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I
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada 
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada
Brasil!

II
Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida”, no teu seio “mais amores”.

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Hino Nacional Brasileiro
Joaquim Osório Duque Estrada 

Cidade maravilhosa
Cheia de encantos mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

Berço do samba e das lindas canções
Que vivem n'alma da gente...
És o altar dos nossos corações
Que cantam alegremente!

Cidade Maravilhosa
Cheia de encantos mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

Jardim florido de amor e saudade,
Terra que a todos seduz...
Que Deus te cubra de felicidade
- Ninho de sonho e de luz.

Cidade Maravilhosa
Cheia de Encantos Mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

CIDADE MARAVILHOSA
Andre Filho
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Prezado aluno, Prezada aluna,  

Bem-vindo(a) ao ano letivo de 2020. Desejo que este seja um ano

produtivo, de muita aprendizagem e crescimento. Para a nossa

cidade, será um ano especial, pois recebemos o título de Primeira

Capital Mundial da Arquitetura.

Nesse sentido, elaboramos o MATERIAL DIDÁTICO CARIOCA, no

qual você encontrará muitas histórias sobre a nossa cidade e

atividades variadas, planejadas totalmente para você, aluno(a)

carioca. A partir desse ano, o seu Material Didático Carioca será

composto por atividades de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,

Geografia e História.

Foi pensando em você, aluno(a) antenado(a) com as tecnologias

do seu tempo, que inserimos mais novidades no material, como o uso

de QR CODE. Aproveite e convide seus familiares a abri-los com você.

Esse, com certeza, será um ótimo momento para compartilhar saberes

em família!

Aproveite seu MATERIAL DIDÁTICO CARIOCA, invista no seu

desenvolvimento. Dedique-se, organize o tempo para estudar. Com

disciplina e entusiasmo, você pode construir um ano maravilhoso!

Receba meu abraço de incentivo.

TALMA  ROMERO SUANE

Secretária Municipal de Educação



ANOTE  AQUI PARA LEMBRAR...

QR CODE
Procure no seu celular um aplicativo leitor de QR Code e mire no

código. Ele irá direcioná-lo para o material que estiver estudando.

Caso o seu celular não tenha nenhum aplicativo com essa função,

baixe-o, gratuitamente, na sua loja de aplicativos.

Há várias definições para a palavra CARIOCA. Trazemos para vocês algumas delas:

1 - A palavra CARIOCA tem como origem duas palavras tupi:

KARI= branco; OKA = casa. Casa do branco.

homem branco; OKA = casa – Casa do branco

2 - Durante o Brasil Colonial, os nascidos na Capitania do Rio de Janeiro eram conhecidos por “carioca”,

devido ao rio Carioca - fornecedor de água potável à população.
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DESEJO QUE DESEJES
Eu desejo que desejes ser feliz de um modo possível e rápido, desejo que desejes uma via

expressa rumo a realizações não utópicas, mas viáveis, que desejes coisas simples como um suco
gelado depois de correr ou um abraço ao chegar em casa, desejo que desejes com discernimento e com
alvos bem mirados.

Mas desejo também que desejes com audácia, que desejes uns sonhos descabidos e que ao sabê-
los impossíveis não os leve em grande consideração, mas os mantenha acesos, livres de frustração,
desejes com fantasia e atrevimento, estando alerta para as casualidades e os milagres, para o
imponderável da vida, onde os desejos secretos são atendidos.

Desejo que desejes trabalhar melhor, [...]que desejes viajar para bem longe e desejes voltar para
teu canto, desejo que desejes crescer e que desejes o choro e o silêncio, através deles somos puxados
pra dentro, eu desejo que desejes ter a coragem de se enxergar mais nitidamente.

Mas desejo também que desejes uma alegria incontida, que desejes mais amigos, e que o desejo
pelo encontro seja sincero, que desejes escutar as histórias dos outros, que desejes acreditar nelas e
desacreditar também, faz parte este ir e vir de certezas e incertezas, que desejes não ter tantos desejos

concretos, que o desejo maior seja a convivência pacífica com outros que desejam outras coisas.
Desejo que desejes alguma mudança, uma mudança que seja necessária e que ela não te pese

na alma, mudanças são temidas, mas não há outro combustível pra essa travessia. Desejo que desejes
um ano inteiro de muitos meses bem fechados, que nada fique por fazer, e desejo, principalmente, que
desejes desejar, que te permitas desejar, pois o desejo é vigoroso e gratuito, o desejo é inocente, não
reprima teus pedidos ocultos, desejo que desejes vitórias, romances, diagnósticos favoráveis, aplausos,
mais dinheiro e sentimentos vários, mas desejo antes de tudo que desejes, simplesmente.

Dezembro de 2001.
MEDEIROS, Martha. O meu melhor:100 crônicas de sucesso + 4 inéditas. São Paulo: Planeta do Brasil, 

2019. 

Querido aluno(a),

bem-vindo(a) ao 9.º ano!

Este material foi organizado especialmente para você! Aqui você será

estimulado a ler sempre, cada vez mais e melhor. O escritor Bartolomeu Campos de

Queirós dizia que o “livro é passaporte, é bilhete de partida”. Desejamos que você

viaje pela leitura!

Ao iniciarmos mais um ano letivo, quais os seus desejos? O seu primeiro desafio será

escrever esses desejos. Os textos a seguir vão inspirá-lo!

Caixa Especial Peanuts Completo - Vols. 1 e 2 Schulz, Charles MonroeL&PM
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Você já ouviu falar nas nuvens de

palavras ou nuvens de tags? Elas são “imagens no

formato de nuvens que reúnem as palavras mais

populares ditas numa discussão ou ambiente da web”.
https://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2014/07/03/11001

24/veja-usar-nuvens-tags-aulas.html

As nuvens dão maior destaque às palavras que

aparecem com mais frequência no texto de origem.

Escreva aqui... 2020... desejos!

1. O texto é escrito em primeira pessoa e se dirige ao leitor. Como isso pode ser percebido

logo no título?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Segue-se uma lista de desejos e a explicação de como devem ser esses desejos.

Comparando os desejos do primeiro parágrafo com os do segundo percebe-se que são de

naturezas opostas. Que trecho mostra essa oposição?

__________________________________________________________________________

3. No trecho “...desejo que desejes com discernimento e com alvos bem mirados.”, que

circunstância é expressa pelos termos destacados?

__________________________________________________________________________

O texto “Desejo e desejes” é uma crônica de Marta Medeiros. Volte ao texto, releia.

Responda às questões e perceba como se constroem os sentidos desse texto.

Seu desafio agora será coletivo. Combine com o(a) seu(sua) Professor(a) e reúna-se

em grupo com seus colegas. Vocês vão compartilhar o texto que escreveram sobre os seus

desejos. Destaquem as palavras que mais apareceram nos textos para expressar os

desejos e a frequência de cada uma.

Em seguida, o debate será coletivo. Um representante de cada grupo deve apresentar

as palavras. Vocês construirão a NUVEM DE DESEJOS da turma! Dependendo da

frequência que a palavra apareceu, ela deve ser escrita com a letra maior. Vocês também

podem escolher cores e fontes que destaquem as palavras que mais apareceram.

Elaborem um cartaz com a nuvem. Que tal combinar um modo de deixá-lo em exposição

durante o ano? Ele pode ser uma identidade da turma.
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4. Qual o sentido da palavra destacada em “...que desejes uns sonhos descabidos...”?

__________________________________________________________________________

5. E da palavra destacada em “... mas os mantenha acesos...”?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Destaque no texto uma palavra que seja marca do uso informal e oral de nossa língua

portuguesa.

_________________________________________________________________________

7. O texto deseja que o leitor deseje alguma mudança. A que é comparada, é associada

figuradamente, a mudança?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Explique por que o texto deseja “que desejes o choro e o silêncio”?

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Você percebeu que a construção “desejo que desejes” se repete por todo o texto, desde

o título. Qual o efeito dessa repetição?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Nossos desejos e sonhos ajudam a nos definir, a formar a nossa

identidade. Na letra de canção a seguir, o eu poético se expõe com firmeza.

Dona de Mim 

Já me perdi tentando me encontrar

Já fui embora querendo nem voltar

Penso duas vezes antes de falar

Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Sempre fiquei quieta, agora vou falar

Se você tem boca, aprende a usar

Sei do meu valor e a cotação é dólar

Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Me perdi pelo caminho

Mas não paro, não

Já chorei mares e rios

Mas não afogo não

Sempre dou o meu jeitin

É bruto, mas é com carin

Porque Deus me fez assim

Dona de mim

Deixo a minha fé guiar

Sei que um dia chego lá

Porque Deus me fez assim

Dona de mim

Já não me importa a sua opinião

O seu conceito não altera minha visão

Foi tanto sim que agora eu digo não

Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Quero saber só do que me faz bem

Papo furado não me entretém

Não me limite que eu quero ir além

Porque a vida é louca, mano, a vida é louca [...]

Cantora: IZA

Compositores: Arthur Magno Simoes Marques
Adaptado de https://www.vagalume.com.br/iza/dona-de-
mim.html
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1. O eu poético se dirige ao seu interlocutor. Transcreva um verso que comprove essa

afirmação.

_________________________________________________________________________

2 . Vamos analisar um verso da letra: “Sei do meu valor e a cotação é dólar”. As palavras

destacadas estão em um mesmo campo de significados, um mesmo campo semântico.

a. Cite três outras palavras que poderiam estar nesse mesmo campo.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b. Qual o sentido da palavra “valor” nesse verso?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c. Qual o sentido da expressão “a cotação é dólar”?

__________________________________________________________________________

3. Transcreva um verso que expresse que o eu poético mudou seu jeito de agir.

__________________________________________________________________________

Em anos anteriores, você já aprendeu que as palavras podem ser utilizadas de
forma denotativa ou conotativa. A linguagem conotativa é também chamada de
linguagem figurada porque evoca imagens, provoca o leitor para que ele associe
ideias, indo além do sentido objetivo, denotativo.

4. Analisando o verso “Já não me importa a sua opinião”, o que você pode inferir sobre o

comportamento anterior do eu poético em relação às opiniões das outras pessoas?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. No verso “Foi tanto sim que agora eu digo não”, indique o que é consequência, efeito.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Existem várias figuras de linguagem, uma delas é a HIPÉRBOLE, que

consiste em utilização de palavras e expressões que exageram grandemente a realidade,

produzindo o efeito expressivo de enfatizar uma ideia.

6.Transcreva, da letra da canção, um verso em que se encontre uma HIPÉRBOLE.

_________________________________________________________________________

7. Transcreva dois versos da letra da canção em que se perceba marca do uso informal da

língua portuguesa na modalidade oral.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. O eu poético se declara “dona de mim”. O que isso significa?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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O próximo texto é uma crônica também de Martha Medeiros. Será que ela dialoga com a letra

da canção que você acabou de ler?

Texto
Eu interminável

Quando parece que já sabemos direitinho quem
somos, um novo dia amanhece e traz hesitação: fica claro
que não, que não existe essa história de estar completo,
finalizado. Eu sei quem sou até este exato instante em que
escrevo, mas antes de terminar este texto há uma chance de
tudo mudar. Pode o telefone tocar e eu ser convidada para
algo que nunca fiz, ser procurada por alguém que vai mudar
minha vida ou golpeada por uma notícia que me
amadurecerá. E serei um pouco mais (ou um pouco menos)
do que sempre fui, este “sempre fui” tão cheio de
ondulações e curvas – minha vida é uma estrada quase sem
retas e sem uma pista para acostar.

Analise o título antes de prosseguir com a leitura. Qual será o tema do texto? O

que seria um “eu interminável?”

Neste primeiro parágrafo, sublinhe a

ideia principal. Observe que ela é

desenvolvida por ideias secundárias.

Sublinhe com outra cor um trecho em

que temos linguagem figurada. A figura

em questão é a METÁFORA. A

METÁFORA é uma comparação

implícita, subentendida. Ocorre quando

um elemento substitui o outro por se

estabelecer entre eles uma relação de

semelhança.

A cada 

parágrafo, a 

ideia principal é 

retomada. É 

uma estratégia 

para defender 

essa ideia. 

Sublinhe o 

trecho de cada 

parágrafo em 

que acontece 

essa retomada.

A cada dia, um fato vira memória, uma pessoa volta do passado, uma ilusão se
desfaz, outra desperta, o céu troca de cor, um plano ganha avalista, as vontades
confabulam, e eu vou assimilando novos elementos à minha identidade, essa
identidade que nunca se conclui. Queria tanto saber quem sou, mas como arriscar
uma definição se ainda me restam três ou quatro parágrafos e um punhado de anos
pela frente?

Tenho duas dúvidas a tirar com um colega com quem iniciei um novo projeto,
uma declaração ensaiada para quando estiver frente a frente com alguém que nunca
ouviu de mim certos verbos, uma alegria ao antever o encontro com uma amiga que
está longe dos meus abraços, fome de algumas coisas que ainda não provei e umas
incertezas que doem e para as quais não há cura enquanto eu não acabar de me
entender, e eu não acabo nem quando me deito e durmo.

Eu apago e acordo no sonho, no delírio etéreo de uma noite povoada por
desejos inconscientes e mensagens que decifro com dificuldade, há alguma coisa em
mim ainda sendo construída e, quando desperto de fato, este dia a mais de vida me
encontra ainda mais indefinida.

Então abro a janela e o céu está com uma luz diferente, tenho um receio que
não tinha antes e um problema a menos a resolver, um compromisso apressa meu
banho e o reflexo do espelho revela que emagreci, descubro uma saudade ampliada
de alguém e um desdém que não estava ali, o dia não é o mesmo de ontem e eu já
não sou também.

E ao ligar o computador para responder à pergunta de um estudante de
Jornalismo que pede para que eu me revele, que eu explique, afinal, quem sou, de
preferência com poucas palavras e precisão, invento qualquer bobagem que
justifique a que vim, que esclareça como fui parar aqui e ser assim, enquanto trato
de espiar as previsões astrais para o meu signo, de lidar com os espantos e o
mistério que ainda não elucidei – e diante de tanto “não sei” me deformo, me
reformo, me amoldo, me dilato e admito, ao menos para mim, que sou isso, um eu
sem fim. MEDEIROS, Martha. Quem diria que viver ia dar nisso. Porto Alegre: L&PM, 2018.

Antes de partir 

para as 

questões 

propostas 

sobre o texto, 

reúna-se em 

grupo com 

seus(suas) 

colegas para 

comentá-lo 

oralmente.
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1. Qual o sentido de “direitinho” (primeiro parágrafo)?

_________________________________________________________________________

2. Para que foram utilizados os parênteses no primeiro parágrafo do texto?

_________________________________________________________________________

3. Qual o efeito do uso das aspas em “sempre fui” (1.º parágrafo)?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Explique a metáfora que você sublinhou no primeiro parágrafo.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Qual o sentido da palavra “fome” no terceiro parágrafo do texto?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Num texto, as ideias vão se unindo, formando uma unidade de sentido. Alguns termos vão

“costurando” o texto, estabelecendo relações entre as partes. Que relação é estabelecida

pelos termos destacados nestes trechos?

a. “... as vontades confabulam, e eu vou assimilando novos elementos à minha identidade ...”

__________________________________________________________________________

b. “Queria tanto saber quem sou, mas como arriscar uma definição ...”

__________________________________________________________________________

7. Qual a circunstância expressa pelos termos destacados?

a. “... há alguma coisa em mim ainda sendo construída e, quando desperto de fato, este

dia a mais de vida me encontra ainda mais indefinida.”

__________________________________________________________________________

b. “ E ao ligar o computador para responder à pergunta de um estudante de Jornalismo

que pede para que eu me revele...”

_________________________________________________________________________

8. O próximo texto é um trecho da obra “Grande sertão: veredas”, do grande escritor João

Guimarães Rosa. Compare esse trecho à crônica de Martha Medeiros.

_______________________________________________________________

“O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas
não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas — mas que elas vão sempre
mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que
me alegra, montão.”

GUIMARÃES ROSA, J. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.
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http://redenoticiaes.com/a
cao-cidada-para-emissao-
de-documento-de-
identidade-em-nova-
venecia/

EU

Eu, eu mesmo... 

Eu, cheio de todos os cansaços 

Quantos o mundo pode dar. —

Eu... 

Afinal tudo, porque tudo é eu, 

E até as estrelas, ao que parece, 

Me saíram da algibeira para deslumbrar crianças... 

Que crianças não sei... 

Eu... 

Imperfeito? Incógnito? Divino? 

Não sei... 

A seguir, leia um poema de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa.

Eu... 

Tive um passado? Sem dúvida... 

Tenho um presente? Sem dúvida... 

Terei um futuro? Sem dúvida... 

A vida que pare de aqui a pouco... 

Mas eu, eu... 

Eu sou eu, 

Eu fico eu, 

Eu... 

A pontuação é um recurso expressivo importante nesse texto. Combine com o(a) Professor(a) a

leitura em voz alta, coletiva e individual.

HETERÔNIMO: nome imaginário sob o qual um escritor cria obras de estilo, tendência e características diversas das suas, como se
fossem de fato de outro autor.

http://www.aulete.com.br/heter%C3%B4nimo

Às vezes vocês não 
se sentem um 

tanto indefinidos?

9. No texto, a menina Mafalda faz uma pergunta.

a. Qual recurso provoca o humor do texto?

______________________________________________

______________________________________________

b. Responda à pergunta feita por Mafalda. Embora a

resposta seja totalmente pessoal, organize-a no formato

básico e geral de um parágrafo: ideia principal expressa

em um período completo + ideias secundárias que

desenvolvem essa ideia principal (explicando,

exemplificando...).

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Características de sua
personalidade que você
destaca.

Características que
você possuía e agora
não possui mais.

Características de
personalidade que
você admira em
alguém da escola.

Álvaro de Campos, in "Poemas" .
Heterônimo de Fernando Pessoa.
http://www.jornaldepoesia.jor.br/facam61.html
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10. Escreva em cada caixa texto, revelando o que se pede em um parágrafo breve.
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“As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta

própria o seu caminho...”
Mário Quintana, in: http://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/reticencias_pra_que/

1. No poema, o uso das reticências é expressivo. 

Que efeito elas provocam no primeiro e no quarto 

versos? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

2. Nos versos “Eu... / Imperfeito? Incógnito? 

Divino?/ Não sei... / Eu...”, qual o efeito das 

interrogações repetidas e das reticências? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

3. Nos versos “Tive um passado? Sem dúvida... /

Tenho um presente? Sem dúvida... Terei um

futuro? Sem dúvida...” qual o efeito da repetição?
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

4. Após ter interpretado o poema, comente com os 
seus colegas a citação: 

Fernando Pessoa foi um dos

poetas mais importantes da literatura

portuguesa. Ele foi vários poetas ao

mesmo tempo, pois criou heterônimos,

poetas com personalidades próprias. O

autor foi reconhecido pela forma como

construía seus heterônimos. Alberto

Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro Campos

são os heterônimos mais conhecidos da

história de Fernando Pessoa. Com

biografias específicas, cada heterônimo

possui textos com temas e opiniões

diferentes.
Adaptado de 
http://educacao.globo.com/literatura/assunto/autores/ferna
ndo-pessoa.html
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O próximo texto é um CONTO. O conto é um texto de base narrativa.

Uma das características básicas do texto de base narrativa é a

progressão temporal entre os acontecimentos relatados. Para isso é

importante a utilização de palavras e/ou expressões que marcam a

passagem do tempo. Os verbos também são fundamentais. A narrativa

utiliza verbos preferencialmente no tempo passado.

Texto

SALVO SE

Ganhou o apelido de Salvo Se porque, ao ser convidado para qualquer coisa,

respondia invariavelmente:

― Topo, salvo se fizer mau tempo.

― A meteorologia anunciou bom tempo, não há perigo.

― Então ótimo, salvo se eu quebrar uma perna.

― Afasta esse azar, não vai quebrar perna nenhuma.

― É o que espero, salvo se houver um buraco no caminho.

http://educacao.globo.com/literatura/assunto/autores/fernando-pessoa.html
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1. Qual o sentido da expressão “salvo se”? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Porque o personagem principal que dá título ao conto ganhou seu apelido?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Qual o conflito gerador da narrativa?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Por que o personagem não podia desistir do salvo se?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Qual o efeito do uso do verbo destacado no trecho: “Viajaria para Maceió, salvo se
desistisse à ultima hora.”

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Que outras palavras ou expressões poderiam substituir “salvo se” sem perder o sentido?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Nas narrativas, é muito importante marcar a continuidade, o andamento da história. 

Sublinhe, no trecho a seguir os elementos que promovem essa marcação.

“E assim por diante. Gostava de abacate, salvo se aparecesse laranja-lima. Viajaria para

Maceió, salvo se desistisse à ultima hora. No fim de certo tempo, já não prometia nem

planejava nada.”

No texto de base narrativa, um elemento fundamental é o NARRADOR.

O narrador pode se apresentar como narrador-personagem, ou seja, aquele que

participa das ações, dos fatos; ou como narrador-observador, que não participa da

história, somente a observa. O narrador-observador se caracteriza pelo uso dos

verbos em terceira pessoa e o narrador-personagem pelo uso dos verbos em

primeira pessoa. O tipo de narrador constitui o foco narrativo.

E assim por diante. Gostava de abacate, salvo se aparecesse laranja-lima. Viajaria

para Maceió, salvo se desistisse à ultima hora. No fim de certo tempo, já não prometia nem

planejava nada. Era tudo salvo se, e o salvo se acabou por impedi-lo de qualquer gesto.

Explicava:

― Não posso desistir do salvo se, salvo se deixasse de existir salvo se na vida.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Best Seller, 2009.

8. Qual o foco narrativo do conto “Salvo se” ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Num CONTO, como em outros textos de base narrativa, há diferentes formas de

representar a fala dos personagens. O narrador pode contar o que aconteceu reproduzindo

diretamente a fala dos personagens ou não. Vamos relembrar os tipos de discurso?

O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala ou do
pensamento das personagens, sem participação do narrador. Os personagens
ganham voz, possuem falas, normalmente em diálogos. Para a introdução da fala são
usados verbos de elocução (verbos dicendi, verbos “de dizer”), como: falar, dizer,
perguntar, afirmar, responder etc. ) A fala dos personagens é nitidamente separada
da narrativa por sinais gráficos (dois-pontos, aspas, travessão, vírgula, itálico).
Pronomes pessoais, tempos verbais e elementos circunstanciais de espaço e tempo
são empregados em relação ao personagem que fala, no lugar (aqui) e no momento
(agora) em que fala.

O discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no
discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das
personagens. Essa narração deve ser feita em 3º pessoa.

Há, ainda, o discurso indireto livre, em que as formas direta e indireta se unem,
com o narrador inserindo discretamente a fala dos personagens em sua fala.
Exemplo: O despertador tocou mais cedo. Não vou levantar, que preguiça!

9. No conto que você acabou de ler, predomina que tipo de discurso? Transcreva um

trecho que comprove a sua resposta.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Comparar textos é sempre muito bom para seguir aprendendo cada vez mais! O

próximo texto é uma fábula, gênero também de base narrativa que você já estudou em

anos anteriores.

A rã e o boi

Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que

começou a inflar para ficar maior.

Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois.

A primeira respondeu que não – e se esforçou para inflar mais.

Depois, repetiu a pergunta:

– Quem é maior agora?

A outra rã respondeu:

– O boi.

A rã ficou furiosa e tentou ficar maior inflando mais e mais, até que arrebentou.

MORAL DA HISTÓRIA: Quem tenta parecer maior do que é se arrebenta.

Adaptado de ESOPO. Fábulas Completas. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.
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1. Qual o foco narrativo?

________________________________________________________________________

2. Transcreva um trecho em que tenha sido utilizado o discurso indireto.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Marque com chaves ( ) o trecho que utiliza discurso direto.

4. Compare o texto “A rã e o boi” ao conto “Salvo se” e recupere na memória uma

característica que diferencia o gênero fábula.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

“O hábito de ouvir e contar histórias acompanha a humanidade no tempo e no

espaço. Pode-se afirmar que todos os povos, em todas as épocas, cultivaram seus contos.

Inicialmente anônimos, preservados pela tradição, mantiveram costumes e valores,

contribuíram para explicar a história e a cultura das sociedades.

Da compilação dos contos mais conhecidos de As Mil e Uma Noites (2000), no final da

Idade Média aos contistas contemporâneos, a narrativa curta é recebida com especial

interesse pelos leitores. De acordo com os movimentos artísticos que cada época produziu

e os estilos dos autores, novos contos surgiram, diferenciando-se dos populares e infantis,

como os de terror, os de mistério, os sombrios, os fantásticos, os de humor, os cômicos, os

religiosos, os realistas, os regionalistas, os psicológicos, os minimalistas etc.

Damiana Maria de Carvalho, Professora da EM (01.03.004)  Pereira Passos.

In: http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/cnlf/cnlf_09/008.pdf

Antes de seguir, sugerimos que você faça memória, junto

com seus(suas) colegas, sobre as suas histórias preferidas.

Que tal um momento de contação dessas histórias? Combine

com o(a) seu(sua) Professor(a).

Parada
Literária

Vamos a mais alguns textos? Continue comparando.

Texto 1

“Fui me confessar ao mar. O que ele disse? 

Nada.”
Lygia Fagundes Telles
https://www.revistabula.com/1787-30-contos-de-ate-100-caracteres/

Texto 2

“Eu ainda faço café para dois.”
Zak Nelson
https://www.revistabula.com/1787-30-contos-de-ate-100-

caracteres/
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Texto 3

“Sujeito na condicional

E se eu fizesse...

E se eu fosse...

E se eu...

E se...

Viveu na hipótese.’’

MESQUITA, Samir. Dois 

Palitos. São Paulo: Samir 

Mesquita, 2007.
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https://br.pinterest.com/pin/1940
77065169473876/?lp=true

Vamos a mais alguns textos? Continue comparando.

Texto 4

“Ali deitada, minha paz surge ao olhar o

céu entre os muros... Meus problemas

vão embora e a paz surge

novamente...”

Lizandra Medeiros

EM (04.31.001) Ary Barroso

#1701contos/ Luciane de Assis Almeida, 

organização. – [s.n] :1.ed.Rio de Janeiro, 2019.

1. Os quatro textos contam histórias. Qual a característica comum entre eles?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. No texto 1, a resposta do mar pode ser interpretada de duas formas. Explique.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. No texto 2, que informação implícita pode ser inferida pelo uso da palavra “ainda”?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Com relação ao texto 3:

a) Que recursos reforçam a ideia de condição expressa no título?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b) Qual o efeito da variação de tamanho das 4 frases iniciais do texto?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. No texto 4, que informação implícita pode ser inferida pelo uso da palavra

“novamente”?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Compare o texto 3 e o conto “Salvo se”.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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”Em tupi, a língua dos índios tamoios que viviam no

litoral quando os portugueses aportaram, carioca

significa “toca do peixe cascudo”. De acordo com o

historiador Magalhães Correa, a primeira casa construída

pelos conquistadores, na Praia do Flamengo, era

coincidentemente de pedra, e as armaduras que eles

vestiam faziam lembrar o peixe.”
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/1124-

carioca-gentilico-que-e-justa-homenagem

Até agora, neste material didático, você foi convidado a pensar em seus(suas)

desejos e em suas características, de certa forma um fio que teceu as atividades foi a

identidade.

Ei, mas este é um Material Didático Carioca! Um material didático ... CARIOCA!

E você, aluno(a) também é um CARIOCA. Como é a identidade carioca? Melhor

falar em identidades? Somos tantos!

Aliás, somos muitos e diversos. Siga lendo e refletindo.

Sugerimos que você confira as produções da MULTIRIO sobre a nossa cidade.

Visite o portal e leia/veja/ouça sobre o nosso Rio de Janeiro. Você pode começar por:

Ser Carioca

“Em comemoração aos 450

anos da cidade, o programa traz

depoimentos de personagens e

personalidades sobre sua

relação com o Rio de Janeiro.”
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/ouca/web

radio/12540-wanda-s%C3%A1

Seu desafio agora é escrever uma narrativa breve, que

possa ser chamada de microconto. Você pode escrever

sozinho ou em dupla com um(a) colega. Combine com

o(a) Professor(a).

“Com a criação e popularização de redes sociais como o Twitter – microblog em que cada
postagem tem o limite de apenas 140 caracteres, viu-se a proliferação de autores que produzem
microcontos. [...]

Formas breves de narrativa, como o microconto, o nanoconto ou miniconto, apesar de
parecerem novas, são manifestações literárias que existem há um bom tempo. A diferença entre as
formas é o número de caracteres (variando entre 100 caracteres e uma página), mas todas são
narrativas muito curtas em que a síntese e a concisão são as principais características.”

Renata Chaves de Carvalho
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/microcontos-oficina-de-escrita/

"O que escrevemos em um microconto é apenas 10% da história. O resto se constrói na cabeça de quem lê“.
Samir Mesquita, escritor paranaense que já publicou dois livros de microcontos.

In: https://novaescola.org.br/conteudo/2648/twitter-uma-ferramenta-para-ensinar-sintese-e-coesao-textual

“Quando avaliamos um microconto, com qualquer tamanho, procuramos personagens, conflito, narratividade, humor,
dramaticidade ou pelo menos um final enigmático, tudo de forma muito concisa. Tais características não
necessariamente estão escritas, mas sugeridas. Entre o escrito e o sugerido, nasce o microconto de impacto. [...] A
maestria está na relação entre o menor número de palavras e o maior número de significados sugeridos.”

Damiana Maria de Carvalho, Professora da EM (01.03.004) Pereira Passos.
In: http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/cnlf/cnlf_09/008.pdf

Escreva em uma folha solta. Sugerimos que, junto com seus(suas) colegas, combine

com o (a) Professor(a) uma forma de fazer esses textos circularem pela escola.

Observe a ilustração que acompanha o texto 3. O livro em que ele está tem um

formato bem criativo, não é? Que tal juntar os textos da turma e pensar em um formato

inovador também?
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O jeito carioca de ser

Carioca é um termo indígena que significa casa do branco. Revela também

não só os que tiveram o privilégio de nascer na cidade mais linda do mundo.

Também são cariocas os que aqui vivem e incorporam meios e modos de ser,

falar e agir. É um estado de espírito, possivelmente nascido quando os índios

tamoios batizaram o rio que liga os altos do Cosme Velho à praia do

Flamengo.[...]

Ari Barroso nasceu em Ubá, Minas Gerais. Viveu muitos anos no Rio e

incorporou o jeito carioca de ser, até quando exibia o falso mau humor com que

gongava os calouros, no seu famoso programa de rádio. Onde terá buscado

inspiração para produzir o seu clássico “Aquarela do Brasil”? A palavra

malemolência (moleza, manha) é bem reveladora. E Pixinguinha, com o seu

inolvidável “Carinhoso”? Noel Rosa, cantor da Vila, como hoje é o Martinho, não

pode estar fora dessa lista, que inclui também o Lamartine Babo. Quem melhor

do que ele produziu marchas-rancho de se tirar o chapéu? Aliás, o chapéu de

palha ganhou nova dimensão no Rio, caracterizando a figura do bom malandro.

