2º grau é necessário que encontremos as raízes da 

equação. As raízes são valores que quando substituímos nas incógnitas, tornam a sentença 

verdadeira. Assim, as raízes da equação formam o conjunto solução ou o conjunto verdade da 

equação. 

As soluções da equação do segundo grau são chamadas de raízes da equação, sobretudo 

por apresentar na fórmula de Bhaskara uma radiciação. São apresentadas de forma separadas 

por x1 e x2. Onde: 

                               

Dentro do radical da fórmula de Bhaskara temos b² – 4ac, chamado de discriminante. Ele é 

representado pela letra grega maiúscula delta (Δ). O delta determina o total de soluções da 

equação do segundo grau no conjunto dos números reais. 

Assim: 

Se Δ > 0, então a equação admite várias soluções em R; 

Se Δ = 0, então a equação admite uma única solução em R; 

Se Δ < 0, ou seja, Δ for negativo, a equação não admite solução em R. 

Equação do 2º grau (segundo grau) completa e incompleta 

Uma equação do 2º grau é chamada de completa quando os coeficientes b e c são diferentes de 

zero. 

Exemplos: 

2x² + 3x + 3 = 0 

x² + x + 1 = 0 

São equações completas. 

Uma equação do 2º grau é chamada de incompleta quando os coeficientes b ou c forem iguais a 

zero, basta um deles ser igual a zero, ou ambos serem iguais a zero. 

Exemplos: 

x² – 3 = 0  (b = 0) 

2x² + x = 0 (c = 0) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bhaskara_II
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5x² = 0 (b = 0 e c = 0) 

São equações incompletas. 

 

Aula 13, 14, 15 e 16  

Conteúdo: Como resolver uma equação do segundo grau? 

Para resolver uma equação de grau 2, precisamos identificar o tipo da equação. Se for 

completa, resolveremos de uma forma e se for incompleta resolveremos de outra forma. Vamos 

aprender todas elas. 

Resolução de uma equação do segundo grau completa 

Para resolver uma equação completa, a ideia é que comecemos a resolver pelo 

discriminante, e assim podemos resolver em dois passos a equação: 

Primeiro passo é encontrar o valor do discriminante: Δ = b² – 4ac 

Então o segundo passo só deve ser resolvido se o valor de discriminante for maior ou igual 

a zero. Caso seja, usamos a expressão: 

 

Se o valor do discriminante for negativo, não há como realizar o segundo passo levando 

em consideração o conjunto dos números reais. Portanto, a equação não possui uma solução 

real. 

• Vamos ver um exemplo: 

Encontre a solução para a seguinte equação: x² – 5x + 6 = 0. 

Resposta ao exemplo: 

Observe que temos uma equação do segundo grau completa. Primeiro vamos encontrar os 

coeficientes da equação, isto é, os valores de a, b e c. 

x² – 5x + 6 = 0 

a = 1 

b = –5 

c = 6 

Vamos executar os passos para resolver essa equação: 

Primeiro passo: (Δ = b² – 4ac) 

Δ = (-5)² – 4.1.6 = 25 – 24 = 1 (Δ > 0) 

Como delta é maior que zero, vamos realizar o segundo passo. 

Segundo passo:  
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Temos que substituir na expressão acima os valores para os coeficientes a, b, e o resultado do 

cálculo do descriminante Δ. Logo, 

 

Agora temos que analisar em relação aos sinais de mais (+) e de menos (-). Para o sinal de mais 

vamos chamar a expressão de x1 e para o sinal de menos vamos chamar de x2. 

Para x1 temos: 

 

Para x2 temos: 

 

Na expressão já tínhamos o -b e ao adicionar o -5 ficou -(-5), então –(–5) = 5. E a raiz quadrada 

de 1 é 1, esse 1 vem do resultado do primeiro passo que foi o cálculo do descriminante Δ. No 

mais não há segredo. 

Dessa forma, encontramos as duas raízes que formam o conjunto solução da equação dada 

neste exemplo. O conjunto solução que resolve a equação, que torna ela verdadeira. 

Logo, S = {2, 3} 

Veja: 

Se substituirmos as raízes, veremos que elas realmente resolvem a equação. 

 

Temos uma igualdade para a raiz de número 2. 
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Também temos uma igualdade para a raiz de número 3. Portanto, encontramos realmente as 

raízes que resolvem essa equação. 

Vamos ver outro exemplo para o caso em que Δ = 0. 

Encontre as raízes da equação: 4x² – 4x + 1 = 0. 

Pela equação temos os coeficientes: 

a = 4 

b = -4 

c = 1 

Primeiro passo: vamos calcular o discriminante (Δ = b² – 4ac): 

Δ = (-4)² – 4.4.1 = 16 – 16 = 0 

Segundo passo: substituir os valores na expressão: 

 

Substituindo os valores aos coeficientes correspondentes, temos: 

 

Portanto, S = {1⁄2}. 

Perceba que quando Δ = 0 temos somente uma raiz que resolve a equação. 

Vamos ver agora um exemplo para o caso em que Δ < 0, ou seja, Δ negativo. 

Calcule as raízes da equação: 5x² + x + 6 = 0. 

Os coeficientes da equação são: 

a = 5 

b = 1 

c = 6 

Primeiro passo é calcular o Δ (Δ = b² – 4ac): 

Δ = 1² – 4.5.6 = 1 – 120 = -119 
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Como temos Δ < 0, ou seja, o valor do descriminante é negativo, não conseguiremos realizar 

o segundo passo. Dessa forma, não há como encontrar raízes para essa equação no conjunto 

dos reais. Portanto, o conjunto solução para essa equação é vazio: S = {} = Ø 

Para finalizar vamos resolver um problema de equação do segundo grau mais complexo, onde 

precisaremos simplificar a raiz. 

Resolva a seguinte equação: x² + 6x + 7 = 0 

Vamos descrever os coeficientes: 

a = 1 

b = 6 

c = 7 

Calculando o Δ: Δ = b² – 4ac: 

Δ = 6² – 4.1.7 = 36 – 28 = 8 

Segundo passo é substituir os valores na expressão: 

 

Para x1, temos:  

 

Para x2, temos: 

 

Essa é uma resposta mais complexa pois tivemos que simplificar a raiz. Após a simplificação, 

dividimos os valores no numerador por 2. Esse processo de simplificar raiz pode ser estudado 

em radiciação 

Resolução de uma equação do segundo grau incompleta 

Equações do segundo grau do tipo ax² + bx = 0 e ax² + c = 0, com a ≠ 0, são chamadas de 

equações incompletas, pois não possuem todos os parâmetros como uma equação completa. 

Uma equação incompleta pode também ser resolvida utilizando a fórmula de Bhaskara, da 

mesma forma que resolvemos uma equação completa, caso o aluno entenda ser mais fácil usar a 

fórmula. 

Dessa forma, temos que considerar c = 0 no primeiro caso e b = 0 no segundo caso. 

Vamos aqui mostrar uma maneira mais eficiente e mais rápida de resolver uma equação 

incompleta. Vamos ver: 

Considerem as equações abaixo: 
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3x² – 2x = 0 

x² + x = 0 

8x² + 6x = 0 

As equações acima são da forma ax² + bx = 0, com a ≠ 0. 

Todas as equação que não possuem o termo independente c, como as equações acima, ou 

seja, c = 0, admite x = 0 como solução da equação. 

Como todos os termos dependem da variável x, e x é nulo, os termos também serão anulado. 

Isso vale para qualquer equação independente do grau. 

Encontramos, assim, uma das raízes da equação. O zero (0) é uma das soluções das equações 

acima. Para achar a outra raiz vamos fatorar o primeiro membro da equação: 

 

Dividimos os dois lados por x. 

Dessa forma, o conjunto solução para equações do tipo ax² + bx = 0 é dado por: 

 

Agora veja como resolver as equações dadas no exemplo acima utilizando esta fórmula. 

3x² – 2x = 0: 

a = 3 

b = -2 

Assim, uma solução é 0, a outra é -b/a = -(-2)/3 = 2⁄3 

Logo: S = {0, 2⁄3} 

x² + x = 0: 

a = 1 

b = 1 

Solução é: S = {0, -1}, substituímos direto. 

8x² + 6x = 0: 

a = 8 

b = 6 

Solução: S = {0, –3⁄4}; -b/a = –6⁄8 = –3⁄4 
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Perceba que sabendo disso resolvemos rapidamente sem precisar fazer todos os passos da 

fórmula de Bhaskara. Em uma prova esse procedimento pode economizar tempo. 

Para equações do tipo ax² + c = 0, com a ≠ 0, é similar. Mas neste caso x = 0 não é solução da 

equação. Vamos então encontrar uma formula que resolva equações incompletas, com b = 0. 

Fatorando ax² + c = 0, temos: 

 

Portanto, para equação do segundo grau incompleta, do tipo ax² + c = 0, o conjunto solução é: 

 

Essa fórmula encontra as raízes da equação se a e c tiverem sinais diferentes. 

E S = Ø, se a e c tiverem o mesmo sinal, para x ∈ R. 

Aula do dia 08 de abril 

Exemplo: 

Considerem as equações incompletas abaixo: 

x² – 2 = 0: 

a = 1 

c = – 2 

Solução: 

 

2x² + 1 = 0: 

a = 2 

c = 1 

Solução: 
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S = Ø, pois a e c tem o mesmo sinal.  

Portanto, caso o aluno saiba estas fórmulas para achar a solução para as equações incompletas 

de grau 2, o processo de resolução torna-se mais eficiente e rápido. 

Não é necessário decorar, entenda o processo de fatoração que fizemos acima. 

. 

Três passos para resolver uma equação do segundo grau 

Apresentamos três passos que facilitam a organização dos cálculos para que você resolva 

uma equação do segundo grau. 

Existem diversos modos de se resolver uma equação do segundo grau, contudo, nem 

sempre essas formas apresentam o melhor método de resolução. Dessa maneira, para agilizar a 

solução de exercícios de um modo geral, apresentaremos três passos que facilitarão bastante o 

processo! 

Os três passos seguintes baseiam-se na fórmula de Bhaskara, que é o método resolutivo 

para equações do segundo grau mais popular entre os estudantes. 

Primeiro passo: Escreva os valores numéricos dos coeficientes a, b e c. 

Toda equação do segundo grau pode ser escrita na forma ax2 + bx + c = 0. Desse modo, o 

coeficiente a é o número que multiplica x2. O coeficiente b é o número que multiplica x e o 

coeficiente c é um número real. Portanto, dada uma equação do segundo grau, escreva os 

valores de a, b e c de forma clara, objetiva e evidente para que eventuais consultas a esses 

valores sejam feitas rapidamente. 

Como exemplo, vamos escrever os coeficientes da equação 2x2 + 8x – 24 = 0. 

a = 2, b = 8 e c = – 24 

Segundo passo: Calcule o valor de delta. 

O valor de delta é dado pela seguinte expressão: Δ = b2 – 4ac, em que a, b e c são 

coeficientes da equação e Δ é delta. 

Tomando o exemplo anterior, na equação 2x2 + 8x – 24 = 0, delta vale: 

Δ = b2 – 4ac 

Δ = 82 – 4·2·(– 24) 

Δ = 64 + 192 

Δ = 256 

Terceiro passo: calcule os valores de x da equação. 

Após calcular o valor de delta, os valores de x podem ser obtidos por meio da seguinte 

expressão: 

x = – b ± √Δ 

          2·a 

Observe que nessa expressão aparece o sinal ±. Isso indica que x possui dois valores: o primeiro 

para a √Δ (raiz de delta) negativa e o segundo para √Δ positiva. 



49                                                                                                        Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco 

 49 

Tomando o exemplo já citado, observe a conclusão do terceiro passo: 

x = – b ± √Δ 

          2·a 

x = – 8 ± √256 

           2·2 

x = – 8 ± 16 

           4 

Para √Δ negativa, teremos: 

x' = – 8 – 16 = –24 = –6 

             4           4          

Para √Δ positiva, teremos: 

x'' = – 8 + 16 = 8 = 2 

             4        4       

 

Observações importantes: 

Ao calcular o valor de Δ, o aluno depara-se com o jogo de sinais. É preciso ter extrema 

atenção ao termo “– 4ac”, pois, muitas vezes, c possui um valor negativo, o que torna esse termo 

positivo em virtude do jogo de sinais. 

O mesmo ocorre ao encontrar os valores de x. Repare que existe um “– b” na fórmula. Se b 

for negativo, por causa do jogo de sinais, – b será positivo (+ b). 

O valor de Δ pode ser utilizado como parâmetro para decidir como serão as raízes da 

equação. Uma equação em que Δ > 0 possui duas raízes reais distintas, uma equação em que Δ 

= 0 possui duas raízes reais iguais ou uma raiz real dupla, isto é, x' = x'', e uma equação em que 

Δ < 0 não possui raízes reais. 

Para ajudar a decorar as fórmulas utilizadas, sempre as escreva em seu caderno para 

cada exercício que for resolvido, recitando-as em voz alta. 

Exemplo: 

Quais são as raízes da equação x2 – x – 30 = 0? 

Passo 1: a = 1, b = – 1 e c = – 30. 

