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Conteúdo: Produtos Notáveis 

 

Os produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, por exemplo, 

nas equações de primeiro e de segundo grau. 

O termo "notável" refere-se à importância e notabilidade desses conceitos para a área da matemática. 

Antes de sabermos suas propriedades é importante estar atento a alguns conceitos importantes: 

• quadrado: elevado a dois 

• cubo: elevado a três 

• diferença: subtração 

• produto: multiplicação 

 

 

PROPRIEDADES DOS PRODUTOS NOTÁVEIS 

 

➢ Quadrado da Soma de Dois Termos 

O quadrado da soma dos dois termos é representado pela seguinte expressão: 

(a + b)2 = (a + b) . (a + b) 

 

Logo, ao aplicar a propriedade distributiva temos que: 

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 

 

Assim, o quadrado do primeiro termo é somado ao dobro do primeiro termo pelo segundo termo, e por fim, 

somado ao quadrado do segundo termo. 

 

➢ Quadrado da Diferença de Dois Termos 

O quadrado da diferença dos dois termos é representado pela seguinte expressão: 

(a – b)2 = (a – b) . (a – b) 

 

Logo, ao aplicar a propriedade distributiva temos que: 

(a – b)2 = a2 - 2ab + b2 

 

Logo, o quadrado do primeiro termo é subtraído ao dobro do produto do primeiro termo pelo segundo 

termo e, por fim, somado ao quadrado do segundo termo. 

 

➢ O Produto da Soma pela Diferença de Dois Termos 

O produto da soma pela diferença dois termos é representado pela seguinte expressão: 

a2 - b2 = (a + b) . (a – b) 

Nota-se que ao aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, o resultado da expressão é a subtração 

do quadrado do primeiro e do segundo termo. 
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➢ O Cubo da Soma de Dois Termos 

O cubo da soma de dois termos é representado pela seguinte expressão: 

(a + b)3 = (a + b) . (a + b) . (a + b) 

 

Logo, ao aplicar a propriedade distributiva temos: 

a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

 

Dessa forma, o cubo do primeiro termo é somado ao triplo do produto do quadrado do primeiro termo pelo 

segundo termo e o triplo do produto do primeiro termo pelo quadrado do segundo termo. Por fim, ele é 

somado ao cubo do segundo termo. 

 

➢ O Cubo da Diferença de Dois Termos 

O cubo da diferença de dois termos é representado pela seguinte expressão: 

(a – b)3 = (a – b) . (a – b) . (a – b) 

 

Logo, ao aplicar a propriedade distributiva temos: 

a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 

 

Assim, o cubo do primeiro termo é subtraído ao triplo do produto do quadrado do primeiro termo pelo 

segundo termo. Por conseguinte, ele é somado ao triplo do produto do primeiro termo pelo quadrado do 

segundo termo. E, por fim, é subtraído ao cubo do segundo termo. 

 

Exercícios 

1. (IBMEC-04) A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois números reais é 

igual: 

a) a diferença dos quadrados dos dois números. 

b) a soma dos quadrados dos dois números. 

c) a diferença dos dois números. 

d) ao dobro do produto dos números. 

e) ao quádruplo do produto dos números.

 

2. (FEI) Simplificando a expressão representada a seguir, obtemos: 

a) a + b   

b) a² + b² 

c) ab 

 

d) a² + ab + b² 

e) b – a 

 

3. (UFPE) Se x e y são números reais distintos, então: 

a) (x² + y²)/(x-y) = x+y 

b) (x² - y²)/(x-y) = x+y 

c) (x² + y²)/(x-y) = x-y 

d) (x² - y²)/(x-y) = x-y 

e) Nenhuma das alternativas anteriores é verdadeira. 

 

4. (PUC-Campinas) Considere as sentenças a seguir: 

I. (3x - 2y)2 = 9x2 - 4y2 

II. 5xy + 15xm + 3zy + 9zm = (5x + 3z). (y + 3m) 

III. 81x6 - 49a8 = (9x3 - 7a4) . (9x3 + 7a4) 

a) I é verdadeira. 

b) II é verdadeira. 

c) III é verdadeira. 

d) I e II são verdadeiras. 

e) II e III são verdadeiras 

. 

5. (Fatec) A sentença verdadeira para quaisquer números a e b reais é: 

a) (a - b)3 = a3 - b3 

b) (a + b)2 = a2 + b2 

c) (a + b) (a - b) = a2 + b2 

d) (a - b) (a2 + ab + b2) = a3 - b3 

e) a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 = (a + b)3

 

Conteúdo: Polinômios 
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Os polinômios são expressões algébricas formadas por números (coeficientes) e letras (partes 

literais). As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. 

Exemplos 

a) 3ab + 5                   b) x3 + 4xy - 2x2y3          c) 25x2 - 9y2 

Monômio, Binômino e Trinômio 

Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. 

 

Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. 

Exemplos 

a) 3x                           b) 5abc                      c) x2y3z4 

 

Os chamados binômios são polinômios que possuem somente dois monômios (dois termos), separados 
por uma operação de soma ou subtração. 
Exemplos 

a) a2 - b2                    b) 3x + y                    c) 5ab + 3cd2 

 

Já os trinômios são polinômios que possuem três monômios (três termos), separados por operações de 

soma ou subtração. 

Exemplos 

a) x2 + 3x + 7            b) 3ab - 4xy - 10y         c) m3n + m2 + n4 

 

Grau dos Polinômios 

O grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal. 

Para encontrar o grau de um polinômio devemos somar os expoentes das letras que compõem cada 

termo. A maior soma será o grau do polinômio. 

Exemplos 

a) 2x3 + y 

O expoente do primeiro termo é 3 e do segundo termo é 1. Como o maior é 3, o grau do polinômio é 3. 

 

b) 4 x2y + 8x3y3 - xy4 

 

Vamos somar os expoentes de cada termo: 

4x2y => 2 + 1 = 3 

8x3y3 => 3 + 3 = 6 

xy4 => 1 + 4 = 5 

- Como a maior soma é 6, o grau do polinômio é 6 

 

Obs: o polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. Quando isso ocorre, o grau 

do polinômio não é definido. 

 

Operações com Polinômios 

 

Confira abaixo exemplos das operações entre polinômios: 

 

▪ Adição de Polinômios 

Fazemos essa operação somando os coeficientes dos termos semelhantes (mesma parte literal). 

(- 7x3 + 5 x2y - xy + 4y) + (- 2x2y + 8xy - 7y) 

- 7x3 + 5x2y - 2x2y - xy + 8xy + 4y - 7y 

- 7x3 + 3x2y + 7xy - 3y 

 

▪ Subtração de Polinômios 

O sinal de menos na frente dos parênteses inverte os sinais de dentro dos parênteses. Após eliminar os 

parênteses, devemos juntar os termos semelhantes. 
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(4x2 - 5xk + 6k) - (3x - 8k) 

4x2 - 5xk + 6k - 3xk + 8k 

4x2 - 8xk + 14k 

 

▪ Multiplicação de Polinômios 

Na multiplicação devemos multiplicar termo a termo. Na multiplicação de letras iguais, repete-se e soma-

se os expoentes. 

(3x2 - 5x + 8) . (-2x + 1) 

-6x3 + 3x2 + 10x2 - 5x - 16x + 8 

-6x3 + 13x2 - 21x +8 

 

▪ Divisão de Polinômios 

 
Obs: Na divisão de polinômios utilizamos o método chave. Primeiramente realizamos a divisão entre os 

coeficientes numéricos e depois a divisão de potências de mesma base. Para isso, conserva-se a base e 

subtrai os expoentes. 