Em que outro lugar do mundo reúne-se número tão grande de competentes

autores populares? Querem um exemplo de hoje? Arlindo Cruz. Talvez por

questões da Natureza, do clima, do sol, sei lá, aqui há o maior número de bons

compositores por metro quadrado. Alguém reclamará que não citei a dupla Tom

e Vinicius. Precisava? Ah, o poetinha diplomata. Que falta ele nos faz, para viver

a justa comemoração dos seus primeiros 100 anos.

Outra marca do bom carioca é a maneira de falar. Já disseram que é a

melhor do Brasil. O s chiado, o r carregado. [...]Tem também os bordões do

programa “Zorra Total”, dirigido desde sempre por Maurício Sherman. Criou um

jeito peculiar de falar, que a Cidade depois repete sem parar.

E enterro de gente importante? Recordo do que aconteceu na ABL, em

19/02/1997, quando chegou o corpo do Darcy Ribeiro, um mineiro bem carioca.

Palmas de todo lado e uma cantoria que só acabou quando o corpo foi

trasladado para o mausoléu, no cemitério São João Batista.

Rio de Maracanã lotado para a apresentação de Frank Sinatra. Quase 200

mil pessoas. Choveu o dia todo, menos na hora do show. O Papa Francisco (os

cariocas chamam de Chico) disse aqui que Deus é brasileiro. Arrisco mais:

brasileiro e carioca. Ninguém, a não ser Ele, poderia esculpir a Cidade

Maravilhosa e colocar, no seu estreito território, um povo tão especial. Não é

isso mermo?
Adaptado de Arnaldo Niskier, Jornal do Commercio (RJ), 11/10/2013. In: http://www.academia.org.br/artigos/o-

jeito-carioca-de-ser

1.Releia o primeiro parágrafo do texto e resuma: o que é ser carioca?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Ainda no primeiro parágrafo, sublinhe uma opinião.

O primeiro texto da sequência é um artigo de Arnaldo Niskier. 

Poetinha é 
o apelido 

de Vinicius 
de Moraes. 

FranK
Sinatra  foi 
um cantor, 

ator e 
produtor 

nascido nos 
EUA, sendo 

um dos 
artistas 

musicais 
mais 

populares e 
influentes 
do século 

XX.

Observe os 
artistas 
citados.
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3. Releia o 2.º parágrafo e diga o significado das expressões:

a) “de tirar o chapéu” _______________________________________________________

b) “ganhou nova dimensão” _________________________________________________

4. A quem se refere o termo destacado no trecho: “Quem melhor do que ele produziu

marchas-rancho de se tirar o chapéu?”

_________________________________________________________________________

5. No terceiro parágrafo, sublinhe o diálogo explícito com o interlocutor, o leitor.

6. No texto, qual o motivo do uso das aspas?

_________________________________________________________________________

7. No trecho “Já disseram que é a melhor do Brasil.”, a opinião é relativizada pelo uso de

qual recurso linguístico?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Qual o efeito do uso dos parênteses no último parágrafo?

_________________________________________________________________________

9. Qual o efeito provocado pela forma como, segundo o cronista, o carioca se refere ao

Papa?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. Qual o tema do texto?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

E a Coisa Amada
Geir Campos

cidade minha

quase digo

e pauso

e penso

em verdade

sou eu

que

a ti

Pertenço

https://vejario.abril.com.br/cidades/rio-poemas/

O  próximo texto é um poema bastante interessante. 

1 Por que o eu poético desiste

de dizer “cidade minha”?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Você quer saber mais?

Sugerimos que assista ao

programa:

Ele destaca as

diferenças entre o Rio

Antigo e a cidade de hoje.
http://multirio.rio.rj.gov.br/i
ndex.php/busca?mult=&cat=
&tip=&proj=2797&txt=
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Novo livro traduz 'carioquês' das ruas para estrangeiros

"Olhar com indiferença, mas com desejo. Sorrir com vontade, mas sem luxúria.

Chegar perto, sair de perto, chegar junto de novo." Em bom inglês, é assim que se define o

vocábulo "azaração".

Um livro recém-lançado traduz essa e outras 49 palavras do "carioquês" mais

"sinistro" para estrangeiros que se aventuram pelo Rio em tempos de Copa do Mundo.

Em tempo: "sinistro" pode "ser algo bom, ruim, estranho ou legal". Mas nada provoca

tantas dúvidas quanto "parada" — não do verbo parar ou ponto de ônibus, mas o

substantivo pau para toda obra que faz as vezes de "coisa".

Nas palavras do autor de "Carioca Lifestyle A to Z", o publicitário André Eppinghaus:

"É o coringa do léxico carioca". "Foi a palavra que originou a série, que é um breve

glossário do 'carioquês', um guia não usual do que é ser carioca a partir daquilo que a gente

tem de mais espontâneo e bacana, que é nosso léxico."

Mas esse "glossário" não estaria completo sem as imagens. Cada palavra do livro é

ilustrada com fotografias de cores saturadas clicadas no Rio, em geral nas praias.

No fundo, ou melhor, na superfície, é uma visão edulcorada, bastante publicitária e um

tanto exagerada das mil maravilhas de se viver no Rio.

No verbete "Arpex", "carioquês" para Arpoador, o pôr do sol inunda uma página

dupla.[...]

Sem rodeios, o prefácio do livro já decreta que "a vida no Rio é casual e espontânea,

e por isso todo mundo é feliz".

Eppinghaus lembra, no entanto, que todas as imagens foram feitas nas ruas do Rio,

retratando anônimos.

"Tem uma verdade grande", diz o autor. "Não tem modelo profissional, mas tem a

intenção de ser atraente, para que o livro tenha o jeito do Rio falar e se mostrar."

Imagens à parte, são palavras que servem de alicerce conceitual para a marra ou

ginga carioca. Esse jeito de bem com a vida surge sedutor nas páginas do livro, como uma

herança distante -e elétrica- da bossa nova.

"Morando no Rio, você convive com isso", diz Eppinghaus. "É essa mistura de asfalto,

morro, samba e funk."

SILAS MARTÍ . CARIOCA LIFESTYLE A TO Z . AUTOR André Eppinghaus .EDITORA Réptil

Adaptado de https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/06/1469942-novo-livro-traduz-carioques-das-ruas-

para-estrangeiros.shtml

Como você leu no texto de Arnaldo Niskier, um dos traços marcantes do jeito

de ser carioca é o modo de usar a Língua Portuguesa. O Rio de Janeiro sempre

recebe muitos estrangeiros. O texto a seguir foi veiculado em um jornal de grande

circulação e faz a apresentação de um livro sobre o “carioquês”.

Léxico:

Compilação de palavras de uma língua. = VOCABULÁRIO.

"léxico", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha],

2008-2013, https://dicionario.priberam.org/l%C3%A9xico [consultado

em 04-11-2019].

“Carioca Lifestyle A to Z”: estilo de vida carioca

de A a Z, em livre tradução.
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1. No texto se destaca o vocábulo “carioquês”. Esse vocábulo é um neologismo.

Segundo o texto, o que significa “carioquês”?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Explique o uso das aspas no trecho

a) Um livro recém-lançado traduz essa e outras 49 palavras do "carioquês" mais

"sinistro" para estrangeiros que se aventuram pelo Rio em tempos de Copa do

Mundo.

__________________________________________________________________________

b) "Foi a palavra que originou a série, que é um breve glossário do 'carioquês', um

guia não usual do que é ser carioca a partir daquilo que a gente tem de mais

espontâneo e bacana, que é nosso léxico.”

__________________________________________________________________________

3. Qual o sentido da expressão destacada em: [...] mas o substantivo pau para toda obra

que faz as vezes de "coisa".

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Segundo o texto, o vocábulo “parada” é o “coringa do léxico carioca”. Leia os significados

da palavra coringa e explique a metáfora.

Neologismo é o nome dado a uma nova palavra criada ou a uma palavra já existente
à qual é atribuído um novo significado.
Os neologismos surgem conforme as necessidades de expressão e comunicação.
Embora o constante avanço tecnológico seja um dos principais motores para a

criação de neologismos, muitos são apenas criados por modismos e até para fins
pejorativos e irônicos, como gírias.
Com o uso, reconhecimento e dicionarização do novo vocábulo, os neologismos são

aos poucos incorporados no léxico da língua portuguesa.
Adaptado de https://www.normaculta.com.br/neologismo/

curinga, coringa

1. Carta de baralho que, dependendo do jogo, pode ocupar o

lugar de qualquer outra, ou assumir-lhe o valor.

2. Bras. P.ext. Indivíduo que consegue ter bom desempenho

em atividades diversas.

3. Bras. P.ext. Esp. Jogador que tem a capacidade de atuar

em várias posições.

4. Bras. P.ext. Teat. Ator que desempenha vários papéis

numa mesma peça.
http://www.aulete.com.br/curinga,%20coringa

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

5. Como o autor do livro o caracteriza?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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ESPAÇO PES    UISA

6. Transcreva a opinião do jornalista sobre as imagens do livro. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Você já conhecia a palavra “edulcorada”? Veja o verbete de dicionário:

A palavra está sendo utilizada de forma elogiosa no texto?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Qual a finalidade do texto?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Edulcorar (e.dul.co.rar)

1. Tornar doce ao paladar, adicionando açúcar, mel ou outra substância adoçante,: edulcorar o mingau

2. Fig. Tornar suave, abrandar, amenizar, suavizar: Tentava edulcorar a voz ao fazer um pedido

http://aulete.com.br/edulcorar

Sugerimos que você assista ao MORDE A LÍNGUA, episódio: “Aipim, castelinha,

mandioca, macaxeira: o uso social da língua”.

Acesse http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/assista/webtv/9164-aipim-castelinha-mandioca-
macaxeira-o-uso-social-da-l%C3%ADngua

Leia a tirinha e perceba o humor.

ANGELI. Luke &Tantra – Sangue bom. São Paulo: Devir/Jacaranda,2000.

O texto cita algumas palavras eleitas pelo autor do livro "Carioca Lifestyle A to Z“ como características do

“carioquês”, mas, com certeza, você conhece muitas outras!

A nossa Língua Portuguesa é rica e viva! Ela varia dependendo do usuário, do tempo, do lugar, da situação.

Novas palavras surgem, outras variam de sentido... A necessidade de comunicação e a criatividade dos usuários

são alguns dos motores dessa variação. Você, jovem atento, deve analisar cada situação e escolher como se

comportar no que se refere ao uso da nossa língua materna.

Uma das formas de variação da língua portuguesa é a gíria.

Você, agora, terá dois desafios:

Primeiro desafio: Pesquisar gírias utilizadas por você e por seus(suas) colegas. Vocês devem elaborar verbetes

com a explicação do significado da gíria e um exemplo de aplicação da mesma em uma frase.

Segundo desafio: Conversar com pessoas da comunidade escolar que tenham mais idade e pesquisar as gírias

que eram utilizadas em outras épocas e já caíram em desuso. Anote a época em que a palavra ou expressão era

usada e o significado.

Combine com o(a) Professor(a) um modo de expor a sua pesquisa. Que tal montar um painel? É

importante divulgar que a diversidade é riqueza para a nossa língua materna. É importante também refletir com o

(a) seu(sua) Professor(a) sobre o uso adequado das gírias.
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Primeira Vez

HESITO um pouco ao alinhavar esta primeira crônica para o programa Vozes da Cidade, da

nova Roquette Pinto. Serei eu uma voz da cidade? Sou apenas um dos milhares de mineiros que

aqui chegaram com sua trouxa e, gostando, aqui ficaram. Bem, isso aconteceu há 29 anos, e durante

esse estirão confesso que uma vez ou outra me deu vontade de arrumar de novo a trouxa e voltar

para a minha serra. Mas devo confessar também que em nenhuma dessas vezes a culpa foi da

cidade. Foi minha ou de outros sujeitos. Ela não me desencantou e, mesmo, foi bastante generosa

para anular as minhas razões ou sem-razões de voltar. E, mais generosa ainda, não me negou

nunca os meios de ir continuando por aqui mesmo, sorrindo para o meu humor habitual, não se

aborrecendo com as críticas que lhe faço, inventando mil feitiços para prender-me. Se eu estava

triste, a cidade mostrava-me uma cena de rua, o diálogo de um condutor de bonde com um moleque

de estribo – bastava isso – para desanuviar-me a carranca; se a melancolia voltava, havia sempre

um cômico de um teatro ou de rádio, uma piada anônima, uma nova “bossa” carioca, e quem se

mantiver indiferente ou entediado perante tudo isso, como no samba de Dorival Caymmi, “bom

sujeito não é”. Mas admitamos que resista: então o Rio passa-lhe o rabo-de-arraia* de sua paisagem

combinada de montanha e mar, intima-o a tomar conhecimento de uma manhã de praia no verão, e

aí o monstro entrega os pontos para o resto da vida.

Bem, como dizia, fui ficando no Rio, e hoje, continuando a ser mineiro cem por cento, nem por

isso me sinto menos identificado com a admirável, festiva, acolhedora, trabalhadora, imaginosa,

heroica e humaníssima cidade de São Sebastião de Rio de Janeiro. Se não aspiro a ser uma voz da

cidade, que as tem próprias e melodiosas, serei pelo menos uma voz na cidade, entre inúmeras que

aqui se fazem ouvir, numa aparente confusão de timbres e registros, de que resulta o bonito coral

urbano, a voz múltipla e harmoniosa do Rio de Janeiro.

Pois toda cidade tem sua voz, e se não a distinguimos é porque nos falta sensibilidade para

tanto, ou senão, porque a pobrezinha ganhou nome de cidade sem o merecer. São Paulo, Bahia,

Recife, Brodósqui, Ouro Preto, Parati – quem não percebe que cada uma delas fala com um tom

diferente e numa linguagem particular ao forasteiro, e diz coisas que lhe são próprias e

inconfundíveis?

Seria muita pretensão querer resumir numa só a voz numerosa do Rio, e por isso mesmo este

programa é bastante esperto para intitular-se, não a Voz, mas Vozes da Cidade. Aqui se falará

também de coisas e lugares outros, mas as coisas específicas do Rio, suas graças e segredos, sua

história e seus problemas, a alma e o corpo da cidade que chega aos 400 anos com o viço esportivo

de um broto, eis as matérias de fundo destas crônicas oferecidas aos ouvintes de Rádio Roquette

Pinto. O Rio ainda é o maior e melhor assunto, além de ser o melhor ponto de vista, o melhor terraço

para se divisar qualquer assunto. Uma Rainha Sherazade que se dispusesse a contar belas histórias

cariocas iria muito além de mil e uma noites, e nenhum ouvinte dormiria. Para fazer com que os

ouvintes fiquem atentos e interessados, aí estão os meus colegas da equipe. Eu me darei por

satisfeito se proporcionar a todos um intervalo de sono tranquilo. E até a próxima.

Quatro vozes: crônicas/ Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Manuel Bandeira e

Raquel de Queiroz. Rio de Janeiro: Record, 1998.

Agora você vai ler uma crônica de Carlos Drummond de Andrade. De um

modo especial, ela também trata da cidade do Rio de Janeiro.

*Roquette Pinto - nome de uma famosa estação de rádio carioca.

*rabo-de-arraia – golpe de capoeira.
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1. A crônica é escrita em linguagem informal, como uma conversa com o leitor. No primeiro 

e no segundo parágrafos, se repete um termo que marca esse tom informal. Indique esse 

termo.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Por que o cronista hesita ao escrever a crônica?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Qual o significado do termo destacado no trecho “Bem, isso aconteceu há 29 anos, e

durante esse estirão confesso que uma vez ou outra me deu vontade de arrumar de novo a

trouxa e voltar para a minha serra.”

_________________________________________________________________________

4. A quem se refere o termo destacado em “Ela não me desencantou e, mesmo, foi

bastante generosa para anular as minhas razões ou sem-razões de voltar.”

_________________________________________________________________________

5. Qual o efeito provocado pelo uso dos verbos destacados no trecho “E, mais generosa

ainda, não me negou nunca os meios de ir continuando por aqui mesmo, sorrindo para o

meu humor habitual, não se aborrecendo com as críticas que lhe faço, inventando mil

feitiços para prender-me.”

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Qual o significado do termo destacado em “... bastava isso – para desanuviar-me a

carranca...”

_________________________________________________________________________

7. Destaque, do texto, pistas de que o cronista fala de uma outra época.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. No primeiro parágrafo, as aspas são utilizadas duas vezes. O efeito provocado é o

mesmo nas duas vezes? Explique.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. A quem se refere a palavra destacada em “aí o monstro entrega os pontos para o resto

da vida.”?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. No trecho “Se não aspiro a ser uma voz da cidade, que as tem próprias e melodiosas,

serei pelo menos uma voz na cidade, entre inúmeras que aqui se fazem ouvir, numa

aparente confusão de timbres e registros, de que resulta o bonito coral urbano, a voz

múltipla e harmoniosa do Rio de Janeiro.”

a) Sublinhe as palavras do mesmo campo de significado de “voz”.
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Você quer saber mais? Sugerimos que assista ao
programa: MultiRio - Cronistas do Rio - Apresenta a vida e a obra
de escritores que observaram a vida cotidiana e as paisagens
urbanas do Rio de Janeiro e traduziram essas imagens em crônicas
consagradas. Acesse https://bit.ly/2PqPJwv

11. A que se refere o termo destacado em “Aqui se falará também de coisas e lugares

outros, mas as coisas específicas do Rio...”.

__________________________________________________________________________

12. No trecho a seguir, há uma gíria de outra época. Pesquise o seu significado: “a alma e o

corpo da cidade que chega aos 400 anos com o viço esportivo de um broto.”

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

13. Do último parágrafo, transcreva opiniões sobre o Rio de Janeiro.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b) Qual a diferença entre ser “uma voz da cidade” e ser “uma voz na cidade”?

_________________________________________________________________________

Você leu textos que comentam o jeito de ser carioca e falam de nossa cidade. Agora é

a sua vez! Você, jovem carioca – carioca por ter nascido, por viver ou por simplesmente

amar o Rio – , é uma voz da cidade. Escreva um comentário, uma reflexão sobre o que é

ser carioca. Seu texto deve ser organizado em pelo menos três parágrafos – introdução,

desenvolvimento e conclusão. Deve conter um título atraente!

Após a escrita, não deixe de fazer a revisão. Combine com o(a) Professor(a) um modo

de compartilhar seu texto com os(as) colegas. E que tal enviar o texto para a Equipe que

elabora o Material Didático Carioca?

A INTERTEXTUALIDADE ocorre quando há uma referência explícita ou

implícita de um texto em outro. Além do texto verbal, podemos perceber esse

diálogo entre outras linguagens, como a música e a pintura, por exemplo.

Quem lê mais, aumenta seu repertório de textos, amplia seu conhecimento

de mundo, e fica mais competente para perceber o diálogo entre os textos.

Fique ligado!

A crônica que você acabou de ler dialoga com outros dois textos, o samba

citado no primeiro parágrafo e as histórias das Mil e uma noites, citadas no

último parágrafo.

Para conhecer , saber ainda mais, acesse:

https://bit.ly/35emG5Shttps://bit.ly/34563It
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Cidade de sonho e grandeza

Que guarda riqueza

Na terra e no mar

Cidade do céu sempre azulado,

Teu Sol é namorado

Da noite de luar

Cidade padrão de beleza,

Foi a natureza

Quem te protegeu

Cidade de amores sem pecado,

Foi juntinho ao Corcovado

Que Jesus Cristo nasceu

https://www.letras.com.br/noel-rosa/cidade-mulher

Cidade Mulher
Noel Rosa

Cidade de amor e aventura

Que tem mais doçura

Que uma ilusão

Cidade mais bela que o sorriso,

Maior que o paraíso

Melhor que a tentação

Cidade que ninguém resiste

Na beleza triste

De um samba-canção

Cidade de flores sem abrolhos

Que encantando nossos olhos

Prende o nosso coração

Cidade notável,

Inimitável,

Maior e mais bela que outra qualquer.

Cidade sensível,

Irresistível,

Cidade do amor, cidade mulher.

Nos textos deste Material Didático Carioca foram citadas várias personalidades da
cultura carioca. Convidamos você, agora, a conhecer um pouco sobre uma delas: Noel
Rosa. Vamos começar por sua arte!

1.  Na letra da canção, a que a Cidade é comparada explicitamente? Transcreva versos 

que indiquem essa comparação.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. No título da canção, percebemos a metáfora Cidade/mulher. Cite duas características 

que o eu poético associa à mulher e à cidade.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Que pista do texto permite afirmar que a cidade em questão é o Rio de Janeiro?

________________________________________________________________________

4. Qual o efeito do uso de “juntinho” na última estrofe?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

MultiRio
Personalidades - Noel Rosa
https://bit.ly/2XVlUIl

Para ouvir a canção, 
acesse:

https://bit.ly/33upZo2

Fotografia da Aluna Ana Júlia,  da EM (02.04.018) Estácio de Sá
Projeto Rio todo (em) prosa. Gerência de Leitura/SME

Para conhecer 

mais sobre Noel 

Rosa, acesse: 

MultiRio
Compositores da MPB  - Noel Rosa
https://bit.ly/2L1vUL1
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NOEL ROSA

Dilva Frazão

Noel Rosa (1910 -1937) foi um compositor, cantor e

violonista brasileiro. Um dos mais importantes artistas da

história da música popular brasileira. Em pouco tempo de

vida compôs mais de 300 músicas, entre sambas,

marchinhas e canções.

Entre suas músicas destacam-se Com Que Roupa,

seu primeiro sucesso, Conversa de Botequim, Feitiço da

Vila e Fita Amarela. Ficou conhecido como "O Poeta da

Vila".

Noel Medeiros Rosa nasceu no bairro de Vila Isabel,

Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 1910. Era filho do

comerciante Manuel Medeiros Rosa e da Professora Marta

de Medeiros Rosa.

Noel nasceu marcado pelo fórceps que lhe fraturou e

afundou o maxilar inferior, provocando também paralisia

parcial no lado direito do seu rosto.[...]

O defeito do queixo de Noel se acentuava à medida

que ele crescia. Aos seis anos foi operado, mas não

mostrou melhora. Seis anos depois fez outra cirurgia, mas

estava marcado para toda a vida.

Com 13 anos, ingressou no tradicional Colégio São

Bento. Recebeu o apelido de “queixinho” e amargava a

tristeza que o defeito lhe causava.

Muito cedo aprendeu a tocar bandolim e na hora do

recreio tocava para os colegas que se reuniam ao seu

redor, momento em que se sentia importante.

Do bandolim passou para o violão [...]. Aos 15 anos já

dominava o instrumento. Seu irmão também tocava e

ganharam fama de “músicos da Vila Isabel”. [...]

Em 1931, Noel entrou para a faculdade de medicina,

mas no ano seguinte já não frequentava mais as aulas.

Ainda estudante, gravou mais de vinte músicas.[...]

Noel Rosa faleceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio

de 1937.
https://www.ebiografia.com/noel_rosa/ 

BIOGRAFIA – termo derivado de “bio” que significa vida, e “grafia” que significa escrever ou descrever. A BIOGRAFIA

é um texto que objetiva contar a vida de uma pessoa. Já a AUTOBIOGRAFIA é o texto em que a própria pessoa conta a

sua vida (AUTO – radical grego que significa si mesmo).

A biografia é escrita pelo biógrafo através de pesquisas em documentos, cartas, depoimentos de testemunhas e do

próprio biografado. A autobiografia é resultado do levantamento das memórias da própria pessoa que a escreve, podendo,

também, envolver pesquisa em documentos ─ cartas, fotos etc.

A biografia de uma pessoa pode ser escrita sem o seu consentimento. Ela é chamada, então, de BIOGRAFIA NÃO

AUTORIZADA. Em geral, as biografias não autorizadas causam polêmica, trazendo segredos que o biografado não

gostaria de revelar e/ou diferentes versões para os fatos.

Leia uma reportagem sobre Noel Rosa em 
Heróis e Heroínas do Rio
https://bit.ly/2DsqCUG

1. Qual a finalidade do

texto?

______________________

______________________

______________________

2. Substitua o termo

destacado por outro sem

alterar o sentido: “O defeito

do queixo de Noel se

acentuava à medida que ele

crescia.”.

______________________

______________________

______________________

______________________

3. Qual o sentido do termo

destacado em “e amargava

a tristeza que o defeito lhe

causava.”

______________________

______________________

______________________

______________________

Vamos a outro texto, agora especificamente sobre Noel Rosa.

h
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ARRUMANDO AS IDEIAS...
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Por Alto, Biografia
Leon Eliachar

Nasci no Cairo, fui criado no Rio; sou, portanto, "cairoca". Tenho cabelos castanhos,

cada vez menos castanhos e menos cabelos. Um metro e 71 de altura, 64 de peso, 84 de

tórax (respirando, 91), 70 de cintura e 6,5 de barriga.

Em 1492, Colombo descobriu a América; em 1922, a América me descobriu. Sou

brasileiro desde que cheguei (aos 10 meses de idade), mas oficialmente, há uns dois anos;

passei 35 anos tratando da naturalização.

Minha carreira de criança começou quando quebrei a cabeça, aos dois anos de idade;

minha carreira de adulto, quando comecei a fazer humorismo (passei a quebrar a cabeça

diariamente). [...] Meu maior sonho é ter uma casa de campo com piscina, um iate, um

apartamento duplex, um corpo de secretárias, um helicóptero, uma conta no banco, uma praia

particular e um "short". Por enquanto já tenho o "short".

[...]Se não fosse o que sou, gostaria de ser humorista. [...]
http://www.releituras.com/leoneliachar_bio.asp

Para construir a coesão do texto, a ligação entre as ideias, o escritor pode se utilizar

de algumas estratégias. Uma dessas estratégias consiste em retomar um termo já citado

substituindo-o por outro.

Observe no texto que você acabou de ler: “O defeito do queixo de Noel se acentuava

à medida que ele crescia.” No caso, “ele” retoma “Noel”.

Outra estratégia é simplesmente suprimir o termo, fazer a elipse. Observe:

“Aos seis anos foi operado, mas não mostrou melhora. Seis anos depois fez outra

cirurgia, mas estava marcado para toda a vida.”

Leia, a seguir um trecho de uma autobiografia.

1. Transcreva do texto um neologismo e explique como ele se formou.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Logo no primeiro parágrafo há um jogo de palavras. Transcreva-o, explique que

informações estão implícitas e que efeito esse jogo provoca.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. A forma como está escrita a sequência de itens que formam o “maior sonho” do narrador

provoca que efeito? Por quê?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. No texto, a expressão “quebrar a cabeça” é utilizada no sentido denotativo ou no

conotativo?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Explique o título do texto.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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6. Compare a biografia de Noel Rosa à autobiografia de Leon Eliachar, apontando aspectos

em que os textos são semelhantes e aspectos em que são diferentes.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Veja que interessante esta afirmação do escritor Gabriel García Márquez:

“A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como

recorda para contá-la.”.
https://www.escrevendoofuturo.org.br/EscrevendoFuturo/arquivos/978/NPL11.pdf

Textos de vários gêneros são utilizados para contar memórias.

Vamos sair da sua história de vida e viajar em outras histórias. A seguir você vai ler

mais um CONTO que, de alguma forma, trata de memórias...

A IMAGEM NO ESPELHO

Aos 20 anos escreveu suas memórias. Daí por diante é que começou a viver.

Justificava-se:

― Se eu deixar para escrever minhas memórias quando tiver 70 anos, vou esquecer

muita coisa e mentir demais. Redigindo-as logo de saída, serão mais fiéis e terão a graça

das coisas verdes.

O que viveu depois disto não foi precisamente o que constava do livro, embora ele se

enforçasse por viver o contado, não recuando nem diante de coisas desabonadoras. Mas os

fatos nem sempre correspondiam ao texto e, para ser franco, direi que muitas vezes o

contradiziam.

Querendo ser honesto, pensou em retificar as memórias à proporção que a vida as

contrariava. Mas isto seria falsificação do que honestamente pretendera (ou imaginara)

devesse ser a sua vida. Ele não tinha fantasiado coisa alguma. Pusera no papel o que lhe

parecia próprio de acontecer. Se não tinha acontecido era certamente traição da vida, não

dele.

Em paz com a consciência, ignorou a versão do real, oposta ao real prefigurado. Seu

livro foi adotado nos colégios, e todos reconheceram que aquele era o único livro de

memória totalmente verdadeiro. Os espelhos não mentem.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Best Seller, 2009.

1. Observe atentamente a apresentação ou situação inicial do conto. O personagem

principal é descrito? O cenário é explicitado?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Seu desafio, agora, será escrever a sua autobiografia. No seu caderno, selecione

fatos da sua história de vida e conte-os numa sequência organizada. Lembre-se de narrar

em primeira pessoa e estruturar o texto em parágrafos, marcando começo, meio e fim.
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Como você já sabe, um conto, em geral, possui uma estrutura mais ou menos

composta pelos seguintes momentos: situação inicial (ou apresentação), complicação

(desenvolvimento do conflito gerador), clímax e desfecho.

2. Qual a complicação, o conflito gerador desenvolvido no conto?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Explique o sentido da expressão destacada no trecho: “Redigindo-as logo de saída,

serão mais fiéis e terão a graça das coisas verdes.”

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. O trecho destacado na questão anterior é um fato ou uma opinião? Por quê?

_________________________________________________________________________

5. No trecho “O que viveu depois disto não foi precisamente o que constava do livro,

embora ele se enforçasse por viver o contado, não recuando nem diante de coisas

desabonadoras.”, qual a relação estabelecida pelo termo destacado? E que expressões

poderiam substituí-lo sem alteração de sentido?

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. O trecho “Mas os fatos nem sempre correspondiam ao texto e, para ser franco, direi que

muitas vezes o contradiziam.” representa a voz de quem?

_________________________________________________________________________

7. Qual o foco narrativo do conto?

_________________________________________________________________________

8. Explique o uso dos verbos destacados em “Mas isto seria falsificação do que

honestamente pretendera (ou imaginara) devesse ser a sua vida.”

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Quais motivos levaram o personagem a não retificar as memórias?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ARRUMANDO AS IDEIAS...

De maneira geral, o conto é mais breve que um romance e apresenta número reduzido de

personagens. O tempo e o espaço em que se desenvolve a história também são mais restritos.

Podemos dizer que esse gênero textual apresenta sequências de fatos, um enredo, que são vividos

pelas personagens, num determinado tempo e espaço. Como você já sabe, existe também o

narrador.

Esses são os elementos do texto de base narrativa: personagem, tempo, espaço, enredo e

narrador.
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̶ Como quer que eu saiba, se tantos vêm se procurar em mim? ̶ respondeu

o lago desdenhoso.  ̶ Talvez tenha sido levada pelo córrego, com outras

miudezas   ̶ acrescentou. E com a fidalguia de quem ajeita um manto, ondeou a

superfície bordada de reflexos.

Impossível para a moça encontrar sua imagem na espuma que o córrego

batia de pedra em pedra. Impossível aceitar que estivesse despedaçada. Mais

fácil acreditar que havia descido a corrente.

Descalçou os sapatos e, com os tornozelos trançados em tantos nós de água,

seguiu pelo córrego. Em cada remanso, em cada refluxo, em cada redemoinho

procurou rosto ou rasto. Sem que porém nada lhe dissesse, esteve aqui. Juntos

atravessaram um campo, rodearam em curvas as primeiras árvores da floresta,

descansaram na clareira. Juntos entraram na caverna.