Passo 2: cálculo do valor de delta 

Δ = b2 – 4ac 

Δ = (–1)2 – 4·1·(–30) 

Δ = 1 + 120 

Δ = 121 

Passo 3: Calcule os valores de x: 

x = – b ± √Δ 

          2·a 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/multiplicacao.htm
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x = – (–1) ± √121 

             2·1 

x = 1 ± 11 

         2 

x' = 1 + 11 = 12 = 6 

          2         2 

x'' = 1 – 11 = – 10 = – 5 

           2          2 

Logo, as raízes ou valores de x para essa equação são 6 e – 5. 

 

As raízes de uma equação do segundo grau são os pontos do eixo x tocados pelo seu gráfico 

 

Aula 17  

Conteúdo: Exercícios 

 

1. Encontre o conjunto solução das equações incompletas baixo: (isole o x); 

a) x2 – 144 = 0                                                                 b) 2x2 – 34 = - 2  

 

2. Encontre o conjunto solução das equações incompletas do 2° grau abaixo (use fatoração): 

a) x2 – 17x = 0                                                          b) x2 + 4x = 12x 

 

3. Resolve as equações de 2° grau: 

a) (x – 1)(x – 2) – 12 = 0    b) (x + 1)2 = 1 – 3x 

c) x2 – 3 = 
6

3−x
     d) (x + 5)(x – 5) = 8x – 41 

e) (x + 4)(x – 3) – 14 = (1 – x)(x – 2) 

 

4. Calcule o discriminante e responda se as equações seguintes têm raízes reais e diferentes, 

têm raízes reais e iguais ou não têm raízes reais: 

a) x2 – 6x – 16 = 0                                            b) x2 + x + 8 = 0 

 

5) O valor de a, b e c, nessa ordem, na expressão (2x + 3)2 + 5x . (x + 2) = (x + 1) (x –1) é: 

a) a = 10, b = 22 e c = 8               b) a = 8,   b = 10 e c = 10 

c) a = 10, b = 10 e c = 8               d) a = 8,   b = 22 e c = 10 

e) Nenhuma alternativa é correta 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Aula 01  

Conteúdo: Artigo de opinião 

ARTIGO DE OPINIÃO 

Observe a imagem abaixo. 

 

1. Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os principais problemas 

mundiais, estabeleceu os 8 objetivos do milênio, conhecidos como 8 jeitos de mudar o mundo. 

a) A imagem apresentada reproduz o cartaz utilizado na divulgação das metas. Além da 

divulgação, qual o objetivo do cartaz? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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b) No cartaz, são utilizados recursos que procuram chamar a atenção do leitor. Quais são 

esses recursos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Por que o uso desses recursos é importante? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Na parte inferior do cartaz está presente a frase “Nós podemos”. 

a) Em qual pessoa do discurso a frase está estruturada? 

______________________________________________________________________________ 

b) O que o uso dessa pessoa do discurso sugere ao leitor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Qual recurso visual presente na frase reforça essa sugestão? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Imagine que você precisasse convencer um amigo sobre a necessidade de participação na 

busca dos objetivos indicados pela ONU.  

a) Quais recursos você utilizaria na tentativa de convencimento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Por que o uso desses recursos é importante para o convencimento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Todos nós vivemos situações em que é necessário convencer alguém sobre algo: seja uma 

necessidade a ser atendida, seja um ponto de vista, entre outros. 

a) Relate uma situação em que houve necessidade de você convencer alguém. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Quais recursos você utilizou na tentativa de provocar o convencimento? 
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__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

      A maior parte dos problemas enfrentados no mundo contemporâneo podem ser discutidos e 

apresentados de forma objetiva. 

     Uma das formas de propor uma discussão, apresentando pontos de vista sobre um 

determinado assunto, é por meio de artigos de opinião.  

 

AULA 02  

CONTEÚDO: Artigo de opinião 

ARTIGO DE OPINIÃO 

 

  

É a economia que deve se adaptar à sustentabilidade, não o contrário 

 

      Segundo Gilles Lipovetsky, importante filósofo contemporâneo, as preocupações do porvir 
planetário e os riscos ambientais assumiram posição primordial no debate coletivo. Nos últimos 
anos, quando despertamos para as revelações alarmantes a respeito do aquecimento global, o 
termo sustentabilidade ganhou a importância merecida na mídia, governos e empresas. 
Sustentabilidade virou uma febre. As empresas são sustentáveis, o negócio é sustentável, tudo é 
sustentável. Mas o que é ser sustentável? Que conceitos norteiam as gestões estratégicas das 
organizações? 
      Ser sustentável hoje, provavelmente, é viabilizar o negócio desde que não impacte em mais 
custos, tecnologias mais caras. O que todos precisam entender é que há urgência em equilibrar a 
balança do tripé da sustentabilidade (triple bottom line), a economia não deve pesar mais que o 
social e o ambiental. Caso isso não ocorra, a natureza cobrará o seu preço. 
       Em 1987, foi publicado o relatório Nosso Futuro Comum (Our Common Future), elaborado 
pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que fazia duras criticas ao 
modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas nações 
em desenvolvimento, ressaltando os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem 
considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. O relatório apontava para a 
incompatibilidade entre o desenvolvimento e os padrões de produção e consumo vigentes. 
Cunhou-se a célebre frase: “Desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades presentes 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. 
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       Ou seja, deveríamos garantir para os nossos filhos, pelo menos, a mesma qualidade de 
vida que temos hoje e que já não é tão boa assim. As gerações futuras, agora com 24 anos (1987 
a 2011), perguntam quais medidas foram cumpridas e se é este o futuro que construímos para 
eles. Devemos mesmo adotar esse conceito? A resposta é não! Os resultados mostram que 
falhamos e que sustentabilidade é garantir hoje a qualidade do meio ambiente, da vida, gastar o 
que for preciso para as gerações presentes. 
      Não há um limite mínimo para o bem-estar da sociedade assim como não há um limite 
máximo para a utilização dos recursos naturais. Como citou Jeffrey Sachs, professor de 
Economia e diretor do Instituto Terra da Universidade Columbia, “o mundo está rompendo os 
limites no uso de recursos, se a economia mundial cresce a um patamar de 5% ao ano significa, 
neste modelo de desenvolvimento, que continuaremos produzindo grandes impactos no meio 
ambiente, nosso planeta não suportará fisicamente esse crescimento econômico exponencial, se 
deixarmos a ganância levar vantagem, o crescimento da economia mundial já está esmagando a 
natureza”. 
      Se continuarmos com um modelo de desenvolvimento como o que temos atualmente, em 
2050, quando se estima que seremos 9 bilhões de habitantes, teremos uma dívida ecológica de 
24 meses, tempo necessário para ela se recompor, mesmo assim, não se tem a certeza se o 
planeta aguentará uma pressão deste tamanho. 
      Há um grande equívoco que preciso deixar claro quando se fala em desenvolvimento. É 
comum falar em desenvolvimento sob o prisma do crescimento da economia, e o Brasil está entre 
os dez países mais ricos do mundo, mas o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
mostra o Brasil na 73ª posição entre 169 países. De acordo com o relatório, aproximadamente 
8,5% da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, 17 milhões de brasileiros 
vivem com menos de R$ 60 por mês. Além da má distribuição de renda, doença crônica no 
desenvolvimento do Brasil, a saúde e a educação são o que mais pesa na pobreza do país. 
      Como diria o professor Sachs, “se a ganância vencer, a máquina do crescimento econômico 
depredará os recursos, deixará os pobres de lado e nos conduzirá a uma profunda crise social, 
política e econômica”. Precisamos propor uma mudança no paradigma da sustentabilidade, o 
desenvolvimento sustentado necessita incluir o homem nesse processo, numa gestão que inclua 
as pessoas, tecnologias sem o pressuposto econômico, fontes renováveis e práticas 
sustentáveis. Como citou Rachel Carson em seu livro Primavera Silenciosa, “o homem é parte da 
natureza e sua guerra contra a natureza é inevitavelmente uma guerra contra si mesmo… Temos 
pela frente um desafio como nunca a humanidade teve, de provar nossa maturidade e nosso 
domínio, não da natureza, mas de nós mesmos”. A mensagem está dada. 
 
*Backer Ribeiro Fernandes é Relações Públicas e doutorando em Ciências da Comunicação. 
Leciona no curso de Relações Públicas da FAAP/SP e é professor conferencista da ECA/USP. É 
diretor da Communità, consultoria especializada em Comunicação para a Sustentabilidade. 
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ESTUDO DO TEXTO 

Pesquise o significado das seguintes palavras: 
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Gestão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nortear: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Paradigma: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Porvir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Prisma: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Sustentabilidade: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

AULA 03  

Conteúdo: Interpretação de texto 

 

PARA ENTENDER O TEXTO 

1. O texto lido é iniciado pela apresentação de uma ideia defendida pelo filósofo Gilles Lipovetsky. 

a) Qual ideia é apresentada ao leitor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Ele é apresentado pelo articulista como “um importante filósofo contemporâneo”. Ao fazer essa 

apresentação, qual efeito pretende-se obter em relação ao leitor do texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Ainda no primeiro parágrafo, é apresentada uma relação de causa e consequência a partir de 

revelações sobre o aquecimento global. 

a) De acordo com o articulista, o que essas revelações causaram? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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b) Qual é a consequência desse fato? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. O articulista Backer Ribeiro Fernandes questiona a utilização generalizada do conceito de 

sustentabilidade. 

a) Transcreva a frase apresentada pelo articulista que dá início a esse questionamento. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Fernandes encerra o primeiro parágrafo com perguntas relacionadas à sustentabilidade. O que 

essas perguntas sugerem ao leitor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Nos dois parágrafos seguintes, o articulista apresenta a ideia vigente sobre o que é 

sustentabilidade. 

a) De acordo com as informações presentes nessa parte do texto, qual é a definição corriqueira 

sobre o que é “ser sustentável”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) De acordo com Fernandes, qual é a condição para que algo possa ser considerado 

sustentável? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Elenque as diferenças entre o conceito apresentado por Fernandes e a ideia, mais relacionada 

ao senso comum, sobre “ser sustentável”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Leia a definição a seguir e responda ao que se pede. 
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Paradoxo [...] Aquilo que é estranho, contraditório, absurdo [...]. 

 

a) Qual situação apresentada no artigo de opinião pode ser considerada paradoxal? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) De acordo com o texto, o que pode provocar essa situação paradoxal? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Em textos do gênero artigo de opinião, o articulista defende uma ideia. De maneira resumida, 

qual é a tese defendida nesse artigo de opinião? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

AULA 04  

CONTEÚDO: Artigo de opinião 

 

A CONSTRUÇÃO DE ARGUMENTOS NO ARTIGO DE OPINIÃO 

 

1. No segundo parágrafo do texto, é apresentada uma situação em que temos uma causa e uma 

possível consequência relacionada ao “tripé da sustentabilidade”. 

a) O que compõe o tripé da sustentabilidade? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) De acordo com Backer Fernandes, como esse tripé deve ser organizado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Qual é a consequência apontada por Fernandes, caso essa organização não ocorra 

adequadamente? 
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__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. No terceiro parágrafo, são apresentadas informações sobre o relatório “Nosso Futuro Comum”, 

publicado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Releia o parágrafo e 

responda. 

a) Em que ano o relatório foi publicado? 

______________________________________________________________________________ 

b) Considerando que o artigo foi escrito e publicado em 2011, por que o articulista utilizou as 

informações do relatório? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) De acordo com o articulista, a definição sobre desenvolvimento sustentável, apresentada na 

época de publicação do relatório, é condizente com a ideia defendida no artigo de opinião? 

Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

AULA 05  

CONTEÚDO: Interpretação de texto 

FIQUE ATENTO: 

 

1 - Os textos do gênero artigo de opinião são construídos, geralmente, a partir de sequências 

argumentativas, na qual o autor expõe seu posicionamento acerca de determinado fato e 

apresenta argumentos que procuram convencer o leitor a aderir a essa ideia. 

2 - O articulista – autor do artigo de opinião – precisa apresentar argumentos consistentes. 

Uma das possibilidades de organizar a argumentação é indicar uma relação de causa e 

consequência, a partir de determinado fato ou acontecimento. 

3 - Um dos recursos para desenvolver a argumentação em um texto é a utilização de documentos 

relacionados a um dado da história, a fim de apresentar informações que legitimem e auxiliem a 

argumentação. 

4 - Para construir a argumentação é importante a utilização de resultados de pesquisas, dados 

numéricos apresentados por relatórios, estatísticas, entre outros. Essas informações promovem 

a credibilidade do texto e potencializam a argumentação. 
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5 - Um dos recursos utilizados para fundamentar a argumentação em artigos de opinião, é a 

utilização de citação de autoridades no assunto tratado. Esse recurso auxilia na adesão do leitor 

a um determinado ponto de vista, legitimando a ideia defendida pelo articulista. 

 

 Com base no quadro acima, exemplifique cada tópico retirando trechos do texto. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

AULA 06  

CONTEÚDO: Produção de texto 

PROPOSTA 

Você vai escrever um artigo de opinião sobre a prática de ações sustentáveis. Para produzi-lo, 

leia o texto a seguir. 

PEQUENAS AÇÕES MUDAM O MUNDO 

     Com atos simples, adotados no dia a dia, todos podem contribuir para evitar o desperdício, 

tirando proveito do meio ambiente de forma sustentável. 