 

Fatoração de Polinômios 

 

Para realizar a fatoração de polinômios temos os seguintes casos: 

 

Fator Comum em Evidência 

ax + bx = x (a + b) 

Exemplo 

4x + 20 = 4 (x + 5) 

 

Agrupamento 

ax + bx + ay + by = x . (a + b) + y . (a + b) = (x + y) . (a + b) 

Exemplo 

8ax + bx + 8ay + by = x (8a + b) + y (8a + b) = (8a + b) . (x + y) 

 

Trinômio Quadrado Perfeito (Adição) 

a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 

Exemplo 

x2 + 6x + 9 = (x + 3)2 

 

Trinômio Quadrado Perfeito (Diferença) 

a2 - 2ab + b2 = (a - b)2 

Exemplo 

x2 - 2x + 1 = (x - 1)2 

 

Diferença de Dois Quadrados 

(a + b) . (a - b) = a2 - b2 

Exemplo 

x2 - 25 = (x + 5) . (x - 5) 

 

Cubo Perfeito (Adição) 

https://www.todamateria.com.br/fatoracao/
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a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 = (a + b)3 

Exemplo 

x3 + 6x2 + 12x + 8 = x3 + 3 . x2 . 2 + 3 . x . 22 + 23 = (x + 2)3 

 

Cubo Perfeito (Diferença) 

a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 = (a - b)3 

Exemplo 

y3 - 9y2 + 27y - 27 = y3 - 3 . y2 . 3 + 3 . y . 32 - 33 = (y - 3)3 

 

Exercícios 

1) Classifique em monômios, binômios e trinômios, os polinômios abaixo: 

a) 3abcd2 

b) 3a + bc - d2 

c) 3ab - cd2 

2) Indique o grau dos polinômios: 

a) xy3 + 8xy + x2y 

b) 2x4 + 3 

c) ab + 2b + a 

d) zk7 - 10z2k3w6 + 2x 

 

3) Qual o valor do perímetro da figura abaixo: 

 
4) Encontre a área da figura: 

 
 

5) Fatore os polinômios 

a) 8ab + 2a2b - 4ab2 

b) 25 + 10y + y2 

c) 9 - k2 

 

Fatoração de Polinômios 

Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma 

expressão como produto de fatores. 

Ao escrever um polinômio como a multiplicação de outros polinômios, frequentemente conseguimos 

simplificar a expressão. 

Confira abaixo os tipos de fatoração de polinômios: 

 

• Fator Comum em Evidência 

Usamos esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. 

Esse fator, que pode conter número e letras, será colocado na frente dos parênteses. 

Dentro dos parênteses ficará o resultado da divisão de cada termo do polinômio pelo fator comum. 

Na prática, vamos fazer os seguintes passos: 
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1º) Identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes do polinômio e letras que se 

repetem em todos os termos. 

2º) Colocar os fatores comuns (número e letras) na frente dos parênteses (em evidência). 

3º) Colocar dentro dos parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator que está em 

evidência. No caso das letras, usamos a regra da divisão de potências de mesma base. 

 

Exemplos 

a) Qual é a forma fatorada do polinômio 12x + 6y - 9z? 

Primeiro, identificamos que o número 3 divide todos os coeficientes e que não existe nenhuma letra que se 

repete. Colocamos o número 3 na frente dos parênteses, dividimos todos os termos por três e o resultado 

iremos colocar dentro dos parênteses: 

12x + 6y - 9z = 3 (4x + 2y - 3z) 

 

b) Fatore 2a2b + 3a3c - a4. 

Como não existe número que divide ao mesmo tempo 2, 3 e 1, não iremos colocar nenhum número na frente 

dos parênteses. A letra a se repete em todos os termos. O fator comum será o a2, que é o menor expoente 

do a na expressão. 

Dividimos cada termo do polinômio por a2: 

2a2 b : a2 = 2a2 - 2 b = 2b 

3a3c : a2 = 3a3 - 2 c = 3ac 

a4 : a2 = a2 

Colocamos o a2 na frente dos parênteses e os resultados das divisões dentro dos parênteses: 

2a2b + 3a3c - a4 = a2 (2b + 3ac - a2) 

 

• Agrupamento 

No polinômio que não exista um fator que se repita em todos os termos, podemos usar a fatoração por 

agrupamento. 

Para isso, devemos identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns. 

Nesse tipo de fatoração, colocamos os fatores comuns dos agrupamentos em evidência. 

 

Exemplo 

Fatore o polinômio mx + 3nx + my + 3ny 

Os termos mx e 3nx tem como fator comum o x. Já os termos my e 3ny possuem como fator comum o y. 

Colocando esses fatores em evidência: 

x (m + 3n) + y (m + 3n) 

Note que o (m + 3n) agora também se repete nos dois termos. 

Colocando novamente em evidência, encontramos a forma fatorada do polinômio: 

mx + 3nx + my + 3ny = (m + 3n) (x + y) 

 

 

• Trinômio Quadrado Perfeito 

Trinômios são polinômios com 3 termos. 

Os trinômios quadrados perfeitos a2 + 2ab + b2 e a2 - 2ab + b2 resultam do produto notável do tipo (a + 

b)2 e (a - b)2. 

Assim, a fatoração do trinômio quadrado perfeito será: 

a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 (quadrado da soma de dois termos) 

a2 - 2ab + b2 = (a - b)2 (quadrado da diferença de dois termos) 

Para saber se realmente um trinômio é quadrado perfeito, fazemos o seguinte: 

1º) Calcular a raiz quadrada dos termos que aparecem ao quadrado. 

2º) Multiplicar os valores encontrados por 2. 

3º) Comparar o valor encontrado com o termo que não apresenta quadrados. Se forem iguais, é um 

quadrado perfeito. 

 

Exemplos 

a) Fatorar o polinômio x2 + 6x + 9 
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Primeiro, temos que testar se o polinômio é quadrado perfeito. 

√x2 = x e √9 = 3 

Multiplicando por 2, encontramos: 2 . 3 . x = 6x 

Como o valor encontrado é igual ao termo que não está ao quadrado, o polinômio é quadrado perfeito. 

Assim, a fatoração será: 

x2 + 6x + 9 = (x + 3)2 

 

b) Fatorar o polinômio x2 - 8xy + 9y2 

Testando se é trinômio quadrado perfeito: 

√x2 = x e √9y2 = 3y 

Fazendo a multiplicação: 2 . x . 3y = 6xy 

O valor encontrado não coincide com o termo do polinômio (8xy ≠ 6xy). 

Como não é um trinômio quadrado perfeito, não podemos usar esse tipo de fatoração. 

 

• Diferença de dois quadrados 

Para fatorar polinômios do tipo a2 - b2 usamos o produto notável da soma pela diferença. 

Assim, a fatoração de polinômios desse tipo será: 

a2 - b2 = (a + b) . (a - b) 

Para fatorar, devemos calcular a raiz quadrada dos dois termos. 

Depois, escrever o produto da soma dos valores encontrados pela diferença desses valores. 

 

Exemplo 

Fatorar o binômio 9x2 - 25. 

Primeiro, encontrar a raiz quadrada dos termos: 

√9x2 = 3x e √25 = 5 

Escrever esses valores como produto da soma pela diferença: 

9x2 - 25 = (3x + 5) . (3x - 5) 

 

• Cubo Perfeito 

Os polinômios a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 e a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 resultam do produto notável do tipo (a + b)3 ou 

(a - b)3. 

Assim, a forma fatorada do cubo perfeito é: 

a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 = (a + b)3 

a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 = (a - b)3 

Para fatorar polinômios desse tipo, devemos calcular a raiz cúbica dos termos ao cubo. 

Depois, é necessário confirmar se o polinômio é cubo perfeito. 

Se for, elevamos ao cubo a soma ou a subtração dos valores das raízes cúbicas encontradas. 

 

Exemplos 

a) Fatorar o polinômio x3 + 6x2 + 12x + 8 

Primeiro, vamos calcular a raiz cúbica dos termos ao cubo: 

3√ x3 = x e 3√ 8 = 2 

Depois, confirmar se é cubo perfeito: 

3 . x2 . 2 = 6x2 

3 . x . 22 = 12x 

Como os termos encontrados são iguais aos termos do polinômio, então é um cubo perfeito. 

Assim, a fatoração será: 

x3 + 6x2 + 12x + 8 = (x + 2)3 

 

 



                                                                Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco – Apostila Nº 02/2020  
Exercícios 

Fatore os seguintes polinômios: 

a) 33x + 22y – 55z 

b) 6nx – 6ny 

c) 4x – 8c + mx – 2mc 

GEOMETRIA 

Conteúdo: Polígonos 

Polígonos semelhantes 

Polígonos semelhantes são aqueles que possuem o mesmo formato, mas tamanhos diferentes. 