Nem bem percebeu que entrava, tão grande a boca, tão verde o musgo que a

cobria. Andou ainda um pouco lá dentro, hesitante entre tantos rumos. Mas logo

fez-se frio. E a escuridão ao redor. Gotas pingavam do alto, gemendo nas poças

em que o córrego parecia desfazer-se. O medo, entre rochas, bateu asas. Por

onde tinha vindo? Olhou em volta, procurou atrás de si. Tudo era tão semelhante

que não conseguia reconhecer os caminhos. Só lá adiante, além dos arcos

formados pela pedra, viu brilhar a claridade.

À procura de um reflexo

De repente, uma manhã, procurando-se no espelho para tecer tranças, não

se encontrou. A luz de prata, cega, nada lhe devolvia. Nem traços, nem sombra,

nem reflexos. Inútil passar um pano no espelho. Inútil passar as mãos no rosto.

Por mais que sentisse a pele sob os dedos, ali estava ela como se não estivesse,

presente o rosto, ausente o que do rosto conhecia.

 ̶ Imagem minha  ̶ murmurou aflita ̶ , onde está você?

E se tivesse ficado esquecida no lago, onde ainda no dia anterior estivera se

olhando? Em susto, correu pelos jardins, temendo pelo rosto abandonado,

flutuando entre nenúfares.

̶ Lago, lago, que fez você com a imagem que ontem deitei na tua água?  ̶

perguntou. E duas lágrimas quebraram a lisura da margem.

10. Explique o título do conto.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

O texto que você acabou de ler conta que o rapaz escreveu memórias antes de vivê-las, tentou

viver o que escreveu, mas a vida sempre o surpreendia. Imagine uma dessas situações e escreva.

Sua história deve seguir a estrutura da narrativa. Lembre-se da revisão.

Combine com seu(sua) Professor(a) uma Roda de Contação dessas histórias.

O próximo texto é um conto da escritora Marina

Colassanti.

Designação comum
às plantas aquáticas
da família das
ninfeáceas [...]. in
Dicionário Priberam
da Língua Portuguesa
https://dicionario.pri
beram.org/nen%C3%
BAfares [consultado
em 11-12-2019].

Aproveite para 
consultar o 
dicionário e 

investir no seu  
vocabulário. 

Que tal começar 
pelas  palavras 
sublinhadas? 

O pintor

Monet tem uma

série de pinturas

inspiradas nessas

plantas.

Para saber mais,

acesse:

https://www.todamater
ia.com.br/monet/

https://bit.ly/36EkdlA

https://dicionario.priberam.org/nen%C3%BAfares
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̶ Talvez por ali ̶ pensou reconfortada.

Porém, superado o primeiro arco, e o segundo, chegando enfim à luz, a moça achou-se frente

a um imenso salão de gruta onde centenas de espelhos cobriam as paredes, centenas de velas

brilhavam acesas. E diante de cada espelho, sobre pedestais, repousavam bacias de prata.

Atraída por aquele estranho lugar, desceu dois degraus, caminhou até o primeiro pedestal, e já

se levantava na ponta dos pés para olhar dentro da bacia, quando:

− Com que então veio me visitar! ̶ ricocheteou estrídula uma voz, batendo de espelho em

espelho.

Um susto, um salto. Só nesse momento a moça percebeu a Dama dos Espelhos, tão bela e

cintilante que entre brilhos se confundia. Por um instante temendo aquela estranha senhora,

desculpou-se, não sabia que ali morasse alguém, não pretendia...

̶ Mas eu gosto da sua visita ̶ cortou a Dama com estranho sorriso. ̶ Há tanto vivo aqui

sozinha sem que ninguém venha me ver... Acho mesmo que você deve ficar!

E levantando a mão com um gesto de corisco, apontou para a entrada da gruta. Sem ruído,

um espelho desceu barrando o caminho.

̶ E agora, jovem curiosa ̶ ordenou a voz cortante ̶ olhe bem aquilo que tanto queria ver.

Assustada, debruça-se a moça sobre a bacia. Para descobri-la cheia de água, clara poça em

que um rosto de mulher flutua. Não o seu. Pálido rosto sem tranças, que não a olha, encerrado no

círculo de prata.

̶ De quem é este rosto, senhora? ̶ pergunta a moça tentando controlar o visgo do espanto.

̶ É meu! ̶ rompe em farpas a risada da Dama.

Súbito, uma das velas se apaga. No espelho atrás dela, um rosto de mulher aparece e se

inclina, oferecendo ao pente seus cabelos. Não ri mais a Dama. Exata, avança para o espelho, e

quase sem tocá-lo colhe nos dedos as beiras da imagem, lentamente desprendendo-a do vidro.

Por um instante, estremece no ar aquele rosto, logo pousado sobre a água, onde nunca mais

penteará cabelos.

̶ Então foi isso que aconteceu com o meu reflexo! ̶ em ânsia, a moça corre de bacia em

bacia, chamando o próprio nome, procurando. E em cada quieto olho d’água se defronta com uma

nova imagem, sem que nenhuma seja aquela que mais deseja.

Até que:

̶ Ali! ̶ Comanda a Dama, indicando.

Debruçada, afinal, sobre si mesma, traço a traço, irmã gêmea, a moça se reencontra. Mas por

que não brilham de alegria os olhos que ela vê e não parecem vê-la? Por que não lhe devolve o

sorriso a boca tão séria?

Ergue-se a moça, sem que o rosto na água lhe siga o movimento. Flutuam as tranças louras,

como algas. E nada altera a expressão prisioneira.

̶ Por favor, senhora, devolva meu reflexo.

̶ Impossível! ̶ lacera o grito da Dama.

E mais calma:

̶ Nenhum reflexo jamais saiu daqui.

Depois, no longo silêncio que se faz:

̶ Antes que a noite acabe, você compreenderá por quê.

A noite? Já é noite, então? Trancada na gruta entre velas acesas, a moça não sabe do tempo.

Sabe apenas que não quer afastar-se de si mesma, deixar seu rosto sozinho na água fria. E ali,

junto dele, sem ousar acariciá-lo com medo de romper-lhe os traços, deixa as horas passarem em

silêncio
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Longe, num canto sombrio, a Dama parece ocultar-se, enquanto o tempo se gasta com a cera.

Cochila quase a moça, quando, de repente a Dama se move, saindo lá do canto. Mas entre luz

e sombra, outro é o seu porte. Encurvados os ombros, a cabeça pende, e mechas brancas

escapam sob a coroa.

Trêmula, arquejante, a Dama anda entre espelhos e pedestais. Diante de cada bacia para

quase poupando forças, olha, e segue. Nenhuma a detém longamente. Até que um reflexo parece

atraí-la mais que os outros. E ela rodeia a prata com as mãos, num último esforço a levanta acima

da cabeça, despejando lentamente a água sobre seu rosto.

Rosto que a moça boquiaberta vê transformar-se aos poucos, fazer-se jovem, dono das feições

que antes boiavam em silêncio.

Ri a Dama, triunfante: ̶ Um reflexo é de quem sabe tomá-lo! ̶ desafia.

Sobe a raiva na garganta da moça, arrastando o medo: ̶ Tome o meu, então! ̶ responde

em fúria e gesto. E agarrando a bacia onde seu rosto boia, a lança contra o espelho.

A água salta. Estilhaça-se a luz. Estronda a gruta, enquanto dos cristais a prata se espatifa. O

ar estala, extingue toda a chama. Esverdinhado o rosto, as mãos engatinhando o peito, a Dama

estremece, se escarna, se esvai. Um grito se estrangula. E estroçada no chão ela estertora.

De repente, silêncio e escuridão. Gotas pingam do alto. Um morcego esvoeja.

Assustada, a moça foge sobre cacos e poças, tropeça, se levanta, corre, pisando leve enfim o

doce musgo.

Lá fora, na claridade da manhã que apenas se anuncia, o córrego mantém o antigo trote, água

fresca e cantante que parece chamá-la. E a moça se aproxima, se ajoelha, estende o queixo, boca

entreaberta para matar a sede. Mas no manso fluir da margem outra boca a recebe. Boca idêntica à

sua, que no claro reflexo do seu rosto de volta lhe sorri.

COLASSANTI, Marina. Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento. Rio: Nórdica, 1982.

1. Qual o conflito gerador do conto?

___________________________________________________________________________

2. Como é o narrador da história? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Podemos dizer que o lago também é personagem da história? Explique.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Qual o sentido da palavra destacada no trecho “Lago, lago, que fez você com a imagem

que ontem deitei na tua água? ________________________________________________

5. “Nem bem percebeu que entrava, tão grande a boca, tão verde o musgo que a cobria” .

Entre “Nem bem percebeu que entrava” e “tão grande a boca, tão verde o musgo que a

cobria” que relação de sentido se estabelece? Explique.

(  ) oposição   (  ) tempo   ( ) causa  (  ) adição
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6. No trecho “E se tivesse ficado esquecida no lago, onde ainda no dia anterior estivera se

olhando?

__________________________________________________________________________

7. No oitavo parágrafo, qual o sentido da expressão destacada “O medo, entre rochas, bateu 

asas.”? ___________________________________________________________________

8. Qual o efeito da forma como foi escrito o período “Um susto, um salto.”?  (parágrafo 13)

__________________________________________________________________________

9.  Observe o uso de frases curtas no trecho: “A água salta. Estilhaça-se a luz. Estronda a 

gruta, enquanto dos cristais a prata se espatifa. O ar estala, extingue toda a chama. 

Esverdinhado o rosto, as mãos engatinhando o peito, a Dama estremece, se escarna, se 

esvai. Um grito se estrangula. E estroçada no chão ela estertora.

De repente, silêncio e escuridão. Gotas pingam do alto. Um morcego esvoeja.”

Comente o efeito provocado por esse uso.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Qual o clímax do conto?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11. Transcreva um trecho do texto em que se percebe que o narrador sabe de tudo , até dos 

sentimentos da protagonista.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Planeje seu conto: reflita sobre os elementos que vão constituir a sua narrativa.

Seu desafio é escrever um conto que também tenha um elemento

mágico. Seu conto vai ter como personagem principal uma pessoa que

encontra esse elemento mágico, que pode ser utilizado para resolver

problemas e ajudar pessoas. Para isso, vamos passo a passo.

Quem vai narrar o seu texto? O narrador será observador ou personagem?

Além do protagonista, seu conto terá outros personagens?  

Em que tempo se dá essa história?

Em que cenário vai se passar a sua história? Em que ambiente vão acontecer os fatos?

Definir o espaço é importante para que os leitores possam imaginar o ambiente no qual a

ação ocorre.
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Em seguida, 
revise seu 

texto.

Ele tem as 
características de 

um conto?

Verifique também 
a pontuação, a 

concordância e a 
ortografia.

Por fim, reescreva e  
compartilhe seu 

texto  com os 
colegas!

Combine  tudo 
com o (a) 

Professor(a)

Comum

Sei que não sou um garoto de dez anos comum. Quer dizer, é

claro que faço coisas comuns. Tomo sorvete. Ando de bicicleta. Jogo

bola. Tenho um Xbox. Essas coisas me fazem ser comum. Por dentro.

Mas sei que os outros não ficam encarando as crianças comuns aonde

quer que elas vão.

Se eu encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer um

desejo, pediria para ter um rosto comum, em que ninguém nunca

prestasse atenção. Pediria para poder andar na rua sem que as pessoas

me vissem e depois fingissem olhar para o outro lado. Sabe o que eu

acho? A única razão de eu não ser comum é que ninguém além de mim

me enxerga dessa forma.

Mas agora meio que já me acostumei com minha aparência. Sei

fingir que não vejo as caretas que as pessoas fazem. Nós todos ficamos

muito bons nisso: eu, mamãe e papai, a Via. Na verdade, retiro o que

disse: a Via não é tão boa. Às vezes ela fica muito irritada quando fazem

algo grosseiro. Por exemplo, naquela vez no parquinho, quando uns

garotos mais velhos fizeram alguns barulhos. Nem sei que barulhos

eram, porque eu mesmo não ouvi, mas a Via escutou e simplesmente

começou a gritar com eles. Esse é o jeito dela. Eu não sou assim.

Ela não acha que eu seja comum. Diz que acha, mas se eu fosse

comum, ela não precisaria me proteger tanto. Mamãe e papai também

não me acham comum. Eles me acham extraordinário. Talvez a única

pessoa no mundo que percebe o quanto sou comum seja eu.

Aliás, meu nome é August. Não vou descrever minha aparência.

Não importa o que você esteja pensando, porque provavelmente é pior.

PALACIO, R.J. Extraordinário. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013.

Agora você vai ler um trecho do livro “Extraordinário”, de R.J. Palacio. Ele

conta a história de August, um menino que nasce com uma síndrome

genética cuja sequela é uma deformidade facial, o que o levou a fazer várias

cirurgias e a passar por muitas complicações médicas.

A autora escolhe narrar a história de uma forma bastante interessante. O

primeiro trecho que escolhemos é o início do livro.

Organize a história segundo a sequência clássica do conto: Apresentação, complicação,

clímax e desfecho.

Após isso, escreva o seu texto.

Você pode se valer de uma estratégia para contar essa história de forma rápida, usando

as perguntas abaixo. Assim, vai ficar mais fácil construir seu texto e melhorá-lo.

O quê? Como? Quando? Onde? Por quê?

1 . Qual o desejo 

de August?

_____________

_____________

_____________

_____________

2. Qual o sentido 

da expressão 

destacada no 

terceiro 

parágrafo?

_____________

_____________

_____________

_____________

3. Porque August 

não acredita que 

a irmã o acha 

comum?

_____________

_____________

_____________

_____________ 
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Uma mudança na galáxia 

August é o Sol. Eu, a mamãe e o papai giramos em volta dele. O restante de nossa

família e de nossos amigos são asteroides e cometas flutuando ao redor dos planetas que

orbitam o Sol. O único corpo celestial que não gira em volta de August, o Sol, é Daisy,

nossa cadela, e isso porque para seus olhinhos caninos, o rosto de August não é muito

diferente do rosto de qualquer outro ser humano. Para Daisy, todos os rostos são

parecidos, chatos e pálidos como a Lua.[...]

4. Sublinhe, no texto, um trecho em que fique explícito o diálogo 

com o leitor.

5. Qual relação é estabelecida pelos termos destacados no

trecho: “Nem sei que barulhos eram, porque eu mesmo não

ouvi, mas a Via escutou e simplesmente começou a gritar com

eles.”

____________________________________________________

6. Qual o foco narrativo do texto?

____________________________________________________

Agora, leia outro trecho do livro.

7. Qual o efeito do diminutivo em “olhinhos”? 

_________________________________________________________________________

8. Comparando os dois trechos, o que você pode perceber sobre o narrador do livro?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Quem é o narrador desse segundo trecho?

_________________________________________________________________________

10. Qual metáfora é utilizada nesse trecho e o que ela significa?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Na contracapa do livro existe a frase:

O livro é rico em frases interessantes, que nos levam a refletir. Escolhemos algumas dessas
frases para que você e seus colegas façam uma Roda de Conversa.

1- “Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil”. Dr Wayne W. Dyer
2- “É melhor saber algumas perguntas do que todas as respostas.” James Thurber
3- “A si mesmo seja verdadeiro.” Hamlet, Shakespeare.
4- “Palavras gentis nã custam muito, e ainda assim conquistam muito.” Blaise Pascal
5-“Seus feitos são seus monumentos.” Inscrição em uma tumba egípcia.
6- “Toda pessoa deveria ser aplaudida de pé pelo menos uma vez na vida, porque todos nós vencemos o
mundo”. Augie
7- “A sorte favorece os bravos.” Virgílio
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Podemos dizer que dissertar é comentar ou explicar um assunto. Quando

dissertamos, podemos somente expor os fatos ou defender uma ideia,

expressando opinião a respeito de um assunto, tentando persuadir o leitor
com argumentos.

De forma geral, mesmo que um texto não demonstre a preocupação de convencer,

vender uma ideia, mas somente de expor ideias, transmitir conhecimentos, é muito difícil

conseguir total imparcialidade. Há quem diga mesmo que isso não é possível, pois até

pela escolha das palavras pode ser destacado um ou outro aspecto da questão... e acabar

revelando uma opinião, tentando convencer o outro.

Vale lembrar, aluno, que você, leitor competente, deve perceber se o texto vende uma

ideia e decidir se quer comprá-la... ou não.

O poder transformador da empatia nas relações humanas
Alzira Azeredo

“A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação,

compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar

as próprias ações.” Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada

indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo.

Durante muito tempo pensou-se que a empatia fosse uma capacidade

exclusivamente humana. Hoje, sabemos que diversas espécies animais são capazes de

sentir empatia e coordenar impulsos “levando em consideração” o outro. Assim, nossa

capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência

evolucionista.

Segundo o autor (KRZNARIC) do livro “O Poder da Empatia – A arte de se colocar no

lugar do outro para transformar o mundo”, a empatia é o antídoto para o individualismo

absorto em si mesmo, que herdamos do século passado. A necessidade de desenvolver

empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais

como violência étnica, intolerância religiosa, pobreza extrema, fome, abusos dos direitos

humanos, aquecimento global. O autor denomina esta capacidade como uma espécie de

pílula da paz. [...]

O uso de nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado à resolução

de questões do nosso dia a dia. [...]. Este exercício nos proporciona experimentar outras

visões diferentes das nossas e observar aspectos antes ignorados por nós, pela simples

constatação que enxergamos tudo a nossa volta considerando nossas próprias

experiências pregressas. [...]

Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com

os desconhecidos ou mesmo com personalidades antagônicas. Este é um grande esforço

que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade, para se colocar no lugar do

outro e experimentar uma nova perspectiva. Esta é uma habilidade que pode ser

aprendida, mas que precisa ser diariamente cultivada.

Neste Material Didático Carioca do primeiro bimestre, passamos por vários 
assuntos. Para terminar, vamos a um artigo sobre empatia. Afinal, cada um tem o seu 
jeito, mas é necessário conviver em harmonia.
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1. Qual é a ideia principal defendida no artigo?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

A essa ideia principal que será defendida no texto chamamos TESE. A tese é

defendida com argumentos .

2. Indique um argumento utilizado para defender a tese.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Escreva um parágrafo comentando a afirmativa:

“Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do

continente, uma parte do todo.”

Explique o seu significado e exemplifique com uma situação do cotidiano.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

[...]

Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa – inclusive no de

nossos inimigos – para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e

perspectivas: eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se

destacarem em liderança.
https://exame.abril.com.br/carreira/o-poder-transformador-da-empatia-nas-relacoes-humanas/

4 - Qual é a relação estabelecida pelo termo destacado em: “Assim, nossa capacidade de

sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. ”?

__________________________________________________________________________

5 – No terceiro parágrafo, a que é comparada a empatia? Por quê?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

TESE é a ideia que defendemos, pois a argumentação implica

posicionamento, defesa do ponto de vista. Os argumentos de um texto são,

em geral, facilmente localizáveis.

Identificada a tese, faz-se a pergunta por quê? (Ex.: o texto afirma isso

(tese) por vários motivos (argumentos).

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.
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https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/25/interna_gerai
s,532336/exagero-de-tecnologia-deixa-criancas-e-adolescentes-
desconectados-do-mundo-real.shtml

O CONSTANTE DIÁLOGO

Há tantos diálogos

Diálogo com o ser amado

o semelhante

o diferente

o indiferente

o oposto

o adversário

o surdo-mudo

o possesso

o irracional

o vegetal

o mineral

o inominado

Diálogo consigo mesmo

com a noite

os astros

os mortos

as ideias

o sonho

o passado

o mais que futuro

Escolhe teu diálogo 

e

tua melhor palavra

ou

teu melhor silêncio

Mesmo no silêncio e com o 

silêncio

dialogamos.

ANDRANDE, Carlos Drummond de.
Discurso de Primavera & Algumas
Sombras. José Olympio, 1977.

Querido(a) aluno(a) do nono ano,
Agora, iniciaremos o material de apoio pedagógico para o segundo bimestre. Nele você

encontrará vários textos diferentes, reunidos para estimular sua imaginação, despertar sua vontade
de argumentar, ler e aprender cada vez mais. Afinal, você é um jovem que pensa, emite opiniões,
defende suas ideias... Você é um jovem do seu tempo.

Neste Material Didático Carioca procuramos escolher assuntos interessantes para pensar o
tempo em que vivemos. A leitura, como sempre, nos guiará.

Bom trabalho!

https://br.freepik.com/vetores-premium/pontos-do-mapa-
mundo-conectados-com-linhas-plug-soquete_5440327.htm

Nesta primeira página, convidamos você a ler os textos e a iniciar a
reflexão que , de alguma forma, nos acompanhará no segundo bimestre.
No mundo em que vivemos “Há tantos diálogos” ... Como você, jovem
carioca, tem dialogado com esse mundo, com as pessoas, consigo
mesmo? Nada melhor que uma Roda de Conversa para abrir o bimestre.
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Girassol

Kell Smith 

Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar

Por isso, todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa

E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar

Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas

Me diz se ainda passa o medo de não ser o melhor de mim

E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui

Me diz!

Quando já não sei qual é a direção

E tudo que posso é seguir meu coração

Então, me viro

E giro para onde gira o sol

Quando já não sei qual é a direção

E tudo que posso é seguir meu coração

É por instinto

Que eu encontro a luz, sou girassol

Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir

Mas, pra dar certo, sei que tenho que acordar tomando atitude

O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar

E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume

[...]

Quando já não sei qual é a direção

E tudo que posso é seguir meu coração

Então, me viro

E giro para onde gira o sol

Quando já não sei qual é a direção

E tudo que posso é seguir meu coração

É por instinto

Que eu encontro a luz, sou girassol

https://www.letras.mus.br/kell-smith/girassol/#album:girassol-2018

Após dialogar com seus colegas, convidamos você a aproveitar a letra da canção de Kell

Smith.

1. A letra da canção dialoga com o leitor. Sublinhe os versos em que isso é explicitado.

2. O que significa dizer “cada um só tem a vista da montanha que escalar”?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Da primeira estrofe, transcreva uma opinião sobre o mundo e as pessoas.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Girassóis, 1888, óleo sobre tela, 92 x 
73 cm, Vincent Van Gogh, National
Gallery, Londres

“Essa é uma de
quatro pinturas dos
girassóis que datam
entre agosto e
setembro 1888.[...]

Brilhante e chocante,
este simples vaso de
girassóis explode com
uma intensa vibração.
As pinceladas foram
feitas com tinta
espessa, que Van Gogh
aplicava como um
escultor aplica argila
para fazer um relevo.”

Adaptado de

https://www.historiadasartes.com

/sala-dos-professores/girassois-

van-gogh/

Saiba mais sobre a
pintura acessando
https://globoplay.glo
bo.com/v/3111033/
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4. Ainda na primeira estrofe, que relação é estabelecida, entre os versos, pelos elementos

articuladores?

“[ ...] Por isso, todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa” _____________________

“E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar”     ____________________

“Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas” ___________________

5. Qual o sentido do termo destacado em “E se a gente se cobra menos em algum

momento disso aqui”?

_________________________________________________________________________

6. Qual a circunstância expressa pela oração destacada em “Quando já não sei qual é a 
direção / E tudo que posso é seguir meu coração”? _______________________________

7. Que sentidos pode ter o termo destacado em “Então, me viro”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Qual o efeito da escolha das palavras destacadas em “E giro para onde gira o sol”

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Qual o esforço do eu da letra da canção?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. Que associações podem ser feitas com a imagem proposta pelo trecho “É por instinto/

Que eu encontro a luz”.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

11. Em “Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir” :

a) Qual o sentido do termo destacado?__________________________________________

b) Que vida o eu do texto deseja? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12. O verso “E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume” expressa um

fato ou uma opinião?

_________________________________________________________________________

13. Construa um parágrafo defendendo a sua opinião sobre o verso citado na questão

anterior.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Texto 1 - Por que o girassol acompanha o movimento do Sol?

Pergunta do leitor – WJS, Campo Grande, MS

O fenômeno responsável por esse movimento é o heliotropismo, que só ocorre na fase de

crescimento da planta – ao florescer, ela não se mexe mais. O movimento ocorre porque o lado que

não recebe luz cresce mais rápido do que o lado iluminado, inclinando o caule para a fonte de luz.

Além disso, uma espécie de relógio interno faz com que o girassol se volte para leste durante a

noite. Assim, ele já “espera” o Sol nascer inclinado para o lado certo. Segundo a botânica Heike

Hofmann, da Universidade de Zurique, o movimento da haste e das folhas acompanhando a luz

solar serve para facilitar a fotossíntese e acumular energia necessária para o desenvolvimento das

sementes. Para Rolf Rutishauser, também da Universidade de Zurique, a orientação solar também

atrairia, por causa do calor, insetos polinizadores, indispensáveis para a reprodução da espécie.

Adaptado de https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-o-girassol-acompanha-o-sol/

Texto 2 - O GIRASSOL
Vinicius de Moraes

Sempre que o sol
Pinta de anil
Todo o céu
O girassol
Fica um gentil
Carrossel.

O girassol é o carrossel das abelhas.

Pretas e vermelhas
Ali ficam elas
Brincando, fedelhas
Nas pétalas amarelas.

— Vamos brincar de carrossel, pessoal?

— “Roda, roda, carrossel
Roda, roda, rodador
Vai rodando, dando mel
Vai rodando, dando flor.”

— Marimbondo não pode ir que é bicho mau!
— Besouro é muito pesado!
— Borboleta tem que fingir de borboleta na entrada!
— Dona Cigarra fica tocando seu realejo!

— “Roda, roda, carrossel
Gira, gira, girassol
Redondinho como o céu
Marelinho como o sol.”

E o girassol vai girando dia afora...

O girassol é o carrossel das abelhas. 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-
br/poesia/poesias-avulsas/o-girassol

DOEDERLEIN, João. O livro dos ressignificados. São Paulo:
Paralela, 2017.

Agora você vai ler três textos que compartilham um assunto. Compare-os quanto à finalidade.

Texto 3 -

1.Qual a finalidade do texto 1?

____________________________________

____________________________________

____________________________________

2. Do texto 2, transcreva um verso em que

haja uma metáfora sobre o girassol.

Explique- a.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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7. Existem várias interpretações simbólicas sobre o girassol, inclusive lendas e um mito grego. Volte à letra da

canção de Kell Smith e, após tudo o e você leu e imaginou, interprete a metáfora presente no trecho “sou

girassol”.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ter atitude, não desistir, girar para onde gira o sol... Quantas dicas boas! Continuando as

leituras, vamos refletir sobre AUTOESTIMA. Vamos começar consultando o dicionário?

autoestima
au·to·es·ti·ma . sf
Sentimento de satisfação e contentamento pessoal que experimenta o indivíduo que conhece suas reais
qualidades, habilidades e potencialidades positivas e que, portanto, está consciente de seu valor, sente-se
seguro com seu modo de ser e confiante em seu desempenho.
Adaptado de https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/autoestima/

3. Explique o uso das aspas e do travessão no texto 2.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Qual o efeito da repetição de palavras e sons no trecho: ““Roda, roda, carrossel/Roda, roda, rodador/Vai rodando,
dando mel/ Vai rodando, dando flor.”
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5.O texto 3 é um verbete do livro “O LIVRO DOS RESSIGNIFICADOS”, do escritor João Doederlein, o

@akapoeta.

Compare o texto 3 ao verbete de dicionário a seguir,

apontando semelhanças e diferenças.

“

O autor nasceu em Brasília
(DF), em 1996, e começou a
escrever aos 11 anos. Hoje
com mais de 800 mil
seguidores no Instagram, é
um dos autores brasileiros
mais conhecidos da rede.
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1 Bot Denominação comum a várias plantas do gênero Heliabthus,
da família das compostas, nativas da América do Norte. [...]
6 Denominação comum às plantas cuja flor segue a trajetória do
Sol; heliotrópio, tornassol.

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=wjwd

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Qual trecho do texto 3 se associa a um verso da letra da canção de Kell Smith?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Comparando o texto de dicionário citado ao texto de @Akapoeta, você percebe que,

enquanto o dicionário utiliza a linguagem denotativa e tem a finalidade de informar, explicar

objetivamente, o outro texto utiliza a linguagem figurada e extrapola a finalidade de definir e

explicar, sendo subjetivo e provocando o leitor a construir sentidos.

https://www.editoramelhoramentos.com.br/
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SUCESSO, FELICIDADE, SAÚDE: O QUE A AUTOESTIMA TEM A VER COM ISSO?

A autoestima determina e direciona os pensamentos, emoções e comportamentos das pessoas. Ela
começa a ser desenvolvida desde o nascimento, através da relação com os pais e com o mundo a sua volta. O
ser humano, ser de relações sociais, necessita do outro desde seu nascimento até a morte.

O modo como o outro, o ambiente e as questões socioculturais influenciam o desenvolvimento do ser
impacta diretamente a compreensão de si mesmo e a maneira única e especial como cada um apreende os
eventos da vida[...].

A autoestima está na base da nossa personalidade e o modo como lidamos conosco é projetado para o
ambiente, então, uma pessoa que lida consigo mesma de forma negligente, autodesvalorizada, tende a
projetar isso para as suas relações e para as suas tarefas diárias. [...]

A autoestima é a fonte do nosso poder pessoal, da capacidade que todo ser humano tem de influenciar e
ser influenciado nas relações sociais. Em todos os tipos de relações a autoestima é o pano de fundo, pois ela
determinará o modo como o indivíduo irá respirar, se emocionar e agir.[...]

A autoestima é a base da autoconfiança. Uma pessoa autoconfiante tem mais chances de promover
relacionamentos saudáveis, uma vez que conhece quais são os seus limites, avalia suas prioridades, respeita a
si mesma e às suas emoções. Pessoas autoconfiantes tendem a expressar confiança na própria capacidade de
superar desafios e situações difíceis, investem mais no seu desenvolvimento pessoal e profissional e são mais
resilientes. [...]

A autoestima é individual, mas é constituída na interação com o meio ambiente, portanto, uma pessoa
pode transformar sua autoestima em diferentes momentos da sua vida. A partir de práticas direcionadas
para a autovalorização, para a reflexão acerca de suas próprias necessidades e a avaliação constante de si
mesmo, o potencial de autoestima de cada um pode ser desenvolvido. [...]

Uma das estratégias mais importantes para o desenvolvimento do potencial da autoestima é o
investimento em si mesmo. Para que isso ocorra é preciso que o indivíduo seja capaz de reconhecer seus
pontos fortes e fracos e queira investir em um processo de transformação, que implica em abrir mão de
determinados comportamentos em prol de outros mais saudáveis, que contribuam para o seu próprio
crescimento. [...]

Adaptado de https://www.terra.com.br/noticias/dino/sucesso-felicidade-saude-o-que-a-autoestima-tem-
a-ver-com-isso,70226c8ef7108a60dcf4cce915dfafe9hm9qlz4k.html 10/07/2017

Agora você vai ler um artigo. 

1.Qual a finalidade do texto?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.Segundo o texto, quando a autoestima começa a ser desenvolvida?

________________________________________________________________________________

Vamos exercitar o seu olhar artístico, poético, literário!
Seu desafio é escrever um significado poético para AUTOESTIMA. Se desejar, ilustre seu

texto.