      Há uma semana, pessoas do mundo inteiro apagaram as luzes voluntariamente na Hora do 

Planeta, um evento que contou com a participação de 125 países. Medidas como esta, de 

economizar energia elétrica, além de conscientizar a população sobre as questões ambientais, 

contribuem para a preservação do meio ambiente. 

      Adotar práticas sustentáveis tais como dar preferência a produtos ecologicamente corretos, 

reciclar, evitar desperdícios, não jogar lixo nas ruas e planar mais árvores são outras medidas 

sugeridas pelo professor de Direito Ambiental, membro da Comissão de meio Ambiente da OAB, 

o advogado e biólogo Victo Sarmento. 
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      Mais do que diminuir a conta no final do mês, economizar energia elétrica reduz o 

consumo de água nas usinas hidrelétricas. “Demorar 

menos no banho, desligar o chuveiro na hora que 

estiver se ensaboando, verificar se as torneiras estão 

bem fechadas e não lavar calçadas também são 

procedimentos importantes”, lembrou. 

      [...] 

      Outra medida bastante simples é economizar e 

reciclar papel. [...] Recomenda-se que todos utilizem 

os dois lados do papel, fazendo borrões desses 

documentos. 

     Com os alimentos não é diferente. É possível 

reduzir a produção de lixo. “A comida que se 

transformaria em lixo pode ser direcionada para 

outras pessoas” [...]. 

Izabela Santos. Disponível em: <http://www.nominuto.com>. 

 

PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO TEXTO 

Ao planejar seu texto, considere os seguintes aspectos: 

a) Defina qual será o ponto de vista a ser adotado: há necessidade ou não de as pessoas 

repensarem as ações sustentáveis praticadas no dia a dia? 

b) Para fundamentar a opinião apresentada, você deverá pesquisar em fontes confiáveis, como 

institutos de pesquisa relacionados os meio ambiente, sites de universidades e jornais e revistas 

com legitimidade reconhecida. Também poderão ser apresentadas situações observadas em seu 

entorno ou vivenciadas por você.  

c) Ao realizar a pesquisa, esteja atento aos dados numéricos, às relações de causa e 

consequência apresentadas aos dados numéricos, aos dados históricos, aos argumentos de 

autoridade e aos resultados de pesquisa divulgados. 

d) A partir da pesquisa realizada, elenque os dados que serão utilizados para a construção dos 

argumentos. Ao fazer essa seleção, tenha em mente os leitores do artigo de opinião: os colegas 

de escola, incluindo os de outras turmas, professores e demais funcionários. 

e) Defina a conclusão de seu texto. 

2. Ao elaborar a primeira versão do seu texto, observe as orientações a seguir. 

a) Inicie com uma afirmação relacionada ao ponto de vista pretendido. 

b) Organize os parágrafos seguintes apresentando os argumentos, tendo como base os dados 

elencados no planejamento do texto. Não se esqueça de citar a fonte de pesquisa da qual os 

dados foram retirados. 

c) Durante o processo de escrita, não fuja do tema e utilize os argumentos de forma a conduzir o 

leitor para a conclusão a ser apresentada. 

d) Ao longo do texto poderão ser utilizadas perguntas retóricas. 
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e) Também poderão ser feitas citações por discurso direto e/ou indireto. 

f) O artigo de opinião deve ter um título que apresente, de modo indireto, a sua opinião sobre o 

assunto e, ao mesmo tempo, seja atraente para o leitor. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

AULA 07  

CONTEÚDO: Resenha crítica 

RESENHA CRÍTICA 

Observe a imagem abaixo. 

 

1. O que você sabe sobre a personagem que aparece como passageiro da moto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Leia este texto, que fala sobre um filme protagonizado pela personagem. 

 

      Surpreendentemente, este é o mais introspectivo filme da série e David Yates – ao contrário 

do que muitos fãs reclamaram em O enigma do príncipe - foi bastante fiel ao livro. E ai do fã que 

reclamar que algum detalhe está faltando! Está tudo lá, com tanta calma, que em alguns 

momentos o filme mais se aproximava de um cult do que de um arrasa-quarteirão [...] É um 

presente aos fãs, que já devem começar a se despedir do seu objeto de desejo de anos. 

Disponível em: http://www.cinepop.com.br 

 

Esse texto pode convencer um leitor a ver o filme Harry Potter e as relíquias da morte – Parte 1? 

Por quê? 
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__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Leia estes títulos de matérias sobre filmes. 

Uma trupe de circo em viagem pelo país preenche de cor e de lirismo o novo filme de 

Selton Melo. 

 

Best-seller transformado em filme foi feito sob medida para crianças. 

 

a) Pelo título das matérias, você acha que vale a pena ver esses filmes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Que informação apresenta nos títulos chamou sua atenção? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

AULA 08  

CONTEÚDO: Resenha crítica 

 

 

Quiroga escreve para crianças de forma inusitada 

A ficção infanto-juvenil costuma ser avaliada com certa condescendência, mais comprometida 
com a formação com a formação do cidadão que com a do leitor. 
            Não é difícil perceber os resultados desse paternalismo: histórias politicamente corretas, 
com temas que tentam aproximar a literatura da “realidade cotidiana” ou despertar a consciência 
para a diversidade social, étnica e religiosa do mundo, frequentemente ganham elogios e 
adoções em escolas na mesma medida em que sua estética insossa é ignorada. 
            Diante de um cenário assim, é promissor o lançamento de uma coletânea como Contos da 
selva (1918), do uruguaio Horacio Quiroga (1878-1937). Anunciado como infanto-juvenil, mas 
talvez mais próximo das narrativas para crianças, o livro chama atenção por abdicar de um 
caráter utilitário, que emprestaria às suas histórias uma pregação ecológica ou um sentido moral. 
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            Quiroga obtém esse resultado, quase sempre, experimentando com 
as convenções da fábula e do causo. No primeiro caso, em textos como “O papagaio pelado”, 
cujo protagonista se vinga de uma onça que o atacou indicando seu paradeiro a um caçador, tem-
se os bichos que falam e agem como humanos, mas não há lição edificante no desfecho. No 
segundo, a verossimilhança e coerência narrativa do causo são abandonadas em textos como 
“As meias dos flamingos”, talvez a mais inusitada de todas, em que pássaros entram fantasiados 
num baile de cobras e passam o resto da vida pagando pelo erro. 
            Resta saber se ambas as soluções, cuja 
originalidade é louvável, mas externa 
à fruição estética das histórias, são suficientes para 
garantir o valor literário de Contos da selva. A resposta 
é difícil, até porque há contos que fogem à regra aqui 
descrita, como “A abelhinha malandra”, fábula 
tradicional e previsível, ou “A tartaruga gigante”, sem a 
densidade que transforma o relato em literatura. 
            Por outro lado, há qualidades inegáveis na prosa 
de Quiroga: o classicismo elegante, que ficaria bem num 
texto contemporâneo, e a generosidade descritiva, que 
torna acessível o mundo então pouco explorado de 
bichos e plantas das províncias argentinas – lugares 
onde o autor viveu muitos anos. 
            Somada a isso, a capacidade de comover em 
construções simples como “A Gama Cega”, sobre um 
veado salvo por um caçador, ou “História de Dois 
Filhotes de Quati e de dois filhotes de homem”, que 
mostra uma convivência terna entre as espécies, dão ao 
livro um balanço positivo. Não para transformá-lo num 
clássico, mas o bastante para ser lido com interesse 
quase um século depois de sua publicação. 
                                                                                                      Horácio Quiroga (1878-1937) 

 

Contos da selva 

Autor: Horácio Quiroga 

Tradução: Wilson Alves-Bezerra 

Editora: Iluminuras 

Quanto: R$ 29,00 (129 páginas) 

Avaliação: Bom  

1. Pesquise o significado das palavras abaixo retiradas do texto. 

Abdicar: 

______________________________________________________________________________ 

Causo: 

______________________________________________________________________________ 

Condescendência: 

______________________________________________________________________________ 

Convenção: 

______________________________________________________________________________ 
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Edificante: 

______________________________________________________________________________

Insosso: 

______________________________________________________________________________ 

Paternalismo: 

______________________________________________________________________________ 

 

AULA 09  

CONTEÚDO: Interpretação de texto 

ESTUDO DO TEXTO 

1. A respeito da resenha, responda. 

a) Qual é a obra resenhada? 

______________________________________________________________________________ 

b) Quem é o autor dessa obra? 

______________________________________________________________________________ 

c) A que público ela se destina? 

______________________________________________________________________________ 

d) Quem é o autor da resenha? 

______________________________________________________________________________ 

2. Segundo o autor da resenha, a ficção infantojunvenil tem sido avaliada por um único ângulo. 

a) Qual é o principal critério de avaliação da ficção infantojuvenil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Segundo esse critério, como seria um bom livro infantojuvenil?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) O autor da resenha considera esse um bom critério? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. A obra resenhada pode ser considerada um exemplo do que comumente se avalia uma boa 

ficção infanto-juvenil? Explique sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4. Além de comentar o conteúdo normalmente presente na ficção infanto-juvenil, o autor da 

resenha também avalia a estética que predomina nesses livros. Qual é a opinião dele sobre isso? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. A resenha afirma que o livro Contos da selva não tem qualidades para ser considerado um 

clássico. Você sabe o que é um livro clássico? Que livros clássicos para o público infanto-juvenil 

você conhece? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

AULA 10  

CONTEÚDO: Interpretação de texto  

ESTRUTURA DOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

1. Na resenha lida, o livro Contos da selva é avaliado como bom. Suponha que você lesse outra 

resenha, em que mesmo livro fosse avaliado como ruim. Nesse caso, você teria de decidir em 

qual das resenhas confiar. Em que você se basearia, provavelmente, para tomar essa decisão? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Quem lê uma resenha crítica busca tanto a opinião de quem a escreve quanto informações 

sobre a obra resenhada. Que parágrafos da resenha não tratam especificamente de Contos da 

selva? Qual é o assunto desses parágrafos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. A avaliação que a resenha faz do livro Quiroga é positiva. O quarto parágrafo reforça ou 

contradiz a opinião da resenha? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Uma vez exposta a opinião, a resenha passa a apresentar os argumentos: aspectos positivos e 

negativos da obra. Complete os esquemas abaixo com informações do texto. 
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Aspectos positivos da obra resenhada                                 Aspectos negativos da obra resenhada 

 

 

 

    Atributos                       Exemplos                                                           Exemplos 

 

 

 

 

 

5. Explique a função dos dois grupos de argumentos usados na resenha. 

a) Aspectos positivos da obra. 

______________________________________________________________________________ 

b) Aspectos negativos da obra. 

______________________________________________________________________________ 

6. Responda. 

a) Em que parágrafo o crítico se adianta a um possível questionamento do leitor, expressando 

uma dúvida? 

______________________________________________________________________________ 

b) Qual é a dúvida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Que resposta o próprio autor dá a se questionamento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. O autor da resenha poderia ter apenas posto o valor literário do livro em dúvida, sem citar os 

contos “A abelhinha malandra” e “A tartaruga gigante”. 

a) Por que, provavelmente, os contos foram citados? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) O parágrafo em que esses contos são citados, confirma a opinião de que o lançamento do livro 

é promissor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Qual é a função desse parágrafo no texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

AULA 11  

CONTEÚDO: Interpretação de texto 

ESTRUTURA DOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS (CONTINUAÇÃO) 

8. O sexto e o sétimo parágrafos contém argumentos contrários ou favoráveis à obra? Quais são 

esses argumentos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Avalie o conteúdo da resenha. 

a) Foram apresentados mais pontos positivos ou negativos do livro Contos da selva? 

______________________________________________________________________________ 

b) A avaliação final do livro como bom é coerente com aquilo que a resenha aponta na obra? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Escreva a conclusão a que o autor da resenha chega. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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FIQUE ATENTO: 

• A resenha crítica é um gênero argumentativo publicado em jornais, revistas ou sites que 

apresenta ao leitor informações técnicas e uma avaliação crítica sobre um produto 

cultural qualquer: livro, filme, CD, etc. 

• As resenhas críticas organizam-se segundo uma estrutura que é comum a outros gêneros 

argumentativos, a qual se inicia com a apresentação de uma opinião ou tese. 

• A contra-argumentação é uma estratégia argumentativa que pode ser usada pelo 

enunciador para reforçar sua argumentação, já que poderia invalidar outro possível ponto 

de vista sobre o tema. 

• Nas resenhas críticas, assim como em outros textos argumentativos, a opinião ou tese é 

acompanhada de uma sequência de argumentos e contra-argumentos com os quais se 

busca sustenta-la. Essa sequência constitui o desenvolvimento.  

A finalidade da argumentação, nas resenhas críticas, é justificar a avaliação que se faz do 

produto cultural analisado, quer seja uma avaliação positiva, quer seja negativa. 

• Em seguida ao desenvolvimento, os textos argumentativos se encerram com a conclusão. 

Nas resenhas críticas, a conclusão corresponde ao trecho em que o autor apresenta sua 

avaliação final sobre o produto cultural em análise, algumas vezes apenas reafirmando a 

tese, outras vezes acrescentando algum elemento novo que tenha sido mencionado no 

desenvolvimento. 