Polígonos são figuras geométricas formadas puramente por segmentos de reta ligados por suas 

pontas. Os polígonos são fechados e nenhum segmento de reta cruza outro. Dessa forma, podemos 

observar que a figura A (a seguir) é um polígono e a figura B não é. 

 

Polígonos congruentes 

Comparando esses dois polígonos, podemos chegar a uma das três conclusões seguintes: esses 

polígonos são congruentes, esses polígonos são semelhantes ou esses polígonos são diferentes. Para 

afirmar que dois polígonos são congruentes, é necessário observar seus lados e ângulos. 

➢ Considere dois polígonos, A e B, que possuem o mesmo número de lados. Se os ângulos do polígono 

A forem congruentes aos respectivos ângulos do polígono B e, além disso, os lados do polígono A 

forem proporcionais aos lados correspondentes do polígono B, então esses dois polígonos serão 

congruentes. 

 

No exemplo anterior é possível observar que os polígonos A e B cumprem as condições para serem 

considerados congruentes. Observe as igualdades entre lados congruentes: AB = LI, BC = IH, CD = HG, DE 

= FG e EA = JF. Observe também que os ângulos respectivos são congruentes: A = J, B = I, C = H, D = G e 

E = F. 

 

Polígonos semelhantes 

 

Dois polígonos A e B são semelhantes se os seus ângulos respectivos forem congruentes e se os 

seus lados correspondentes forem iguais. 
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Observe que os polígonos A e B, na imagem, são parecidos e possuem ângulos iguais. Todavia, as 

medidas de seus lados são diferentes. Como os ângulos são iguais, para que eles sejam considerados 

semelhantes, falta apenas garantir a proporcionalidade entre lados correspondentes. Para isso, basta dividir 

as medidas dos lados correspondentes. Se os resultados entre todas as divisões forem iguais, então os 

lados serão proporcionais. Observe: 

FG = GH = HI = IJ = JF = 2 

DE    CD   CB   AB   EA 

  

Observe que as frações são compostas justamente por lados correspondentes. Nesse caso, o lado 

FG é correspondente ao lado DE, o lado GH é correspondente ao lado CD e assim por diante. 

Propriedades dos polígonos semelhantes 

- Primeira propriedade: Polígonos semelhantes possuem, além dos lados, proporcionalidade entre 

seus perímetros e diagonais. 

Isso significa que a divisão entre as medidas das diagonais correspondentes e entre os perímetros 

dos polígonos também terá o mesmo resultado da divisão de seus lados correspondentes. 

Observação: Essas divisões devem ser feitas seguindo a mesma ordem estabelecida para a divisão entre 

as medidas dos lados. Se as medidas dos lados do polígono A, por exemplo, foram divididas pelas medidas 

dos lados do polígono B, então o perímetro do polígono A deverá ser dividido pelo perímetro do polígono B. 

 

Os polígonos da imagem acima são heptágonos regulares. Isso significa que ambos possuem sete 

lados, os ângulos de ambos são todos iguais e, além disso, o polígono A possui todos os lados iguais a 3 e 

o polígono B possui todos os lados iguais a 2. Esses polígonos são semelhantes porque a razão entre os 

lados correspondentes de A por B é sempre 3/2 e os ângulos são congruentes. 

A questão é que o perímetro do polígono A é 21, e o perímetro do polígono B é 14. A razão entre 21 

e 14 é justamente 3/2, assim como acontece com os lados e justamente como a propriedade garante. 

- Segunda propriedade: Polígonos congruentes também são semelhantes. 

Isso ocorre porque, se os polígonos são congruentes, então possuem todos os lados 

correspondentes e ângulos respectivos congruentes. Como os lados são congruentes, então, 

independentemente da medida deles, o resultado da divisão entre os lados de um polígono pelos lados do 
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outro sempre será 1. Dessa forma, os lados correspondentes, além de congruentes, também são 

proporcionais. Portanto, os polígonos são semelhantes. 

 

Exercícios 

Questão 1 

A respeito da definição de polígonos semelhantes e congruentes, assinale a alternativa verdadeira: 

a) Dois polígonos que possuem lados com medidas iguais são semelhantes. 

b) Dois polígonos que possuem ângulos congruentes são semelhantes. 

c) Um polígono é convexo e o outro não. Esses dois polígonos são semelhantes. 

d) Dois polígonos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes 

congruentes são semelhantes. 

e) Apenas triângulos podem ser considerados semelhantes. 

 

Questão 2 

Dois polígonos ABCD e EFGH são semelhantes. Supondo que os ângulos internos do polígono ABCD 

sejam todos iguais, qual a medida do ângulo H do polígono EFGH? 

a) 30° 

b) 45° 

c) 60° 

d) 90° 

e) 120º  

 

Questão 3 

A respeito das propriedades dos polígonos semelhantes, assinale a alternativa correta: 

a) As diagonais de polígonos semelhantes são proporcionais, na mesma razão estabelecida entre os 

polígonos. 

b) As diagonais de polígonos semelhantes são proporcionais, na razão inversa à estabelecida entre os 

polígonos. 

c) As diagonais de polígonos semelhantes não são proporcionais. 

d) Os perímetros de polígonos semelhantes são proporcionais, na razão inversa à estabelecida entre os 

lados dos polígonos. 

e) Os perímetros de polígonos semelhantes não são proporcionais. 

 

Questão 4 

Determine a medida x do polígono abaixo, sabendo que os polígonos da imagem são semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e)7 

 

 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-poligonos-semelhantes.htm
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TEXTO DISSERTATIVO 

 

O Texto Dissertativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre 

determinado assunto ou tema, por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. 

Estrutura do Texto Dissertativo 

A estrutura de um texto dissertativo está baseada em três momentos: 

1. Introdução: Também chamada de "Tese", nesse momento, o mais importante é expor a ideia central 

sobre o tema de maneira clara. Importante lembrar que a Introdução é a parte mais importante do texto e 

por isso deve conter a informações que logo serão desenvolvidas. 

2. Desenvolvimento: Também chamada de "Antítese", nessa parte do texto é que se desenvolve a 

argumentação por meio de opiniões, dados, levantamentos, estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema, a 

fim de que sua tese (ideia central) seja defendida com propriedade. 

3. Conclusão: O próprio nome já supõe que é necessário concluir o texto. Em outras palavras, não 

deixamos um texto sem concluí-lo e, por isso, esse momento é chamado de "Nova Tese" por ser um 

momento de fechamento das ideias, e principalmente da inserção de uma nova ideia, ou seja, uma "nova 

tese." 

 

TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 

Você vai ler, a seguir, uma dissertação escolar, um tipo de texto argumentativo frequentemente solicitado 

nas escolas, em exames e em concursos. O texto foi produzido por um candidato no exame vestibular de 

Engenharia Química da Unicamp-SP, que solicitou a produção de uma dissertação cujo ponto de partida 

deveria ser a seguinte afirmação do filósofo Bertrand Russel: “A mudança é indubitável, mas o progresso é 

uma questão controversa”. O texto, que está escrito tal qual foi redigido pelo candidato, foi considerado um 

dos melhores do exame. 

Há incerteza na mudança 

         O FILÓSOFO Bertrand Russel, ao afirmar que “a mudança é indubitável” mas o processo é uma 

questão controversa”, nos apresenta uma certeza e uma dúvida. A certeza se refere ao caráter dinâmico do 

universo no qual vivemos e a dúvida nos atinge quando questionamos se tal mudança será benéfica ou não. 

          Vivemos num universo dinâmico e as mudanças climáticas, junto aos ciclos dos movimentos 

aparentes dos astros, criando dias e noites, talvez sejam as provas mais evidentes disso. É interessante 

perceber como este dinamismo permeia a vida do homem, não só individualmente, mas também 

socialmente. Impérios são criados, conhecem seu apogeu e depois são destruídos, cedendo lugar a outros. 