ESPAÇO
CRIAÇÃO
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3. Que relação é estabelecida pelo termo destacado em “A autoestima está na base da nossa

personalidade e o modo como lidamos conosco é projetado para o ambiente, então, uma pessoa

que lida consigo mesma [...]”. _______________________________________________________

4. O que significa dizer que a autoestima é o “pano de fundo” em todos os tipos de relações

humanas?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.Qual a relação estabelecida pela locução “uma vez que”? ________________________________

6. Qual a relação estabelecida pelo termo destacado em “A autoestima é individual, mas é

constituída na interação com o meio ambiente, portanto, uma pessoa pode transformar sua

autoestima em diferentes momentos da sua vida.” _______________________________________

7. A que se refere o termo destacado em “Para que isso ocorra” (último parágrafo)?
________________________________________________________________________________

8. Como o indivíduo pode desenvolver seu potencial de autoestima, segundo o texto?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Escolha 5 palavras-chave do texto.

________________________________________________________________________________

9. Escreva três ideias fundamentais para o desenvolvimento do texto.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Qual a tese do texto?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11. Cite um argumento utilizado para defender essa ideia.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

O texto que você leu trata do assunto autoestima se posicionando sobre o mesmo,
expondo um ponto de vista. No bimestre passado , você aprendeu que “Podemos dizer
que dissertar é comentar ou explicar um assunto. Quando dissertamos, podemos
somente expor os fatos ou defender uma ideia, expressando opinião a respeito de um
assunto, tentando persuadir o leitor com argumentos.”

“Em geral, um texto dissertativo expõe uma tese, isto é, defende um determinado posicionamento do
autor em relação a uma ideia, a uma concepção ou a um fato. A exposição da tese constitui uma estratégia do
autor para mostrar a relevância ou consistência de sua posição e, assim, ganhar a adesão do leitor pela
adoção do mesmo conjunto de conclusões.”

Adaptado de http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/prova%20brasil_matriz2.pdf

O texto dissertativo que defende um ponto de vista é chamado de dissertativo-argumentativo ou
simplesmente de argumentativo. Textos de diferentes gêneros argumentam.
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Morde a Língua
Ideias demais: argumentação – Estrutura de um texto dissertativo-argumentativo;
tipos de argumento e as diversas formas de encadeá-los.
http://multirio.rio.gov.br/index.php/interaja/multiclube/12a15/videos-irados/11231-ideias-demais-
argumenta%C3%A7%C3%A3o-2

O próximo que você vai ler é um artigo de opinião, texto de base argumentativa.

Assista ao programa “Morde a Língua” e aprenda cada vez mais!

Ao ler, marque com
colchetes a introdução, o
desenvolvimento e a
conclusão do texto.

As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima

Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem
sucedido nas redes sociais? Que todos só comem em restaurantes
sofisticados e viajam para destinos exclusivos acompanhados de beldades?

Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas
interessantes para compartilhar informações e para nos aproximar daquelas
pessoas com quem não conseguimos manter tanto contato na vida real. Mas,
por outro lado, são espaços em que nos deparamos com vidas perfeitas que
às vezes nos fazem ressentir do caminho que estamos seguindo.

Uma pesquisa realizada recentemente por duas universidades alemãs
descobriu que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito
com sua vida após visitar a rede. A sensação é ainda maior quando não se
tem novidades interessantes para postar.

Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que
fazemos de nós mesmos, pode ser facilmente afetada por fatores externos
em determinados momentos da vida. Há situações em que estamos
fragilizados e fora de sintonia com nosso valor real e não conseguimos
reconhecer e saber lidar com os pontos fortes e fracos de nossa
personalidade. Essa é a hora em que a insegurança afeta nossa confiança e o
diálogo interno – aquela voz em nossos pensamentos que nos acompanha
todos os dias em todos os momentos – passa a soar de forma pessimista.

O problema é que nos deixamos influenciar também por imagens irreais.
Você acredita que todos realmente vivem a vida perfeita postada online? Os
usuários das redes sociais falam ali apenas de seus melhores atributos, afinal,
estão se expondo para o mundo e querem parecer especiais. Recebem
inclusive incentivos para tal, como comentários positivos, dezenas de “curtir”
e ver seu conteúdo ser compartilhado.

É difícil entender o que há por trás dos sorrisos e posts engraçadinhos.
Gilberto Cury já fez esse alerta sobre o e-mail: apenas 7% da comunicação
depende das palavras, que é o que temos acesso na maioria das vezes nas
redes sociais. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem nas
mensagens não verbais, como a linguagem corporal, e é difícil captar toda a
mensagem quando não estamos observando o mensageiro.

Não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar a sua
autoestima. [...]

Você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para
a sua vida no momento de afirmar o valor da sua personalidade. Ao fazer o
seu check in na sua rede social de preferência, tenha isso em mente.
Alexandre Bortoletto é psicólogo e instrutor da SBPNL – Sociedade Brasileira de
Programação Neurolinguística

Qual o sentido da palavra 
destacada?

______________________
______________________
______________________

Neste parágrafo, o texto 
explicita que as redes 

sociais têm pontos 
positivos e negativos. Essa 
relação de oposição está 

expressa pelos elementos 
que articulam o segundo 

período ao primeiro.  
Sublinhe-os.

Qual o efeito provocado ao 
iniciar o texto com 
perguntas diretas? 

______________________
______________________
______________________

A que se refere o termo 
destacado?

______________________
______________________
______________________

Observe que há informações 
sobre o autor do artigo. Qual 
o efeito dessas informações?

Adaptado de http://www.ibepp.com.br/as-redes-sociais-e-a-sua-

influencia-na-nossa-autoestima
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Ao ler, marque com colchetes a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do texto.

Agora, você vai voltar ao texto e responder a mais algumas perguntas.

1.No quarto parágrafo, a que se refere o termo destacado no trecho “Isso acontece...”?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Ainda no quarto parágrafo, qual a função dos termos destacados:

“Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos, pode ser
facilmente afetada por fatores externos em determinados momentos da vida. [...] Essa é a hora em que a
insegurança afeta nossa confiança e o diálogo interno – aquela voz em nossos pensamentos que nos
acompanha todos os dias em todos os momentos – passa a soar de forma pessimista.”
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Segundo o texto, devemos acreditar que todos vivem a vida perfeita que as pessoas postam nas

redes sociais?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Por que os usuários das redes sociais postam ali seus melhores atributos?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. A que se refere o termo destacado em “Os usuários das redes sociais falam ali apenas de seus
melhores atributos [...]” ? ___________________________________________________________________

6. Que relação é estabelecida pelo termo destacado em “Não vale a pena, então, deixar essa influência
externa bagunçar a sua autoestima.” __________________________________________________________

7. Esse trecho é um fato ou uma opinião?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Qual o sentido de “bagunçar”, no trecho citado na pergunta anterior? ______________________

_______________________________________________________________________________

9. Qual a tese defendida pelo texto?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Para defender a tese no texto argumentativo são utilizados argumentos. Como você já viu no

primeiro bimestre, os argumentos podem ser de vários tipos. Veja só:

(a)Argumentos baseados no senso comum, ou no consenso, são verdades aceitas culturalmente, sem
necessidade de comprovação.
(b) Argumentos baseados em provas concretas trazem para o texto informações que resultam de pesquisa,
estatística e similares.
(c) A argumentação por ilustração mostra uma situação genérica e apresenta, como comprovação, uma
singularização dessa situação.
(d) A argumentação por exemplo usa, inicialmente, um exemplo ou um caso específico, para, em seguida,
generalizar e extrair uma conclusão geral.
(e) O argumento de autoridade recorre a fontes de informação renomadas, como autores, livros, revistas
especializadas, para demonstrar a veracidade da tese. Continua
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9.Transcreva, do artigo, trechos de interlocução direta com o leitor.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

10. A conclusão de um texto argumentativo pode:

• retomar a tese, escrevendo-a de outro modo,

• resumir o que foi discutido,

• apresentar uma solução para a questão polêmica de que o texto tratou.

Comente a conclusão do texto que você acabou de ler.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(f) Argumentos por raciocínio lógico – como diz o nome – são argumentos que resultam de relações lógicas. Os
mais comuns são os de causa e consequência e os de condição.

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/2008/gestar2/lingport/tp6_lingport.pdf

No terceiro parágrafo do texto , que tipo de argumento encontramos?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O texto que você leu é um artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto

jornalístico escrito, que pode ser publicado em jornais, revistas e na internet. O artigo

de opinião é em geral assinado por um articulista, uma pessoa reconhecida como

autorizada a comentar uma questão atual e importante.

O desafio de um artigo de opinião é persuadir ou convencer o leitor, tornando-o

aliado do articulista na defesa de seu ponto de vista sobre a questão comentada.

O artigo de opinião nem sempre apresenta uma estrutura fixa, no entanto, em geral pode ser

composto de: título, olho (frase que aparece em destaque abaixo do título), tese e argumentos.

Para organizar seu pensamento, sugerimos a seguinte estrutura para os textos que dissertam

e/ou argumentam:

Introdução Apresentação do assunto, podendo explicitar a tese se for uma dissertação

argumentativa. Podem ser utilizadas como estratégias: uma breve narração; uma

afirmação geral sobre o assunto etc. Também pode anunciar como será organizado o

texto.

Desenvolvimento Desdobramento da ideia principal. Se for uma dissertação argumentativa,

fundamentação da tese com argumentos – evidências, exemplos, justificativas etc.

Conclusão Retomada da ideia central e, tendo em vista a argumentação anterior, conclusão,

reafirmando o que foi dito, propondo, criticando, abrindo uma nova questão sobre o

tema etc.

Argumentar é defender um ponto de vista com argumentos. No dia a dia, somos levados
a argumentar sobre variadas questões. Então, agora, a proposta é que você exercite a
argumentação oral em um jogo. Siga os passos.

1 - Reúna-se em grupo com seus(suas) colegas e escreva situações polêmicas, passíveis de debate, em fichas. Pense em
situações que realmente possam acontecer.

Exemplo de uma ficha: Você descobriu que o namorado da sua amiga está trocando mensagens com outra menina,
paquerando. Você conta para a sua amiga? Responda sim ou não e argumente: justifique.

2 – Sentem-se em roda. Um aluno se dispõem a iniciar. Ele embaralha as fichas, retira uma, lê e indica um colega para
responder.

3 – A turma avalia se o aluno convenceu na sua argumentação. Se ele convenceu, indica alguém para retirar a próxima
ficha. Se ele não convenceu, escolhe algum (a) colega para ajudá-lo(a).



51

5. Para defender a tese
de que na adolescência
o risco do uso intenso
das redes sociais é
maior, que tipo de
argumento é utilizado?
___________________
___________________
___________________
___________________

Sem curtidas: a influência das redes sociais na saúde mental de

jovens mulheres

Por Cathy Arouca, Lorena Carneiro, Marcus Maia e Rafael Cerqueira

Entre fotos e mais fotos no feed, um padrão se multiplica. No Instagram,
com os likes e uma competição silenciosa de quem tem mais seguidores, se
estabelece uma norma estética, que soa necessária para aqueles que querem
entrar na sociabilidade.

De acordo com dados divulgados pelo próprio Instagram em 2018, a rede
social atingiu a marca de um bilhão de usuários únicos mensalmente. Desse
número, ao menos 19% são mulheres que têm entre 13 e 25 anos de idade. Um
período onde essa padronização pode trazer sérios danos à saúde mental.

Era o caso de Geovanna Moreira, que começou a usar as redes sociais
quando tinha apenas 13 anos de idade. No início, segundo ela, as redes a
comandavam. “Com 13, 14 anos, quando comecei, não conseguia ficar cinco
minutos sem. A rede social ditava tudo na minha vida: que roupa eu ia vestir,
pra onde eu ia sair”.

Atualmente com 20 anos, Geovanna ressalta que, de lá pra cá, as coisas
mudaram bastante. “Hoje eu posso considerar minha relação com a rede social
tranquila. Agora ela não interfere praticamente em nada. Uma vez ou outra
sigo algumas dicas postadas, mas nada que me faça mal”.

De acordo com Ana Paula Bahia, psicóloga, a adolescência é um período
perigoso para o uso intenso das redes sociais, pois se caracteriza com uma fase
de construção de identidade.

“O fato de a adolescência ser a fase na qual os sujeitos encontram-se em
maior vulnerabilidade aos riscos do mau uso das redes sociais, está associado
ao fato de ser uma fase na qual o adolescente busca construir sua identidade e
sua independência em relação aos pais.”. [...]

O contraponto também existe
Enquanto se dissemina a cultura de beleza da Grécia Antiga, [...] Há outra

massa na internet nadando contra a corrente e quebrando esses padrões. Ana
Paula define como “… um movimento de mulheres e mesmo muitas
adolescentes que não têm aceitado docilmente a imposição dos padrões
estéticos rigorosos. [...]

Daylane Cerqueira, 30 anos, é uma das participantes desse movimento.
Produtora de moda, ela atualmente vive em São Paulo. O fato de trabalhar num
ambiente cercado por padrões estéticos a fez ter uma percepção bastante
crítica do impacto deles na vida e no corpo das meninas. [...]

Ela é usuária assídua das redes sociais, principalmente do Instagram. Afirma
que já viveu uma fase em que ficava com receio do que postar, mas que hoje
em dia isso não é mais uma grande preocupação.

“Tento, em minhas redes, falar sobre amor próprio e como eu redescobri o
meu. Que sim, não é fácil, mas que dá para construi-lo no dia a dia. Falo sobre
ser mais gentil consigo mesma e o quanto é importante se escutar e entender o
que faz bem ou mal”.[...]

“Aos poucos, esses padrões estão sendo destruídos e cada mulher tem
entendido, no seu tempo, que está tudo bem ser do jeito que se é”, conclui. [...]

Adaptado de https://www3.ufrb.edu.br/reverso/sem-curtidas-a-influencia-das-redes-sociais-

na-saude-mental-de-jovens-mulheres/

Vamos a outro texto. Compare-o com o que você acabou de ler e vá construindo

as suas opiniões.

1. O texto trata das
redes sociais, partindo
de exemplos de uma
rede específica, o
Instagram. Segundo o
texto, para ser sociável
na rede, o que é
necessário?
___________________
___________________
___________________

2. O que estabelece e
alimenta o padrão
estético do Instagram?
___________________
___________________
___________________
___________________

3. Qual a estratégia 
utilizada nestes 
parágrafos para 

desenvolver o tema?
__________________
__________________
__________________

4. Qual a relação 
estabelecida pelo 
termo destacado?

__________________

6. Segundo o texto, por
que na adolescência o
risco do uso intenso
das redes sociais é
maior ?
___________________
___________________
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https://docplayer.com.br/70599823-Universidade-federal-de-campina-grande.html

1.No texto, um amigo conversa
com Armandinho. Como é
construído o humor da tirinha?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Produção de textos: como “ser gentil consigo mesmo?”
Elabore “Dicas para ser gentil consigo mesmo”. Cada um escreve uma dica. Vocês leem para a
turma e expõem pela escola. Converse com o(a) Professor(a) para organizarem essa exposição.
Pensem em lugares interessantes para expor cada uma dessas dicas.

ESPAÇO
CRIAÇÃO

7. O termo destacado em “Atualmente com 20 anos, Geovanna ressalta que, de lá pra cá, as coisas

mudaram bastante.” (4.º p.) expressa qual circunstância? __________________________________

8. Qual o sentido da expressão destacada em ‘Enquanto se dissemina a cultura de beleza da Grécia

Antiga, [...] Há outra massa na internet nadando contra a corrente e quebrando esses padrões.”

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9. Qual o sentido do termo destacado no trecho “… um movimento de mulheres e mesmo muitas

adolescentes que não têm aceitado docilmente a imposição dos padrões estéticos rigorosos. [...] ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10.. Sublinhe a causa no trecho: “O fato de trabalhar num ambiente cercado por padrões estéticos a 

fez ter uma percepção bastante crítica do impacto deles na vida e no corpo das meninas. “

11. Na segunda parte do texto, o subtítulo já dá a pista de que haverá uma contraposição, que será

apresentado um outro lado da questão.

Complete, resumindo essa contraposição: as redes sociais influenciam negativamente os jovens,

impondo um padrão estético, mas ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12. No trecho: ““Tento, em minhas redes, falar sobre amor próprio e como eu redescobri o meu. Que

sim, não é fácil, mas que dá para construi-lo no dia a dia. Falo sobre ser mais gentil consigo mesma

e o quanto é importante se escutar e entender o que faz bem ou mal”.[...]’ sublinhe os trechos que

expressam opiniões.

Você e seus colegas devem organizar uma Roda de Conversa comentando o trecho do texto
que você acabou de ler: “Tento, em minhas redes, falar sobre amor próprio e como eu
redescobri o meu. Que sim, não é fácil, mas que dá para construí-lo no dia a dia. Falo sobre ser
mais gentil consigo mesma e o quanto é importante se escutar e entender o que faz bem ou
mal”.[...]

Agora, divirta-se com uma tirinha de Armandinho. E não pare de refletir...

Roda de 
Conversa
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“O JOVEM É ESPECIALMENTE SUSCETÍVEL AOS APELOS DO CONSUMISMO”

Prazer, sucesso, felicidade, alívio. Todas essas sensações costumam surgir como

consequência da realização de um objetivo ou meta. No entanto, são também esses sentimentos

que costumam respaldar o ato de comprar compulsivamente e, portanto, explorados pelo

consumismo, modo de vida orientado para uma crescente propensão ao consumo de bens e

serviços, em geral, supérfluos.

Autora do livro O prazer das compras – o consumismo no mundo contemporâneo (Ed.

Moderna), Maria Helena Pires Martins fala sobre a importância de debater esse tema com os jovens

em fase escolar, se valendo de diferentes elementos do cotidiano deles[...].

Na entrevista abaixo, a especialista falou sobre a diferença entre necessidades reais e

supérfluas, os reflexos do consumo desenfreado e a relevância de formar cidadãos que sejam

consumidores responsáveis.

Carta Educação: Em que contexto histórico a sociedade começou a ganhar ares

consumistas?

Maria Helena Martins: O consumo sempre existiu: consumimos alimentos, oxigênio, água etc.

Isso é essencial para a manutenção da vida. O consumismo é um fenômeno econômico e social que

apareceu com maior ênfase após os anos 1960. É definido como sendo uma ideologia que encoraja

a compra de produtos e serviços em quantidade sempre maior. Para manter esse nível de consumo,

a indústria instituiu o que chamamos de “obsolescência programada”, ou seja, a introdução

planejada de aperfeiçoamentos nos produtos para que sejam substituídos pelos modelos mais

novos. Com isso, o consumidor descarta o produto que já tem, e que ainda funciona para os fins

para os quais foi criado, e deseja o produto mais aperfeiçoado. O ciclo do desejo e a vontade de

comprar são mantidos ativos dessa forma.

CE: Como a juventude se relaciona com esse contexto? Quais são os principais fatores que

levam o jovem a querer comprar cada vez mais?

MHM: O jovem é especialmente suscetível aos apelos do consumismo. As mídias, tanto as

mais antigas, como revistas, jornais, televisão, quanto as novas, difundidas pela internet, incluindo

as mídias sociais, mostram propagandas de todos os tipos de produtos. Além disso, os blogs

apresentam modos de vida considerados “desejáveis” pelos seus desenvolvedores, que ganham

para mostrar certos produtos. O aval desses formadores de opinião tornou-se extremamente

importante para os jovens que querem projetar uma determinada imagem. Por isso, tanto a moda

adotada pelo grupo ao qual deseja pertencer, quanto o grupo em si, são importantes na formação

desses valores consumistas. [...]

https://www.cartacapital.com.br/educacao/o-jovem-e-especialmente-suscetivel-aos-apelos-do-consumismo/

1. Segundo o texto, o que é consumismo? Transcreva. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. A que se referem os termos sublinhados nos dois primeiros parágrafos?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. O que significa a expressão destacada em “[...] a sociedade começou a ganhar ares consumistas 

[...]”? 

__________________________________________________________________________________

4. Qual o efeito do uso das aspas no trecho ‘Além disso, os blogs apresentam modos de vida

considerados “desejáveis” pelos seus desenvolvedores [...]’.?

__________________________________________________________________________________

O próximo texto é um trecho de uma entrevista. Observe as marcas características desse gênero.
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1. No texto 1, o uso de normais entre aspas provoca que efeito expressivo?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. O texto 1 defende a ideia de que o adolescente é consumista para pertencer ao grupo. Que

argumentos são utilizados para defender essa tese? Transcreva-os.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Os textos a seguir foram produzidos em 2019, por alunas da Escola

Municipal Menezes Côrtes. Assim como você, elas estão se apropriando da

nossa Língua Portuguesa, e desenvolvendo habilidades de escrita.

Leia os textos e marque com colchetes a introdução, o

desenvolvimento e a conclusão.

3. Segundo o texto 2, o que devemos fazer para diminuir o consumismo dos jovens?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Texto 1 - O Consumo dos adolescentes

Consumismo na adolescência é

uma questão muito delicada. Por que o

adolescente pode ser tão consumista?

Consumir também pode significar

pertencer a um grupo. Por isso, os jovens

têm os mesmos desejos. Iphone, tênis de

marca boa. Se um desses faltar, eles vão

reclamar e provavelmente vão se sentir

diferentes do resto da turma.

Os jovens nem sabem porque

compram tanto. Querem só ter tudo para

fazer parte de um grupo. Com isso, são

“normais” na escola e na amizade.

É importante que os pais digam

que os valores pessoais são mais

importantes do que grifes. Você deve

questionar seu comportamento, dizer o

que sente na hora de pagar. Antes de

comprar, pense se precisa realmente

daquilo.

Aluna: Maria Eduarda dos Santos 

Marques Pereira
Professora: Viviane Lucas. 

Texto 2 - Consumidores ou consumistas?

O problema não está no consumo, está

no consumismo. Ter por precisar e ter para se

satisfazer são coisas completamente diferentes.

Muitas pessoas acham que consumo e

consumismo são a mesma coisa, porém não

são.

O consumo é algo impossível de não

existir, todos nós somos consumidores, só

precisamos descobrir se somos conscientes ou

não. Se formos todos consumidores conscientes

será tudo melhor para nós, tanto econômica

quanto ambientalmente.

Para conseguirmos diminuir o consumo

excessivo, ou seja, diminuir o consumismo,

precisamos mostrar para os nossos jovens e

adolescentes que ter algo só por ser lançamento

não nos torna melhores ou mais poderosos.

Precisamos acabar com o consumismo,

pois isso prejudica muito as pessoas e o mundo.

Lutar para acabar com o consumismo pode

demorar, mas terá um resultado ótimo.

Mariana Alves Rodrigues
Professora: Viviane Lucas. 

5. Qual a relação estabelecida pelos articuladores destacados no trecho a seguir? 

“[...] a introdução planejada de aperfeiçoamentos nos produtos para que sejam substituídos pelos

modelos mais novos. Com isso, o consumidor descarta o produto que já tem, e que ainda funciona

para os fins para os quais foi criado, e deseja o produto mais aperfeiçoado.”

________________________________________________________________________________
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Os últimos textos que você leu neste Material Didático Carioca tratam de como o jovem pode ser

influenciado nas suas escolhas, nas decisões que toma no cotidiano.

Você, jovem, agora vai defender o seu ponto de vista sobre esta questão: as redes sociais influenciam

o jovem? Esse é um assunto amplo. Converse com seus colegas, leia mais, delimite o tema e reúna

argumentos. Seu (sua) Professor(a) pode ajudá-lo a pesquisar, combine com ele(a).

Seu texto será um artigo de opinião para o jornalzinho da escola.

Defina sua tese e pelo menos dois argumentos diferentes.

Após isso, estruture seu texto em parágrafos, organizando-o em introdução, desenvolvimento e

conclusão. Use o seu caderno. Escreva, revise a escrita e faça as adequações necessárias. Por fim, não

deixe de compartilhar seu texto com os(as) colegas. Combine com o(a) Professor(a).

Tese Argumento 1

Argumento 2

Você vai ler um editorial. O EDITORIAL é um texto que aparece em jornais e
revistas e tem a finalidade de expressar a opinião do veículo que o publicou. Ele
trata sempre de temas da atualidade, buscando convencer o leitor.

Editorial

UMA REDE DE SOLIDÃO

Existe alguma contradição entre manter

comunicação simultânea com milhares de pessoas em

várias partes do planeta e estar só? Norman Nie, da

Universidade de Stanford, nos EUA, chegou à conclusão

de que a ampliação do uso da Internet produz isolamento.

O internauta dedica menos tempo a seus familiares, a seus

amigos, isto é, àquelas relações sociais de pessoa para

pessoa.

Para melhor avaliar o tema, é preciso retirar boa

dose de ingenuidade que esse tipo de pesquisa engendra.

É perfeitamente razoável deduzir que a mais tempo

despendido com uma certa atividade corresponda menos

dedicação ao conjunto das outras. Pesquisadores norte-

americanos em geral são obcecados pela prova estatística.

Enquanto os números não mostrarem, o fenômeno não

existe.

Mas, na base da enquete de Nie, existe uma

inquietação, uma angústia: "Seremos milhões de pessoas

praticamente sem interação social", vaticina o pesquisador.

Está aí um tema sobre o qual vale a pena discutir. E, diga-

se, o pesquisador norte-americano não inaugurou o

debate, que tem seus 150 anos, se não mais. É uma

preocupação que nasce com a modernidade, com a

sociedade de massas, com as primeiras metrópoles

europeias, Paris e Londres.

1.O editorial inicia fazendo uma

pergunta direta. Que efeito isso

produz?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

2. No primeiro parágrafo, sublinhe a

tese defendida por Norman Nie.

3. No segundo parágrafo, sublinhe o

trecho que revela uma opinião sobre o

tipo de pesquisa feita por Norman Nie.

4. No trecho “Pesquisadores norte-

americanos em geral são obcecados

pela prova estatística. “, que termo

permite perceber um juízo de valor,

uma opinião?

____________________________

5.No trecho “Enquanto os números

não mostrarem, o fenômeno não

existe.” qual relação está expressa

pela primeira oração?

____________________________

6. No terceiro parágrafo, sublinhe os

termos que retomam a referência a

Norman Nie.Continua
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Em meio à multidão, o indivíduo está só. Ele cruza

diariamente com centenas de pessoas que não conhece. Essas

pessoas vivem no mesmo meio, mas não convivem. A mesma

metrópole produz as massas e isola o indivíduo. Nesse contexto

surgem, especialmente na literatura, temas que questionam a

perda dos laços sociais tradicionais e apontam a banalização da

vida nas grandes cidades.

Outra estatística produzida nos EUA, de 1998, relaciona

tempo de conexão à Internet a maior propensão para crises de

depressão. Os novos hábitos, assim, seriam doentios. Em seu

livro "A Construção das Cidades segundo seus Princípios

Artísticos" (1889), o urbanista austríaco Camillo Sitte, preocupado

com o impacto no ser humano da monumental arquitetura

moderna, com seus imensos espaços vazios, suas largas

avenidas, associou-o a uma doença caracterizada pelo medo de

lugares públicos, conhecida por agorafobia.

Portanto, no debate sobre novas tecnologias que isolam o

ser humano, a Internet é apenas uma continuação. Decerto

apresenta características próprias. Ao contrário da arquitetura

urbana, feita de espaços concretos, palpáveis, a rede de

computadores é lugar etéreo. Porém as manifestações reticentes

sobre o que se perde ao adentrar a era da informática são uma

versão atualizada da velha insegurança em transitar para um

mundo menos conhecido.

Do mesmo modo que a grande cidade e as multidões não

significaram a hecatombe ou o paraíso do gênero humano, não

existe razão para supor que o mundo da Internet modifique, para

pior ou melhor, a humanidade. Ela traz confortos antes

inimagináveis e certamente implica perdas. Mas construir um

mundo mais harmonioso não tem relação com as máquinas, com

as tecnologias.

Debater a Internet não é nenhum bicho de sete cabeças. O

problema é que, às vezes, fica mais fácil eleger um vilão do que

encarar toda a miséria que nos cerca.
São Paulo, domingo, 20 de fevereiro de 2000.

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2002200002.htm

7. No terceiro parágrafo, o

trecho “Está aí um tema sobre

o qual vale a pena discutir. “ é

um fato ou uma opinião?

________________________

8. Qual a relação estabelecida

pelo termo destacado?

________________________

9. Qual o efeito do uso do 

verbo destacado no trecho?

_______________________ 

________________________

________________________

1. Qual o efeito das reticências no segundo quadrinho?

______________________________________________________________________________

2.Analise a tirinha no que diz respeito à relação internet / isolamento?

______________________________________________________________________________

10.O texto afirma que

“construir um mundo mais

harmonioso não tem relação

com as máquinas, com as

tecnologias”. Que alerta está

implícito nessa afirmativa?

________________________

________________________

________________________

_______________________

11. Qual o sentido de

“miséria”, no último parágrafo?

________________________

________________________

________________________

12. Qual a tese defendida pelo

texto?

________________________

________________________

________________________
A seguir, leia outros textos. Compare-os e siga refletindo.

https://bichinhosdejardim.com/solidao-moderna/
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1. O que significa o uso das aspas no primeiro e no terceiro quadrinhos?

_______________________________________________________________________________

2. A pessoa do segundo quadrinho parece ter intimidade com Rodolfo. Que pistas linguísticas

permitem afirmar isso?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Para a pessoa do segundo quadrinho, qual a causa de Rodolfo escutá-la cada vez menos?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

https://paineira.usp.br/aun/index.php/2019/07/05/polarizacao-no-
meio-digital-dificulta-dialogo-social/

Pawel Kuczynski

Após isso, estruture seu texto em parágrafos.

Escreva, revise e reescreva o seu texto, até

considerá-lo pronto.

Compartilhe sua escrita com os(as) colegas.

Tese Argumento 1

Argumento 2

O próximo texto é uma ilustração de Pawel Kuczynski. Leia com atenção, reparando em cada detalhe 
do texto não verbal. 

DAHMER, André. Malvados. São Paulo: Quadrinhos na Cia.,2019. 

1. O que este texto tem em comum com o 

editorial e com a tirinha acima?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

2. Que metáfora está na base dessa ilustração?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

John Donne, um dos maiores poetas de

língua inglesa, afirmou que “nenhum homem

é uma ilha”.

Relacione essa afirmativa à ilustração de

Pawel Kuczynski e se posicione sobre a

questão: o uso de celulares e internet

aproxima ou isola as pessoas?
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Fotógrafo tira celulares de fotos para expor solidão do mundo moderno
22/09/2019 

O fotógrafo norte-americano Eric Pickersgill criou uma série editorial que retrata o quão

solitária pode ser a vida se as pessoas não saírem do celular – ao contrário da sensação acolhedora

que a tecnologia transmite de se estar rodeado de amigos virtuais.

“Removed”, como foi chamada a série editorial, foi desenvolvida na Carolina do Norte, nos

Estados Unidos, cidade natal do profissional, entre 2014 e 2019. Pickersgill posicionou pessoas nas

mais variadas situações, com apenas uma coisa em comum: em todas as imagens, havia pessoas

mexendo em seus celulares. Ele, então, pediu para que as pessoas parassem de se mover, retirou

os aparelhos de suas mãos e as fotografou.

Ao remover o celular da mão das pessoas, a foto fica fria e traz um sentimento de solidão.

Mesmo em retratos feitos com muitas pessoas, em uma mesa de jantar, reforça a falta de interação

entre seres humanos atualmente.