 

 

AULA 12  

CONTEÚDO: Interpretação de texto 

O CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

1. Releia o final da resenha. 

a) Que informação se dá sobre o autor da resenha? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Que importância essa informação pode ter para o leitor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Releia o título da resenha. 

a) Apesar de Contos de selva ser anunciado com infanto-juvenil, a que público ele se destina, 

segundo a resenha? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) O vocabulário da resenha revela que ela foi escrita para um leitor adulto com certos 

conhecimentos de literatura. Transcreva expressões que comprovam essa afirmação. 
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__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. O último parágrafo fala da capacidade de comover de alguns contos.  

a) Que tipo de emoção o autor traz à lembrança de seu leitor ao falar do veado salvo por um 

caçador e da convivência terna entre espécies diferentes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) O que o autor da resenha pode ter pretendido, ao apresentar por último o argumento que 

poderia comover o leitor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

AULA 13  

CONTEÚDO: A linguagem do texto 

1. A resenha lida é formada por uma sequência de ideias bem articuladas umas às outras. Para 

criar essa articulação, foram empregados alguns recursos. Por exemplo: no 2º parágrafo, a 

expressão “esse paternalismo” remete a ideias apresentadas no parágrafo anterior - e só então 

são acrescentadas informações novas. 

Complete o quadro. 

Parágrafo Expressão que remete 
ao parágrafo anterior 

Ideia a que a expressão remete 

 
2º 
 

 
“desse paternalismo” 

 
“A ficção infanto-juvenil costuma ser avaliada com 
certa condescendência” 

 
3º 
 

 
“um cenário assim” 

 
“histórias politicamente corretas ganham elogios e 
adoções em escolas” 

 
 
 
4º 
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5º 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
6º 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
7º 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Dizemos que um texto é coeso quando há relação de sentido entre as partes que o 

compõe, ou seja, quando as sentenças e os parágrafos estão ligados semanticamente às 

sentenças e aos parágrafos anteriores. 

 

AULA 14  

CONTEÚDO: Produção de texto 

Você vai escrever a resenha crítica de algum livro que tenha lido recentemente ou quando era 

criança e que foi marcante em sua vida.  

As fotos a seguir mostram alguns livros que muitas crianças e adolescentes já leram. Eles podem 

ajudá-lo a pensar em um livro para resenhar. 
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PLANEJAMENTO 

1. Caso você não se lembre mais ou não tenha mais o livro, pesquise os dados a seguir, que ficar 

claros no corpo da resenha e ser colocados em um quadro no final, como na resenha. 

* Nome do livro                               * Editora                                * Número de páginas 

 

*Autor                                              * Data de publicação 

 

  

AULA 15  

CONTEÚDO: Planejamento do texto 

Complete o quadro com informações que farão parte de sua resenha. 

 
 
 
 
Tema do livro e público a que se destina 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resumo da história ou comentário sobre 
alguns contos. 
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Sua opinião sobre o livro 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Características do livro que comprovam 
sua opinião sobre ele 
 
 
 
 

 

 

AULA 16  

CONTEÚDO: Produção de texto 

 

- Escreva a resenha em terceira pessoa, impessoalizando suas impressões. 

- Use uma linguagem adequada aos leitores. 

- No título antecipe o conteúdo da resenha e a opinião que será defendida. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76                                                                                                        Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco 

 76 

HISTÓRIA 

Aula 1  

Conteúdo: Primeira Republica  

 

Primeira República é o período da história no Brasil compreendido com o fim da monarquia 

em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930. Também foi denominada pelos 

historiadores de República Oligárquica, República dos Coronéis e República do Café com Leite. 

Com a vitória da Revolução de 30 e a fim de reforçar a ideia que começava um novo 

tempo, passou a ser chamada pejorativamente de República Velha. O primeiro presidente da dita 

Primeira República foi Marechal Deodoro da Fonseca e o último, Washington Luís. Em 1891, 

Deodoro da Fonseca renúncia e, em seu lugar, assume seu vice-presidente, Floriano Peixoto. Por 

sua parte, o primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, eleito em 1894. 

 

Para fins de estudo, a Primeira República é dividida em dois períodos: 

 

República da Espada (1889-1894): governos dos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano 

Peixoto 

 

República Oligárquica (1895-1930): governos das oligarquias rurais de São Paulo e Minas 

Gerais. É o chamado coronelismo, praticado, principalmente, pelos cafeicultores, aliados aos 

produtores rurais de outros estados. 

   

Durante este período, o país esteve regido pela Constituição promulgada em 1891. A Carta 

Magna estabelecia o regime presidencialista, o voto aos maiores de 21 anos, liberdade de culto, 

obrigatoriedade do casamento civil, entre outras medidas. 

 

Características da Primeira República 

 

A Primeira República se caracteriza por um período conturbado da História do Brasil. 

O novo regime não consegue satisfazer os sonhos dos mais humildes e guerras como a Guerra 

de Canudos (1893-1897) e Contestado (1912-1916) são travadas deixando milhares de mortos. 

Também foram registrados conflitos nas grandes cidades como a Revolta da Vacina (1904) ou a 

Revolta da Chibata (1910). 

A elite política e econômica garantia sua permanência no poder através de eleições fraudulentas 

e troca de favores. A economia, dependente do café, tentava se diversificar com uma incipiente 

industrialização. 

 

Aula 2 

Conteúdo: Atividade do texto: A Primeira Republica 

 

1) Em que período se deu a nossa Primeira República? 
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__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Por que o nome Republica do Café com Leite? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Qual foi o primeiro e o último presidente da república? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Como podemos dividir a Primeira República? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5) Cite algumas revoltas ocorridas nesse período: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Aula 3  

Conteúdo: Política dos governadores 

 

 
 

A política dos governadores era o sistema de alianças baseado na troca de favores 

políticos. 

Deste modo, os governadores apoiavam a eleição de um Congresso Nacional favorável ao 

presidente. Em troca, recebiam mais recursos e garantiam nomeações em cargos políticos os 

aliados. 
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Outro nome dado a este sistema político era "política do café com leite". Esse nome 

fazia referência à alternância de poder de presidentes oriundos de Minas Gerais e São Paulo ou 

que eram apoiados por esses estados. 

Os dois estados eram dominados pelo PRM (Partido Republicano Mineiro) e PRP (Partido 

Republicano Paulista). 

Apesar de ser um mito difundido, a maior riqueza de Minas Gerais era o café e não o leite. 

Já São Paulo era o estado líder deste produto. 

 

Sistema Eleitoral na Primeira República 

 

No início da primeira república foi instituído o voto aberto para maiores de 21 anos aos 

cidadãos que sabiam ler e escrever. No entanto, soldados e religiosos estavam excluídos do 

processo eleitoral. 

Já as mulheres viviam uma situação ambígua, pois a Constituição brasileira especificava 

que somente os homens podiam votar, mas não proibia explicitamente o voto feminino. Esta 

brecha foi aproveitada para que algumas mulheres solicitassem seu direito ao voto. 

No entanto, a maioria da população era analfabeta e dos 12 milhões de habitantes, 

somente 10% conseguia participar do processo eleitoral. 

As eleições eram marcadas por fraudes e os coronéis indicavam em quem o eleitor pobre 

deveria votar, o chamado voto de cabresto. 

O resultado das eleições estava a cargo da Comissão Verificadora. Essa comissão era 

favorável ao presidente e, não raro, distorcia resultados aprovando nomes de deputados e 

senadores aliados. 

 

Aula 4  

Conteúdo: Atividade do texto: A Política dos governadores 

 

1) O que representa a imagem do texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Segundo o que foi estudado na sala de aula, o que era o curral eleitoral? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) O que foi o voto de cabresto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Quem não podia votar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Quando o candidato do coronel não ganhava, o que geralmente ocorria? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Aula 5  

Conteúdo: Economia na primeira república  

 

A economia deste período era predominantemente rural, com ênfase na produção de café, 

que correspondia a mais de 50% das exportações brasileiras durante toda a Primeira República. 

Também fazia parte a produção de açúcar, algodão, borracha e cacau. 

O estado que concentrava a maior produção de café, neste momento, era São Paulo. A região 

tornou-se um polo de atração tanto para brasileiros como para imigrantes. 

 

Industrialização 

 

Nesta época, vemos o crescimento da indústria, com destaque para a cidade de São Paulo 

que concentrava 31% das fábricas do Brasil. 

Paralelo ao crescimento do operariado, há o início dos movimentos operários reivindicando 

melhores condições de trabalho e garantia de direitos trabalhistas. 

Muitas dessas organizações eram comandadas por imigrantes que trouxeram novas ideias 

que estavam em voga na Europa como o anarquismo. 

Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a dificuldade de importar 

produtos industrializados, a indústria no Brasil ganhará mais relevância. 

 

Convênio de Taubaté 

 

Como vimos, a situação da política brasileira era pautada pela economia cafeeira e os 

arranjos que os governadores conseguiam para obter favores do governo federal. 

A produção brasileira correspondia a dois terços do mercado internacional. Antes cuidado 

por negros escravizados, os cafezais possuíam agora mão de obra estrangeira assalariada. 

Para obter mais lucro, os fazendeiros aumentaram a produção e isso acarretou em 

excesso de café, e o preço caiu drasticamente, diminuindo os ganhos. 

Assim, os produtores de café se reuniram na cidade paulista de Taubaté, em 1906, com a 

finalidade de solucionar a crise. Este encontro passou à história como o Convênio de Taubaté. 

Nesta reunião ficou decidido que o governo seria o responsável por estocar o excedente 

para vender quando os preços do café melhorassem. 

Dessa maneira, os fazendeiros não teriam prejuízo e não quebrariam. Para comprar o café 

produzido em excesso, o governo fez empréstimos no exterior. 

A superprodução continuou e o governo estocou café sem conseguir encontrar 

oportunidade para vendê-lo. A situação se agravou quando começou a Crise de 1929 e o volume 

de comércio em todo mundo diminuiu. 

 

 

Aula 06  

Conteúdo: Atividade do texto: Economia da Primeira Republica 
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 1) Qual o principal produto agrícola da Primeira República? 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Que outros produtos também eram cultivados? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Que acontecimento histórico mundial, fez com que nossa indústria crescesse? 

______________________________________________________________________________ 

 

4) O que foi decidido no Convenio de Taubaté? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5) O que essa decisão acarretou? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Aula 07  

Conteúdo: Movimentos Sociais na Primeira Republica 

 

Greve em São Paulo Primeira República 

 

O período da Primeira República é marcado pela continuidade da industrialização no 

Brasil. Foram instaladas as primeiras fábricas têxteis ou de materiais de construção, 

especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

O Brasil contava com 600 fábricas e empregava 54 mil operários em 1889. Em 1922, já 

eram 13 mil fábricas onde trabalhavam 275 mil pessoas. 

A expansão industrial resultou na formação do operariado, mas não havia garantia de 

direitos trabalhistas. Por isso, os donos das fábricas impunham pesadas cargas de trabalho, com 

até 15 horas de produção diária. 

Não havia direito à férias, os salários eram baixíssimos e as instalações insalubres. 

Também não era rara a violência física, principalmente contra as crianças. 

Começa, então, a mobilização operária com a criação das Caixas de Socorro Mútuo e 

também de comitês operários. Estes visavam a melhoria das condições de trabalho, evitar a 

exploração dos trabalhadores menores de idade e lutar contra a carestia de vida. 

Esse movimento é o precursor da atividade sindicalista brasileira. Ainda em 1917, começa 

em São Paulo a primeira greve que repercutirá em todo o Brasil e dará origem às primeiras leis 

trabalhistas. 

 

Fim da Primeira República: o Golpe de 1930 

 



81                                                                                                        Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco 

 81 

O ciclo da Primeira República chega ao fim com o Golpe de 1930, contra o presidente 

Washington Luís. 

A crise econômica provocada pela queda dos preços do café e a insatisfação dos 

governadores que ficavam fora da política oligárquica terminara por causar uma ruptura neste 

sistema. 

Os governadores do Rio Grande do Sul e da Paraíba, apoiados por estados que não se 

beneficiavam da política do café com leite, se aliaram para apresentar a candidatura do gaúcho 

Getúlio Vargas. 

Desta maneira, quando o candidato paulista Júlio Prestes é vencedor das eleições de 30, 

Vargas impede sua posse, apoiado por parte do Exército. 

Como não houve reação para defender o governo, Vargas assume a presidência da 

República e ali ficaria até 1945. 

 

 

 

Aula 08  

Conteúdo: Atividade do texto: Movimentos sociais da Primeira Republica 

 

1) Onde foram instaladas as primeiras fábricas têxteis ou de materiais de construção? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Escreva sobre as condições de trabalho dos operários: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Em que ano se iniciou a primeira greve em São Paulo? 

______________________________________________________________________________ 

 

4) Qual estado Vargas governava? 

______________________________________________________________________________ 

 

5) Escreva um pequeno texto de como Getúlio Vargas chegou ao poder. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Aula 09  

Conteúdo: Primeira Guerra Mundial 
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A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi o resultado dos atritos permanentes 

provocados pelo imperialismo das grandes potências europeias. 

A Grande Guerra, como era denominada antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, 

foi um conflito em escala global. Começou na Europa e envolveu os territórios coloniais. 