As formas de vida também sofrem alterações através do tempo (teoria da evolução das espécies, de Darwin) 

e até mesmo os minerais, sujeitos à erosão e à ação oxidante da nossa atmosfera, se transformam em 

outras substâncias. 
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Correto está o filósofo, ao afirmar que “a mudança é indubitável”. Porém a questão do progresso, ou 

seja, uma mudança positiva, deve ser analisada com mais cuidado. A partir da definição de progresso como 

mudança positiva, podemos nos perguntar “positiva sob qual ponto de vista?”. Manuel Bonfim, em seu texto 

“A América Latina: males de origem”, associa o progresso social a uma sociedade continuamente mais justa. 

Por outro lado, a revolução industrial, período de significativo progresso tecnológico, condenou mulheres e 

crianças a jornadas de trabalho desumanas, em troca de salários miseráveis. O progresso, nesse caso, 

representa uma mudança positiva apenas para o capitalista. 

          Passando da sociologia para a ecologia, podemos perceber, pelo texto “Bad evolution” de Alamma 

Mitchell, como o equilíbrio entre as espécies de uma lagoa pode ser alterado em função do aumento da 

temperatura. Entretanto, um ligeiro aumento na temperatura média do planeta pode reduzir o rigor do inverno 

em países “frios”, aumentando a capacidade de produção agrícola desses países. Nesse caso o aumento 

da temperatura média do planeta deve ser considerado uma mudança positiva ou negativa? 

          Deve ficar claro que, muitas vezes, o ser humano não tem condições de avaliar o impacto causado 

por suas atividades. Sabemos que a instalação de uma usina termoelétrica provoca o aumento da acidez 

nas chuvas da região onde se encontra, mas qual o impacto sobre o meio ambiente devido a todas as outras 

atividades humanas? A aplicação de um determinado projeto social pode melhorar a vida de algumas 

pessoas em detrimento de outras. Como avaliar se isso é benéfico ou maléfico?  

          As palavras de Bertrand Russel, publicadas em 1959, continuam atuais e talvez nunca percam a 

atualidade. Talvez a humanidade deva continuar mudando sempre, sem nunca saber qual o próximo passo. 

Talvez estejamos condenados a continuar mudando, sem saber se caminhamos em direção à perpetuação 

da vida ou ao seu extermínio. 

          Talvez Herbert Spencer esteja certo... e o progresso seja apenas parte da natureza humana. 

 Aldebaran L. do Prado Júnior. In: Vestibular Unicamp - Redações 2003. Campinas: Editora da Unicamp, p. 51. 

 

1) O texto dissertativo escolar geralmente apresenta uma estrutura organizada em três partes: a introdução, 

na qual é apresentada a ideia principal ou tese, o desenvolvimento, que fundamenta ou desenvolve a ideia 

principal e a conclusão. 

a) Identifique os parágrafos que constituem essas partes. 

b) Qual é a ideia principal, ou a tese, defendida pelo autor na introdução? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

2) O desenvolvimento é construído em quatro parágrafos. 

a) Que aspecto da tese é desenvolvido no primeiro desses quatro parágrafos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Que aspecto é abordado nos outros três parágrafos? 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) Os argumentos utilizados para fundamentar a tese podem ser de diferentes tipos: exemplos, 

comparações, dados históricos, dados estatísticos, pesquisas, causas socioeconômicas ou culturais, 

depoimentos – enfim, tudo o que possa demonstrar que o ponto de vista defendido pelo autor tem 

consistência. Quais desses tipos de argumento o autor utilizou em cada um dos parágrafos do 

desenvolvimento? ______________________________________________________________________ 

 

4) Observe o título do texto. Você o considera adequado? Por quê? ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5) Observe a linguagem do texto: 

a) Que variedade linguística foi empregada? _________________________________________________ 

b) Que pessoa gramatical dos verbos e pronomes predomina? __________________________________ 

c) A linguagem atende à pessoalidade ou à impessoalidade? Tende à objetividade ou à subjetividade? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Leia o texto abaixo, retirado do jornal O Tempo em 19/05/2020. 

 

ISOLAMENTO SOCIAL SALVA UMA VIDA POR MINUTO NO BRASIL 

Cerca de 424 mortes por coronavírus teriam sido evitadas até esta quarta-feira (20) por efeito do 

distanciamento 

Até esta quarta-feira (20), 424 vidas terão sido salvas pelo isolamento social no Brasil, 268 delas só 

nos Estados do Sudeste. Se o isolamento for mantido nos níveis atuais, deve haver uma morte a menos a 

cada minuto, aproximadamente, durante as próximas duas semanas no país — chegando a 3.827 vidas 

poupadas até o dia 1º de junho. A estimativa é de um estudo de pesquisadores do Centro de Ciências 

Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), que reúne pesquisadores de instituições como a Universidade 

de São Paulo (Usp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

Eles tentam calcular o ritmo da pandemia no país desde a adoção de medidas de isolamento no 

Estado de São Paulo, no dia 24 de março, atualizando a informação diariamente em um site. O que já 

notaram é que, depois que as pessoas passaram a ficar em casa ao redor do país, a aceleração do contágio 

diminuiu. 

Um dos indicadores para essa conta é a quantidade de pessoas que alguém infectado pelo novo 

coronavírus contamina. No começo da pandemia, o valor girava ao redor de 2,2 novas contaminações por 

doente, mas, agora, o valor chega a cerca de 1,5. No Sudeste, o valor foi de aproximadamente 2,3 para 1,4.  

http://www.ime.unicamp.br/~pjssilva/vidas_salvas.html
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Ainda está longe do ideal, que é abaixo de 1, explica um dos autores da pesquisa, o físico Tiago 

Pereira da Silva. “Salvar vidas é bastante positivo, mas o problema todo é que, mesmo com essa quantidade 

de vidas salvas, a curva de casos foi pouco achatada”, avalia. 

      O número de novos casos e óbitos no Brasil continua batendo recordes, e a situação poderia ser ainda 

pior sem o isolamento, mostram os cálculos do grupo de pesquisa. “Se o isolamento social fosse banido 

hoje, a pandemia voltaria a crescer nos patamares de fevereiro”, explica Silva. 

      Seria avassalador, nas palavras dele, porque, atualmente, um número muito maior de pessoas está 

contaminada do que no começo da pandemia — são 271.628, de acordo com o Ministério da Saúde. Se, no 

começo da pandemia, 100 pessoas, por exemplo, infectavam outras 2,2, cada, agora seriam cerca de 270 

mil infectando 2,2 outras, cada.  

 

Pesquisadores ainda buscam respostas para aprimorar isolamento social 

      O professor do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) e membro do 

Observatório Covid-19 BR, Roberto Kraenkel, detalha que ainda não é possível provar matematicamente 

que é o isolamento social que tem reduzido os contágios, mas pesquisadores concordam que essa é a única 

hipótese aceitável até agora. 

      Ele se diz preocupado por não ver Estados planejando os passos para quando o pico da pandemia 

passar. Mesmo quando o número de pessoas que um doente é capaz de infectar estiver abaixo de 1, o 

problema não terminará, diz Kraenkel: “Se ainda houver muitos pacientes, não vai ser possível controlar a 

epidemia se resolvermos abrir a economia”.  

      O ideal, na perspectiva dele, é que, além de o ritmo de contágio diminuir, diminua o número absoluto de 

doentes. Só assim seria possível rastrear cada caso de Covid-19 e as pessoas com quem o paciente teve 

contato para fazer um isolamento seletivo.  

      Outra questão é entender quais atividades contribuem mais para a disseminação do vírus. Em muitas 

cidades, todas as academias, bares e escolas estão fechados, por exemplo, mas o fechamento de quais 

dessas atividades mais tem contribuído para os efeitos da desaceleração do contágio? Ainda não se sabe, 

mas a equipe que pesquisou a quantidade de vidas salvas pelo isolamento está trabalhando em um modelo 

matemático que pretende responder.  

      “Temos um projeto para simular a vida em uma cidade no computador. (Com dados oficiais), incluímos 

os habitantes das cidades, o endereço delas, onde trabalham, onde estão os bares, o tamanho do 

supermercado etc. Isso vira um ‘Jogo da Vida’ no computador”, explica o pesquisador Tiago Pereira da 

Silva.  