(©EricPickersgill, 2019/Reprodução)https://www.removed.social/series

https://odiamais.com.br/fotografo-tira-celulares-de-fotos-para-expor-solidao-do-mundo-moderno/

A notícia a seguir também se relaciona aos textos lidos. Siga refletindo.

1.Que relação é estabelecida pelo termo destacado em “O fotógrafo norte-americano Eric

Pickersgill criou uma série editorial que retrata o quão solitária pode ser a vida se as pessoas não

saírem do celular[...]”?

_______________________________________________________________________________

2. Qual o efeito da escolha da locução verbal “pode ser” no trecho citado?

_______________________________________________________________________________

O próximo texto é outro

editorial, agora de uma

revista. Leia um recorte da

capa da publicação.

4 bilhões de pessoas têm um – e

o tiram do bolso 200 vezes por

dia. Veja as estratégias das

gigantes da tecnologia para

transformar o celular no objeto

mais viciante que já existiu. P.20
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Carta ao leitor - Editorial

221 vezes por dia

O século 21 começou no dia 9 de janeiro de 2007. Foi quando Steve Jobs

apresentou o iPhone num evento da Apple. No momento em que o fundador da

companhia abriu a homepage do New York Times no aparelhinho, começava uma

nova era: a do computador realmente pessoal. A internet se libertava dos PCs, e

chegava aos bolsos de todo mundo.

Bom, não exatamente de todo mundo. O iPhone de 2007 era uma Lamborghini,

algo feito para uma minoria endinheirada. Mas isso começaria a mudar no final de

2008, com a chegada do Android. Agora qualquer empresa que quisesse copiar a

Apple e fabricar seu próprio smartphone podia usar o sistema operacional do Google,

o que diminuía violentamente o custo de desenvolvimento. Isso permitiu a criação de

smartphones que cabiam mesmo no bolso – agora, no sentido financeiro da

expressão.

Ainda era tudo mato: não existia WhatsApp nem Instagram. [...] Mas a

revolução já tinha começado. Em 2008, foram vendidos 139 milhões de smartphones

no mundo. Em 2011, com mais dispositivos baratos à disposição, 472 milhões. De

2014 em diante, mais de um bilhão. Resultado: 4 bilhões de pessoas têm smartphone

hoje. Isso dá 51,9% da população mundial – ou 80% da população adulta (entre 15 e

65 anos). Os aparelhos só não tendem mesmo à onipresença em bolsões de pobreza

extrema – África subsaariana, Bangladesh, Paquistão.

O normal, inclusive, é que boa parte dos países tenham tantos smartphones

quanto habitantes. É o caso do Brasil. De acordo com a Anatel, há 183,5 milhões de

linhas 3G e 4G ativas no Brasil. Mesmo descontando quem possui mais de um chip

no aparelho, então, temos quase um smartphone por pessoa por aqui [...].

Falar como o smartphone mudou o mundo é chover no molhado. Ele criou as

empresas mais valiosas do planeta (Apple, Google, Facebook, Huawei), revolucionou

o dia a dia (Uber, Rappi), e mudou a política [...]. Mas não é “só” isso.

Os smartphones passaram a moldar a realidade não apenas pela eficiência

absurda, mas também porque viciam. Não é à toa que cada pessoa tira o celular do

bolso ou da bolsa 221 vezes por dia, em média. Como dizem o editor Bruno Garattoni

e o repórter Eduardo Szklarz na reportagem principal desta edição: “Por trás dos

ícones coloridos, as gigantes da tecnologia fazem um esforço consciente para nos

manipular, usando recursos da psicologia, da neurologia e até dos cassinos”. É isso.

Entenda melhor a partir da página 20, se o seu celular deixar.

Alexandre Versignassi

Diretor de redação

Adaptado de Revista Superinteressante. Edição 408. Outubro de 2019.

1. O século 21 realmente começou no dia 9 de janeiro de 2007? Por que o texto afirma que o século 

21 começou no dia 9 de janeiro de 2007? Qual o efeito dessa afirmação? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Sublinhe, no segundo parágrafo, uma palavra que dá um tom informal ao texto.

3. A que se refere o termo destacado em “[...] abriu a homepage do New York Times no aparelhinho 

[...]”? O que significa o uso do diminutivo e que efeito esse uso provoca?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Lamborghini:

fabricante 

italiana de 

automóveis 

desportivos 

de luxo e de 

alto 

desempenho.

PC: 

computador 

destinado a 

ser usado 

apenas por 

uma pessoa, 

em casa ou no 

local de 

trabalho. 

Do inglês PC: 

personal

computer, 

(computador 

pessoal).
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5. Leia o significado de PC e explique o uso do termo destacado em “[...]começava uma nova era: a 

do computador realmente pessoal”.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Explique a metáfora presente no segundo parágrafo.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. Que circunstância é expressa pelo termo destacado em “Agora qualquer empresa que quisesse

[...]” ? __________________________________________________________________________

8.Sublinhe os termos que marcam o tempo em: “Mas isso começaria a mudar no final de 2008, com

a chegada do Android. Agora qualquer empresa [...]. Qual o efeito provocado pelo uso de “agora”

nesse trecho?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. Quais os dois sentidos de “caber no bolso” são utilizados no texto?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10. Qual o efeito de sentido provocado pelo uso de itálico em “[...] cabiam mesmo no bolso [...]”?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

11. Qual o sentido da expressão destacada no trecho: “Ainda era tudo mato: não existia WhatsApp

nem Instagram.”?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

12. Qual o motivo de, em 2011, o número de smartphones no mundo subir para 472 milhões?

_______________________________________________________________________________.

13. Qual o significado da expressão destacada no trecho: “Falar como o smartphone mudou o

mundo é chover no molhado.” ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

14. Qual o efeito das aspas no trecho Mas não é “só” isso.?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

15. Um dos objetivos do editorial é apresentar ao leitor o que ele poderá ler na revista. O modo

como este editorial faz isso é interessante.

a) Transcreva o trecho em que o texto se dirige ao leitor.

______________________________________________________________________________

b) Qual o humor desse trecho?

_______________________________________________________________________________

16. Qual a tese apresentada no texto?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

17. No corpo da

reportagem anunciada

no editorial foi utilizada

a seguinte ilustração:

Explique a metáfora que a fundamenta.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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https://bichinhosdejardim.com/page/4/

https://bichinhosdejardim.com/pensamentos-nocivos/

Assim como os artigos de opinião e editoriais, existem outros gêneros de base argumentativa.

Leia o próximo texto, o assunto é o livro citado no Material Didático Carioca do primeiro bimestre.

Por A B, 18 anos, de Manaus/AM

“O livro conta a história de August, um menino de 10 anos que nasceu com uma síndrome

genética e por consequência possui uma severa deformidade facial. Sem nunca ter frequentado

uma escola, devido às diversas cirurgias que fez no rosto, sua mãe lhe ensinava o que podia em

casa até que ela e seu pai decidem que é hora de mudar.

Após muita resistência, e sabendo do desafio que irá enfrentar, August começa a cursar o 5.º

ano do ensino fundamental na escola Beecher Prep. Lá ele terá que enfrentar piadas e perguntas

cruéis, olhares curiosos, e provar para todos que, apesar da aparência incomum, é um garoto

igual a todos os outros.

Sendo o primeiro livro lançado da escritora R. J Palacio, Extraordinário, é narrado em primeira

pessoa, e possui uma linguagem simples que reflete exatamente a idade do personagem.

Possuindo uma relação admirável com os pais, a irmã e os amigos Summer e Jack Will, August

é um garoto consciente e compreensivo que, com o decorrer do livro, só fica cada vez mais

maduro, e o leitor mais apaixonado por ele.

Extraordinário nos faz repensar nossos conceitos e é um enorme pedido por mais gentileza e

amor ao próximo.”

Extraordinário. Autora: R. J. Palacio Editora: Intrínseca

Adaptado de https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/estante/resenha-da-leitora-livro-8220-extraordinario-8221/

1.Uma característica comum em resenhas críticas é conter um resumo da obra analisada. Indique,

utilizando colchetes, esse resumo no texto.

2.Outra característica da resenha é se posicionar sobre a obra, manifestar opinião. Transcreva um

trecho do texto que expresse uma opinião sobre o livro.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Que afirmativa permite perceber que o texto tenta convencer o leitor a ler o livro?

________________________________________________________________________________

1.A tirinha utiliza uma

palavra que está no

vocabulário da internet de

forma diferente. Qual é a

palavra? E qual a diferença

no uso?

______________________

______________________

______________________

1.A visão da relação homem/internet é positiva ou negativa na tirinha? Explique.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

1.Como é construído o

humor dessa tirinha?

___________________

___________________

___________________

___________________

NA INTERNET!
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O texto que você acabou de ler pode ser considerado uma resenha.

“Resenha é o nome das sínteses e dos comentários sobre obra artística ou profissional. Pode

abranger apreciações críticas sobre livros técnicos, científicos ou filosóficos e sobre produtos

culturais, como filmes, obras literárias, musicais, teatrais etc. Seu objetivo é divulgar e servir ao leitor

como bússola em meio à quantidade de produtos culturais disponíveis ou resumir qualidades e

defeitos de um produto[...].”
Guia da Língua 2010. Revista Língua.

CRÍTICA: 'Extraordinário' aborda a capacidade de 

aceitação e de compreender o outro

Faz tempo que não aparecia por aqui um filme

natalino. Um desses tipo "E.T." ou "Esqueceram de

Mim". [...]

Talvez seja o caso de perguntar no que consiste um

filme natalino hoje. Comecemos pelo argumento:

Auggie, um menino que, por razões genéticas, tem o

rosto desfigurado, vai passar a ir à escola, onde terá de

encarar novos colegas. [...]

O seu não é o único problema. Existe também Olivia,

sua irmã. Por um lado, ela se ressente da atenção dada

a Auggie pelos pais, tão absortos na tarefa de

compensar o filho que parecem esquecer que a garota,

como qualquer adolescente, também tem lá seus

problemas. [...].

Em suma, não existe aí nada de tão original ou

surpreendente. Digamos, no entanto, que a articulação é

bem correta e faz muito sentido. [...]

Por vezes, o filme é sensível em relação às questões

que aborda, por vezes, sentimental, sem evitar o

melaço. Não raro confunde-se com um filme de bons

sentimentos, mas não poucas vezes espanta pela

sutileza da observação.

Também os diálogos vão na mesma batida, oscilando

não raro entre o exato e o tolo. Mas, exceto para quem

acredita que excluídos devem continuar excluídos, para

os profissionais do "politicamente incorreto", esse filme

traz à tona algo de um espírito de aceitação mútua que,

em algum momento, já caracterizou ao menos isso que

se chama espírito do Natal – esse intervalo do ano em

que todos nos sentimos próximos dos outros. Ou, enfim,

nos sentíamos.

Adaptado de https://guia.folha.uol.com.br/cinema/2017/12/critica-

extraordinario-aborda-a-capacidade-de-aceitacao-e-de-compreender-

o-outro.shtml

O livro “Extraordinário” foi adaptado para o cinema. A seguir leia a crítica ao filme.

1. Segundo o texto, o que seria um 

filme natalino? 

____________________________

____________________________

____________________________

2. Sublinhe, no texto, uma opinião 

sobre o argumento do filme.

3. O texto traz aspectos positivos e

negativos do filme, em

contraposição, no quinto

parágrafo. Quais os termos que

estabelecem um paralelismo? E

uma contraposição?

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

4. Qual o sentido da expressão

“vão na mesma batida” (último

parágrafo)?

____________________________

____________________________

5. Qual o efeito do uso das aspas

em “politicamente incorreto”?

____________________________

____________________________

6. Qual a estratégia, no último

parágrafo, para argumentar a favor

do filme?

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

7.O texto, no último parágrafo, se revela otimista ou pessimista? Explique.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Escolha um filme a que tenha assistido e escreva uma resenha sobre ele.

Primeiro, planeje seu texto.
Filme escolhido:  _____________________________________
Faça um pequeno resumo do filme.
❖Escolha os destaques positivos (melhores cenas, personagem
mais interessante etc.).
❖Há pontos negativos?

Que tal montar um CINECLUBE na sua turma? Funciona assim: cada aluno escolhe um filme para

assistir e faz uma resenha, destacando pontos positivos e negativos. As resenhas são expostas no mural

da sala, para que todos possam ler. É feita uma votação e escolhido um dos filmes para ser assistido por

toda a turma, com direito a um debate bem animado! Essa pode ser a primeira resenha...Combine com

seu(sua) Professor(a) e... mãos à obra!

O próximo texto é uma crônica. A crônica tem, como traço marcante, o olhar para o

cotidiano, registrado em um texto geralmente conciso. A vivência do cronista e suas

observações sobre a vida, sobre fatos banais – “pitorescos ou irrisórios” – do dia a dia, são

assuntos de uma crônica.

São Paulo: Ática, 2011. (Para gostar de ler).

A palavra CRÔNICA tem sua origem em khrónos, vocábulo grego que significa

tempo. Ela é, em geral, publicada em jornais, em revistas, em blogs, que são publicações

que obedecem a uma periodicidade de tempo.

DA SOLIDÃO

Cecília Meireles
Há muitas pessoas que sofrem do mal da solidão. Basta que em redor delas se arme

silêncio, que não se manifeste aos seus olhos nenhuma presença humana, para que delas se
apodere imensa angústia: como se o peso do céu desabasse sobre a sua cabeça, como se dos
horizontes se levantasse o anúncio do fim do mundo.

No entanto, haverá na Terra verdadeira solidão? Não estamos cercados por inúmeros objetos,
por infinitas formas da Natureza e o nosso mundo particular não está cheio de lembranças de
sonhos, de raciocínios, de ideias, que impedem uma total solidão?

Tudo é vivo e tudo fala, em redor de nós, embora com vida e voz que não são humanas, mas
que podemos apreender e escutar, porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer
o nosso próprio mistério. Como aquele Sultão Mamude, que entendia a fala dos pássaros, podemos
aplicar toda a nossa sensibilidade a esse aparente vazio de solidão: e pouco a pouco nos
sentiremos enriquecidos.

Pintores e fotógrafos andam em volta dos objetos à procura de ângulos, jogos de luz, eloquência
de formas, para revelarem aquilo que lhes parece não só o mais estético dos seus aspectos, mas
também o mais comunicável, o mais rico de sugestões, o mais capaz de transmitir aquilo que
excede os limites físicos desses objetos, constituindo, de certo modo, seu espírito e sua alma.

Façamo-nos também desse modo videntes: olhemos devagar para a cor das paredes, o
desenho das cadeiras, a transparências das vidraças, os dóceis panos tecidos sem maiores
pretensões. Não procuremos neles a beleza que arrebata logo o olhar, o equilíbrio de linhas, a
graça das proporções: muitas vezes seu aspecto – como o das criaturas humanas – é inábil e
desajeitado. Mas não é isso que procuramos, apenas: é o seu sentido íntimo que tentamos
discernir. Amemos nessas humildes coisas a carga de experiências que representam, e a
repercussão, nelas sensível, de tanto trabalho humano, por infindáveis séculos.

Amemos o que sentimos de nós mesmos, nessas variadas coisas, já que, por egoístas que
somos, não sabemos amar senão aquilo em que nos encontramos. Amemos o antigo encantamento
dos nossos olhos infantis, quando começavam a descobrir o mundo: as nervuras das madeiras, com
seus caminhos de bosques e ondas e horizontes; o desenho dos azulejos; o esmalte das louças, os
tranquilos, metódicos telhados... Amemos o rumor da água que corre, os sons das máquinas, a
inquieta voz dos animais que desejaríamos traduzir.

Em seguida, organize o seu texto em, no 
mínimo, três parágrafos: introdução, 
desenvolvimento, conclusão.

Por fim, revise, reescreva e compartilhe! 
Combine com o(a) Professor(a).
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Tudo palpita ao redor de nós, e é como um dever de amor aplicarmos o ouvido, a vista, o coração

a essa infinidade de formas naturais ou artificiais que encerram seu segredo, suas memórias, suas

silenciosas experiências. A rosa que se despede de si mesma, o espelho onde pousa o nosso rosto,

a fronha por onde se desenham os sonhos de quem dorme, tudo, tudo é um mundo com passado,

presente, futuro, pelo qual transitamos atentos ou distraídos. Mundo delicado, que não se impõe com

violência: que aceita a nossa frivolidade ou o nosso respeito; que espera que o descubramos, sem se

anunciar nem pretender prevalecer; que pode ficar para sempre ignorado, sem que por isso deixe de

existir: que não faz da sua presença um anúncio exigente “Estou aqui! Estou aqui!”. Mas, concentrado

em sua essência, só se revela quando os nossos sentidos estão aptos para o descobrirem. E que em

silêncio nos oferece sua múltipla companhia, generosa e invisível.

Oh! se voz queixais de solidão humana, prestai atenção em redor de vós a essa prestigiosa

presença, a essa copiosa linguagem que de tudo transborda, e que conversará convosco

interminavelmente.
MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho. São Paulo: Global, 2016.

1. Qual a ideia principal do primeiro parágrafo da crônica?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Qual a relação estabelecida pelo termo destacado em “Basta que em redor delas se arme

silêncio, que não se manifeste aos seus olhos nenhuma presença humana, para que delas se

apodere imensa angústia [...]”. _______________________________________________________

3. Qual o significado do uso dos dois pontos no primeiro parágrafo?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Qual o objetivo das perguntas que compõem o segundo parágrafo da crônica?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Qual a tese do texto?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Cite um argumento utilizado para fundamentar a tese.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Transcreva do texto um trecho que se relaciona a um dos cinco sentidos.

________________________________________________________________________________

8. Transcreva do texto um trecho que indique o diálogo com o leitor.

________________________________________________________________________________

9. O trecho a seguir transcrito é um fato ou uma opinião?

“Amemos o que sentimos de nós mesmos, nessas variadas coisas, já que, por egoístas que somos,

não sabemos amar senão aquilo em que nos encontramos.”

________________________________________________________________________________

10. Qual o efeito do uso da interjeição em “Oh! se voz queixais de solidão humana, prestai atenção

em redor de vós a essa prestigiosa presença [...]”?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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SE MEU FUSCA FALASSE é um dos filmes mais populares dos Estúdios Disney. Uma
história que marcou época e levou milhões de pessoas aos cinemas em todas as partes
do mundo.

Você também vai vibrar com a louca aventura de Herbie, um simpático fusquinha
que age como se fosse humano, e de seu dono, um rapaz desengonçado. Juntos, eles
põem toda a cidade em pânico e Herbie dá um show de acrobacias pelas ruas de Los
Angeles. O grande sucesso de SE MEU FUSCA FALASSE deu início a uma série de filmes,
que já divertiram milhões de pessoas em todo o mundo.

https://www.travessa.com.br/se-meu-fusca-falasse/artigo/44d54eea-2acd-49cb-ade8-03c8aee79288
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Na literatura e no cinema há vários bons exemplos de “objetos” que viraram personagens.
Vamos propor um desafio a você, mas, antes, para inspirá-lo, sugerimos que:

1. acesse o link ou aponte o celular para o QR CODE e leia o texto de Machado de Assim, “Um
apólogo”.

2. Leia, a seguir, a sinopse de um filme muito interessante.

Como seria se um objeto muito importante atualmente pudesse falar? Nós já nos referimos a ele neste
Material... Mas e se ... ele pudesse falar? Se o seu... CELULAR falasse? O que ele diria? Como você e as outras pessoas
reagiriam a essa conversa?

Você vai escrever um conto, vai contar essa história.
Se precisar, retome o Material do primeiro bimestre e revise a estrutura do conto. Você também pode ler um

conto algumas páginas a frente neste Material.

E como está a amizade nos dias atuais? O contato pela internet modificou as relações de amizade? Leia
os próximos textos, compare-os e siga refletindo.

Sempre é importante lembrar da necessidade de tomar cuidado e prestar atenção em com quem você está
tendo contato pela internet. Existem muitos perigos na internet, nunca sabemos quem realmente está do outro
lado da tela do computador. Sempre busque a orientação do seu responsável.

Recado aos amigos distantes

Meus companheiros amados,

não vos espero nem chamo:

porque vou para outros lados.

Mas é certo que vos amo.

Nem sempre os que estão mais perto

fazem melhor companhia.

Mesmo com sol encoberto,

todos sabem quando é dia.

Por mais que longe pareça,

ides na minha lembrança,

ides na minha cabeça,

valeis a minha Esperança.

Pelo vosso campo imenso,

vou cortando meus atalhos.

Por vosso amor é que penso

e me dou tantos trabalhos.

Não condeneis, por enquanto,

minha rebelde maneira.

Para libertar-me tanto,

fico vossa prisioneira.

Quem tem amigos também nunca está na solidão. Cecília Meireles, autora da crônica que você acabou de
ler, escreveu o próximo texto: um poema.

http://multirio.rio.rj.gov.br/in
dex.php/assista/tv/9408-
cec%C3%ADlia-meireles

Cecília Meireles, in 'Poemas (1951)’.https://www.revistabula.com/7668-os-melhores-

poemas-de-cecilia-meireles/

Saiba mais sobre Cecília Meireles, 
acessando o link ou o QR Code.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1980
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AS AMIZADES VIRTUAIS SÃO TÃO BOAS QUANTO AS REAIS

Pode ir juntando amigos no Orkut, Facebook, myspace e afins; segundo os cientistas, as amizades

virtuais podem fazer tão bem à saúde quanto as de “corpo presente”

por Angélica Oliveira 

A estudante paulista Ana Karina Marques, de 22 anos, não encontra a menor dificuldade para ter

gente em volta de si. Simpática, bem-humorada e dona de olhos verdes e sorriso largo, ela é aquele

tipo de esponja social. Dez minutos num bar ou numa fila de banco já são suficientes para que muitos

papos tenham início. Alguns evoluem e acabam virando amizade. [...]

Faltou dizer uma coisa a respeito da moça no parágrafo anterior: ela é dona de uma saúde que a

vem mantendo longe do mais corriqueiro dos resfriados. Os cientistas sabem que os amigos "de

verdade" ajudam muito a melhorar o nosso bem-estar [...]. Mas pesquisas recentes começam a

derrubar essa barreira entre o real e o virtual e a mostrar que tanto faz se a amizade é daquelas de se

encontrar todos os dias ou se é com pessoas que você só vê na tela do computador: ambas fazem

bem à saúde.

Pesquisadores da Universidade Flinders , em Adelaide, na Austrália, mostraram que os idosos

com uma rede social efetiva têm 22% menos chance de morrer num prazo de dez anos. Por "rede

social efetiva", os estudiosos entendem aqueles contatos com amigos e conhecidos que acontecem

tête-à-tête, por telefone, carta ou e-mail. Eles afirmam que o contato físico é mais eficaz, mas

quaisquer das outras três formas de contato teve mais influência na sobrevida dos voluntários do que

a convivência com crianças ou família.

A cientista social e professora da Universidade da Califórnia Bella DePaulo concorda com as

conclusões do estudo. "O contato real entre as pessoas é ótimo para a amizade , mas compartilhar

algo importante com alguém, mesmo que online, também faz bem à saúde". Para que os benefícios

apareçam, é preciso levar para o mundo virtual as atitudes que tornam saudáveis as amizades com

contato físico. Dar ajuda e sustentação emocional é um exemplo de atividade que pode ser exercida

pela internet e que terá efeitos sobre o "amigo".

Segundo o psicólogo australiano Paul James, especialista em relacionamentos humanos, isso

funciona desde que essa relação seja recíproca, mesmo que não tenha a mesma intensidade de

ambos os lados. "O importante é poder contar com amigos em circunstâncias boas e más."
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI112815-17579,00 

AS+AMIZADES+VIRTUAIS+SAO+TAO+BOAS+QUANTO+AS+REAIS.html

1. Qual o efeito do uso das aspas em “corpo presente”?

___________________________________________________________________________________

2. A partir da leitura do parágrafo, o que você pode inferir do sentido do termo “esponja social”?

___________________________________________________________________________________

3. A introdução do texto usa qual estratégia para atrair a atenção do leitor e contextualizar o assunto?

___________________________________________________________________________________

4. Qual o sentido da expressão “de verdade” ? E por que ela está destacada pelas aspas?

___________________________________________________________________________________

5. A partir do segundo parágrafo, defina a tese do texto.

___________________________________________________________________________________

6. O terceiro parágrafo traz um argumento utilizado para defender a tese. Cite-o e diga de que tipo ele é.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Segundo Bella DePaulo, o que é preciso para que a amizade virtual traga benefícios para a saúde?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Amizades digitais

A amizade é uma parte importante de nossa compreensão de

uma “vida boa” e remonta ao início da história humana; mas,

hoje, os jovens não sabem que não têm amigos de verdade.

Por Stephen Asma

“Já estou indo aí; estou terminando de jogar Xbox com um

amigo”, meu filho gritou do seu quarto. “Quem é seu amigo?”, eu

quis saber. “Um cara chamado Scuzzball”, foi a resposta. “Ah, e

qual o nome verdadeiro dele?”, prossegui. “Não tenho a mínima

ideia”, respondeu, já meio incomodado.

“Mas de onde ele é?”, insisti. “Algum lugar do Canadá, acho…

não, pera, acho que é na França. Não sei mesmo. Bom, não faz

diferença, porque Scuzzball acabou de sair do jogo e foi

substituído por um bot.” “Puxa, que pena. Seu amigo foi

substituído por IA?”, tentei ser solidário. “Não faz mal, pai, isso aí

rola o tempo todo! O jogo continua.”

A indiferença do meu filho em relação à disputa com uma

pessoa ou um bot, na verdade, é bem típica dos jogadores de

videogame de hoje em dia. Eles se referem uns aos outros como

“amigos”, mas, para mim, os laços que os unem são bem tênues.

Não vejo, de forma alguma, como o tal de Scuzzball e meu filho

podem ser amigos de verdade, e isso me preocupa. Fico

imaginando se a experiência pré-internet da amizade cara a cara,

que eu conheci, vai se perder para nossos filhos, a geração pós-

internet. E não sou o único.

A amizade é uma parte importante de nossa compreensão de

uma “vida boa” e remonta ao início da história humana.[...]

Por volta de 2005, as pessoas diziam que o número médio de

grandes amizades caíra de três para duas; ao fim de um estudo

de 2006, quase 25% dos pesquisados disseram não ter alguém

em quem pudessem confiar de verdade. Análises mais recentes

sugerem que a tendência de isolamento continua, enquanto a

intimidade entre os adolescentes é substituída pela eficiência.

A perda dessa proximidade, entretanto, não parece ser

problema para os jovens que cresceram on-line; eles afirmam se

sentir socialmente apoiados por grandes redes de “amigos” que

raramente ou nunca veem cara a cara. Receber “curtidas” e

outras formas de validação digital de grandes públicos só faz

reforçar seu constante autocompartilhamento.

Mas será que esses jovens sabem o que estão perdendo? E

será que isso importa?

O isolamento social certamente cresceu no Japão, onde meio

milhão de jovens vivem como “hikikomori”, ou reclusos que não

saem de casa. E a solidão no Reino Unido aumentou a ponto de

o governo criar um ministério para lidar com a questão. Segundo

uma nova pesquisa, 86% dos norte-americanos e britânicos

acham que o “uso exacerbado da tecnologia” está contribuindo

para esse retraimento.

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/amizades-digitais-

0z94tmsoho90czw9ttasjrtry/

1. Sublinhe, neste trecho,

uma opinião.

2. Nestes dois parágrafos,

qual a estratégia utilizada

para introduzir o assunto e

chamar a atenção do leitor?

_______________________

_______________________

_______________________

3. Qual a função das aspas

neste trecho?

_______________________

_______________________

4. O trecho destacado é um

fato ou uma opinião?

_______________________

5. Qual o efeito do uso das

aspas em “amigos”?

_______________________

_______________________

_______________________

7. Cite um argumento que
defende a tese.
_________________________
_________________________
_________________________

8. Cite uma ressalva, uma ideia
que apresente um outro lado
da questão.
_________________________
_________________________
_________________________

6. Qual a tese do texto, a ideia
principal que está sendo
discutida?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

9. Compare este texto com o
texto anterior no que diz
respeito ao valor dado às
amizades digitais.
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As amizades, o modo como nos relacionamos com as pessoas, com o mundo e com a
tecnologia faz diferença. Convidamos você a ler dois poemas e a compará-los.

Quadrilha

João amava Teresa que amava Raimundo

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili

que não amava ninguém.

João foi para o Estados Unidos, Teresa para o convento,

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes

que não tinha entrado na história.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. São Paulo:

Companhia das Letras, 2013.

No poema de Carlos Drummond de

Andrade, o tema do descompasso

amoroso é associado figuradamente à

dança da quadrilha, dançada aos pares.

Perceba a relação entre a dança em

pares e os pares que se constroem e

desconstroem no texto.

O poema se organiza em dois

momentos ou duas partes: na primeira

parte o descompasso amoroso entre

pessoas citadas é exposto, enquanto na

segunda é exposto o que aconteceu

com cada uma dessas pessoas.

O próximo texto dialoga com o poema de Drummond, há intertextualidade. 

Lembretes do existir

João amava Teresa que curtia todas as fotos de Raimundo 

que acompanhava todos os posts de Maria 

que amava conversar no whatsapp com Joaquim

que achava perfeita a vida virtual de Lili

que na verdade era uma solitária

João foi para os Estados Unidos

Teresa deletou a sua conta,

Raimundo criou um perfil fake para continuar seguidor 

Maria foi bloqueada,

Joaquim se sentiu invisível

e  Lili parou de falsificar felicidade

Que às vezes se encontra no mundo real

MAGIEZI, Zack. Estranherismo. Rio de Janeiro: Berttrand Brasil, 

2016.

1. Cite pelo menos duas

semelhanças que comprovem

a intertextualidade.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2. O poema de Zack Magiezi

seleciona termos do campo

semântico da internet. Sublinhe as

palavras ou expressões desse

campo semântico.

3. Pode-se dizer que o poema faz uma crítica ao universo das redes sociais? Justifique citando um

trecho do poema.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

A seguir você vai ler uma história escrita por Valter Hugo Mãe. Amizade e sensibilidade dão o tom desse 
belo texto. Aproveite!

Valter Hugo Mãe
Valter Hugo Mãe é um dos mais prestigiados autores portugueses da atualidade. Já

publicou seis romances, além de poemas e crônicas. [...] O autor recebeu elogios de José
Saramago, ganhador do único prêmio Nobel da língua portuguesa, que o definiu como um
“tsunami estilístico”.

Adaptado de http://globolivros.globo.com/autores/valter-hugo-mae
https://www.wook
.pt/autor/valter-
hugo-mae/23096
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Eu queria era ter um cão, mas a minha mãe diz que os cães fazem muito barulho a ladrar e

que, por vezes, mordem. Diz também que se tivermos um cão durante muito tempo ficamos com a

cara parecida com o seu focinho. A mim custa-me acreditar, mas é isso que a minha mãe me

responde. Nem imagina o quanto fico infeliz, parecido a ter vazios por dentro.

Eu pedi:

– E se tivéssemos um gato? Um gato, nem que seja pequeno, para eu brincar.

E a minha mãe respondeu:

– Um gato, nunca. Larga pelo e afia as unhas nos cortinados.