Dois blocos enfrentaram-se: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a 

Tríplice Entente formada pela França, Inglaterra e Rússia. 

A contenda envolveu 17 países dos cinco continentes como: Alemanha, Brasil, Áustria-

Hungria, Estados Unidos, França, Império Britânico, Império Turco-Otomano, Itália, Japão, 

Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Rússia, Austrália e 

China. 

A guerra deixou 10 milhões de soldados mortos e outros 21 milhões ficaram feridos. 

Também 13 milhões de civis perderam a vida. 

 

Causas da Primeira Guerra Mundial 

 

Vários fatores desencadearam a Primeira Guerra Mundial. 

Desde o final do século XIX o mundo vivia em tensão. O extraordinário crescimento 

industrial possibilitou a Corrida Armamentista, ou seja: a produção de armas numa quantidade 

jamais imaginada. 

O expansionismo do Império Alemão e sua transformação na maior potência industrial da 

Europa fizeram brotar uma enorme desconfiança entre a Alemanha e França, Inglaterra e Rússia. 

 

Antecedentes 

 

Acrescentamos as antigas rivalidades entre França e Alemanha, Rússia e Alemanha, e 

Reino Unido e Alemanha. Também os desentendimentos quanto às questões de limite nas 

colônias gerados pela Conferência de Berlim (1880). 

O antigermanismo francês se desenvolveu como consequência da Guerra Franco-

Prussiana. A derrotada França foi obrigada a entregar aos alemães as regiões de Alsácia e 

Lorena, esta rica em minério de ferro. 

A rivalidade russo-germânica foi causada pela pretensão alemã de construir uma estrada 

de ferro ligando Berlim a Bagdá. Além de passar por regiões ricas em petróleo onde os russos 

pretendiam aumentar sua influência. 

O antigermanismo inglês se explica pela concorrência industrial alemã. Às vésperas da 

guerra os produtos alemães concorriam em mercados que eram dominados pela Inglaterra. 

Todas essas questões tornaram o conflito inevitável a medida que acirravam os choques 

de interesse econômico e político entre as potências industrializadas. 

 

Estopim 

 

A rede de alianças era uma bomba armada pronta para explodir. 

Em 1908, a Áustria anunciou a anexação da Bósnia-Herzegovina, contrariando os 

interesses sérvios e russos. 

A fim de mostrar uma boa relação entre os novos súditos, o herdeiro do trono Austríaco, 

Francisco Ferdinando, fez uma visita à região junto com sua esposa. 

No dia 28 de junho de 1914, um estudante bósnio assassinou o herdeiro do trono austríaco 

Francisco Ferdinando e sua esposa, em Sarajevo, capital da Bósnia. 



83                                                                                                        Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco 

 83 

Esse duplo assassinato foi o pretexto para a explosão da Primeira Guerra Mundial 

que durou até 11 de novembro de 1918. 

No começo do conflito, as forças se equilibravam, em número de soldados, diferentes eram 

os equipamentos e os recursos. 

A Tríplice Entente não tinha canhão de longo alcance, mas dominava os mares, graças ao 

poderio inglês. 

Os tanques de guerra, os encouraçados, os submarinos, os obuses de grosso calibre e a 

aviação, entre outras inovações tecnológicas da época, constituíram artefatos bélicos de grande 

poder de destruição. 

Com artilharia pesada e 78 divisões, os alemães passaram pela Bélgica, violando a 

neutralidade deste país. Venceram os franceses na fronteira e rumaram para Paris. 

O governo francês transferiu-se para Bordeaux e na Batalha de Marne, conteve os 

alemães, que recuaram. 

Depois, franceses e alemães firmaram posições cavando trincheira ao longo de toda a 

frente ocidental. Protegidos por arame farpado, os exércitos se enterravam em trincheira, onde a 

lama, o frio, os ratos e o tifo mataram tanto quanto as metralhadoras e canhões. Este momento é 

chamado de Guerra de Trincheiras. 

Em 1917, os Estados Unidos, que se mantivera fora da guerra, apesar de emprestar 

capitais e vender armas aos países da Entente, principalmente à Inglaterra, entra no conflito. 

Declarou guerra à Alemanha, por temer seu poderio imperialista e industrial. 

Nesse mesmo ano a Rússia, saiu do conflito, por conta da Revolução de 1917, que 

derrubou o czar e implantou o regime socialista. 

 

Consequências 

 

Embora a Alemanha continuasse sofrendo sucessivas derrotas, seus aliados tivessem se 

rendido, o governo alemão continuava na guerra. Esfomeado e cansado, o povo alemão se 

revoltou e os soldados e operários forçaram o kaiser (imperador) a abdicar. 

Formou-se um governo provisório e foi proclamada a República de Weimar. No dia 11 de 

novembro de 1918, o novo governo assinou a rendição alemã. A Primeira Guerra chegava ao fim, 

mas a paz geral só foi firmada em 1919, com a assinatura do Tratado de Versalhes. 

As reações aos efeitos do tratado estão entre as principais consequências da Primeira 

Guerra Mundial. 

Sendo assim, em 1939, pouco mais de 20 anos depois, provocaram a Segunda Guerra 

Mundial. 

A Grande Guerra deixou profundas consequências para todo o mundo. Podemos destacar: 

 

• redesenhou o mapa político da Europa e do Oriente Médio; 

• marcou a queda do capitalismo liberal; 

• motivou a criação da Liga das Nações; 

• permitiu a ascensão econômica e política dos Estados Unidos. 
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Aula 10  

Conteúdo: Atividade do texto: A Primeira Guerra Mundial 

 

1) Cite os blocos que se formaram e depois se enfrentaram na Primeira Guerra Mundial: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Cite as causas da Primeira Guerra Mundial: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Qual foi o estopim da Guerra? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Quais foram as consequências da Guerra para o mundo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5) Segundo o que foi estudado, e relatado no filme O cavalo de guerra, quais as duas grandes 

fases da Guerra? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aula 01 a 08  

Conteúdo: ALONGAMENTOS NO ISOLAMENTO SOCIAL 

 As autoridades de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da 

Saúde e demais instituições estaduais e municipais, indicam o isolamento social para a 

contenção da pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A recomendação 

é para que fiquemos todos em casa, mas isso não deve significar, segundo especialistas, deixar 

de lado os exercícios físicos.  

 Essa nova rotina imposta ao mundo pode gerar maus hábitos posturais, pois ficamos muito tempo 

na frente da TV, computares e celulares. Para amenizarmos esse sedentarismo nosso grande aliado é o 

ALONGAMENTO. 

Benefícios do alongamento 

1. Melhoram a postura. Alongar o corpo regularmente reduz a tensão muscular, 

melhorando a postura, evitando o desconforto que poderia surgir com uma má postura. 

2. Aumentam a flexibilidade (abaixar para pegar alguma coisa, como por exemplo); 

3. Permitem movimentos amplos (realizar as tarefas de casa com facilidade); 

4. Ajudam no relaxamento; 

5. Ativam a circulação sanguínea, pois a tendência e’ ficar sentado ou deitado 

dificultando a circulação do sangue. 

 

Como vamos fazer? 

 

• Não existe contraindicação para a realização dos alongamentos, mas cada um tem que 

respeitar os limites do seu corpo. 

• Devem ser feitos todos os dias pela manhã e noite; 

• Use roupas leves; 

• Evite fazer logo após as grandes refeições (almoço e jantar); 

• Em cada postura CONTE 20 SEGUNDOS uma única vez; 

• Deixe a preguiça de lado e ALONGUE-SE! Vai se sentir muito melhor... 
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QUADRO DE ALONGAMENTOS ( 20 segundos cada postura) 

 

 

 

Texto complementar: Atividade física aumenta imunidade e ajuda a combater estresse e 

doenças 

A importância da atividade física regular para melhora da resposta imunológica é um tema 

de bastante interesse, ainda mais no momento atual com epidemias de doenças causadas por 

vírus e bactérias cada vez mais agressivos. Apesar do exercício físico não ser vacina para 

nenhuma doença, com certeza, o fortalecimento do sistema imunológico sempre vai proporcionar 

uma resposta mais rápida e eficaz contra qualquer quadro de infecção.  

A literatura científica é repleta de artigos que relatam estudos sobre os benefícios dos 

exercícios para reforço do sistema imunológico, havendo uma opinião praticamente consensual 

de que a atividade física moderada é a forma mais adequada para este propósito. O mecanismo 

da melhora da defesa está associado à um efeito da atividade física regular em promover um 

aumento das linfócitos, células denominadas “natural killers”. A célula natural killer, linfócito 

atuante no sistema inato, tem como função destruir células tumorais ou infectadas por vírus. 

Outro fator que colabora para a proteção do organismo é o fato de a atividade física 

promover a diminuição do estresse. Como nosso corpo funciona de maneira harmoniosa, com 

inter-relação entre os sistemas nervoso, endócrino e imunológico, a redução do estresse faz com 



87                                                                                                        Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco 

 87 

que o organismo se fortaleça e fique menos suscetível a diversas doenças. Quanto à melhor 

forma de atividade para fortalecer o sistema imunológico, parece não haver grande diferença 

entre as diversas modalidades, prevalecendo sempre o conceito do exercício moderado. 

Existem também evidências de que os exercícios com pesos, desde que respeitando o 

conceito de adequação de carga, também podem melhorar a imunidade. O que se deve evitar 

são os exercícios de intensidade acima de um limite crítico, que reconhecidamente vão ter o 

efeito inverso, diminuindo a imunidade e aumentando a incidência de doenças por 

enfraquecimento imunológico. 

 

TURÍBIO BARROS 

Mestre e Doutor em Fisiologia do Exercício pela EPM. Foi membro do American College of Sports Medicine, professor e coordenador do 

Curso de Especialização em Medicina Esportiva  da Unifesp e fisiologista do São Paulo FC e coordenador do Departamento de Fisiologia do E.C. 
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GEOGRAFIA 

Aula 01  

Conteúdo: Revisão: O continente europeu 

A Europa é um continente situado em três hemisférios distintos: o setentrional, o ocidental 

e o oriental. Localiza-se a oeste da Ásia, ao norte da África, a leste do Oceano Atlântico e ao sul 

do Oceano Glacial Ártico. As sociedades que habitaram esse continente foram as principais 

responsáveis pela colonização da maior parte dos demais territórios do planeta, sendo, por isso, 

denominado como o “centro do mundo”, apesar de, em termos cartográficos, essa expressão ser 

considerada errônea. 

A Europa reúne um total de 50 países, sendo que dois deles também fazem parte da Ásia: 

A Turquia e a Rússia. Apesar desse número elevado de países, a sua área é pequena, com cerca 

de 10.180.00 km². Se não contarmos com a Rússia, país em que a maior parte do seu território 

localiza-se na Ásia, seu espaço diminui para uma área menor que o Brasil, possuindo, no entanto, 

muito mais países do que o Brasil possui em estados. 

Essa grande concentração de pequenos territórios explica-se pelas históricas relações de 

instabilidade que marcaram a região. Como foi na própria Europa que primeiro se estabeleceu a 

ideia de Estado moderno, foi lá também que as diferentes nações começaram primeiro as suas 

lutas pela constituição de seus próprios estados. Essa luta, vale lembrar, ainda está presente em 

muitos locais, com destaque para a Espanha, onde catalães, bascos, navarros e outros povos 

buscam pela formação de seus próprios países, o que elevaria ainda mais o número de Estados 

nesse continente. 

A despeito dessa ampla fragmentação, a Europa passa, curiosamente, por um efeito 

contrário de integração graças à formação e expansão da União Europeia. Esse bloco 

econômico, além de ser responsável pela utilização do euro na maioria dos seus países-

membros, praticamente eliminou as fronteiras entre os seus territórios, apesar de isso ter 

provocado efeitos de reação em partes da população, que vêm se embebendo cada vez mais de 

pensamentos xenofóbicos (de aversão a estrangeiros). 

A população europeia, em dados recentes, é de 740 milhões de habitantes 

aproximadamente. Demograficamente, o continente caracteriza-se pelos fluxos migratórios 

internos (graças à existência da União Europeia) e, principalmente, externos, com muitos 

estrangeiros advindos de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Por outro lado, a 

média de idade na população vem se elevando de forma significativa, graças às baixíssimas 

taxas de natalidade e mortalidade registradas ao longo dos últimos 20 anos. 

Quanto aos aspectos físicos, a Europa é caracterizada pelo predomínio de baixas altitudes, com 

exceção apenas dos Alpes Escandinavos na porção setentrional, do Cáucaso, a sudeste; dos 

Alpes e algumas regiões nos Bálcãs e na Península Ibérica, na porção meridional do continente. 

O clima da Europa predominante é o temperado, com variações entre as regiões 

litorâneas e continentais, bem como nas zonas de maiores altitudes. Os outros tipos climáticos 

são o mediterrâneo, o polar e o alpino (também chamado de clima de montanha). 

A hidrografia da Europa é marcada pela presença de alguns importantes rios, como o Danúbio, o 

Reno, o Volga, o Sena, o Elba, o Tejo e muitos outros. Os tipos de vegetação existentes são a 

Tundra, a Floresta Boreal, a Floresta Temperada, as Estepes e as Vegetações Mediterrâneas. 