      Com o programa, seria possível ver o efeito do fechamento ou da reabertura de cada serviço sobre a 

pandemia. É algo que ele imagina que poderia ser útil para a proposta de isolamento intermitente cogitada 

pela Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo. De acordo com Silva, a primeira versão do programa deve 

ser finalizada em duas semanas e vai ser disponibilizada a governos interessados.      

→ Agora você deverá produzir uma dissertação sobre o tema:  

 

Os desafios do necessário isolamento social no Brasil 

https://www.otempo.com.br/coronavirus/novos-recordes-brasil-teve-1-179-mortes-e-17-408-casos-de-covid-19-em-um-so-dia-1.2339372
https://www.otempo.com.br/cidades/coronavirus-infectologista-explica-o-que-e-isolamento-intermitente-1.2330557
https://www.otempo.com.br/cidades/coronavirus-infectologista-explica-o-que-e-isolamento-intermitente-1.2330557
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Antes de produzir sua dissertação, observe algumas instruções. 

a) Pesquise em jornais, revistas ou na internet informações sobre o assunto para ajudar na construção de 

suas ideias. 

b) Defina qual será a ideia central do seu texto e especifique os argumentos que você usará para defendê-

la. 

c) Posicione-se sobre o assunto, buscando convencer o leitor. 

d) Pense em como irá organizar os argumentos nos parágrafos do seu texto. 

e) Escolha a melhor forma de concluí-lo, reafirmando suas ideias e convencendo o leitor sobre seu ponto 

de vista. 

f) Pense em um título adequado ao tema proposto. 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 

Conteúdo: A crise do sistema capitalista  

 A Crise de 1929, também conhecida como “A Grande Depressão”, foi a maior crise do capitalismo 

financeiro. 

 O colapso econômico teve início em meados de 1929, nos Estados Unidos, e se espalhou por 

todo o mundo capitalista. 

 Seus efeitos duraram por uma década, com desdobramentos sociais e políticos. 

 

Causas da Crise de 29 

➢ Grande Depressão 

 Um investidor oferece seu carro por 100 dólares em dinheiro, pois perdeu tudo na Bolsa de 

Valores. 

 As principais causas da Crise de 1929 estão ligadas à falta de regulamentação da economia e à 

oferta de créditos baratos. 

 Igualmente, a produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da 

população não absorvia esse crescimento, gerando grandes estoques de produtos a fim de esperar 

melhores preços. 

 A Europa, que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra, não precisava mais dos 

créditos e produtos americanos. 

 Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na Bolsa de Valores e não 

nos setores produtivos. 

 Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos, 

compensando seus déficits com a demissão de funcionários. 

 Um filme que se passa nessa época é Tempos modernos, de Charles Chaplin. 

 

➢ Crash da Bolsa de Nova York 

 Com tanta especulação, as ações começam a se desvalorizar, o que gera o "crash" ou o "crack" 

da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929. Este dia seria conhecido como a "Quinta-feira Negra". 

 O resultado óbvio foi o desemprego (generalizado) ou a redução salarial. O ciclo vicioso se 

completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando uma diminuição nos 

preços. 

 Muitos bancos que emprestaram dinheiro faliram por não serem pagos, diminuindo assim a oferta 

de crédito. Com isso, muitos empresários fecharam as portas agravando ainda mais o desemprego. 

 Os países mais atingidos pela Quebra da Bolsa de Nova York foram as economias capitalistas 

mais desenvolvidas, dentre elas os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália e o Reino Unido. Em 

alguns destes países, os efeitos da crise econômica fomentaram a ascensão de regimes totalitários. Na 

União Soviética, onde a economia em vigor era socialista, pouco foi afetada. Nos países em processo de 

industrialização, como os da América Latina, a economia agroexportadora foi a mais prejudicada pela 

redução das exportações de matérias-primas. 

 Ao longo da década de 30, contudo, estas nações puderam assistir um incremento em suas 

indústrias, devido à diversificação de investimentos neste setor. 

 

➢ Crise de 1929 no Brasil 
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 A crise econômica nos Estados Unidos atingiu em cheio o Brasil. Neste momento, o país 

exportava praticamente apenas um produto, o café, e as boas colheitas já tinham feito que o preço do 

produto tivesse uma queda. Além do mais, como não era um produto de primeira necessidade, vários 

importadores diminuíram as compras significativamente. Para se ter uma ideia da dimensão do problema 

econômico, a saca de café era cotada a 200 mil réis, em janeiro de 1929. Um ano depois, seu preço era 21 

mil réis. 

 A Crise de 1929, no Brasil, enfraqueceu as oligarquias rurais que dominavam o cenário político e 

abriu caminho para a chegada de Getúlio Vargas ao poder, em 1930. 

 

Exercícios: A crise do sistema capitalista 

01) Como também ficou conhecida a Crise de 1929? 

_____________________________________________________________________________________ 

02) Cite algumas causas da crise: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

03) Qual foi o resultado da quebra da bolsa de valores NY? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

04) Por que a URSS foi pouco afetada? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

05) Como a crise afetou o Brasil? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

CIÊNCIAS E GEOGRAFIA 

Conteúdo: Projeto “Reciclagem e preservação do meio ambiente” 

Objetivo:  

Conhecer sobre o processo de seleção e reciclagem do “lixo”. Selecionar o “lixo” que pode ser 

reciclado. Reciclar para evitar desperdício e preservar o meio ambiente. Incentivar a criatividade para a 

transformação do “lixo” em objetos úteis. Conscientizar sobre a diversidade de materiais que podem ser 

reciclados. Apreciar e refletir sobre o produto final. Trabalhar a partir do conhecimento prévio e utilizar da 

leitura do mundo para estimular o desenvolvimento cultural, pedagógico e social dos alunos. A 

interdisciplinaridade promove o crescimento do conhecimento dos alunos que a partir do novo nível em 

que se encontram passam a enfrentar novos desafios, para atingirmos ao final do projeto todo o objetivo 

proposto. 

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para solução de problemas ambientais da cidade ou 

da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente de sustentabilidade bem-

sucedidos. 



                                                                 Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco – Apostila Nº 02/2020 
 

18 

INTRODUÇÃO: 

 

As questões de lixo, reciclagem e reutilização vêm sendo consideradas cada vez mais urgentes e 

importantes na sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza 

e o homem na utilização dos seus recursos naturais disponíveis. 

Neste projeto abordaremos a necessidade de conscientização e mudanças de valores e atitudes 

para que os alunos e suas famílias criem diferentes possibilidades de utilização do material a ser reciclado.  

Este projeto tem a preocupação de estimular a prática e ressaltar a importância da reciclagem para 

a melhoria da qualidade de vida, utilizando para isso os quatro R (REUTILIZAR, RECICLAR, 

REAPROVEITAR E REDUZIR), como meio de preservação do meio ambiente.  

Devido à grande quantidade de material reciclável que é desperdiçada, a necessidade de intervenção 

nos fatores econômico, social, sanitário, ambiental e geográfico da população e na preservação do meio 

ambiente, o projeto irá trabalhar o processo de seleção e reciclagem de materiais despertando nos 

envolvidos a geração de novos valores frente aos problemas que nos cercam e assim colaborar para a 

construção de uma vida mais saudável e de um mundo melhor. 

 

TEXTO I 

 

RECICLAGEM DO PLÁSTICO 

 

O plástico é um dos produtos mais utilizados na sociedade atual. Ao ser descartado por pessoas e 

empresas, pode passar por um processo de reciclagem que garante seu reaproveitamento na produção do 

plástico reciclado. O plástico reciclado tem praticamente todas as características do plástico comum.  

A reciclagem do plástico é de extrema importância para o meio ambiente. Quando reciclamos o 

plástico ou compramos plástico reciclado estamos contribuindo com o meio ambiente, pois este material 

deixa de ir para os aterros sanitários ou para a natureza, poluindo rios, lagos, solo e matas. 