– Oh, mãe, um gato quase nem precisa de gente, vive sozinho com o seu nariz. E se fosse um

peixe? Um coelho? E se fosse um crocodilo bebê? – insisti eu.

E ela explicou:

– Os peixes entristecem num aquário e os coelhos trincam-te os dedos. Os crocodilos bebês

crescem muito para serem crocodilos adultos capazes de te comerem de uma só vez. Nem

pensar. Os bichos todos trincam, meu filho. São um perigo.

Durante uma noite, a sonhar muito com estas coisas, comecei a ouvir piar. Parecia-me um

pintainho, talvez um filhote das galinhas da vizinha. Sempre a sonhar, fui à janela e pensei em

acordar. Se acordasse, pediria um pintainho à minha mãe, que não farão mal nenhum, não são

violentos, são só bonitos e divertidos, parecem algodões amarelos com olhos e patas minúsculas.

Ouvi mais de perto e era mesmo um canto delicado. Um som elaborado que não faz um bicho

qualquer. Percebi, tinha de ser um pássaro, um canário que andava no meu sonho a voar.

Se pudesse acordar, pensei, pedia à minha mãe um canário assim.

Julgava eu que aquilo era um bicho no sonho quando, acordado já de manhã, o continuava a

escutar. E para a escola o caminho todo e durante as classes, e depois ao caminho de volta, e

durante o dia inteiro, ininterruptamente o pássaro cantava.

Eu disse:

– Mãe, acho que fiquei despreocupado da lucidez. Ouço sempre um pássaro cantar. Talvez

só me cure se aprender a voar.

A minha mãe sorriu e eu repeti:

– Quem se vê proibido de amar inventa outra realidade, uma realidade melhor, ainda que seja

por fantasia. Vivo na fantasia, mãe.

Depois, calei-me. Sabia perfeitamente o que acontecera. Tinha um pássaro no coração. Era,

assim mesmo, o lugar mais decente para aprisionar um animal de estimação.

MÃE, Valter Hugo. Contos de cães e maus lobos. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2018.

1. Qual o foco narrativo do texto?

_______________________________________________________________________________________

2. Na apresentação do conto, o menino pede a sua mãe um animal de estimação.

a) Que motivos a mãe usa para justificar não querer dar-lhe um cão?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) A mãe nega, mesmo o menino variando o animal...Sublinhe, no texto, os argumentos utilizados

pela mãe para negar cada um dos animais pedidos pelo filho.

3. O que significa a expressão destacada em “Nem imagina o quanto fico infeliz, parecido a ter

vazios por dentro.”

________________________________________________________________________

4. O texto está escrito em português de Portugal. Converse com o(a) Professor(a) sobre isso.

5. O que seria um “pintainho”? Siga as pistas do texto e infira. ____________________________

Modo de amar
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Robôs ajudarão na organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020

A presença de robôs será comum durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem. Eles

auxiliarão na organização do evento, transportando bagagens de atletas, guiando espectadores

com deficiência e atuando como intérpretes de turistas. Ao menos é o que promete o comitê

organizador da Olimpíada de 2020, que pretende ser a primeira em que os robôs terão um papel

central na oferta de serviços para atletas e turistas estrangeiros.

O objetivo, além da parte organizacional, é mostrar ao mundo o lado futurista do Japão, mas

também cobrir a escassez de mão de obra local e a pouca fluência dos nativos em idiomas

estrangeiros. Como é habitual, os Jogos Olímpicos representam a oportunidade para os anfitriões

estimularem a economia por meio da construção de infraestruturas e do turismo. O governo e a

organização quiseram ir além e fomentar ainda mais a indústria tecnológica.

“Queremos que os Jogos de Tóquio sejam os mais inovadores da história, e os robôs

desempenharão um papel fundamental para isso. Os robôs podem trabalhar com as pessoas,

embora haja quem os ache assustadores ou uma ameaça”, afirmou Masaaki Komiya, vice-diretor-

geral do Comitê Organizador de Tóquio 2020, ao apresentar dois modelos que serão utilizados.[...]

A organização do evento esportivo e o governo do Japão pretendem ampliar o “exército de

robôs” utilizado durante os Jogos, como parte do projeto Robô Tóquio 2020, uma plataforma que

une empresas e centros de inteligência artificial do país. “O objetivo, contudo, não é exibir robôs

pela mera intenção de exibi-los, mas, demonstrar a utilidade deles na vida cotidiana e como podem

ajudar as pessoas”, concluiu Hirohisa Hirukawa, responsável pelo programa.

Publicado em 26 mar 2019 In: https://veja.abril.com.br/esporte/robos-ajudarao-na-organizacao-dos-jogos-olimpicos-de-

toquio-2020/

O que você acha do uso de robôs no cotidiano? Será que isso vai melhorar a nossa vida? Como

você sabe, argumentar faz parte da vida e novas questões estão sempre nos desafiando.

Pesquise sobre o assunto. Combine com o(a) Professor(a).

Formule a sua opinião, escreva uma tese e pelo menos dois argumentos.

Durante este bimestre você foi levado a refletir, a opinar e a defender as suas opiniões.
Antes de seguir para o último texto, volte à primeira página e relembre o que debateu com
seus(suas) colegas(suas) sobre aqueles textos.

Ao terminar este bimestre estamos no clima das Olimpíadas de Tóquio. O texto a seguir foi
escrito no ano passado e traz uma questão muito interessante.

5. Que fato acontece e muda os rumos da história?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Qual o efeito da repetição em “E para a escola o caminho todo e durante as classes, e depois ao

caminho de volta, e durante o dia inteiro, ininterruptamente o pássaro cantava.”

________________________________________________________________________________

7. O trecho “Era, assim mesmo, o lugar mais decente para aprisionar um animal de estimação.”

expressa um fato ou uma opinião? Comente.

________________________________________________________________________________

8. Explique a escolha do título do texto.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Após isso, estruture seu texto em parágrafos. Escreva, revise e reescreva o seu texto, até considerá-

lo pronto. Compartilhe sua escrita com os colegas e siga aprendendo cada vez mais.

Até o próximo bimestre!
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Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao ano 
letivo  2020.
Vamos lá?

Rio recebe título de primeira 
Capital Mundial da Arquitetura 

pela Unesco

cl
ip

A
rt

A beleza da arquitetura está na proporcionalidade.

Para entendermos melhor, estudaremos a proporcionalidade 

em Geometria.

Vamos determinar a razão entre os segmentos a seguir?

A                          B  

5 cm

10 cm

3 cm

6 cm

O par de segmentos da esquerda é proporcional ao par de segmentos da direita?    

Mostre como  descobriu.

Sendo o par de segmentos da esquerda proporcional ao par de segmentos da direita, 

determine a medida x do segmento 𝑀𝑁.

I

K                                 L  

4 cm

6 cm

M                           N                   

P                                             Q 

x

9 cm

𝐴𝐵

𝐶𝐷
= 

5

10

C D

E F

G H

𝐸𝐹

𝐺𝐻
=

J

P
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B
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O Teorema de Tales é uma teoria aplicada na
geometria, acerca do conceito relacionado entre
retas paralelas e transversais.

Rosimar Gouveia

“Feixes de retas paralelas cortadas, ou intersectadas por 
segmentos transversais, formam segmentos de retas 
proporcionalmente correspondentes”.

Eis a sentença que define o Teorema de Tales:

5

3

10

6

Veja!

Resolva as questões a seguir no seu caderno:

a)                                              b)                                               c)   

12

4

21

x

r

s

t

1. Determine o valor de 𝑥 em cada questão, sabendo que 𝑟 // 𝑠 // 𝑡:

r

s

t

x

14

9

12
x

21

5

9

r

s

t

2. No desenho abaixo, determine o valor de x e as medidas de AB e BC, sabendo que 

a // b // c.

A

B

C

a

b

c

x

x + 3

4

10

D

E

F

A

B

C

D

F

E

r

s

t

u v Sejam r // s // t, u e v retas transversais, temos:

𝐴𝐵

𝐵𝐶
=
𝐷𝐸

𝐸𝐹

Logo, 
5

3
=

10

6
∴ 5.6 = 3.10 ∴ 30 = 30.
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SEMELHANÇA DE POLÍGONOS

Dois polígonos são semelhantes quando possuem o mesmo número de 
lados e atendem às seguintes condições: 

ângulos iguais. 
lados correspondentes proporcionais, ou seja, possuem razão

de semelhança igual entre dois lados correspondentes.

Veja

✓
2

6
=

1

3

✓
3

9
=

1

3

✓
5

15
=

1

3

- Ângulos correspondentes congruentes.

- Lados correspondentes proporcionais, com razão 
1

3
.

1. (SARESP) Dois terrenos retangulares são semelhantes, e a razão de semelhança é
2

5
.

Se o terreno maior tem 50 m de frente e 150 m de comprimento, quais são as dimensões

do terreno menor?

2. Sabendo que dois polígonos são semelhantes e a razão de semelhança do 1.º para o 2.º é  
2

3
, determine o perímetro do segundo,  considerando que o perímetro do primeiro é 12 cm.

6

9 9

15

𝑦

𝑥

150 𝑚

5
0
𝑚

𝑅
𝑢
𝑎
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3. Os hexágonos abaixo são semelhantes. Determine o valor de x. 

4. De um salão, foi feita uma maquete cuja redução  está na escala (razão de semelhança)   

1

300
. Nessa maquete, esse salão tem dimensões 4 cm e 5 cm. Quais as dimensões reais do 

salão?    

5. Sobre a definição de polígonos semelhantes e congruentes, assinale a alternativa falsa:

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

(B) Dois polígonos que possuem ângulos congruentes são semelhantes.

(C) Dois polígonos com ângulos retos são semelhantes..

(D) Dois polígonos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos 

correspondentes congruentes são semelhantes.

(E) Apenas triângulos podem ser considerados semelhantes.

6.  Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, qual o valor de x?

6 cm                    9 cm

10 cm

x

10

25

4

x
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CASOS DE SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS

Basta conhecer algumas medidas, entre dois ou mais triângulos, para determinar 

se eles são semelhantes.

1.º Caso AA (Ângulo, Ângulo)
Observe os triângulos a seguir:

O ângulo de vértice B é congruente com o ângulo de vértice E.

O ângulo de vértice C é congruente com o ângulo de vértice F. Logo, o ângulo de vértice A é 

congruente com o ângulo de vértice D.

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.i
n
fo

e
s
c
o
la

.c
o
m

/m
a
te

m
a
ti
c
a
/s

e
m

e
lh

a

n
c
a
-d

e
-t

ri
a
n
g
u
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s
/

Se dois ângulos dos triângulos são respectivamente congruentes, podemos 

afirmar que esses triângulos são semelhantes.

2.º Caso LAL (Lado, Ângulo, Lado)

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.i
n
fo

e
s
c
o
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.c
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m

/m
a
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m
a
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e
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e
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c
a
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e
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n
g
u
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s
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Veja os triângulos:

𝐴𝐵

𝐷𝐸
=

𝐵𝐶

𝐸𝐹

Ângulo de vértice B 

congruente com 

ângulo de vértice E.

Se em dois triângulos, dois lados são respectivamente proporcionais e, se os 

ângulos formados por esses lados forem congruentes, podemos afirmar que esses 

triângulos são semelhantes.

https://www.infoescola.com/matematica/semelhanca-de-triangulos/
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3.º Caso LLL (Lado, Lado, Lado)

Nos triângulos a seguir, seus lados são proporcionais numa razão  
𝑎

𝑏
onde 𝑏 > 0.

Se dois triângulos tiverem os três lados respectivamente proporcionais, podemos 

afirmar que eles são semelhantes.

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.i
n
fo

e
s
c
o
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.c
o
m

/m
a
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m
a
ti
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a
/s

e
m
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e
-t
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n
g
u
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s
/

𝐴𝐵

𝐷𝐸
=

𝐴𝐶

𝐷𝐹
=

𝐵𝐶

𝐸𝐹
=

𝑎

𝑏

1. Observe os pares de triângulos a seguir e determine o caso de semelhança que 

podemos utilizar para justificar a semelhança entre eles.

a)
b)

3 4

5

A

B C

D

E F

6 8

10

2. Podemos afirmar que cada par de triângulos são semelhantes? Por quê?

20

15

8

6

a) b)

3

4
5

7

9 10

P
U

B
LI

C
D

O
M

A
IN

.O
R

G

https://www.infoescola.com/matematica/semelhanca-de-triangulos/
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D                         E

Teorema Fundamental

O teorema fundamental da semelhança diz que, se traçarmos uma reta paralela a um 

dos lados de um triângulo, essa reta intercepta os outros dois lados do triângulo em pontos 

diferentes. O triângulo formado é semelhante ao triângulo original.

Veja na figura abaixo que o triângulo ABC é cortado por uma reta 𝒓, paralela ao lado 𝑩𝑪
e cortando os outros lados nos pontos D e E.

A

B C

r

Podemos ver 2 

triângulos: ABC 

e ADE.

Vamos analisar os ângulos 

desses triângulos?

✓ O ângulo A está presente nos dois triângulos.

✓ Os ângulos B e D são correspondentes, logo são congruentes.
✓ Os ângulos C e E também são correspondentes, logo têm a mesma medida.

Então os triângulos ABC e ADE são semelhantes.

D                        E

B C

r

1. Determine o valor de 𝑥 na figura a seguir, sabendo que a reta 𝑟 é paralela ao lado 𝐵𝐶.

3

6

x

15

A

𝐴𝐷

𝐴𝐵
=

𝐷𝐸

𝐵𝐶
∴

3

9
=

𝑥

15

9𝑥 = 45 ∴ 𝑥 = 5

Veja como é simples descobrir um valor desconhecido nos triângulos abaixo.

D                   E

B C

r

4

4

x

A

3

a) b)
r

A

B

C

D

E

x

6

2 3

Os triângulos ABC e ADE são semelhantes pelo 

caso AA, então 
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2. Na figura a seguir, determine o que se pede, sabendo que o segmento 𝐷𝐸 é paralelo ao 

lado 𝐵𝐶.

A

B C

D                                                E

x 6

8

10

y

15

a) Quantos triângulos vemos nessa figura? _____ Quais são eles? _______________

b) Qual é o valor de x? _________

c) Qual é o valor de 𝑦? _________

d) Qual é o perímetro do  ADE ? ________

e) Qual é o perímetro do  ABC? __________

f) Qual é o perímetro do trapézio DEBC?   ________________

3. Determine x nos itens abaixo, sabendo que ângulos com marcas iguais têm medidas 

iguais:

a)                                            b)                                             c)

20

12

15
x 20

15
30

x
21

15
5

x

4.  A sombra de uma árvore mede 5 m. No mesmo instante, a sombra de um arbusto 

de 60 cm mede 40 cm. Determine a altura da árvore.

60 cm

40 cm 5 m
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CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS   (ℝ )

- Conjunto dos Números Racionais (ℚ)

Números que podem ser escritos na forma fracionária, ou seja, na forma 
𝑎

𝑏
, com 𝑎 e 

𝑏 inteiros e 𝑏 ≠ 0, são chamados de números racionais.

Vejamos alguns exemplos:

R$ 2,25

Clip-art

A receita do bolo pede 2 

xícaras de leite. p
ix

a
b
a
y

A temperatura está a  − 5°C.

Na divisão 
7

3
= 7 ∶ 3 = 2,333… , a forma decimal é infinita e periódica. Esse número é 

chamado de dízima periódica, cujo período é 3.

1. Escreva os números racionais a seguir na forma decimal exata ou na forma de dízima 

periódica:

a) 8 b) –
1

4
c) 

5

3

d) 1
2

5
e) – 2 f) –

2

9

2. Cem empadinhas custam R$ 59,00. Qual é o preço de 10 empadinhas? Quantas 

empadinhas se pode comprar com R$ 35,40?

.

3. Escreva esses números sob a forma de fração irredutível:

a) 0,9 b) – 0,02 c) 2,4 
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Pertencem a esse conjunto: os números 

naturais, inteiros, decimais finitos, 
fracionários e dízimas periódicas.
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- Conjunto dos Números Irracionais (𝕀 )

Números cuja forma decimal é infinita e não periódica, ou seja, não têm um período que 

se repete; são chamados de irracionais.

Exemplos:

• 3,101001000... 

• 0,23107649...                                      

• 3 = 1,73205080...

• 2 = 1,4142 1356…
• 𝜋 = 3,14 15 9265…

Um número irracional muito famoso é o número de ouro, representado por 𝝋 (𝒇𝒊).
Seu valor é 𝝋 ≅ 1,618033...

O número de ouro é encontrado em muitos elementos da natureza. Essa razão está

presente em diversas pinturas, esculturas e construções. É denominada razão áurea.

Fachada norte do edifício sede do

Ministério da Educação e Cultura no

Rio de Janeiro na década de 1940,

hoje palácio Gustavo Capanema.

Essa construção contou com a

participação do arquiteto brasileiro

Oscar Niemeyer, e foi inspirada nas

construções arquitetônicas de Le

Corbusier, cujas obras contemplam

um sistema de medidas que

satisfazem a proporção áurea.

D
iá

rio
 d

o
R

io
.c

o
m

• Para facilitar o cálculo com número irracional, podemos aproximá-lo de acordo com 

nossa necessidade, tornando-o racional.

Exemplos:

π ≅ 3,14  ou ainda  π ≅ 3,1

10 ≅ 3,16  ou ainda 10 ≅ 3,2

• Todo  número que não é quadrado perfeito, ou seja, não possui raiz quadrada exata, é 

irracional.

Exemplos:

12 , 14, 18, 30, 45 etc.
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Para encontrar um valor aproximado para o número irracional 2 e localizá-lo entre

dois números racionais, podemos fazer assim:

• Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 2?

12 =1

22= 4

A 2 é um número irracional que está localizado entre 1 e 2.

1,42 =  1,96  

1,52 =  2,25  

A  2 é um número irracional que está localizado entre 1,4 e 1,5.

1,412= 1,9881

1,422= 2,0164

A 2 é um número irracional que está localizado entre 1,41 e 1,42. 

Podemos aproximar para três casas decimais e assim sucessivamente, pois 2 possui

infinitas casas decimais não periódicas.

2  1,4

 ( lê-se: aproximadamente)

• Localização aproximada  de 𝟐 entre dois números Inteiros na reta numérica

2

↓

COMO LOCALIZAR NÚMEROS IRRACIONAIS NA RETA NUMÉRICA?
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- Conjunto dos Números Reais (ℝ)

O conjunto dos números reais é formado pela união (⋃) dos conjuntos dos números 

naturais (ℕ), inteiros (ℤ ), racionais (ℚ ) e irracionais (𝕀 ).
.

Representação no Diagrama

ℝ = ℕ⋃ℤ ⋃ℚ⋃𝕀

REAIS =  RACIONAIS +  IRRACIONAIS

Alguns exemplos de números reais:

2
8,8

1,5555...

5,1346...

1

3

25

0

40
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1.  Observe os números abaixo e identifique 

os que são equivalentes:

2. Mara tem dois pacotes de farinha abertos. 

Um tem 
4

5
de 1 kg e o outro 

1

2
de 1 kg. 

Quantos quilos de farinha o primeiro tem a 

mais que o segundo?

3. Localize os números irracionais abaixo 

entre dois números inteiros:

𝑎) 20

b) 30

4. Observe o que aparece no visor da

calculadora quando você digita 19:

a) A representação decimal para 19 é um 

valor exato ou aproximado?

b) Escreva um valor aproximado para 19, 

com três casas decimais.

5. Observe os números abaixo:

Agora, responda:

a) Quais deles são naturais?

b) Quais deles são inteiros?

c)  Quais deles são racionais?

d)  Quais deles são irracionais?

e)  Quais deles são reais?

2
1

3
5

6

2,333...

2,3

7

3

4,35889894354

– 7
8,61

897

9

3

2
1

4

100

15

5

3
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6. Organize os números reais abaixo em ordem crescente. Em seguida localize-os na reta 

numérica, aproximadamente (quando necessário):

7. (Saresp) A fração  
8

3
está representada na reta numérica, no intervalo que fica entre

(A)  0 e 1.

(B)  1 e 2.

(C)  2 e 3

(D)  3 e 4.

8. Usando aproximações com uma casa decimal, calcule o valor das expressões:

a) 13 + 2 b) 36 - 5 c) 2 8

0 –3,47 𝟗

𝟐

– 4,7 – 𝟏𝟔 3,5 𝟒 𝟐𝟒 𝟐𝟓

𝟏𝟎
17

- - - - -



8787 87

Potenciação

A potência representa uma multiplicação de fatores iguais. A potenciação é muito útil

na solução de várias situações cotidianas. Para exemplificar, vamos pensar na seguinte

situação:

Um conjunto habitacional possui seis prédios, cada prédio possui seis andares, cada 

andar possui seis apartamentos. Quantos apartamentos há nesse conjunto habitacional?

Podemos solucionar esta questão, calculando:

6 . 6 . 6 =  216 apartamentos; ou, usando a potenciação,

63 = 216 apartamentos.

Observações:

• 𝑎0 = 1  para a ≠ 0.

• 𝑎1 = a ( quando o expoente é igual a 1, a potência resultante é a própria base ).

• 𝑎−𝑛 = 
1𝑛

𝑎𝑛
= (

1

𝑎
)𝑛( se o expoente é negativo, invertemos a base elevando-a ao expoente 

positivo).

Veja exemplos de cálculos com potências. Acompanhe atentamente!

a)  1,42 = 1,4 . 1,4 = 1,96

b)  ( −3 )4 = ( −3 ) . ( −3 ) . ( −3 ) . ( −3 ) = 81

c) ( −2 )3 = ( −2 ) . ( − 2 ) . ( −2 ) = − 8

d)  90 = 1

e)  ( −7,9 )0 = 1

f)   ( −7,9 )1 = − 7,9

g)  5−3 =
1

5

3
=

1

5
.

1

5
. 

1

5
=

1

125

h)  −
1

2

−2
= ( −2 )2 = ( −2 ) . ( −2 ) = 4

Na potência 𝟔𝟑, 

6 é a base e 3 é 

o expoente.
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Quando a base da potência é 

negativa, precisamos escrevê-la 

entre parênteses.

Sem parênteses, o sinal de negativo  

acompanha o resultado da potenciação.

( −5 )2 = 25                                − 52 = − 25

Base ( - 5 )                           Base  5 

1. Uma lanchonete oferece três tipos de salgado, três tipos de suco e três tipos de doce.

Quantos lanches diferentes podem ser oferecidos, se cada um deve ter um salgado, um     

suco e um doce?

2. Calcule:

a) ( −7 )3 =

b) (−1)4 =

c)  − 34 =

d)  9−2 =

e) 
4

5

2
=

f) 
3

4

−1
=
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Propriedades da Potenciação
Para facilitar os cálculos envolvendo potências, vamos aprender a aplicar 

suas propriedades.

• 26. 23 = 2.2.2.2.2.2 . 2.2.2 = 29  26 . 23= 26+3 = 29

• 39 . 34 . 3−2 = 39+4+( −2) = 311

Propriedade 1

Ao multiplicarmos potências 
de mesma base, 

conservamos a base e 
somamos os expoentes. 

• 84 : 82 = 84 −2 = 82

•
25

24
= 25 −4 = 21 = 2

Propriedade 2

Ao dividirmos potências de 
mesma base, conservamos a 

base e subtraímos os 
expoentes.

• (35)2 = 35 . 35 = 35+5 = 310  = 35 . 2 = 310

• (28)3 = 28.3 = 224

Propriedade 3

Para elevar uma potência a 
um expoente, conservamos a 

base e multiplicamos os 
expoentes. 

• 52. 22 = ( 5 . 2 )2 = 102

• 3³ . 7³ = ( 3 . 7 )³ = 21³

Propriedade 4

Quando o produto de 
potências tiver o mesmo 

expoente, multiplicamos as 
bases e conservamos os 

expoentes.

• 5 3 ∶ 33 =
53

33
=

5

3

3

• 12² : 4² =
12

4

2
= 3² 

Propriedade 5

Quando o quociente de 
potências tiver o mesmo 

expoente, dividimos as bases 
e conservamos os expoentes.

(35)2
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Vejamos mais alguns exemplos:

• Simplifique a expressão, usando as propriedades da potenciação.

• Calcule o valor da expressão.

𝟓𝟓𝟎𝟎 : 𝟓𝟒𝟗𝟖 = 𝟓𝟐= 25

311. 3−5

3−4
=  

311+( −5 )

3−4
=  

36

3−4
=  36 −( −4 ) = 310

1. Transforme numa única potência:

a) 26 · 24 =

b) 39 : 33 =

c) 
1

2

5
· 

1

2

2
=

d) 57 : 5-4 =

e) 32 : 3 =

f) 109·10 =

2. Escreva a potência que represente:

a) o triplo de 32 =

b)  o quádruplo de 25 =

c) a metade de 23 =

d)  o quadrado de 53 = 

3. Utilize as propriedades da potenciação e

reduza a uma só potência:

a) (32)5 =

b)  26· 36 =

c) (73)2 =

d) (7ab2c3)2 =

e) (52)-4 =

f) (3x)2 =

Simplifique a expressão, usando as

propriedades de potenciação e reduza a uma

potência de base 3.

813 . 9−2
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Potências de Base 10

101 = 10
102 = 100
103= 1 000

⋮ ⋮

10−1 = 
1

10
= 0,1

10−2 = 
1

102
=

1

100
= 0,01

10−3 =
1

103
=

1

1 000
= 0,001

⋮ ⋮

107 = 1 0000000                             10−5 = 0,00005 

7 zeros
5 casas decimais

1. Complete a tabela:

Potência de 

base 10
Numeral

10−1 0,1

105

0,0001

10 000

10−2

2. Simplifique a expressão com potências

de base 10:

103 . 104

109

3. Marli comprou, para seu aniversário, 100

caixas de docinhos, com 10 docinhos em

cada caixa.

a) Quantos docinhos Marli comprou?

b) Escreva essa quantidade em potência

de 10:
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Percebi que o 

expoente 

determina a 

quantidade de 

zeros no 

resultado.

É isso mesmo! E eu percebi que o 

expoente negativo determina casas 

decimais no resultado.
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Notação Científica

A potenciação é muito útil na representação de números muito grandes ou muito

pequenos. Vejamos alguns exemplos:

Grandes 
Números

Distância Terra-Sol

150 000 000 000 m.

Um dos maiores 
públicos do 

Maracanã foi de 

190 000 pessoas.

Pequenos 
Números

Uma célula  do corpo humano tem, 
em média, massa igual a

0,000 000 008 grama.

O diâmetro de um fio de cabelo tem, em 
média 0,0004 m.

Observe como escrevemos um número real em notação científica: 

10.
Expoente inteiro positivo, 

negativo ou nulo

Número maior ou 

igual a 1 e menor 

que 10.

Exemplos:

Escreva, em notação científica, os números 

em destaque que aparecem nas frases:

a) A população estimada pelo IBGE para a 

cidade do Rio de Janeiro em 2019 foi de 

aproximadamente 6 720 000 habitantes.

6 720 000 = 6,72 . 106 habitantes

A vírgula foi deslocada seis casas para a

esquerda, então o expoente da potência de

base dez é seis positivo.

b)  A espessura de uma folha de papel é de         

0,005 mm.

0,005 = 5 . 10−3 mm

A vírgula foi deslocada três casas para a

direita, pois o expoente da potência de base

dez é −3.
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1. Qual é a notação científica de:

a) 0,0000065?

b) 0,00000000000001?

c) 1400000000?

d) 9240000?

2. Escreva na forma de numerais, sem

potências, estes números decimais:

a) 5,5 . 103

b)  7 . 10−6

c)  10−2

d) 3,8 . 108

3. Escreva os números em destaque, em

notação científica:

a) A distância da Terra à Lua é de, 

aproximadamente, 384 400 000 metros.

b)  A temperatura aproximada do Sol é de 

6 000 ºCelsius.

c)  A rainha cupim pode por até 80 000     

ovos por dia.

d) A capacidade de um microscópio 

eletrônico é 0,00000000005 metro.

4. José Zélio tem 5 aulas de 50 min por

dia. Escreva, em notação científica,

quantos segundos de aula José Zélio tem

por dia.
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Radiciação

▪ Vamos considerar um quadrado de lado 4 cm  e calcular a sua área.

4 𝑐𝑚

4 𝑐𝑚

𝐴 = 𝑙2 = 42 = 16 𝑐𝑚2

𝑙 = 16 = 4 𝑐𝑚, pois 42 = 16

Conhecendo o lado do quadrado, 
podemos calcular a sua área e vice-
versa.

𝐴 = 16 𝑐𝑚2

Extrair a raiz quadrada de 

um número e depois 

elevar o resultado ao 

quadrado são operações 

cujo resultado final é o 

próprio número.

A radiciação é a operação inversa da potenciação.

▪ Agora, vamos pensar em um cubo de aresta 2 cm e calcular seu volume: 

2 cm

2 cm

2 cm

𝑉 = 𝑎3 = 23 = 8 𝑐𝑚3

Considerando um cubo com 64 𝑐𝑚3 de volume, a medida de sua aresta é:                         

𝒂 =
𝟑
𝟔𝟒 = 𝟒, pois 𝟒𝟑 = 𝟔𝟒.

Ah, entendi! Extrair a raiz cúbica e elevar 

ao cubo são operações inversas.
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Elementos da Radiciação
radical

radicando

índice

Vamos calcular algumas raízes:

•
4
81 = 3, pois 34 = 81

• 121 = 11, pois 112 = 121

• 0,04 =
4

100
=

4

100
=

2

10
= 0,2, pois 0,22 = 0,04

Para todo número real elevado a um expoente par, o resultado é positivo.

O que nos leva a concluir que:

“ Raízes de índice par de números negativos não são números reais.”

Exemplo: 

• −4 não existe no campo dos números reais. 

✓ 22 = 4
✓ ( −2 )2 = 4

•
4
−16 ∄ em ℝ

✓ 24 = 16
✓ (−2)4= 16

∄ lê-se: não existe

Para todo número real elevado a expoente ímpar, o resultado tem o sinal da base.

Portanto:

“ Raízes de índice ímpar de números negativos  são números reais.”

Exemplo:

•
5
−32 = − 2, pois  (−2)5 = −32

•
3
− 125 = −5, pois  (−5)3 = −125

𝟑
𝟖 = 𝟐 raiz
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1. Calcule mentalmente, as raízes:

a) 144

b) 0,16 = d)

2. Determine os radicais que correspondem

às raízes abaixo:

a) 1,2 = c) 
5

11
=

b) 9 = d) 0,3  =

3. O volume de um cubo é 27 𝑚𝑚3. Qual é 

a medida da sua aresta?

4. Para que a sentença abaixo se torne 

verdadeira, qual deve ser o valor de a?

𝑎
64 = 2

5. Calcule mentalmente o valor das 

expressões:

a)   
7
−1 + 

3
8 =

b)   62 − 144 =

c)   
4
16 −

5
32 =

d) - 25 + 0,09 = Digite a equação aqui.

6. A superfície de uma sala quadrada tem 

área 9 𝑚2. Se a sua área for quadruplicada, 

qual será o seu perímetro? 

3 1

8

c)  
3
−64 =

Para extrair a raiz de números maiores, 

podemos fazer a decomposição em fatores 

primos e agrupar de acordo com o índice do 

radical. 

Vamos calcular a raiz quadrada de 676?