Economicamente, a Europa, após o final da Segunda Guerra Mundial, iniciou um processo de 

recuperação, passando a contar novamente com fortíssimas potências internacionais, com 
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destaque para a Alemanha, o Reino Unido e a França. Além disso, o mais avançado bloco 

econômico do mundo, a União Europeia, propicia uma maior integração comercial dentro do 

continente. Apesar disso, essas nações sofreram intensamente com uma forte crise econômica, 

responsável pelo aumento exponencial das taxas de miséria e desemprego, cujos efeitos ainda 

podem ser sentidos nos dias atuais. 

Apesar das estreitas dimensões territoriais, a Europa é um dos mais importantes 

continentes do mundo, pois é nela que os valores que atualmente se disseminam pelo mundo via 

Globalização constituíram-se. Além disso, apesar do fortalecimento nas últimas décadas de 

Estados Unidos, Japão e dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia e China), a Europa configura-se com 

um dos protagonistas na Geopolítica e Economia internacionais. 

Na presente seção, você poderá obter melhores e mais aprofundadas informações sobre 

esse continente, com temas envolvendo tantos os aspectos físicos (clima, relevo e vegetação) 

quanto os aspectos humanos (população, economia, política).  

 

Mapa temático do continente europeu 

Publicado por: Rodolfo F. Alves Pena 
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Aula 02  

Conteúdo: Revisão: Atividades dirigidas sobre o continente europeu 

 

EXERCÍCIOS SOBRE A EUROPA 

 

QUESTÃO 1- Analise as alternativas sobre os aspectos físicos da Europa e marque (E) para as 

alternativas erradas e (C) para as corretas. 

a) O território europeu está localizado, em sua maior parte, na zona climática temperada do norte, 

entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. 

b) Com área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa possui a maior 

extensão territorial entre todos os continentes. 

c) Na Europa está localizado o menor país do mundo, o Vaticano, com extensão territorial de 0,44 

quilômetros quadrados. 

d) O tipo de relevo predominante no território europeu são as planícies, com altitudes médias de 

340 metros. 

e) A Escandinávia é uma região geográfica da Europa, cuja localização é a porção leste desse 

território, e os países integrantes são: Rússia, Ucrânia e Romênia. 

 

QUESTÃO 2- O Eurotúnel, inaugurado em 1994, é um dos maiores projetos de infraestrutura da 

Europa. Essa obra consiste em um túnel ferroviário, proporcionando acesso entre dois países 

separados pelo Canal da Mancha. Marque a alternativa que indica esses dois países. 

a) França e Espanha 

b) Itália e Portugal 

c) Alemanha e Suécia 

d) Portugal e Espanha 

e) Reino Unido e França 

 

QUESTÃO 3- Analise as afirmativas sobre o quadro humano da Europa e marque (F) para as 

alternativas falsas e (V) para as alternativas verdadeiras. 

a) Na Europa, a tendência é que haja a diminuição da população nas próximas décadas, visto 

que esse continente apresenta baixas taxas de fecundidade e grande parcela da população 

composta por idosos. 

b) Os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do planeta. 

c) Considerado o berço da civilização ocidental, o continente europeu é o mais populoso da Terra. 
  

d) Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os cinco países mais populosos da 

Europa. 

e) Em razão de sua pequena extensão territorial e seu grande contingente populacional, a Europa 

é o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de habitantes por quilômetro 

quadrado entre todos os continentes. 

 

QUESTÃO 4- A Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele 

é considerado uma União Econômica e Monetária, onde além da eliminação das tarifas 

alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. 

Outra característica importante desse bloco econômico é a adoção da moeda única entre os 

países integrantes. Marque a alternativa que corresponde a esse bloco econômico. 
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a) Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 

b) Euro 

c) APEC – Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. 

d) União Europeia 

 

 

Aula 03  

Conteúdo: A regionalização da Europa 

O continente europeu não possui características homogêneas, pois as disparidades se 

apresentam em diversos aspectos como paisagens naturais, clima, política e cultura. O continente 

possui várias maneiras de ser regionalizado, uma delas é classificando em Europa Ocidental e 

Oriental. 

Alguns estudiosos no assunto, através das análises espacial, econômica e cultural, 

realizam uma classificação do continente em quatro áreas distintas no qual se enquadram a 

Europa Ocidental, Setentrional, Centro-Oriental e Meridional. 

A regionalização antes e, principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial gerou uma 

fronteira abstrata, isso significa o surgimento de uma barreira ideológica entre dois grupos de 

países que compõem o mesmo continente, de um lado os aliados dos Estados Unidos 

(capitalista) e do outro lado os que apoiam a União Soviética (socialista), consolidando de vez a 

Europa Ocidental e Oriental. 

Com o declínio da URSS, e também do socialismo, surgiram diversas repúblicas 

autônomas que compunham o território soviético, no entanto, a independência não garantiu uma 

inserção eficaz na economia de mercado provenientes da herança do sistema produtivo da 

economia planificada que vigorava na URSS, que não conseguiu acompanhar as outras 

economias. 

A Europa setentrional encontra-se localizada no extremo norte do continente, essa área 

possui o clima mais frio de todo território europeu, os países localizados nessa parte da Europa 

são: Noruega, Suécia (península escandinava), Dinamarca, além das novas Repúblicas da ex-

União Soviética: Letônia e Lituânia, Finlândia. Esses países têm na pesca e extração de madeira 

as principais atividades econômicas, essa restrição é decorrente das condições climáticas que 

comprometem, por exemplo, a produção agrícola. 

A Europa Centro-Oriental se constitui sobre o grupo de países da ex-União Soviética que 

tiveram sua independência, essas possuem culturalmente uma grande complexidade e 

diversidade étnico-cultural, como por exemplo, República Tcheca, Polônia e Hungria, além de 

Ucrânia, Geórgia e Azerbaijão. 

A Europa Meridional é banhada pelo mar Mediterrâneo, localizada na Península Ibérica. 

Nessa região está presente Portugal, Espanha e Grécia, que durante grande parte da história 

foram centros de dispersão de culturas. Portugal e Espanha foram responsáveis por desvendar os 

continentes da África e, principalmente, a América do Sul. 

 
Eduardo de Freitas 
Graduado em Geografia 
Equipe Brasil Escola 

 

Aula 04  

Conteúdo: Revisão: Atividades dirigidas sobre a Regionalização europeia 

 

QUESTÃO 1 
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(CEFET – PR) A Europa é um continente pequeno em relação ao grande número de países 

que o compõem. É extremamente fragmentado em termos geopolíticos, tendo um grande número 

de países minúsculos. Verifique as alternativas a seguir que abordam aspectos físicos e 

socioeconômicos desse continente e identifique a INCORRETA. 

A)     É formada por países considerados mais urbanizados, mais industrializados, mais 

desenvolvidos, como Alemanha, França, Inglaterra, norte da Itália, Bélgica, Holanda, 

Luxemburgo, Áustria, Suíça, Dinamarca e os países escandinavos ─ Suécia, Noruega e 

Finlândia. Encontram-se também países menos desenvolvidos, menos industrializados, como 

Portugal, Grécia e os ex-socialistas. 

B)     Na região da Renânia, no noroeste da Alemanha, encontra-se a maior concentração 

industrial desse país, sendo também a principal área industrial da Europa. Os principais 

complexos urbano-industriais são: Essen, Düsseldorf, Colônia, Dortmund, Aachen, Buisburg, 

Bonn, etc. Além de uma forte indústria de base ─ siderurgia e metalurgia ─, ali estão instaladas 

também indústrias químicas, refinarias de petróleo, indústrias têxteis, alimentícias e outras. 

C)     Na França, a presença do carvão mineral e do minério de ferro, no norte e no nordeste do 

país, mais a garantia do abastecimento de matérias-primas e do mercado consumidor, 

representada por um grande império colonial, favoreceram a industrialização sistematizada a 

partir da segunda metade do século XIX. 

D)     O Reino Unido é composto por Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra. A ilha 

da Grã-Bretanha é uma ilha de solo ácido e pouco espaço para agropecuária. 

E)     Na Itália, enquanto o Sul é uma região desenvolvida e de alta renda per capita, o Norte do 

país chamado "Mezzogiorno" é uma região pobre, subdesenvolvida, com baixa renda per capita, 

sobretudo na Sicília. A base social e econômica do norte é o latifúndio, produtos de itens 

agrícolas, especialmente cítricos e azeitonas. 

 

QUESTÃO 2 

(CEFET – PR) As alternativas a seguir referem-se aos países de destaque da economia 

Europeia. Identifique a que está INCORRETA. 

A)     O território inglês encontra-se em situação privilegiada dentro da Europa: tem fronteira com 

o Atlântico, o Mediterrâneo e o Mar do Norte – três portas de entrada e saída, fator importante e 

estratégico para o desenvolvimento econômico. 

B)     Na Alemanha, as reservas de ferro são pequenas, e apresentam baixo teor metálico. As 

jazidas estão apenas no nordeste e sudeste da antiga RFA. Por isso a Alemanha é grande 

importadora de ferro da Suécia e do Brasil. 

C)     Na Alemanha, o relevo sofre uma inclinação do Sul para o Norte. No sul, observamos a 

região dos Alpes Bávaros – área originalmente coberta pela Floresta Negra resultante do clima 

temperado, com atividades de extrativismo vegetal e reflorestamentos. 

D)     O relevo da França apresenta as seguintes características: no norte, dominam as planícies 

sedimentares – é o relevo de Paris; no sul, os Montes Pirineus – separando a Península Ibérica. 

No sudeste, os Alpes – com seu ponto culminante, o Monte Branco. Entre as duas cadeias 

montanhosas, um grande maciço – o Maciço Central Francês. 

E)     A Península Itálica é pouco maior que os estados do Rio de Janeiro e São Paulo juntos. 

Suas cidades são antigas e históricas, guardando ricos monumentos, o que torna o país uma das 

maiores atrações turísticas de todo o mundo. 

 

QUESTÃO 3 

Explique por que a Europa é dividida em Europa Ocidental e Oriental. 
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Aula 05  

Conteúdo: Revisão: Atividades dirigidas sobre o continente europeu 

O velho continente, como a Europa é também conhecida, possui uma população estimada 

em 750 milhões de habitantes, número elevado se considerar que a extensão territorial é 

relativamente limitada, o que significa que é bastante povoado. Com uma densidade demográfica 

de 72 hab./km². 

A população europeia é constituída por diversos grupos étnicos, com destaque para: anglo-

saxões, escandinavos, eslavos, germânicos e latinos. Um dado importante é que a esmagadora 

maioria da população é constituída por brancos. 

Quanto à prática religiosa, o cristianismo é o de maior destaque, embora esteja dividido em 

catolicismo romano, especialmente na Espanha, Portugal, França e Itália; protestantismo em 

países como Alemanha, Noruega e Suécia; e o cristianismo ortodoxo, na Grécia e Rússia. 

A população está irregularmente distribuída no território continental, informação explicada 

pelo fato de haver áreas europeias intensamente povoadas com densidade demográfica acima 

dos 300 hab/km², enquanto que em outras há verdadeiros vazios demográficos, com densidade 

inferior a 1 hab/km². 

As regiões mais povoadas do continente se encontram na Europa centro-ocidental, áreas 

que abrigam a maioria dos parques industriais e demais atividades produtivas, com destaque 

para Itália, Países Baixos, França, Reino Unido e Alemanha. 

Os vazios demográficos citados ocorrem no norte da Europa, fator provocado pelo clima, 

pois nessa região há o predomínio de temperaturas muito baixas com invernos extremamente 

rigorosos e prolongados. 

O país mais populoso desse continente é a Rússia, com cerca de 144 milhões de 

habitantes, seguido por Alemanha, com 82 milhões; França, com 59 milhões; Reino Unido, 59 

milhões; Itália, 57 milhões; Ucrânia, 49 milhões; e Espanha, 39 milhões de habitantes. Apesar de 

a Rússia ser o país mais populoso, apresenta uma população relativa baixa, resultado do enorme 

território. 

O país que possui a mais alta população relativa é a Holanda, com 15,9 milhões de 

habitantes e densidade demográfica de 470 hab/km². Longo em seguida vem a Bélgica, com 312 

hab/km²; Reino Unido, com 59 hab/km²; Alemanha, com 82 hab/km²; e Itália, com 57 hab/km². 

Publicado por: Eduardo de Freitas 
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Aula 06  

Conteúdo: Revisão: Atividade complementar 

 

Cruzadinha Europa Conhecimentos Gerais 
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Aula 07  

Conteúdo: Revisão: A composição da população europeia 

Características 

 

A população europeia, principalmente da parte ocidental, apresenta várias características: 

alta escolaridade, elevado IDH, baixas taxas de natalidade e mortalidade, elevado número de 

idosos, baixa mortalidade infantil, elevada renda per capita e intensa urbanização. 

Genericamente, a Europa é o continente que apresenta as menores taxas de crescimento natural 

(vegetativo) e demográfico, com vários países vivenciando decréscimo em sua população. 

Essa condição é consequência do estágio avançado da transição demográfica advinda da 

urbanização e da industrialização antigas, das elevadas taxas de escolarização e alfabetização, 

da forte presença da mulher no mercado de trabalho e da universalização do acesso à 

informação e aos métodos contraceptivos que, por sua vez, influenciam as baixas taxas de 

natalidade e fecundidade. 