Não podemos esquecer também, que a reciclagem de 

plástico gera renda para milhares de pessoas no Brasil que 

atuam, principalmente, em empresas e cooperativas de 

catadores e recicladores de materiais reciclados.  

Uma das etapas mais importantes no processo de 

reciclagem de plástico é a separação e coleta seletiva do 

Plástico (Figura 01). Nas empresas, condomínios e outros 

locais existem espaços destinados ao descarte de plástico. 

Esta é uma atitude extremamente positiva e ecologicamente 

correta. 

                                                                                          FIGURA 01 

RECICLAGEM DE EMBALAGENS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 

 

Nas últimas décadas as indústrias, principalmente de bebidas e alimentos, estão substituindo as 

embalagens de vidro e latas pelas de plástico PET. Por serem mais resistentes e econômicas, o PET já está 

presente nas embalagens de sucos, águas, óleos e refrigerantes. Quando começou a ser usado, o PET não 

era reciclado e seu descarte na natureza provocava muita sujeira e poluição ambiental. Atualmente, a 

reciclagem de PET é praticada em larga escala por cooperativas e empresas de reciclagem. O processo de 

reciclagem do PET passa pelas seguintes etapas: 

 1º) As embalagens PET são lavadas e passam por um processo de prensagem; 

 2º) Os fardos de PET são triturados, gerando os flocos; 

 3º) Os flocos passam por um processo de extrusão, gerando os grãos;  

 4º) Os grãos são transformados em fios de poliéster ou outros produtos plásticos. 
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Tipos de plásticos recicláveis 

● Garrafas PET 

● Potes Plásticos diversos 

● Tampas de embalagens 

● Sacos plásticos diversos 

● Canos de pvc 

● Para-choques de carros 

● Copos descartáveis 

● Plásticos de brinquedos 

● Embalagens de produtos de limpeza 
Fonte: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/reciclagem/reciclagem7.php 

 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/reciclagem/reciclagem7.php
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TEXTO II 

 

RECICLAGEM DE VIDRO 

 

Entenda sobre a reciclagem de garrafas de vidro e como descartá-las 

Os vidros comuns (com os quais as garrafas são feitas), 

chamados de sodo-cálcicos, são constituídos basicamente de 

dióxido de silício, óxido de sódio, óxido de cálcio (confere a 

propriedade de cristal), óxidos de alumínio e magnésio (elementos 

que dão a propriedade de resistência) e óxido de potássio. Para 

fazer os vidros coloridos são adicionados alguns metais de 

transição e os lantanídeos, que, dependendo do seu estado de 

oxidação, da concentração e do tratamento térmico a que foi 

submetido, determinarão a cor do vidro. 

Para produzir o vidro, alguns materiais, como areia, sódio, cálcio e outros componentes químicos 

são misturados; em seguida, essa mistura é levada ao forno, onde permanece até fundir, podendo chegar à 

temperatura de 1500°C. E, de lá, sai com uma aparência viscosa. Então essa mistura é colocada em um 

primeiro molde, que dá o seu contorno inicial de garrafa de vidro. Em seguida, ela é colocada em um molde 

final e é injetado ar no seu interior, fazendo com que a mistura viscosa ganhe o contorno definitivo. Por fim, 

deixa-se resfriar o material por uma hora.  

Depois desse período, o vidro já está pronto para ser utilizado. Como os plásticos, certos tipos de 

aditivos também podem ser adicionados ao vidro para proporcionar novas propriedades: a cor das garrafas, 

por exemplo, é feita com a adição de vários tipos de óxidos, como o óxido de cobalto e o cobre, que conferem 

uma tonalidade azulada.  

A coloração não serve apenas para adicionar uma estética agradável, pois o uso de certas cores 

pode impedir que determinadas radiações solares (na faixa do infravermelho e na faixa do ultravioleta) 

atravessam o vidro, sem que a qualidade do produto embalado seja seriamente comprometida. Dentre as 

cores que possuem essa propriedade, podemos citar a cor âmbar, das garrafas de cerveja; e verde, das 

garrafas de vinho. 

 

COMO RECICLAR GARRAFAS DE VIDROS?    

O vidro precisa de quatro mil anos para se decompor e, para produzi-lo, são necessários 1,3 mil 

quilos de areia, porém, ele é 100% reciclável. No processo de reciclagem, uma quantidade 70% menor de 

energia é consumida, a emissão de poluentes atmosféricos é reduzida em 20% e o uso de água diminui em 

50%. Contudo, dados de 2011 apontam que apenas 47% de vidros foram reciclados no país. Ainda 

encontram-se muitas desvantagens para a coleta seletiva. 

As cooperativas de reciclagem, por exemplo, veem o vidro menos atrativo do que outros materiais, 

devido ao seu peso elevado, e também por ser um material cortante e possuir um valor de mercado bem 

menor que o do plástico, do papelão e do alumínio.  

Na reciclagem de garrafas de vidro, se estiverem inteiras, elas devem ser lavadas. Se estiverem 

quebradas, você pode utilizar uma garrafa PET para embalá-las. Para isso, retire o rótulo da garrafa PET e 

descarte-o junto de outros plásticos recicláveis. Então corte a garrafa ao meio, insira os cacos da garrafa de 

vidro quebrada, utilize a parte superior da garrafa PET para tampar o recipiente e coloque-o dentro de uma 

sacola. Procure utilizar luvas ou pá e vassoura para não se ferir. Também se recomenda que os cacos de 

vidro não sejam misturados com terra ou sujeira. 

Para ajudar no processo de reciclagem, é recomendável separar o vidro por cor, facilitando a 

distinção dos materiais para as empresas de reciclagem, e também é aconselhável remover as tampas e os 

rótulos, pois podem contaminar o processo de reciclagem e diminuir o valor do material reciclado. 

 

COMO FUNCIONA? 

http://edificaacoes.files.wordpress.com/2011/04/apo-vidros-completa-publicac3a7c3a3o.pdf
http://lqes.iqm.unicamp.br/images/pontos_vista_artigo_divulgacao_vidros.pdf
http://lqes.iqm.unicamp.br/images/pontos_vista_artigo_divulgacao_vidros.pdf
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-e-feito-o-vidro
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/Livro_Reciclagem/Projeto_Cezar/cap-6-vidro.pdf
http://www.abividro.org.br/reciclagem-abividro/reciclagem-no-brasil
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/cartilha-melhores-materiais-reciclar-719963.shtm
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/10/TDE-2008-10-29T11:50:07Z-6636/Publico/Jose-Eduardo-Nalini.pdf
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/57-plastico/231-reciclagem-garrafas-pet.html
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As cooperativas ou centros de triagem fazem a separação manual das garrafas de bebidas dos 

outros tipos de vidros. Esse método permite um ganho de eficiência na produção final. Em seguida, o 

processo se torna inteiramente industrial: o vidro é refundido e moído em um triturador; depois é colocado 

em um forno gigante com temperatura em torno de 1000ºC - esse valor é muito menor do que o utilizado na 

fabricação de um vidro novo, o que implica um ganho energético e uma menor emissão de CO2. Assim, 

uma utilização de uma tonelada de cacos de vidro para a reciclagem permite economizar cerca de 1,2 

toneladas de matérias-primas novas. 

 
Fonte: https://www.ecycle.com.br/228-como-reciclar-garrafas-de-vidro 

 

 

Caros alunos,  

Agora é a hora de colocar a “mão na massa” e desenvolver atividades sobre o tema proposto, 

reciclagem e preservação do meio ambiente. 

Obs.: “Para desenvolver o projeto, não é preciso sair de casa. O isolamento social é 

fundamental!!! 

 

 

PROJETO DE RECICLAGEM E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

 

Nome do(a) aluno(a)__________________________________________________________________ 

 

Turma: _________________________                                Turno: _____________________________ 

 

EMBALAGENS DE VIDRO E PLÁSTICAS (Materiais para execução do Projeto) 

 

Exercícios 

Reciclar é bom, Reaproveitar é muito bom, Reutilizar é melhor e Reduzir é melhor ainda. 