676 2

338 2

169 13

13 13

1

676 = 22.132 = 2 . 13 = 26

13

2
Fatoramos o 676, 

extraímos a raiz 

quadrada de cada par 

de fatores iguais e, por 

fim, multiplicamos os 

resultados. 

Números Primos

São aqueles que possuem dois 

divisores, o 1 e ele mesmo.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29...

clipart

Potências com expoentes racionais

𝒂
𝒎

𝒏 =
𝒏
𝒂𝒎

para 𝑎 > 0, 𝑚 e 𝑛 são números naturais, 

diferentes de zero.

Exemplos:

• 2
1

2 = 2

• 160,25 = 16
1

4 =
4
16 = 2 

• 5 = 5
1

2

•
3
73 = 7

3

3 = 71 = 7 

1. Calcule:

a) 8
1

3 =

b)  100
1

2 =

c)  (
81

121
)
1

2 =

d)  40,5 = 4
1

2 =

2. Observe a igualdade:

Está certa ou errada? Justifique. 

10
35 = 3

a=?
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Propriedades dos radicais 
1.ª propriedade

𝑛
𝑎𝑛 = 𝑎

72 = 7
2

2 = 71 =7
9
29 = 2

9

9 = 21 = 2

2.ª propriedade

Quando multiplicamos ou dividimos o 

expoente do radicando e o índice do radical 

por um mesmo número natural diferente de 

zero, obtemos um radical equivalente ao 

primeiro.

8
24 =

8:4
24:4 = 2

3
72 =

3.2
72.2 =

6
74

3.ª propriedade

𝑛
𝑎 . 𝑏 = 𝑛 𝑎 .

𝑛
𝑏

𝑛 𝑎

𝑏
= 

𝑛 𝑎
𝑛
𝑏

✓ 4 . 9 = 2 . 3 = 6

✓ 4 .9 = 36 = 6

✓
72

2
= 36 = 6

3
2 . 

3
4 =

3
8 = 2

2. 50 = 100 = 10

3

16
=

3

4

81 . 64 = 9 . 8 = 72

9 + 16 = 25 = 5

9 + 16 = 3 + 4 = 7

Os 

resultados 

são 

diferentes!

A raiz de três, neste último 

exemplo, fica indicada .

Observe que aqui convém extrair 

as raízes primeiro!
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• Qual é a medida do lado de um quadrado de área 441 𝑐𝑚2?

441 3

147 3

49 7

7  7

1 

• Um reservatório tem o formato de cubo e sua capacidade é de  8 000 𝑚3 de água. 

Qual é a medida de sua aresta?

8 000 2

4 000 2

2 000 2

1 000 2

500 2

250 2

125 5

25 5

5  5

1 

Simplificação de radicais

As propriedades dos radicais serão muito úteis na simplificação. Vejamos alguns exemplos:

• Simplifique o radical 24

24 2

12 2

6 2

3 3

1
24 = 22. 2 . 3 = 2 . 2.3 = 2 6

2

• Simplifique o radical 
3
729

729  3

243  3

81  3

27  3

9   3

3   3

1  

3
729 =

3
33. 33= 3. 3 = 9

3

3

3

7
441 = 32. 72 = 3 .7 = 21

2

2

5

3
8 000 =

3
23 . 23 . 53 = 2 . 2 . 5 = 20

l

l
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Efetue as operações com os radicais semelhantes:

• 8 3 + 3 − 2 3 =

( 8 + 1 − 2 ) 3 =

7 3

• −9 5 + 4
3
4 −

3
4 + 2 5 =

( −9 + 2 ) 5 + ( 4 − 1 )
3
4 =

−7 5 + 3
3
4

•
3
81 +

3
24 =

3
3
3 +

1. Simplifique os radicais:

a)   18 = d) 
4
625 =

b)     
3
729 = e) 245 =

c)      363 = f) 
3
80 =

2. Determine um valor aproximado para

50, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 2  1,41.

3. O volume de um cubo é 1 000 𝑚𝑚3. 

Qual é a medida de sua aresta?

Adição e subtração de radicais

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

Radicais semelhantes

4 6 e 6

7
5
2 e −3

5
2

Observe estes exemplos: mesmo 

índice e mesmo radicando!

Radicais não semelhantes
3
4 e 

3
5 os radicandos são diferentes.

6 e 
3
6 os índices são diferentes.

81 3

27 3

9 3

3 3

1 

3
81 =

3
33. 3 = 3

3
3

24 2
12 2

6 2
3 3
1

3
23. 3 = 2

3
3

2
3
3 =

3 + 2
3
3 =

5
3
3

Tanto na adição quanto na 

subtração, algumas vezes, 

precisamos, primeiro, 

simplificar os radicais para que 

fiquem semelhantes. 
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1. Reduza os termos semelhantes:

a) 2 7 + 17 7 − 5 7 =

b) −
3
2 −

3
3 + 6

3
3 +

3
2 + 2 =

c)  5
5
2 −

3
2 + 7

5
2 − 3

3
2 =

d) 5 + 5 − 2 − 2 =

2. Simplifique os radicais e efetue:

a) - 8 + 2 + 20 - 80 - 125

b) 4 18 - 6 2 + 1 + 9 3 - 75

3. Determine o perímetro da figura (as medidas são dadas em centímetros).

10 5

125

Mais cálculos com radicais

• Vamos calcular a área do retângulo?

5 𝑐𝑚

6 𝑐𝑚

𝐴 = comprimento. Largura

𝐴 = 6 . 5

𝐴 = 30 𝑐𝑚2

• Agora, vamos calcular o perímetro do retângulo.

Admita 𝑃 como o perímetro do retângulo.

𝑃 = soma dos lados da figura

𝑃 = 2 3 + 2 3 + 3 + 75 + 3 + 75

𝑃 = 2 3 + 2 3 + 3 + 5 3 + 3 + 5 3

𝑃 = ( 2 + 2 + 5 + 5) 3 + 3 + 3

𝑃 = 14 3 + 6 𝑚2 = 2 ( 7 3 + 3) 𝑚2

2 3 𝑚

3 + 75 𝑚
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• Efetue:

3
80

3
10
=

3
80 ∶ 10 =

3
8 =

3
23 = 2

1. Efetue:

a) 3 . 2 . 2 . 3

b) 2 . 99

c) 24 : 3

d) 15 2 : 3 2

2. Calcule:

3
6 .

3
9

3
2

=

3. Observe o exemplo e calcule:

a) ( 2 )4 = 24 = 16 = 4

b) ( 3)2 =

c) ( 
3
2)6 =

d) ( 5 )6 =

e) ( 9 5)2 =

4
2 = 

2.4
2 = 

8
2 multiplica-se os 

índices  e mantém-se o radicando.

2 . ( 8 − 2 ) = 16 − 4 = 4 − 2 = 2

4. Observe o exemplo e calcule:

Escreva, usando apenas um radical:

a)
3 3

2 =

b) 
4 3

3 =

c)
5
5 =

d)  
3

6 =

( 5)4 = 5 . 5 . 5 . 5

( 5)4 = 5 .5. 5. 5

( 5)4 = 54 o expoente do radical se 
tornou expoente do radicando. 

( 5)4 = 52 = 𝟐𝟓

5. Aplique a propriedade distributiva e

indique a resposta na forma mais simples

possível:

6 2 . 3 − 2

6. Calcule a área do quadrado:

2 + 3 𝑐𝑚
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Racionalização de denominadores

Quando eliminamos o radical do denominador, facilitamos o cálculo com radicais. Esse

método se chama racionalização de denominadores.

Quando o denominador é a raiz quadrada de um número positivo, multiplicamos o 

numerador e o denominador pelo radical que está no denominador. Esse radical se 

chama fator racionalizante.

Lembrete!

Quando multiplicamos o 

numerador e o denominador de 

uma fração por um mesmo 

número, encontramos uma fração 

equivalente à primeira.

Vamos racionalizar os denominadores das frações.

𝟑

𝟑
=

𝟑 .

𝟑
=

𝟑. 𝟑

𝟑𝟐
= 
𝟑 . 𝟑

𝟑
= 3

𝟓

𝟐 𝟐
=

𝟓 .

𝟐 𝟐
=

𝟓 𝟐

𝟐. 𝟐𝟐
=

𝟓 𝟐

𝟐 .𝟐
=

𝟓 𝟐

4

1. Racionalize os denominadores das frações:

a)

b)

c)

1

5
=

8 2

6
=

10

20
=
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Com a  racionalização de 

denominadores, tornamos o 

denominador um número racional, sem 

alterar o valor numérico da fração.
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Porcentagem

Um multiprocessador custa R$ 250,00 em duas vezes ou à vista com 14% de desconto. 

Darci pretende comprar à vista. Quanto ela vai pagar?

Se o desconto é de 14%, Darci pagará 86% de 250 reais.

100% − 14% = 86%

86% =
86

100
= 0,86

0,86 . 250 = 215

Portanto, Darci vai pagar R$ 215,00.

Para calcular 1%, 

dividimos por 100.

Podemos também pensar assim:

1% =
1

100
= 0,01

0,01 . 250 = 2,5
2,5 . 14 = 35 reais de desconto.

250 − 35 = 215

1. Complete a tabela:

2. Calcule:

FRAÇÃO DECIMAL %

1

4

0,06

40%

a) 2% de 2 800 =  c) 50% de R$ 30.000,00 = 

b) 15% de R$ 5.000,00 = d) 75% de 1 500 =
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PROBABILIDADE  DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

No clube da cidade em que moro será feito um sorteio entre seus 

atletas para ver qual deles guardará a taça de campeão até a 

competição do ano seguinte.

Veja, no quadro abaixo, o número de atletas em cada modalidade.

Modalidade Nº de atletas

futebol 30

vôlei 12

basquete 10

natação 20

• E qual é a modalidade com menor probabilidade de ter um atleta sorteado?

Dado um espaço amostral equiprovável, a probabilidade de ocorrência de um evento em 

um experimento aleatório é calculada da seguinte forma:

Probabilidade de ocorrência do evento = 
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓á𝒗𝒆𝒊𝒔

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔

A probabilidade (P) de um evento é um número entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%

𝟎 ≤ 𝑷 ≤ 𝟏 ou     𝟎 ≤ 𝑷 ≤ 𝟏𝟎𝟎%

• Quantos atletas há nesse clube? __________________________________________

Percebemos que há 30 jogadores de futebol. Então, há 30 chances em 72 possibilidades 

de ser sorteado um jogador de futebol.

A probabilidade de um jogador de futebol ser sorteado num universo de 72 atletas pode 

ser escrita da seguinte forma: 
30

72

Como podemos representar a probabilidade de um jogador de basquete ser sorteado?  
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Levando em consideração 

que todos os atletas têm a 

mesma chance de ser 

sorteado, é possível saber a 

modalidade com mais 

probabilidade de ter um 

atleta sorteado? Por quê?



105105 105

Oi, Pedro! Vamos jogar 

um dado para ver quem 

iniciará o jogo?

Pedro e Bruno vão brincar de bola de gude.

Certo, Bruno! O que 

conseguir o maior número 

começa!

Bruno, ao jogar o dado, tirou número 4.

De acordo com essa situação, responda os itens abaixo:

a) Qual o total de possibilidades que eles têm de tirar um número no dado e quais são 

elas? ______________________________________________________________

b) Que números Pedro pode tirar no dado para vencer Bruno? __________________

c) Qual a probabilidade de Pedro vencer? ___________________________________

d) Qual a probabilidade de Pedro empatar com Bruno? ________________________

e) Qual a probabilidade de Bruno ganhar? __________________________________

f) O que ocorre quando somamos a probabilidade de Pedro vencer, Pedro empatar e 

Pedro perder?_______________________________________________________

g) Qual a probabilidade de Pedro tirar um número menor que 7? ________________

O cálculo de probabilidades não nos dá a certeza de um resultado, mas 

permite prever as chances de um acontecimento.

Numa urna foram colocadas 2 bolas brancas, 3 bolas azuis, 4 bolas amarelas e uma bola 

vermelha.

a) Qual a probabilidade de ser sorteada uma bola que não seja preta? _____________

b) Qual a probabilidade de ser sorteada uma bola vermelha? _____________________

c) Qual a probabilidade de ser sorteada uma bola azul? _________________________

d) Qual a probabilidade de ser sorteada uma bola branca? _______________________

e) Qual a probabilidade de ser sorteada uma bola não amarela? ___________________

𝟏𝟎

𝟏𝟎
= 1 = 100%

𝟏

𝟏𝟎
= 0,1 = 10%

Podemos representar a probabilidade de ocorrer um evento por meio da 

porcentagem. Veja.
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1. Na turma de Gustavo há 12 cariocas, 8 mineiros, 3 baianos e 2 gaúchos. A professora

escolhera um aluno para representar a turma em um seminário. Qual a probabilidade de ela

escolher:

a) um carioca? ___________                       b) um gaúcho? ___________

c) um baiano? _____________                     d) um mineiro? ___________

e) um aluno que não seja carioca? ____________________________

f) um baiano ou um gaúcho? _________________

g) um paulista? ___________________________

2. Em uma urna, há fichas numeradas de 1 a 20.  Ao sortear-se ao acaso uma ficha, qual a 

probabilidade de ocorrer um número:

a) par? _______                   b) ímpar? __________              c) menor que 21? ___________   

d) maior que 20? ______________  e) primo? __________  f) múltiplo de 5? ____________

g) múltiplo de 2 e de 3? ___________               h) múltiplo de 5 ou de 7? ________________ 

3. Na turma de Dênis, há 25 meninos e 15 meninas. Sabemos que 3 meninos e 2 meninas 

usam óculos.

A Professora vai escolher um aluno para hastear a bandeira.

Qual a probabilidade de ela escolher:

a) um menino que use óculos? __________

b) uma menina que use óculos? _____________________

c) um menino? _____________           d) uma menina ? _______________________

e) um menino que não use óculos? ____________________________

f) uma das meninas da turma ou um menino que use óculos? ______________________

Numa urna há onze bolas: 3 brancas, 5 azuis e 3 vermelhas. Retira-se uma bola vermelha. 

Ao retirar uma segunda bola, sem repor a vermelha, qual a probabilidade de ela ser azul? 



107107 107

1. (SARESP) No jogo “Encontrando

Números Iguais”; são lançados 5 dados

especialmente preparados para isso.

Observe essa jogada.

2. Maria Paula visitou um alegre ponto

turístico do Rio de Janeiro: a “Feira de São

Cristóvão”, que promove a cultura e o

comércio de produtos nordestinos. Ela

percorreu 7 corredores. Em cada corredor,

ela visitou 7 barracas de artesanato. Em

cada barraca, ela comprou 7 lembrancinhas.

Quantas lembrancinhasMaria Paula comprou?

(A)   21.

(B)   98.

(C) 198.

(D) 343.  

3. Quanto vale a terça parte de 399 ?

(A)  398

(B)  333

(C)  311

(D)  33

4. Qual o valor desta expressão?

(𝟑𝟓)𝟔 : 𝟑𝟐𝟖

(A)    6.

(B)    9.

(C)  27.

(D) 32.

Os dados com números iguais são 

(A) 1, 2 e 4. 

(B) 1, 3 e 4.            

(C) 2, 3 e 5. 

(D) 3, 4 e 5. 

5. O Rio de Janeiro possui,

aproximadamente, 72 km de extensão em

praias que atraem turistas do mundo

inteiro e é uma fonte de lazer para os

cariocas.

Lembrando que:

72 km = 72 000 m

72 000 m = 7 200 000 cm

Escrevendo 7 200 000 cm em notação 

científica, temos:

(A) 7,2 . 10−6cm.

(B) 7,2 . 106 cm.

(C) 72  . 106 cm.

(D) 72 .  105 cm.

6. Determine o valor de 𝒎 considerando 

𝑥 // 𝑦 // 𝑧 .

(A) 31,5.

(B) 17.

(C)   8.

(D)   4,5.

7. Os triângulos ABC e CDE são 

semelhantes. 

Qual é o valor de 𝒙 ?

(A) 1 cm.                 (C)  6 cm.                

(B) 3 cm.                 (D)  7 cm.

A

B C

D

E

5 cm

25 cm

35 cm

𝒙
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M
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IR
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Vamos dar prosseguimento a nossos estudos!!! 

Começaremos revendo a semelhança entre triângulos.

Observe que, ao traçarmos a altura relativa à hipotenusa do 

triângulo retângulo ABC, encontramos dois outros triângulos 

retângulos: HBA e HAC. Verifique se são semelhantes.

Vamos desenhar os três triângulos separadamente.

Vamos nomear os segmentos formados pelo triângulo     

retângulo ABC e a altura relativa à hipotenusa.

a

c b

m n

h

a – hipotenusa

b – cateto 𝐴𝐶

c – cateto 𝐴𝐵

m – projeção do cateto 𝐴𝐵

n – projeção do cateto 𝐴𝐶

h – altura relativa à hipotenusa 𝐵𝐶

A

B CH

∆ 𝐴𝐵𝐶 ∆ 𝐴𝐻𝐵 ∆ 𝐴𝐻𝐶

A

B C

A

B H

A

C

H

A

B CH
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• Como os triângulos 𝐴𝐵𝐶 e 𝐴𝐻𝐵 são semelhantes, podemos relacionar as medidas 

desses triângulos. Observe.

𝐼)
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐵𝐶

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐻𝐵
=

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐵𝐶

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐻𝐵
→

𝑎

𝑐
=

𝑐

𝑚


ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐵𝐶

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐻𝐶
=

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐵𝐶

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐻𝐶
→

𝑎

𝑏
=

𝑏

𝑛


A

B C

n

A

B Ha

c b

m

h
c

𝐼𝐼)
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐵𝐶

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐻𝐵
=

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐵𝐶

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐻𝐵
→

𝑎

𝑐
=

𝑏

ℎ


• Os triângulos 𝐴𝐵𝐶 e 𝐴𝐻𝐶 também são semelhantes. Então, é possível relacionarmos 

suas medidas. A

B C

A

C

Ha

c b
h b

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐻𝐵

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐻𝐶
=

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐻𝐵

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑜 ∆𝐴𝐻𝐶
→

𝑚

ℎ
=

ℎ

𝑛


• Os triângulos 𝐴𝐻𝐵 e 𝐴𝐻𝐶 também são semelhantes, vamos relacionar algumas de  

suas medidas. 
A

C

H

A

B Hm

h

c

n

h b

RELAÇÕES MÉTRICAS NOS TRIÂNGULOS RETÂNGULOS

Já que os triângulos são semelhantes, vamos utilizar a semelhança 

de triângulos para  relacionar algumas de suas medidas.
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Resolução:

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝐻 = 𝑥
𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝐴𝐵 = 18
𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝐴𝐶 = 2

ℎ2 = 𝑚𝑛 ∴ 𝑥2 = 18 . 2

𝑥2 = 36 ∴ 𝑥 = ±6 ∴ 𝑥 = 6

Observe os triângulos a seguir e determine os valores de 𝑥.

x

2

8

−4 não convém,

pois a medida do

lado de um

triângulo não pode

ser negativa.

Observe! Se somarmos os segmentos m e n, obtemos a hipotenusa a.

a
m n

A

B CH

Logo, 

𝐼)

12

13

A

B C

𝐼𝐼)

x

218

A

B CH

Resolução:

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝐴𝐵 = 𝑥
𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝐴𝐵 = 2
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝐵𝐶 = 8

𝑐2 = 𝑎𝑚 ∴ 𝑥2 = 8 . 2 ∴ 𝑥2 = 16

𝑥 = ± 4   𝑥 = 4

−6 não convém, 

pois a medida do 

lado de um 

triângulo não pode 

ser negativa.

𝐼𝐼𝐼)

x
5

A

B C

Resolução:

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝐻 = 𝑥
C𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝐴𝐵 = 5
C𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝐴𝐶 = 12
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝐵𝐶 = 12

𝑎ℎ = 𝑏𝑐 ∴ 13 . 𝑥 = 12 . 5

13𝑥 = 60 ∴ 𝑥 =
60

13
∴ 𝑥 ≅ 4,6

H
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13

1. De acordo com os triângulos abaixo, determine os valores desconhecidos:

a)
3

5

4
x

b)
x

4 12

Lembre-se:

𝒂 = 𝒎 + 𝒏

c)

x

4

d)
3

5

4

x

2. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 cm e os catetos medem 8 cm e 6 cm. 

Determine:

a) a medida da altura relativa à hipotenusa.

b) a medida da projeção do cateto que mede 8 cm sobre a hipotenusa.

c) a medida da projeção do cateto que mede 6 cm sobre a hipotenusa.

3. Observe o triângulo retângulo 𝐴𝐵𝐶 e determine os valores de x, y, z e k:

24

32 x

z

y

k

A

B CH

Desenvolva em 

seu caderno.

P
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No triângulo abaixo, temos 𝒃2 = 𝒂𝒏 e 𝒄² = 𝒂𝒎, vamos somar as duas equações.

ቐ
𝑏2 = 𝑎𝑛

𝑐2 = 𝑎𝑚

Resolução da questão:

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑎 = 𝑥 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑏 = 9 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑐 = 12

𝑥2 = 92 + 122 ∴ 𝑥2 = 81 + 144

𝑥2 = 225 ∴ 𝑥 = 15

TEOREMA DE PITÁGORAS

Veja como podemos determinar, 

algebricamente, o Teorema de Pitágoras.

A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.

(hipotenusa)² = (cateto)² + (cateto)²

A

B CH
a

c b

m n

𝑏2 + 𝑐2 = 𝑎𝑚 + 𝑎𝑛

𝑏2 + 𝑐2 = 𝑎 (𝑚 + 𝑛)

𝑏2 + 𝑐2 = 𝑎2

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐²

Os triângulos retângulos nos quais a hipotenusa e seus catetos são números inteiros 

são denominados Triângulos Pitagóricos. O triângulo que sua hipotenusa mede 5 cm e 

possui catetos medindo 3 cm e 4 cm é um exemplo de triângulo pitagórico.

5

3

4

Discuta com seus colegas e encontre 
outros triângulos pitagóricos.

Vejamos alguns exemplos de atividades envolvendo o 

Teorema de Pitágoras:

Determine o valor de x nos triângulos a seguir

912

x

a)
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Resolução da questão:

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑎 = 20 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑏 = 𝑥 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑐 = 12

202 = 𝑥2 + 122 ∴ 400 = 𝑥² + 144

𝑥2 = 400 − 144 ∴ 𝑥2 = 256 ∴ 𝑥 = 16

12x

20

b)

1. Calcule o valor de x nos triângulos retângulos abaixo.

a)

3

4

x
b)

5
13

x

c)

15

17

x
d)

9
15

x

2. Um fio de aço de 20 𝑚 foi colocado do alto de um prédio até o solo, a  uma distância 

de 12 𝑚 da base desse prédio. Determine a medida da altura do prédio.

12 𝑚

20 𝑚
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4. No triângulo retângulo abaixo, determine os valores de x, 𝑦 e 𝑧.

20

x

𝑦

15𝑧

3. No triângulo retângulo em 𝐴, determine as medidas dos catetos 𝒃 e 𝒄 e também a 

medida da altura 𝒉.

A

B
C2

8

𝑏
𝑐

ℎ

5. No retângulo a seguir, determine a medida de sua diagonal..

5 cm

10 cm

6. No triângulo equilátero abaixo, determine a medida da altura x.

10

5

x
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PRODUTOS NOTÁVEIS

(𝑎 + 𝑏)2 = (𝑎 + 𝑏) . (𝑎 + 𝑏)

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑎𝑏 + 𝑏2

(𝒂 + 𝒃)𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐

1.º caso: Quadrado da soma de dois termos

𝐼) (𝑥 + 5)² = (𝑥)² + 2(𝑥)(5) + (5)² = 𝑥² + 10𝑥 + 25

𝐼𝐼) 2𝑦 + 1 2 = 2𝑦 2 + 2 2𝑦 1 + 1 2 = 4𝑦2 + 4𝑦 + 1

𝐼𝐼𝐼) 4𝑎 + 2𝑏 2 = 4𝑎 2 + 2 4𝑎 2𝑏 + 2𝑏 2

4𝑎 + 2𝑏 2 = 16𝑎2 + 16𝑎𝑏 + 4𝑏2

Exemplos:

2.º caso: Quadrado da diferença de dois termos

𝐼) (𝑥 − 2)² = (𝑥)² − 2(𝑥)(2) + (2)² = 𝑥² − 4𝑥 + 4

𝐼𝐼) (2𝑦 − 7)² = (2𝑦)² − 2(2𝑦)(7) + (7)² = 4𝑦2 − 28𝑦 + 49

𝐼𝐼𝐼) 3𝑎 − 5𝑏 2 = 3𝑎 2 − 2 3𝑎 5𝑏 + 5𝑏 2

3𝑎 − 5𝑏 2= 9𝑎2 − 30𝑎𝑏 + 25𝑏2

Exemplos:

Desenvolva os produtos notáveis:

QUADRADO DA SOMA QUADRADO DA DIFERENÇA

a) ( 𝑎 + 8)2 = a) (𝑎 − 3)2 =

b) (4 + 𝑚)2 = b) (8 − 𝑤)2 =

c) (4𝑎 + 3)2 = c) (𝑧 − 2𝑦)2 =

d) (2𝑥 + 𝑦)2 = d) (2𝑎 − 8𝑏)2 =

(𝑎 − 𝑏)2 = (𝑎 − 𝑏) . (𝑎 − 𝑏)

(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 𝑎𝑏 − 𝑎𝑏 + 𝑏2

(𝒂 − 𝒃)𝟐 = 𝒂𝟐 − 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐
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3.º caso: Produto da soma pela diferença  de dois termos

𝑎 + 𝑏 . 𝑎 – 𝑏 = 𝑎2 + 𝑎𝑏 − 𝑎𝑏 − 𝑏2

(𝒂 + 𝒃) . (𝒂 – 𝒃) = 𝒂𝟐 − 𝒃𝟐

𝐼) 𝑥 − 2 . 𝑥 + 2 = (𝑥)2 − (2)2 = 𝑥² − 4

𝐼𝐼) (2𝑦 + 7)(2𝑦 –7) = (2𝑦)2 − (7)2 = 4𝑦2 − 49

𝐼𝐼𝐼) 3𝑎 − 5𝑏 3𝑎 + 5𝑏 = (3𝑎)2 − (5𝑏)2 = 9𝑎2 − 25𝑏2

Exemplos:

Os “produtos notáveis” recebem esta nomenclatura por serem o resultado de uma 

multiplicação e pelo fato de este produto apresentar um padrão em seu desenvolvimento.

(𝒂 + 𝒃)𝟐 = (1.º termo)2 + 2. (1.º termo) . (2.º termo) + (2.º termo)2

(𝒂 − 𝒃)𝟐 = (1.º termo)2 − 2. (1.º termo) . (2.º termo) + (2.º termo)2

(𝒂 + 𝒃) . (𝒂 – 𝒃) = (1.º termo)2 − (2.º termo)2
𝒃 = 2.º termo

𝒂 = 1.º termo

1. Escreva uma expressão simplificada que represente a área dos quadriláteros abaixo:

a)

Desenvolva os produtos da soma pela diferença:

a) (3 + 𝑚) . (3 –𝑚) = 9 −

𝑏) (2𝑚 − 3𝑛)( 2𝑚 + 3𝑛) = 4

𝑐) (1 – 𝑧)(1 + 𝑧) = 1 −

𝑑) (2𝑥 + 10)(2𝑥 – 10) =

𝑚 + 5

𝑚 − 5

b)

retângulo
quadrado

𝑥 + 3

𝑥 + 3

Se 𝑚 = 6, qual será a medida da área desse 
retângulo?

Se 𝑥 =2, qual será a área do quadrado?

Discuta com seus colegas e busque encontrar o padrão no 
desenvolvimento, em cada um dos produtos notáveis.

Observe os padrões encontrados no desenvolvimento dos produtos notáveis:
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2. O quadrado maior na figura é formado por dois retângulos e dois quadrados. A área da 

figura A é igual a 9 e da figura B é igual a 6. Qual é a área do quadrado “D” ?

3. Vamos considerar um retângulo de área  𝑦2 − 16. Quais são as expressões algébricas 

que representam as medidas de seus lados?

4. Simplifique as expressões:

a) ( 𝑥 + 1)2 + (𝑥 − 1)2

5. Usando seus conhecimentos sobre produtos notáveis, desenvolva:

a) ( 2 + 3 )2

b) ( 6 + 2)2

c) ( 5 - 2 )2

𝐴 = 𝑦2 − 16 ?

?

b) ( m + 2) . ( m – 2) + ( m + 2)2

É hora de revisar 

as propriedades  

e cálculos com 

radicais!

A

B

C

D

Dica
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Fatoração

9𝑎𝑚 + 3𝑚 –6𝑎 = 3. (3𝑎𝑚 +𝑚 –2𝑎)

2𝑥3 + 6𝑥2– 8𝑥 = 2𝑥. (𝑥2 + 3𝑥 − 4)

Exemplos:

A fatoração é o caminho inverso 

da propriedade distributiva da 
multiplicação.

O fator 

comum é  𝟐𝒙, 

por isso ele 

ficou em 

evidência.

𝑦3 + 𝑦2 − 𝑦 = 𝑦. (𝑦2 + y – 1) 

Exemplos:

𝑎𝑚 + 𝑏𝑚 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 =

𝑚. (𝑎 + 𝑏) + 𝑥. (𝑎 + 𝑏) =

(𝑎 + 𝑏). (𝑚 + 𝑥)

Note que não temos um termo que seja comum às 

quatro parcelas da expressão, portanto, fizemos um 

“agrupamento”, ou seja, colocamos de dois em dois, 

o fator comum em evidência.

5𝑥 − 5𝑦 + 𝑘𝑥 – 𝑘𝑦 =

5(𝑥 – 𝑦) + 𝑘(𝑥 – 𝑦) =

( 𝑥 – 𝑦)(5 + 𝐾)

Fator comum em evidência

Agrupamento
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1. Fatore as expressões, colocando o fator comum em evidência:

2. O termo comum está entre parênteses. Fatore:

3. Fatore, por agrupamento, as expressões abaixo:

a) 𝑚𝑥 +𝑚𝑦 + 10𝑥 + 10𝑦 b) 9 –3𝑡 + 3𝑚 –𝑚𝑡

4. Observe, atentamente, a figura.

5. Aplique a propriedade distributiva e escreva a expressão na forma mais simples possível.

a) 5𝑏 – 10𝑎𝑏 – 15𝑏𝑐 c) 7𝑥² + 7𝑥 + 7

𝑏) 3𝑥𝑦³ + 21𝑥²𝑦 − 36𝑥3𝑦² d) 55𝑥 – 99𝑦

a) 3(𝑥 – 𝑦) + 𝑚(𝑥 – 𝑦) 𝑏) 𝑎(3 + 𝑟) – 𝑏(3 + 𝑟)

𝒙𝟐 𝒙𝒚𝑥

𝑥 𝑦

Escreva, na forma fatorada, a área do retângulo maior. 

2 2 . ( 1 + 18 )
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1.º caso: Trinômio quadrado perfeito da soma

𝒙𝟐 + 𝟐𝒙𝒚 + 𝒚𝟐 = (𝒙 + 𝒚)𝟐

Observe o exemplo.

𝑥2 + 10𝑥 + 25

Procedimento para auxiliar a fatoração.

𝑥2 = 𝑥

25 = 5

2. 𝑥. 5 = 10𝑥

Extraímos a raiz quadrada dos 

extremos e o termo central é o 

dobro do produto das raízes das 

extremidades.