Entre todos os continentes, a Europa apresenta o menor percentual de população jovem e 

o maior de população idosa. Apresenta também a expectativa de vida mais elevada. 

 

Grupos étnicos 

A população europeia pode ser dividida em 3 grupos, são eles: 

• GERMÂNICOS: ocupam principalmente a parte central e norte da Europa. Entre eles estão 

os alemães, austríacos, holandeses, suecos, noruegueses, britânicos. 

• ESLAVOS: habitam predominantemente a Europa oriental (leste). São os russos, 

poloneses, ucranianos, eslovacos, sérvios. 

• LATINOS: habitam predominantemente a Europa mediterrânea. São os portugueses 

espanhóis, italianos, franceses, e romenos, que não são sulistas, mas são latinos. 

Existem também os finlandeses, húngaros e gregos. Alguns grupos lutam para formar países 

independentes, como os bascos na Espanha (ETA) e na França. 

 

Aula 08  

Conteúdo: Revisão: A demografia e os principais movimentos migratórios da Europa 

Demografia da Europa 

 

Com a revolução industrial, no século XVIII, a população europeia aumentou, pois, a 

urbanização, a melhoria das condições de higiene, o avanço da medicina fizeram com que as 

taxas de mortalidade baixassem, o que fez com que houvesse um crescimento populacional. 

Com o neocolonialismo, um grande número de pessoas emigrou para as colônias. A 

natalidade baixou, devido aos avanços e a informação. O que iniciou a chamada transição 

demográfica, ou seja diminuição do crescimento populacional, que hoje causa outro problema 

para a população europeia, o envelhecimento da população. 

No século XX o acesso a informação, métodos contraceptivos, mulher no mercado de 

trabalho, educação fizeram com que as taxas de natalidade baixassem ainda mais. 

Depois da primeira guerra mundial, quase todos os países europeus desenvolveram uma política 

antinatalista, com a propagação das ideias de Thomas Robert Malthus, que pregava que o 

aumento populacional seria inferior ao crescimento da produção de alimentos, o que geraria a 

crise de 1929, porém o que ocorreu nesse ano, foi uma crise de abundância. 

https://www.coladaweb.com/geografia/crescimento-vegetativo
https://www.coladaweb.com/geografia/crescimento-vegetativo
https://www.coladaweb.com/geografia/transicao-demografica
https://www.coladaweb.com/historia/revolucao-industrial
https://www.coladaweb.com/historia/neocolonialismo
https://www.coladaweb.com/biologia/saude/metodos-contraceptivos
https://www.coladaweb.com/biografias/thomas-malthus
https://www.coladaweb.com/historia/crise-de-1929-a-grande-depressao
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Com o declínio populacional, a Europa vive um novo problema, o envelhecimento da 

população, e a diminuição da população economicamente ativa (PEA). Uma outra tendência é o 

alto custo de um idoso para a sociedade, em termos de saúde, higiene e cuidados. Esse 

problema está sendo revertido com o incentivo a imigração providos ex-países socialistas do leste 

europeu, o que muitas vezes causa conflitos sociais e étnicos. 

Os europeus afirmam que os países subdesenvolvidos devem controlar a natalidade. Eles 

temem que com uma explosão demográfica, os subdesenvolvidos possam invadir o território 

desenvolvido. 

Hoje, a população europeia jovem tende a seguir os padrões de educação, conhecimento e 

qualificação que hoje existe, fazendo da Europa o grande centro mundial. 

Muitos países para controlar o déficit na previdência, adotam medidas de aumentar a idade 

mínima para a aposentadoria. 

 

Distribuição da população europeia 

A população europeia é predominantemente urbana, em decorrência do histórico e amplo 

desenvolvimento industrial e comercial (principalmente a partir da revolução industrial). A indústria 

concentra população devido a necessidade de mão de obra. 

Atualmente, há uma grande desigualdade na distribuição da população europeia em razão 

da história econômica, do povoamento e das condições naturais bastante diversificadas. 

Há um grande vazio demográfico no extremo norte (região subpolar e temperada fria) e nas áreas 

de alta montanha. Na região centro-ocidental, que apresenta grande desenvolvimento econômico 

(regiões da França, Reino Unido e Alemanha, norte da Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo), a 

densidade populacional é bastante elevada. 

Em algumas áreas da Europa Ocidental, em especial no eixo Praga-Moscou, há também 

grande densidade populacional. 

Outra desigualdade existente, em relação à população do continente, refere-se à população 

absoluta dos países europeus: 

• os países de maior extensão territorial apresentam as maiores populações absolutas 

(exceto Itália, com pequena superfície); 

• os países de grande dinamismo econômico também estão entre os mais populosos; 

• os países menos desenvolvidos apresentam as maiores taxas de crescimento populacional 

do continente; 

• os países da antiga Europa socialista (Leste Europeu) apresentam as menores taxas de 

crescimento populacional. 

 

Migrações 

Com o neocolonialismo, muitas pessoas saíram da Europa, em direção as áreas 

colonizadas. A emigração aumentou com a devastação nas duas guerras. Após a segunda 

guerra, a Europa passou a ser um espaço de imigração (chegada de pessoas), atraídas pelas 

boas condições de vida. 

Com o plano Marshall, a necessidade de mão de obra fez com que os europeus 

estimulassem a imigração para a Europa. Os imigrantes faziam os trabalhos que o povo europeu 

não se prestava a fazer (trabalho braçais e considerados humilhantes para os europeus) e 

recebiam baixos salários. 

Com um mundo globalizado e informatizado, a Europa prefere comprar de outros países 

produtos de menor tecnologia, sendo assim, com a menor necessidade de mão de obra, o 

trabalhador estrangeiro é tido como um concorrente com os trabalhadores europeus no mercado 

https://www.coladaweb.com/historia/plano-marshall
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de trabalho da Europa. Gerando assim, uma espécie de xenofobia (aversão aos estrangeiros 

imigrantes). 

A partir da década de 1950, na Europa, inicio-se um processo de migração interna, onde 

os habitantes de países mais pobres migram para outros mais ricos. Antes de crise do sistema 

socialista no leste europeu, essa região era alvo de imigrações vindas do terceiro mundo. Porém, 

depois da crise socialista e da desfragmentação da união soviética (1991) fugiram para países da 

Europa ocidental (França, Bélgica, reino unido, etc). em 1993, a União europeia foi implantada e 

facilitou a circulação de mão de obra nos países europeus e dificultou ainda mais o ingresso de 

não europeus. 

As migrações também geram conflitos étnicos pela ocupação de território e a prática de 

racismo em relação às etnias e/ou raças, que estão ligadas ao nacionalismo e a xenofobia 

(rejeição aos estrangeiros). 

 

Aula 09  

Conteúdo: Revisão: Atividades dirigidas: a dinâmica populacional e os aspectos do 

continente europeu 

QUESTÃO 1 

O envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre em escala global e, em especial, 

nos países desenvolvidos. É fato que esse processo traz consigo questões problemáticas na área 

social desses países. Quais são os fatores que caracterizam esse processo? 

a) Aumento global das taxas de natalidade e mortalidade infantil. 

b) Crescimento expressivo da taxa de fecundidade, especialmente nos países desenvolvidos. 

c) Diminuição da população relativa, especialmente nos países subdesenvolvidos. 

d) O constante aumento da expectativa de vida e a queda de fecundidade. 

e) Diminuição da expectativa de vida e aumento da taxa de fecundidade. 

 

QUESTÃO 2 

(Fatec) A análise da atual pirâmide etária brasileira permite afirmar que houve um estreitamento 

da base e um alargamento do topo, demonstrando: 

I. a diminuição das taxas de natalidade. 

II. o aumento das taxas de mortalidade infantil. 

III. o aumento da expectativa de vida. 

IV. o aumento das taxas de fecundidade. 

Estão corretos SOMENTE os itens 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e III. 

e) II e IV. 

 

QUESTÃO 3 

Conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1950, existiam 250 milhões de 

indivíduos com mais de 60 anos no planeta. Esse número quase triplicou até o ano 2000, 

somando 606 milhões de pessoas. Esse aumento contínuo e expressivo do número de idosos no 

mundo deve-se a vários fatores, exceto: 

a) Hábitos de vida mais saudáveis, como a prática de atividade física. 

b) Melhoria na qualidade de vida da população idosa. 

c) Avanços da medicina e da produção de medicamentos. 

https://www.coladaweb.com/geografia/xenofobia
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d) Acompanhamento médico e cuidados com a alimentação. 

e) Diminuição da expectativa de vida. 

 

QUESTÃO 4 

(UEM) Leia com atenção a notícia que se segue: 

França pagará 750 euros mensais por terceiro filho 

O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros (cerca de R$ 2.050,00) por mês durante 

um ano a famílias que decidirem ter um terceiro filho, anunciou ontem o primeiro-ministro do país, 

Dominique Villepin. 

Folha de S. Paulo, 23/09/2005. Folha mundo, p. A-16. 

A medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada: 

a) à política anti-imigração (xenófoba) e de purificação racial adotada pela França nas últimas 

décadas. 

b) às elevadas taxas de natalidade verificadas no país e em toda a Europa. 

c) à sobrecarga no sistema de previdência social francês, em que um número cada vez menor de 

jovens precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados. 

d) à aproximação do governo francês com as ideias da Igreja Católica, que proíbe o uso de 

métodos contraceptivos não naturais. 

e) à ideia imperialista de que o poderio econômico de uma nação está diretamente ligado ao 

tamanho de sua população. 

 

QUESTÃO 5 

Por um conjunto de fatores, em sua maioria relacionados com as condições de educação e 

saúde, as expectativas de vida são mais elevadas nos países desenvolvidos. Assinale a 

alternativa em que a expectativa de vida apresentada está incorreta: 

a) Suíça (81,4 anos) 

b) Canadá (80,4 anos) 

c) Bolívia (80,7 anos) 

d) Japão (82,4 anos) 

e) França (81,4 anos) 

 

  

Aula 10  

Conteúdo: Crise Migratória na Europa 

 

A Europa sempre foi um continente de migrantes, pois sempre atraiu muitas pessoas que 

buscam melhores condições de vida. A maior parte desses migrantes vem de países do Oriente 

Médio, Ásia e África, que enfrentam graves problemas sociais, econômicos e políticos. 

Para tentar organizar esse processo migratório, os países europeus desenvolveram ao 

longo dos anos diversas políticas migratórias. Nos períodos em que a Europa passava por 

alguma crise econômica ou política, os países implantavam medidas restringindo a entrada de 

migrantes para evitar a concorrência por oportunidades de trabalho e o aumento dos problemas 

sociais. Nos períodos em que o desenvolvimento europeu permitia e necessitava de uma 

quantidade maior de mão de obra, essas políticas eram mais liberais e permitiam mais a entrada 

de pessoas de outras regiões no continente. 

 

Causas da crise migratória na Europa 

https://alunosonline.uol.com.br/geografia/europa.html
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/oriente-medio.html
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/oriente-medio.html
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/continente-asiatico.html
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/a-africa.html
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Nos últimos anos, principalmente a partir de 2011, o fluxo migratório para a Europa 

intensificou-se drasticamente, causando uma grande crise migratória no continente. Estima-se, 

de acordo com um levantamento realizado pela ONU, que apenas no ano de 2014 a Europa 

tenha recebido cerca de 6,7 milhões de migrantes. 

De acordo com a ONU, os mais de 15 conflitos (8 na África, 3 no Oriente Médio, 1 na 

Europa e 3 na Ásia) existentes no mundo atualmente têm sido a principal motivação para a crise 

migratória na Europa. Isso ocorre porque os migrantes, em sua maioria, são refugiados (pessoas 

que migram para fugir de conflitos e perseguições políticas, guerras etc.) dessas regiões de 

conflito. 

Os países de onde mais saem migrantes são a Síria, Afeganistão, Iraque, Líbia e Eritreia. 

A Síria, com uma guerra civil que já dura mais de quatro anos e que contabiliza mais de 250 mil 

mortos, de acordo com dados apresentados pela ONU, possui o maior grupo de refugiados do 

mundo. Tanto o Afeganistão quanto o Iraque vivem, desde 2001, em virtude da invasão dos 

Estados Unidos, uma grave crise política. Os constantes ataques rebeldes que atingem esses 

países têm levado diversos grupos a migrar para outras regiões do mundo. A Líbia e a Eriteia são 

países africanos que convivem com regimes opressores e antidemocráticos, além de diversos 

problemas sociais, o que tem levado grande parte da população a migrar para outras regiões. 

Outra motivação para que esses países apresentem muitos emigrantes é a atuação do 

Estado Islâmico em seu território. Essa organização extremista tem aproveitado das guerras civis 

e da situação de pobreza em que se encontram esses países para expandir a sua área de 

domínio. Uma vez que a organização domina uma determinada região, implanta-se um sistema 

de governo baseado em uma visão extremista das leis islâmicas. 