1- Pesquise ideias criativas (nos livros e revistas, na televisão, nas mídias sociais, como youtube e 

facebook,etc.) para a reutilização, reaproveitamento e reciclagem de vidros e plásticos que você já tenha 

em sua casa. 

 

2- Com a ajuda dos seus familiares, crie brinquedos, artesanatos, peças decorativas, etc., com os materiais 

recicláveis. 

 

3- Registre o passo-a-passo da execução de seus projetos e/ou utilizando suas criações (com fotos, vídeos 

ou ilustrações). 

 

4- Relate o passo a passo da execução de pelo menos 2 de suas criações nos quadros abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/Livro_Reciclagem/Projeto_Cezar/cap-6-vidro.pdf
https://www.ecycle.com.br/228-como-reciclar-garrafas-de-vidro
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5 – Leia o texto abaixo e desenvolva uma redação. Obs: mínimo de 20 linhas! 

 

Texto 01 

 

Os números da reciclagem no Brasil 

Apenas 18% dos municípios brasileiros possuem coleta seletiva. O que o Brasil ganha e perde com 

isso. O país perde cerca de R$ 8 bilhões por ano por deixar de reciclar os resíduos que poderiam ter outro 

fim, mas que são encaminhados aos aterros e lixões das cidades.  



                                                                 Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco – Apostila Nº 02/2020 
 

23 

Este foi o valor estimado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) por encomenda 

do Ministério do Meio Ambiente. Ainda assim, o volume do lixo urbano reciclado aumentou nos últimos anos. 

Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), passou de 5 milhões de toneladas em 

2003 para 7,1 milhões de toneladas em 2008, o que corresponde a 13% dos resíduos gerados nas cidades. 

Se considerada apenas a fração seca (plástico, vidro, metais, papel e borracha), o índice de reciclagem 

subiu de 17% em 2004 para 25% em 2008.  

O retorno financeiro é visível: o setor já movimenta R$ 12 bilhões por ano. 

Entre 2000 e 2008, houve um aumento de 120% no número de municípios com coleta seletiva, chegando a 

994. A maioria está localizada nas regiões Sul e Sudeste do país. O número, embora importante, ainda não 

ultrapassa 18% dos municípios brasileiros. 

 
Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/o-caminho-do-lixo/noticia/2012/01/os-numeros-da-reciclagem-no-

brasil.html 

 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Obs: Quando um indivíduo entende quais são suas potencialidades e em quais habilidades devem ser 

trabalhadas, é muito mais fácil avançar. Os caminhos até seus objetivos ficam claro, e é possível adaptar–

se de maneira mais dinâmica aos obstáculos encontrados. Com o intuito de desenvolver o pensamento 

crítico propomos uma autoavaliação. 

 

6 - Avalie a execução de seu projeto e aprendizado, utilizando a ficha a seguir. 

 

Indicadores de 

Resultados 
Metas 

Compreendeu a importância da 

preservação do meio ambiente? 

(  )Alcançada ( )Parcialmente 

alcançada 

( ) Não alcançada 

Manifestou o interesse da utilização 

de objetos reciclados? 

(  )Alcançada ( )Parcialmente 

alcançada 

( ) Não alcançada 

Conseguiu utilizar sua criatividade 

na execução do projeto? 

(  )Alcançada ( )Parcialmente 

alcançada 

( ) Não alcançada 

Desenvolveu valores e atitudes de 

conscientização do meio ambiente? 

(  )Alcançada ( )Parcialmente 

alcançada 

( ) Não alcançada 

Interagiu com seus familiares e/ou 

responsáveis na execução deste 

projeto? 

(  )Alcançada ( )Parcialmente 

alcançada 

( ) Não alcançada 
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LÍNGUA INGLESA 

Conteúdo: Present Simple 

Hello, students.  

Aqui quem vos escreve é o teacher Vander. Estamos com muitas saudades de nossa escola, mas ainda 

precisamos ficar em casa. Por isso, caso tenha dúvidas, peça ajuda a um colega ou entre em contato com 

seu professor pelo whatsapp no número (32) 99911-8589. 

Para a aula de hoje vamos rever/aprender o Present Simple: 

 

Para começarmos, veja a tabela do PRESENT SIMPLE do verbo to work (trabalhar): 

 

O simple present pode ser formado na afirmativa, negativa e interrogativa seguindo as regras de uso. 

Inicialmente atenderemos as formas afirmativas e negativas, explicadas abaixo: 

Afirmativa: Formado pelo sujeito + verbo principal, sendo que ao ser conjugado na terceira pessoa do 

singular precisa do acréscimo das partículas “s”, “ies” ou “es”. 

Exemplos: 

● She drinks a glass of milk every day. (Ela bebe um copo de leite todos os dias) 

● He leaves his office at six o’clock. (Ele deixa o escritório dele às seis horas) 

● My brother likes his job very much. (Meu irmão gosta muito do emprego dele) 

Observação: É interessante verificar cada verbo para saber qual partícula usar na conjugação da 

terceira pessoa do singular. 

Negativa: Ao formar frases negativas no simple present é necessário acrescentar o verbo auxiliar do + not 

(forma contraída: don’t). E no caso da terceira pessoa do singular utiliza-se does + not (forma contraída: 

doesn’t). 
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Exemplos: 

● She doesn’t (does not) eat fruit for dessert. (Ela não come fruta na sobremesa) 

● My sister doesn’t (does not) know about the party. (Minha irmã não sabe sobre a festa) 

● We don’t (do not) want to eat pie now. (Nós não queremos comer torta agora) 

Com isso, pode-se concluir que o simple present é utilizado, entre outras situações, para expressar fatos, 

ações, hábitos cotidianos, desejos e opiniões e deve ser utilizado seguindo algumas regras básicas que 

formam esse tempo verbal. A atenção deve-se voltar a terceira pessoa do singular, pois conjuga-se de uma 

forma diferente das demais pessoas do singular. 

Conteúdo: Present Simple 

Exercício: Leia o trecho da letra da música Shallow em inglês e português da cantora Lady Gaga. Em 

seguida, encontre quatro verbos no PRESENT SIMPLE, copie-os e coloque sua tradução a frente.  

 

 

 VERBS (PRESENT SIMPLE) IN 
ENGLISH  

VERBOS (PRESENT SIMPLES) EM 
PORTUGUÊS 

1   

2   

3   

4   
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ARTE 

Conteúdo: Música: Ouvir e cantar  

Na sua opinião o que é preciso para criar a letra para uma música?  

Do que você gosta em relação as letras de música? 

Em uma entrevista, Maria Gadú disse que quando criou a sua primeira composição, Shimbalaie, 

“estava despretensiosamente feliz” (disponível em: http://eba.im/az7pp6>. Acesso em: 5 mar. 2015). 

Exercícios:  

Responda. 

1) Será que as canções criadas pelos artistas refletem suas emoções? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2) Os sons que ouvimos influenciam nossas emoções? Sons como o de vento, mar, rios, sons da cidade, 

de instrumentos? _____________________________________________________________________ 

3) Que sons você gosta de ouvir? E de quais sons você não gosta? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4) Em relação as músicas que você gosta de ouvir, se fosse enviar uma delas de presente a um amigo ou 

amiga, por e-mail, via redes sociais ou gravada em um CD drive, qual seria? 

_____________________________ 

5) Será que todo mundo tem o mesmo gosto musical? _____________________________________ 

 Maria Gadú (1986) 

 

         Maria Gadú nasceu em são Paulo e desde criança faz suas próprias 

composições musicais. Ela disse que aprendeu a cantar com a sua avó, que foi 

cantora lírica. Uma de suas canções é em homenagem a sua avó, Dona Cila. 

         Ainda na adolescência, Gadú começou a fazer shows. Considerada uma 

das revelações da música popular brasileira, compõe a maioria das músicas que 

canta, mas também interpreta canções de outros músicas da nossa música 

popular. Costuma dizer que não tem preconceitos e ouve muitos estilos. Estuda 

música em casa, tocando seu instrumento preferido, o violão. Gosta de 

experimentar diferentes ritmos e gêneros de música do Brasil e de outras partes 

do mundo. Às vezes faz experiências e mistura sons e ritmos. 

        Em seus shows, Maria Gadú já apresentou ritmos de maracatu, samba, reggae e pop. Também já 

gravou canções em Frances e inglês. Costuma dizer que a pesquisa é importante para criar na linguagem 

da música: 

“Ouço de tudo. Sem preconceito algum […] 

Gosto de pesquisar, fuçar aquilo que não está ao alcance de todos[...]” 

http://eba.im/az7pp6
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6) Escolha 3 músicas preferidas. Escreva as letras e faça desenhos enquanto as ouve, descrevendo 

as sensações que elas lhe provocam.  

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdo: ALONGAMENTOS – Parte 02 

Dando prosseguimento ao conteúdo da primeira apostila continuaremos nos beneficiando dos 

alongamentos. A proposta agora são mais 06 poses de um nível mais avançado para serem feitos 

juntamente com os demais da primeira apostila. Sempre respeitando as normas de segurança elencadas 

anteriormente. (A figura tem o número corresponde a descrição da sua execução)  

Dicas: Pesquisar os seguintes músculos: reto abdominal, oblíquos externos, adutores, extensor 

antebraço, grande dorsal, soleo e gastrocnemio.  

 

Exercícios:  

1. Pose do camelo: Músculos enfatizados: reto abdominal e 

oblíquos externos. Este exercício é mais adequado para 

pessoas que já têm uma boa flexibilidade. Sentado sobre os 

calcanhares, coloque as mãos para trás, empurrando seus 

quadris para cima e para a frente. Não coloque muita pressão 

sobre a coluna lombar. No caso de você ter problemas no 

pescoço, não deixe cair a cabeça para trás. 

 

2. Pernas abertas: Músculos enfatizados: adutores. Se você 

é novato, pode não ser capaz de alcançar seus pés. Neste 

caso, apenas estique as pernas para fora. Este exercício também pode ser realizado empurrando as pernas 

na parede. 

 

3. Pose da borboleta: Músculos enfatizados: adutores. Sentado, 

junte as solas dos seus pés juntos. Coloque pressão sobre os 

joelhos, com as mãos. Se você quiser esticar melhor os músculos 

da virilha, mantenha os pés mais próximos do corpo. 

 

4 Antebraço esticado: Músculos enfatizados: extensor do 

antebraço. Gire o ombro para o exterior, a fim de entrar na 

posição ideal para esticar o músculo do antebraço. Depois de ter 

conseguido trazer seu corpo para esta posição, coloque pressão 

sobre a outra mão para iniciar o alongamento. 

 

Ilustração da cantora Maria Gadú. 

https://cdn-0.hypescience.com/wp-content/uploads/2016/07/alongamento-musculos-3.jpg
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5. Pose da criança: Músculos enfatizados: grande dorsal. 

Sente com as mãos e os joelhos no chão, lentamente trazendo 

os quadris para trás até encostar a testa no chão. Se você 

quiser um melhor alongamento nos quadris, deixe os joelhos 

mais amplos. A parte superior do corpo deve ser posicionada 

na forma de um arco. 

 

6. Panturrilha esticada: Músculos enfatizados: sóleo e 

gastrocnêmio. Este alongamento pode ser realizado na borda 

de um degrau. Gire os tornozelos um pouco para dentro e para fora para esticar ativamente os músculos da 

panturrilha. 

ENSINO RELIGIOSO 

Conteúdo: Imanência e transcendência (vida e morte) 

✓ (EF09ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida nas diversas tradições religiosas 
e filosofias de vida. 
✓ (EF09ER02) Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida, por meio da 
análise de matérias nas diferentes mídias. 
 

IMANÊNCIA E TRANSCENDÊNCIA 
Os termos imanência e transcendência são opostos e designam, respectivamente, aquilo que se 

encerra em si mesmo e aquilo que tem uma causa maior e exterior a si mesmo. O filósofo antigo Platão foi 

o primeiro a reconhecer a diferença entre uma realidade imanente e uma transcendente em sua Filosofia, 

pois ele estabeleceu a distinção entre duas realidades: uma realidade material e sensível e outra realidade 

imaterial e suprassensível. 

 

Imanência e Transcendência - Em geral, a imanência refere-se a algo que tem em si próprio o seu 

princípio e seu fim. A transcendência, por sua vez, faz referência a algo que possui um fim externo e superior 

a si mesmo. A imanência está ligada à realidade material, apreendida imediatamente pelos sentidos do 

corpo, e a transcendência está ligada à realidade imaterial, de uma natureza metafísica e puramente teórica 

e racional. 

Desde Platão, a Filosofia tenta lidar com a diferenciação dos dois conceitos, visto que são 

antagônicos e que suscitam a discussão acerca da validade de cada um ou da superioridade de um deles. 

Durante a Idade Média, a discussão acerca da validade de cada um desses conceitos dividiu o 

pensamento entre os filósofos neoplatônicos, como Agostinho, notadamente defensores da superioridade 

inquestionável da transcendência, e os filósofos aristotélicos, como Tomás de Aquino, que defendiam a 

validade da realidade imanente. 

Contexto religioso - Essa discussão sobre a diferença entre os dois termos permeia a religião e pode 

ser mais bem visualizada no contexto religioso. Podemos classificar as duas, em relação ao pensamento 

religioso, da seguinte maneira: Imanência: relaciona-se às religiões panteístas, como as religiões africanas 

e o hinduísmo. Aqui, a concepção da ideia de Deus não se separa da matéria, sendo parte integrante e 

indissociável dela. Deus está em tudo, permeia tudo e não é uma entidade criadora, mas, sim, organizadora. 

Na Filosofia, o pensador holandês Baruch de Spinoza propôs uma ideia de Deus imanente e panteísta, 

resumida na máxima: Deus sive natura (“Deus, ou seja, a natureza”). Deus seria uma substância presente 

em tudo e que participa de tudo; Transcendência: a tradição judaico-cristã e islâmica está baseada na noção 

de um Deus transcendente, ou seja, uma entidade primeira e separada da matéria que foi responsável por 

https://cdn-0.hypescience.com/wp-content/uploads/2016/07/alongamento-musculos-8.jpg
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criar a matéria. Para o cristianismo, porém, a figura de Jesus Cristo é a personificação imanente do 

Deus transcendente. 

Crítica de Kant - Immanuel Kant, filósofo alemão iluminista, apontou a necessidade de uma crítica 

revisionista à metafísica feita até então e fez uma distinção entre aquilo que podemos conhecer (o que está 

presente no tempo e no espaço, portanto, é imanente) e aquilo que podemos apenas entender (aquilo que 

não está no tempo e no espaço, portanto, é transcendente). Porém, esse pensador adiciona ainda a noção 

do transcendental, referindo-se a ideias que podem ser obtidas a partir de uma primeira experiência 

empírica. 

Embora sejam termos antagônicos, os dois complementam-se, já que a explicação de um torna-se 

mais clara com a explanação do outro. Vistos do ponto de vista da Religião ou da Filosofia, são conceitos 

de suma importância para fazer a distinção entre um conhecimento de ordem teórica e um conhecimento de 

ordem prática. 
A Ideia sobre o Transcendente nas diferentes tradições religiosas. Deus e a  transcendência. Transcendência e as 

diferentes tradições religiosas. https://www.youtube.com/watch?v=T2btE4cYpiI 

Exercícios: 
1. O que significam os termos imanência e transcendência? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Que filósofo foi o primeiro a estabelecer diferença entre imanência e transcendência? Que diferença foi 

estabelecida? _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Na Filosofia, qual é o pensamento do holandês Baruch de Spinoza sobre a imanência? 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. O que significa para a tradição judaico-cristã e islâmica a noção de um Deus transcendente? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Segundo o pensamento religioso do cristianismo quem é Jesus Cristo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Complete com os termos Imanência ou Transcendência 

a) (________________________) está ligada à realidade material, apreendida imediatamente pelos 

sentidos do corpo. 

b) (________________________) está ligada à realidade imaterial, de uma natureza metafísica e 

puramente teórica e racional. 

c) (______________________) refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e seu fim. 

d) (________________________) faz referência a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2btE4cYpiI