 

Consequências da Crise migratória 

A maior parte dos migrantes chega à Europa de forma clandestina por meio da navegação 

em botes no Mar Mediterrâneo. Como o acesso do continente por terra é controlado, é cada vez 

mais comum que os migrantes se arrisquem na travessia do Mar Mediterrâneo, o que causa 

diversas mortes por afogamento. Estima-se que mais de 2,5 mil pessoas tenham se afogado em 

2014 ao realizar essa travessia. 

Como a Europa acaba de atravessar uma crise econômica, os países europeus estão 

apresentando certa resistência e dificuldades para aceitar e acomodar os migrantes que chegam 

em seu país. Por essa razão, cresce a tensão entre os países que integram a União Europeia 

para a criação de leis que regulem a chegada dos migrantes. A Grécia, por exemplo, por ser um 

país litorâneo, tem alegado que recebe muito mais refugiados do que os demais países da 

Europa e já está expulsando migrantes que chegam ao país de forma irregular. 

Como muitos europeus estão desempregados, existe uma preocupação de que a chegada 

desses migrantes aumente a concorrência pelas oportunidades de emprego e promova o 

aumento dos problemas sociais. Outra razão para essa resistência em receber os migrantes diz 

respeito à situação de alerta que a maior parte dos países europeus vive hoje em relação ao 

terrorismo. Acredita-se que, entre os migrantes que chegam ao país, estejam integrantes do 

Estado Islâmico infiltrados. 

Essas duas preocupações são reais, já que ambas podem acontecer no cenário atual de 

recuperação econômica e tensões causadas pela ascensão do Estado Islâmico. Porém, em 

alguns casos, essas motivações são utilizadas apenas como justificativa para a intolerância 

cultural e xenofobia. 

Uma pesquisa realizada na Europa, publicada pelo jornal Público, de Portugal, averiguou que 

metade dos cidadãos entrevistados é contra a ida de migrantes para os países em que vivem, 

considerando, inclusive, necessário restringir a chegada de mais migrantes e limitar os direitos 

individuais dos refugiados que já se encontram no país. Também cresce o número de ataques 

contra pessoas de outras nacionalidades na Europa e aos centros de refugiados. 

https://alunosonline.uol.com.br/historia/estado-islamico.html
https://alunosonline.uol.com.br/historia/estado-islamico.html
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A situação dos migrantes que chegam à Europa atualmente também preocupa. Como 

a migração é muito intensa e a maior parte dos refugiados não tem para onde ir, eles estão sendo 

acomodados em abrigos temporários que não possuem condições para receber mais pessoas. 

Assim, as leis de migração do continente europeu precisam ser revistas para conseguir 

organizar a intensa migração que vem ocorrendo. Além disso, é preciso ter certo controle com 

relação ao migrante que chega ao país, oferecendo um local seguro de moradia e oportunidades 

que garantam a sua sobrevivência e evitem que esse migrante ingresse em atividades ilícitas. É 

preciso também criar medidas de prevenção e controle do xenofobismo (intolerância à 

diversidade cultural), muito comum na Europa. 
 

Aula 11  

Conteúdo: A união Europeia 

 

A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, conhecido pela livre circulação 

de bens, pessoas e mercadorias e pela adoção de uma moeda única: o euro. A origem data, 

oficialmente, o dia 07 de Fevereiro de 1992, mas sua criação esteve intimamente ligada a 

processos anteriores de criação de um grande bloco econômico europeu. 

 

1º Estágio: Benelux 

O Benelux foi um bloco criado ainda durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu esse nome 

por conta das iniciais dos países integrantes: Bélgica (Be), Holanda (Ne), do Inglês “Netherland”, 

e Luxemburgo (Lux). O objetivo desse bloco era integrar esses três países em um mercado 

comum e único, com a redução das tarifas aduaneiras. Apesar da existência da atual União 

Europeia, o Benelux ainda existe com o nome de “União Benelux”. 

 

2º Estágio: CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do Aço) 

Muitos autores, economistas e cientistas políticos não consideram o Benelux como a origem da 

UE, mas sim a CECA. Criada em 1952, ela era composta pelos países do Benelux juntamente à 

França, Itália e Alemanha Ocidental. Por conta disso, também era chamada de Europa dos Seis. 

A criação da CECA esteve diretamente ligada ao Plano Schuman, que foi um planejamento 

econômico do governo francês para integrar a produção siderúrgica dos seis países em questão. 

O objetivo maior era estabelecer um acordo com a Alemanha Ocidental para que ambas 

compartilhassem a produção de carvão mineral e minério de ferro na região da Alsácia-Lorena 

(França) e de Sarre (Alemanha). Tais regiões encontram-se na fronteira dos dois países e foram 

historicamente envolvidas por disputas territoriais entre as duas nações. 

Diante disso, a CECA se caracterizou por uma integração do mercado siderúrgico, objetivando 

uma maior integração industrial envolvendo os seis países. 

 

3º Estágio: Mercado Comum Europeu (MCE) ou Comunidade Econômica Europeia (CEE). 

Com a fragmentação da Europa em vários Estados, os países-membros da CECA reconheciam 

que era necessário ampliar o mercado consumidor interno e acelerar o desenvolvimento de sua 

produção industrial. Em vista disso, foi criado em 1957, com o Tratado de Roma, o Mercado 

Comum Europeu, que também é chamado de Comunidade Econômica Europeia. 

Além dos países da antiga CECA, integravam o bloco econômico os seguintes países: Inglaterra, 

Irlanda e Dinamarca, a partir de 1973; Grécia, a partir de 1981; Espanha e Portugal, a partir de 

1986. Era a Europa dos 12. 

A CEE era caracterizada pela proposta do estabelecimento de uma livre circulação de 

mercadorias, serviços e capitais. Além disso, foi pela primeira vez colocada em um bloco 
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econômico a possibilidade de permissão à livre movimentação de pessoas entre os países-

membros. 

Com o final da Guerra Fria, em 1989, a Alemanha Oriental também foi incorporada ao MCE. 

 

4º estágio: O Tratado de Maastricht 

Somente após a criação da União Europeia, em 1991, com o Tratado de Maastricht, que todos os 

objetivos do Mercado Comum Europeu puderam ser alcançados, com o estabelecimento da livre 

circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços entre os países-membros. 

Em 1995, mais três países integraram a UE: Suécia, Finlândia e Áustria. Tratava-se, a partir de 

então, da Europa dos 15. 

Em 2004, integraram o bloco as ilhas de Malta e Chipre. Além disso, alguns países do antigo 

bloco socialista soviético também ingressaram na UE (Polônia, Hungria, República Tcheca, 

Eslováquia, Eslovênia e Bulgária) e três antigos países da União Soviética (Estônia, Letônia e 

Lituânia). Em 2007, Bulgária e Romênia também aderiram ao bloco, que passou a ser a Europa 

dos 27. 

 
Mapa com os países que atualmente compõem a Europa dos 27 
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No dia 1 de julho de 2013, a Croácia também foi integrada à União Europeia, tornando-se a 

Europa dos 28. O país da Península Balcânica, que antes fazia parte da extinta Iugoslávia, havia 

um pedido de integração em tramitação desde o ano de 2003, completando, portanto, dez anos 

de negociações antes de sua total adesão. Espera-se que em breve os croatas adotem o euro 

como a sua única moeda. 

 

A criação do euro 

O euro foi criado durante o Tratado de Maastricht, em 1991. Entretanto, seu uso inicial era 

somente para trocas cambiais entre os países da UE, pois os governos dos países, bem como a 

população europeia como um todo, preferiam a manutenção de suas moedas nacionais. A partir 

de 2002 que o Euro foi colocado em circulação, porém, alguns países, como Dinamarca e 

Inglaterra, preferiram manter suas moedas nacionais, outros foram adotando o euro de forma 

gradativa. 

O euro demonstrou um rápido crescimento e passou a ser um grande rival do dólar, que, no 

entanto, continua a ser a principal moeda utilizada em políticas financeiras internacionais. 

 

A questão turca 

A Turquia, desde o final da década de 1990, encontra-se na fila de espera para uma possível 

aprovação de sua entrada no bloco europeu. Entretanto, existem alguns fatores que dificultam a 

sua adesão. 

Primeiramente, existe um grande risco geopolítico, uma vez que parte do território turco compõe o 

Oriente Médio. Por conta dos atentados frequentemente praticados na região, por conta da 

grande instabilidade política, existe um temor dos países europeus, que veem na Turquia uma 

possível porta de entrada para grupos terroristas na Europa. 

Em segundo lugar, há também as diferenças culturais e religiosas, as quais poderiam 

desencadear grandes movimentos de xenofobia e intolerância religiosa no continente europeu, 

uma vez que a maior parte da população turca é islâmica. 

Em relação a esse último fato, o ex-ministro turco Abdullah Gul declarou que a Europa deveria 

provar que não era apenas um “clube cristão”. Além disso, a Turquia argumenta que, mesmo com 

a população predominantemente islâmica, possui um estado inteiramente laico. 

A perspectiva é que as negociações prossigam até 2015. Outros países que aguardam aprovação 

são Ucrânia e Macedônia. 
 
Por Rodolfo Alves Pena 

 

QUESTÃO 1 

Sobre a origem da União Europeia, assinale a alternativa incorreta. 

a) O primeiro nome do bloco econômico que, mais tarde, viria a se chamar União Europeia foi o 

Benelux, resultado da união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 

b) O Tratado de Maastricht, assinado em 1991, foi responsável pela criação da União Europeia, 

em substituição ao Mercado Comum Europeu. 

c) O Mercado Comum Europeu foi criado pelo Tratado de Londres, em 1980, para substituir a 

CEE (Comunidade dos Estados Europeus). 

d) A CECA (Comunidade Econômica do Carvão e do Aço) surgiu após o sucesso da criação do 

Benelux e tinha o objetivo de estabelecer um mercado comum no campo da siderurgia entre os 

seus seis países membros. 

e) Os diferentes nomes da União Europeia, em ordem cronológica, foram: Benelux, CECA, 

Mercado Comum Europeu ou CEE e União Europeia. 

 

QUESTÃO 2 
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Folha de São Paulo. 02/01/2002. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u38701.shtml [adaptado]. 

 

O texto acima refere-se a uma notícia publicada na Folha de São Paulo no início do ano de 2002, 

quando o euro começou a circular pela Europa. Sobre o Euro, assinale a alternativa correta: 

a) O euro foi criado em 2002 e teve sua circulação adotada por todos os países da Europa de 

imediato. 

b) A criação do euro provocou uma forte crise do dólar que, ainda hoje, não possui a mesma 

valorização e importância. 

c) No primeiro parágrafo do texto, a referência aos atentados de 11 de Setembro se faz devido ao 

fato de o euro ter sido criado somente para proteger a economia contra possíveis ataques 

terroristas. 

d) O Euro foi gradativamente adquirindo importância econômica e peso político em âmbito 

mundial. Entretanto, a principal moeda em circulações internacionais ainda é o dólar. 

e) O Banco Central Europeu proibiu que os países mais pobres da Europa adotassem o Euro. 

 

QUESTÃO 3 

Assinale com V as proposições Verdadeiras e com F as Falsas, em relação à União Europeia. 

1. ( ) Este bloco econômico que passou a existir em 1992, e hoje conta com 25 países, teve sua 

origem com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, da qual faziam parte, 

inicialmente, 6 países. 

2. ( ) Após a ratificação de uma constituição para a União Europeia, o Euro se tornou a moeda 

oficial de todo o bloco econômico. 

3. ( ) A recusa da Turquia em ingressar na União Europeia frustra a pretensão deste bloco em se 

aproximar do Oriente Médio e ter uma maior representação de muçulmanos em sua população. 

4. ( ) O veto do ingresso dos países do Leste Europeu à União Europeia deve-se ao fato de tais 

nações terem sido repúblicas socialistas. 

A sequência correta das assertivas é: 

a) F V V V 

b) V V V V 

c) F F F F 

d) V F F F 

e) F F V V 

 

QUESTÃO 4 

Assinale abaixo qual país compõe a União Europeia e não adota o Euro como moeda oficial. 

a) França 

b) Inglaterra 

c) Alemanha 

d) Chipre 

e) Grécia 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u38701.shtml
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QUESTÃO 5 

Assinale qual alternativa abaixo NÃO representa as características da União Europeia. 

a) livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. 

b) maior bloco econômico do mundo 

c) impõe vários requisitos para a adesão de novos membros 

d) tem o Euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países-membros. 

e) é um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. 
Ver Resposta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-uniao-europeia.htm#questao-5
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ARTE 

Aula 1 
Conteúdo: Produção de HQ   
 
VEJA. 

 

 

 

TIRINHA 1 

TIRINHA 2 
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✓ Tanto na primeira quanto na segunda tirinha, o cartunista utiliza o próprio quadrinho como 

parte do enredo e construção da narrativa. Crie uma história e quadrinhos (HQ) onde esse 

elemento também seja explorado. Lembre-se que a sua obra também deverá ser 

construída apenas com imagens, sem a presença da linguagem escrita. 
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Aula 2 
Conteúdo: Produção de cartum  

 

 

Veja. 
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✓ Percebemos que o autor “brinca” com o formato do texto e o utiliza, de maneira 

inesperada, para transmitir a sua mensagem. Crie você também um cartum que explore 

este recurso. Utilize a imagem e mostre como a linguagem escrita também pode ser 

disposta de várias formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