𝒙𝟐+ 𝟏𝟎𝒙 + 𝟐𝟓 = (𝒙 + 𝟓)𝟐

2.º caso: Trinômio quadrado perfeito da diferença

Trinômio quadrado perfeito

𝑇𝑟𝑖𝑛ô𝑚𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜
𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐴 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝒕𝒓𝒊𝒏ô𝒎𝒊𝒐 𝒒𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒂 𝒔𝒐𝒎𝒂
é 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑡á𝑣𝑒𝑙 "quadrado da soma".

𝒙𝟐 − 𝟐𝒙𝒚 + 𝒚𝟐 = (𝒙 − 𝒚)𝟐

Observe o exemplo.

𝑎2 −20𝑎 + 100

Procedimento para auxiliar a fatoração.

𝑎2 = 𝑎

100 = 10

Extraímos a raiz quadrada dos 

extremos e o termo central é o 

dobro do produto das raízes 

das extremidades.
2. 𝑎. 10 = 20𝑎

𝒂𝟐−𝟐𝟎𝒂 + 𝟏𝟎𝟎 = (𝒂 − 𝟏𝟎)𝟐
𝑇𝑟𝑖𝑛ô𝑚𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜
𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐴 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝒕𝒓𝒊𝒏ô𝒎𝒊𝒐 𝒒𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒂
𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏ç𝒂 é 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑡á𝑣𝑒𝑙 "quadrado da
diferença".
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3.º caso:   Diferença de dois quadrados

1. Fatore as expressões, utilizando produtos notáveis:

2. O trinômio abaixo não é um quadrado perfeito. Explique o porquê. 

3. Complete as expressões, para que se tornem

4. trinômios quadrados perfeitos:

a) 𝑥2 - 14 x + 𝑚2 +        + 81 + 6y + 𝑦2

Fatore completamente a expressão 𝟐𝟓𝒂𝟑 − 𝒂

a)  𝑥2 + 12x +36 d)  81 – 18m + 𝑚2

b) 121 - 𝑚2 e) 𝑥2 - 8x + 16

c) 9𝑥2 - 16𝑦2 f)  64 + 16y +𝑦2

𝑥2 + 𝑥 + 1

𝒙𝟐 − 𝒚𝟐 = 𝒙 + 𝒚 𝒙 − 𝒚 𝒐𝒖 (𝒙 − 𝒚)(𝒙 + 𝒚)

Observe o exemplo.

𝑦2 − 49

Procedimento para auxiliar a fatoração.

𝑦2 = 𝑦

49 = 7

Extraímos a raiz quadrada dos 

dois termos e os resultados 

escrevemos como uma 

multiplicação da soma pela 

diferença das raízes encontradas.

(𝑦 + 7)(𝑦 − 7)

𝒚𝟐−𝟒𝟗 = (𝒚 + 𝟕)(𝒚 − 𝟕)
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐴 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏ç𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒊𝒔 𝒒𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
é 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑡á𝑣𝑒𝑙 "produto da soma pela diferença".
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Equação do 2.º grau

Exemplos:

3𝑥2 +  5x +  4  =  0

Note que o maior 

expoente de 𝑥 é 2.

As equações, com apenas uma incógnita, são classificadas de acordo com o maior valor do 

expoente dessa incógnita. Assim sendo, em uma equação do 2º grau, o valor do maior 

expoente da incógnita é 2.

Lembre-se: em 

toda equação, há o 

sinal de =

• 7𝑥 − 3𝑥2 = 2 equação do 2.º grau na incógnita 𝑥

• 𝑚2 + 2𝑚 – 5 = 0 equação do 2.º grau na incógnita 𝑚

• 𝑦2 = 25 equação do 2.º grau na incógnita 𝑦

Há equações do 3.º grau, 4.º grau, 

5.º grau etc.

Por exemplo: o maior expoente da 

incógnita 𝒙 na equação            

𝟐𝒙𝟐 − 𝟖𝒙𝟑 + 𝟐 = 𝟏𝟎𝒙𝟒 é  4. 

Logo, essa equação é do 4.º grau.

Forma geral de uma equação do 2.º grau

𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 = 𝟎
Onde, 𝑎, 𝑏 𝑒 𝑐 são números reais e 𝒂 ≠ 𝟎.

• a é o coeficiente de 𝑥2;

• b é o coeficiente de 𝑥;

• c é o termo independente.

Exemplos:

• 4𝑥2 − 12𝑥 + 9 = 0  𝑎 = 4, 𝑏 = −12 𝑒 𝑐 = 9.

A incógnita é 𝒙 e a equação é completa, pois 

temos os três termos.

• − 𝑦2 + 4 = 0  𝑎 = −1, 𝑏 = 0 𝑒 𝑐 = 4.

A incógnita é 𝒚 e a equação é incompleta, pois 

temos 𝑏 = 0.

• m2 + 7𝑚 = 0  𝑎 = 1, 𝑏 = 7 𝑒 𝑐 = 0.

A incógnita é 𝒎 e a equação é incompleta, pois 

temos 𝑐 = 0.

• 8𝑧2 = 0  𝑎 = 8, 𝑏 = 0 𝑒 𝑐 = 0.

A incógnita é 𝒛 e a equação é incompleta, pois 

temos 𝑏 = 0 e 𝑐 = 0.

A condição 𝒂 ≠ 𝟎, é necessária, 

pois se 𝒂 = 𝟎, o termo 𝑥2 se 

anula e não teremos mais uma 

equação do 2.º grau.

expoente

incógnita
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1. Assinale as equações do 2º grau:

( )  8 – 4𝑎 = 𝑎2 (   )  𝑥3 − 7 = 𝑥 (   ) 2𝑦 − 10 = 𝑦 – 8 ( ) 5𝑥2 + 4𝑥 = 𝑥2

2. Complete a tabela:

3. Escreva as equações do 2º grau, dados os seus coeficientes e, em seguida, classifique-

as em completas ou incompletas:

a) 𝑎 = 9, 𝑏 = −1 𝑒 𝑐 = 2 𝑐) 𝑎 = −1, 𝑏 = 9 𝑒 𝑐 = 0

𝑏) 𝑎 = 1, 𝑏 = 0 𝑒 𝑐 = 4 𝑑) 𝑎 = 4, 𝑏 = 1 𝑒 𝑐 = 1

4. Escreva as equações do 2º grau na forma geral (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0):

Equação do 2º grau

𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙+ 𝒄 = 𝟎

Coeficiente de 𝒙𝟐

( 𝒂 )
Coeficiente de R

( 𝒃 )
Termo 

independente
( 𝒄 )

2𝑥2 − 8𝑥 + 6 = 0

−2𝑥 + 𝑥² + 1 = 0

𝑥² − 9 = 0

𝑥2 − 4𝑥 = 0

6 − 𝑥2 + 𝑥 = 0

a) 3 + 4𝑥 – 8 = − 𝑥2 𝑐) 4𝑥2 + 5𝑥 –2𝑥 − 3𝑥2 = 0

𝑏) 3𝑥2 − 4𝑥 = − 5 𝑑) 10 − 𝑥2 + 2𝑥2 = 11
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Como verificar se um determinado 

número é ou não, solução de uma 

equação?

Basta substituir a 

incógnita da equação 

pelo número dado.

Se esse número tornar 

a igualdade verdadeira, 

ele é solução. Se não 

tornar a igualdade 

verdadeira, não é 

solução.

Exemplo:

Observe a equação do 2º grau.

Verifique se os números abaixo são soluções da equação:

a) 3                   (3)2 − 7 . 3 + 12 = 0 ( Verdadeiro. Então, 3 é solução da equação. )

b) 5                    (5)2 − 7 . 5 + 12 = 0 ( Falso. Então, 5 não é solução da equação. )

c) − 4                   ( −4)2 − 7 . (−4) + 12 = 0 ( Falso. Então, – 4 não é solução da equação.)

d)  4                   (4)2 − 7 . 4 + 12 = 0 ( Verdadeiro. Então, 4 é solução da equação.)

𝑥2 − 7𝑥 + 12 = 0

Verifique quais números são soluções das equações do 2º grau:

▪ 1    

▪ 2    

▪ 3    

▪ - 1    

𝑥2 − 4𝑥 + 3 = 0

▪ 0   

▪ − 4   

▪ − 2   

▪ 4   

𝑥2 − 4𝑥 = 0
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Resolução de Equações Incompletas em ℝ
Resolver uma equação é determinar todas as suas soluções verdadeiras. Veremos,
inicialmente, como encontrar as possíveis soluções de uma equação do 2º grau incompleta.

1.º caso:
Equações na forma  𝒂𝒙𝟐 + 𝒄 = 𝟎, (𝑏 = 0).

Exemplos: 

▪ Resolver as equações no campo dos números Reais:

a)    𝑥2 − 16 = 0
𝑥2 = 16

𝑥 = ± 16

c) 𝑥2 + 4 = 0
𝑥 2 = − 4

𝑥 = ± − 4

não é um número real; a equação não tem solução em ℝ.

𝑥 = +4

ou
𝑥 = − 4

Essa equação 

tem duas 

soluções! 

+ 𝟒 e − 𝟒 também podem ser chamados raízes da equação.

S = ± 4

b) 𝑦2 − 2 = 0
𝑦2 = 2

𝑦 = ± 2

𝑦 = + 2

𝑦 = − 2

ou 𝑆 = ± 2

− 𝟒

▪ Acompanhando uma situação-problema:

não existe número real que, elevado ao quadrado, resulte em um 
número negativo. 

Mercadão de Madureira é um mercado popular localizado no bairro Madureira, na Zona

Norte da cidade do Rio de Janeiro. Maicon pretende alugar uma loja no Mercadão para

montar uma lanchonete. Ao visitar um espaço a ser alugado, o dono informou que sua área

tem 27𝑚2, sendo o comprimento três vezes a medida da largura.

Escreva uma equação que represente a área dessa lanchonete, resolva-a e dê as dimensões 

desse espaço.

3𝑥

𝑥

3𝑥 . 𝑥 = 27
3𝑥2 = 27

𝑥2 =
27

3

𝑥2 = 9

𝑥 = ± 9
𝑥 = + 3 𝑜𝑢 𝑥 = −3

𝒙 = − 𝟑 não convém, pois as dimensões 

de um espaço não podem ser negativas. 

3𝑥 = 3 . 3 = 9

As dimensões são 9 𝑚 de comprimento 

e 3 𝑚 de largura.
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1. Calcule, mentalmente, os valores de 𝑥:

2. Num jardim quadrado, são construídos três canteiros quadrados, como mostra a figura 

abaixo:  

3. Considere a equação (𝑥 − 4)2 + 8𝑥 + 5 = 0.

a) Escreva essa equação na forma reduzida.

b) Agora, resolva essa equação. 

c) A sua solução está no campo dos números Reais? Por quê?

a) 𝑥2 = 49 b) 𝑥2 −1 = 63

c) 4𝑥2 = 16 d) 𝑥2+ 2 = 27

𝑥

12 m

𝑥

𝑥
a) Qual é a área do jardim?

b)  Qual é a área ocupada pelos canteiros?

c)  Sabendo que a área livre do jardim é de 63𝑚2, 

qual é a medida do lado de cada canteiro?
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Na festa junina que ocorre no Largo do Bodegão, em Santa Cruz, bairro da Zona Oeste do

Rio de Janeiro, Dona Carolina vai montar uma barraca de pescaria, em um espaço que tem

o mesmo perímetro da barraca de pastel. Qual é o perímetro dessas barracas?

2.º caso:
Equações incompletas no formato 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 = 𝟎, (𝑐 = 0)

Exemplos:

▪ Resolva as equações incompletas abaixo: U = ℝ

a) 𝑥2 + 5𝑥 = 0
𝑥 . ( 𝑥 + 5) = 0

Para que o resultado de uma multiplicação seja igual a zero, pelo menos um dos fatores,

necessariamente, tem que ser igual a zero.

Assim, podemos concluir que:

𝑥 = 0 ou 𝑥 + 5 = 0
𝑆 = 0, −5

b)

𝑆 = 0,
1

2

As equações do 2º grau que se apresentam nesta forma, podem ser resolvidas por meio da 

fatoração, colocando-se a incógnita em evidência.  

𝒂 . 𝒃 = 𝟎,

então

𝒂 = 𝟎
ou

𝒃 = 𝟎

𝑥 = − 5

2𝑦2 − 𝑦 = 0
𝑦 . (2𝑦 − 1) = 0

𝑦 = 0 ou 2𝑦 – 1 = 0
Nessas equações, 

uma das raízes é 

sempre igual a 

zero! 

▪ Considere agora a seguinte situação: 

▪ Leia o que João diz:

Pensei em um número. 

Elevei-o ao quadrado e 

subtraí do dobro do mesmo 

número. O resultado foi o 

triplo do número pensado. 

Em qual número eu pensei?

𝑥2 − 2𝑥 = 3𝑥
𝑥2 − 5𝑥 = 0
𝑥 . ( 𝑥 – 5) = 0

𝑥 = 0 𝑜𝑢 𝑥 = 5
O número pensado por João 

pode ser 0 ou 5. 

Barraca de pastel

𝑥2

𝑥
Barraca 

de  

pescaria

3𝑥

𝑥

2𝑥2 + 2𝑥 = 8𝑥
2𝑥2 + 2𝑥 – 8𝑥 = 0

2𝑥2 – 6𝑥 = 0
2𝑥 ( 𝑥 – 3 ) = 0

8𝑥 =
8 . 3 = 24 𝑚

2𝑥2 + 2𝑥 =
2 . 32 + 2 . 3 =
18 + 6 = 24 𝑚

2𝑦 = 1 𝑦 =
1

2

2𝑥 = 0 ou 𝑥 – 3 = 0
𝑥 = 0 𝑥 = 3
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1. Coloque o fator comum em evidência e resolva as equações:

2. Digite a equação aqui.Resolva, mentalmente, as equações:

3. A área dos retângulos são iguais. Determine o valor de 𝑥.

4. De um número elevado ao quadrado é subtraído o seu triplo. O resultado é igual a zero.     

Qual é esse número?

a) 𝑥2 − 5𝑥 = 0 c) 𝑥2 = 4𝑥

b) 𝑥2 + 𝑥 = 0 d) 3𝑥2 = − 12𝑥

(𝑥 + 9 ) . (𝑥 − 4) = 0

-9 4

a) 𝑦 – 2 . 𝑦 − 3 = 0

𝑆 =

b) 𝑥 − 7 . (𝑥 + 1) = 0

𝑆 =ou ou ou

𝑥

𝑥 + 83𝑥 − 2

𝑥

5. Um número inteiro multiplicado pelo seu oposto é igual a  – 36. Qual é esse número?

6. Qual é a medida do lado de um quadrado com área de 100 cm² ?

𝑋

𝑋
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Resolução de Equações Completas em ℝ

▪ Resolvidas por fatoração de trinômios quadrados perfeitos.
Exemplos:

Resolver as equações do 2º grau completas por fatoração. U = ℝ

𝑎) 𝑥2+ 6𝑥 + 9 = 0

( 𝑥 + 3)2 = 0
𝑥 + 3 = 0
𝑥 = − 3

b)  𝑥2 − 18𝑥 + 81 = 0

(𝑥 − 9)2 = 0
𝑥 – 9 = 0
𝑥 = 9

c) 𝑥2 + 6x + 9 = 25

(𝑥 + 3)2 = 25

𝑥 + 3 = ± 25

𝑥 + 3 = 5 𝒐𝒖 𝑥 + 3 = − 5
𝑥 = 5 – 3 𝑥 = − 5 – 3
𝑥 = 2 𝑥 = − 8

Fatoramos o trinômio.

Se o quadrado de um número 

é zero, o número só pode ser 

zero! 

Fatoramos o trinômio.

Como o quadrado de (𝑥 + 3) é 

igual a 25, logo (𝑥 + 3) é igual 

a  5 ou − 5.

1. Solucione as equações do 2º grau, por fatoração. U = ℝ

a) 𝑥2 + 8x + 16 = 0 b) 𝑥2 − 6𝑥 + 9 = 100

d) 𝑥2 − 4x + 4 = 36

𝑆 = {−3}

𝑆 = {9}

𝑆 = {−8, 2}

c) 4𝑥2 − 12x + 9 = 0
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Muitas vezes, não encontramos um trinômio quadrado perfeito em uma equação 
completa do 2º grau. Nesses casos, vamos usar a técnica de completar quadrados. 

Vamos resolver a equação do 2º grau abaixo, utilizando a técnica de completar quadrados.

𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟖 = 𝟎

▪ Resolvidas pelo método de completar quadrados.

𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 = − 𝟖

quadrado de x
2. 3. x

𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟗 = −𝟖 + 𝟗

quadrado de 3

Devemos somá-lo a 

ambos os membros,

para mantermos a 

igualdade! 

Somamos 9 para 

obter  um trinômio 

quadrado perfeito.

𝑥

𝑥 𝑥2

3

3

3𝑥

3𝑥 9

Como o terceiro termo do

trinômio é 9, um quadrado

de lado 3 completa a equação.

𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟗 = −𝟖 + 𝟗

𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟗 = 𝟏

• 𝑥2 representa a área do quadrado de lado 𝑥.

• 6𝑥 representa o dobro da área do retângulo de lados 3 e 𝑥.

3

3

Continua
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Vamos fatorar o trinômio:

𝑥2 + 6𝑥 + 9 = 1

(𝑥 + 3)2 = 1

 1(𝑥 + 3) =

(𝑥 + 3) = 1

𝑥 + 3 = +1 𝑥 + 3 = −1

𝑥 = 1 – 3
𝑥 = − 2

𝑥 = −1 − 3
𝑥 = − 4

− 2 é uma solução da equação. − 4 é a outra solução da equação.

Outros exemplos:

ou

Resolva as equações pelo método de completar quadrados:

𝑥2 + 12𝑥 − 13 = 0
𝑥2 + 12𝑥 = 13
𝑥2 + 12𝑥 + 36 = 13 + 36
(𝑥 + 6)2 = 49

(𝑥 + 6) =  49
(𝑥 + 6) =  7

𝑥2 − 8𝑥 + 40 = 0
𝑥2 − 8𝑥 = − 40
𝑥2 − 8𝑥 + 16 = − 40 + 16
(𝑥 − 4)2 = − 24

Neste caso, ∄ raiz real.

𝑥 + 6 = + 7 ou     𝑥 + 6 = − 7
𝑥 = 7 – 6 𝑥 = − 7 – 6
𝑥 = 1 𝑥 = − 13

𝑆 = { −13, 1}

1. Usando o método de completar quadrados, solucione as equações:              

a) 𝑦2 + 10 𝑦 + 16 = 0 b)  𝑥2 + 4𝑥 + 8 = 0

c) 𝑦2 + 10𝑦 − 39 = 0 d) 𝑥2 − 18𝑥 + 72 = 0

O lugar onde hoje funciona o Shopping Nova América (patrimônio cultural carioca),

acomodava a Companhia Nacional de Tecidos Nova América, no período de 1925 até

1991, que alavancou o desenvolvimento do bairro Del Castilho. A estrutura arquitetônica

foi preservada, trazendo um ambiente nostálgico com os tijolinhos e a chaminé da antiga

fábrica. Ainda tem a vantagem de sua localização bem perto do metrô de Del Castilho.

2.  A figura abaixo representa a loja de artigos infantis de Sílvia, com 27𝑚2,  localizada no 

Shopping Nova América, em Del  Castilho, Zona Norte do Rio de Janeiro. Quais são as 

dimensões da loja de Sílvia?

𝑥

𝑥 + 6

𝐴 = 27 𝑚2

Desenvolva as atividades no 

seu caderno!
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▪ Resolvidas pela fórmula de Bhaskara.

A fórmula de Bhaskara, ou fórmula geral, é válida para solucionar qualquer equação do 2.º

grau, completa ou incompleta, com o 1.º membro trinômio quadrado perfeito, ou não.

𝑥 =
−𝑏 ± 𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎

A expressão 𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄 é representada pela letra grega ∆ (delta), assim:

∆ = 𝑏2 − 4𝑎𝑐

Escrevemos a equação na forma

𝑎𝑥2 + b𝑥 + c = 0
( 𝑎, 𝑏 𝑒 𝑐 reais e 𝑎 ≠ 0).

Em seguida, substituímos os coeficientes 

𝒂, 𝒃 𝑒 𝒄 na fórmula e encontramos o valor da 

incógnita 𝒙. 

Vamos resolver algumas equações do 2º grau, utilizando essa fórmula:

▪ 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 + 𝟑 = 𝟎

𝑎 = 1
𝑏 = 4
𝑐 = 3

∆ = 𝑏2 − 4𝑎𝑐
∆ = 42 − 4.1.3
∆ = 16 − 12
∆= 4

𝑥 =
−𝑏 ± ∆

2𝑎
𝑥 =

−4 ± 4

2.1
𝑥 =

−4 ± 2

2

Vamos escrever, separadamente,  os dois números que são 

soluções (raízes) dessa equação:

𝑥 , =
−4 + 2

2
𝑥 , =

−2

2
= =  − 1

ou

𝑥 ,, =
−4 − 2

2
= 𝑥 ,, =

−6

2
=  − 3

S = {−3,−1}

Verificação:

( −1)2 + 4 . −1 + 3 = 0
+1 – 4 + 3 = 0

0 = 0  ( V )

( −3)2 + 4 . (−3) + 3 = 0
9 – 12 + 3 = 0

0 = 0 ( V )

−𝟑 e −𝟏 satisfazem a equação.

Ao substituirmos uma 

incógnita por um número 

negativo, devemos usar 

parênteses.



133

𝑥2 − 6𝑥 + 9 = 0a) c) 9𝑥2 − 12𝑥 + 4 = 0

b) 5𝑥2 + 3𝑥 + 5 = 0 d) 𝑦2 − 7𝑦 + 6 = 0

O valor de       é  chamado discriminante da equação do 2º grau.

▪ 𝒙𝟐 + 𝟖𝒙 + 𝟏𝟔 = 𝟎
a = 1
b = 8
c = 16

∆ = 𝑏2 − 4𝑎𝑐

∆ = ( −4)2−4 . 2 . 3

∆ = 𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄

∆ = 82 − 4 . 1 .16
∆ = 64 − 64
∆ = 0

𝑥 =
−𝑏 ± ∆

2𝑎
𝑥 =

−8 ± 0

2 . 1
𝑥 , = 𝑥 ,, =  

− 8

2
=  -4

S ={ -4, -4 }

▪ 𝟐𝒙𝟐 − 𝟒𝒙+ 𝟑 = 𝟎

a = 2
b = -4
c = 3

∆ = 𝑏2 − 4𝑎𝑐

∆ = 16 − 24

∆ = −8

Atenção! O valor de ∆  0, portanto, não 
há raízes reais que satisfaçam a equação.

S = 

Discriminante de uma equação do 2º grau

O valor de ∆ determina

quantas raízes reais 

a equação possui.

𝑎𝑥² + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0

Lembre-se: 𝑎, 𝑏 𝑒 𝑐 reais e 𝑎 ≠ 0.

Se ∆ > 𝟎, a equação tem 2 raízes reais distintas (diferentes).

Se ∆ = 𝟎, a equação tem 2 raízes reais e iguais, isto é, 1 única raiz real.

Se ∆ < 𝟎, a equação não tem raízes reais, ou seja, 0 raízes reais.

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

1. Solucione as equações do 2º grau, usando a fórmula geral:

2. Calcule o discriminante (∆), e determine quantas raízes reais cada uma das equações 

abaixo possui:

a) 𝑥2 + 𝑥 + 4 = 0 b)  4𝑥2 − 2𝑥 − 3 = 0

c) 𝑥2 − 2𝑥 − 6 = 0 d) 4𝑥2 − 4𝑥 + 1 = 0

Desenvolva as atividades em 

seu caderno!
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Soma e produto das raízes de uma equação do 2º grau

𝑥′ =
−𝑏+ ∆

2𝑎

e

𝑥′′ =
−𝑏− ∆

2𝑎

Pela fórmula geral, as raízes de uma equação do 2º grau são:

Então,  𝒙’ + 𝒙” =
−𝒃

𝒂
= −

𝒃

𝒂
𝒙’ . 𝒙” =

𝒄

𝒂

Exemplo:

Determine a soma (𝑺) e o produto (𝑷) das raízes da equação 𝟐𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟏𝟐 = 𝟎, sem 

resolvê-la.

𝑎 = 2
𝑏 = −10
𝑐 = 12

𝑺 = 𝒙’ + 𝒙”

𝑺 = −
𝒃

𝒂
= −

( −𝟏𝟎)

𝟐
= − (−𝟓) = 𝟓

𝑷 = 𝒙’ . 𝒙”

𝑷 =
𝒄

𝒂
=

𝟏𝟐

𝟐
= 𝟔

1. Sem resolver as equações, determine a soma (S) e o produto (P) de suas raízes:

a)  3𝑥2 − 6𝑥 + 1 = 0 b) 5𝑥2 +15𝑥 − 20 = 0 c)  𝑦2 − 6𝑦 − 9 = 0

d) 5𝑦2 + 5 2 𝑦 + 4 = 0 e) 𝑚2 + 5𝑚 = 0 f) 𝑥2 − 10 = 0

2. Considere a equação 3𝑥2 − 5𝑥 + 2 = 0. Faça o que se pede, sendo S (soma das raízes)

e P (produto das raízes):

a) 𝑆 b) 𝑃 c) 𝑆 . 𝑃 d) 𝑆² ∶ 𝑃
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• Componha as equações do 2º grau, cujas raízes são:

a) −2 𝑒 7
𝑆 = (−2) + 7 = 5
𝑃 = (−2) . 7 = −14

• Calcule mentalmente:

Quais são as raízes da equação 𝑥2 − 3𝑥 − 4 = 0 ?

Como 𝑎 = 1, temos 𝑆 = 3 e 𝑃 = − 4

Resolvendo a equação 𝑥2 − 5𝑥 + 4 = 0, obtemos as raízes 𝑥’ = 1 e 𝑥” = 4
Observe que:

𝒙’ + 𝒙” = 1 + 4 = 5 e     𝒙’ . 𝒙” = 1 . 4 = 4

Composição de uma equação do 2º grau, conhecendo suas raízes

Considerando a equação do 2º grau que possua  raízes reais, temos:

𝑆 = −
𝑏

𝑎

𝑃 =
𝑐

𝑎

Se 𝑎 = 1, temos:

𝒙𝟐 − 𝑺𝒙 + 𝑷 = 𝟎

Exemplos:

𝑺 = 5 𝑷 = 4

𝑥2 − Sx + P = 0
𝑥2 − (+5)𝑥 + −14 = 0

𝑥2 − 5𝑥 − 14 = 0

𝑏) 4 𝑒 7
𝑆 = 4 + 7 = 11
𝑃 = 4 . 7 = 28

𝑥2 − S𝑥 + P = 0
𝑥2 − (+11)𝑥 + +28 = 0

𝑥2 − 11𝑥 + 28 = 0

Preciso de dois números, 

cuja soma vale 3 e produto 

vale – 4.
Os dois números são −1 e 4, pois:

−1 + 4 = 3
e

(−1) . 4 = −4

As raízes da equação  𝑥2 − 3𝑥 − 4 = 0 são  −1 𝑒 4.
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Vamos rever as noções de probabilidade que estudamos 

no bimestre anterior.

1. Numa urna, foram colocadas 7 bolas brancas, 5 bolas azuis, 3 bolas vermelhas e 1 bola 

amarela. Sabendo que as bolas diferem apenas pelas cores, determine:

a) o total de bolas na urna: ________

b) a probabilidade de sortear uma bola amarela: ____________

c) a probabilidade de sortear uma azul: ____________

d) a probabilidade de sortear uma bola não branca: ____________

e) a probabilidade de sortear uma bola verde: ____________

f) a probabilidade de sortear uma bola não preta: ____________

g) se sortear uma bola branca primeiro, a probabilidade de, num segundo sorteio, retirar uma 

bola vermelha, sem repor a bola branca: __________________

h) se sortear uma bola azul primeiro, a probabilidade de, num segundo sorteio, retirar uma 

outra bola azul, sem repor a bola retirada: __________________

i) se sortear uma bola vermelha primeiro, a probabilidade de, num segundo sorteio, retirar 

uma  bola azul, repondo a 1ª bola retirada: ___________

2. Os 29 alunos do 5º ano de uma escola foram numerados de 1 a 29, para participar de uma 

gincana. Será escolhido um aluno, ao acaso, para participar de uma atividade.

a) Qual é o mais provável de ser escolhido, o de número par ou o de número ímpar?______.

b) Qual a probabilidade de ser escolhido um aluno de número múltiplo de 3? ____________.

c) Qual a probabilidade de ser escolhido um aluno de número múltiplo de 10? ___________.

d) Qual a probabilidade de ser escolhido um aluno de número múltiplo de 5? ____________.

e) Qual a probabilidade de ser escolhido um aluno de número não múltiplo de 5? _________.
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Ana e Ivan estão brincando. Estão jogando um dado de seis faces e uma moeda.

Vou tirar 3 no dado e cara 

na moeda!
Vou tirar um múltiplo de 

3 no dado e coroa na 

moeda!

a) Quantas possibilidades de resultados diferentes podemos obter, ao jogar um dado? 

________.

b) Quantas possibilidades de resultados diferentes podemos obter, ao jogar uma moeda? 

________.

c) Qual a probabilidade de Ana tirar 3 no dado? ___________.

d) Qual a probabilidade de Ana conseguir cara ao jogar a moeda? ___________.

e) Qual a probabilidade de Ivan tirar um múltiplo de 3 no jogo de dado? _____________.

f) Qual a probabilidade de Ivan obter coroa, ao jogar a moeda? ______________.

g) Quantos resultados, ao todo, podem ocorrer ao lançarmos, simultaneamente, um dado e 

uma moeda? _________________.

EVENTOS INDEPENDENTES

Observe! O fato de sair cara ou coroa na moeda não interfere no 

resultado do jogo de dado. Dizemos que são eventos

independentes.

h) Qual a probabilidade de ocorrer o palpite de Ana? ___________.

i) Qual a probabilidade de ocorrer o resultado esperado por Ivan? ____________.

Quando os eventos são independentes, para determinar a probabilidade de ocorrência,

basta multiplicar as probabilidades de cada um deles. Vamos refazer as letras (h) e (i).

h) 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 3 𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜 =
1

6

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑒𝑑𝑎 =
1

2

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

6
.
1

2
=

1

12

i) 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒 3 𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜 =
2

6

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑎 𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑒𝑑𝑎 =
1

2

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 =
2

6
.
1

2
=

2

12
=
1

6
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Numa urna, há 5 fichas azuis, 3 fichas vermelhas e 2 fichas amarelas; todas do mesmo 

tamanho e formato.

a) Se sortearmos uma ficha ao acaso, qual a probabilidade de sair uma ficha vermelha? __.

b) Caso seja sorteada uma ficha vermelha, faremos um segundo sorteio. Qual a 

probabilidade de ocorrer outra ficha vermelha, sem repor a ficha sorteada? _________.

c) Antes do sorteio, qual a probabilidade de ocorrer duas fichas vermelhas?_____.

Na letra (c), note que na probabilidade de ocorrer o evento, o 2.º sorteio 

depende do evento do 1.º sorteio. Chamamos de evento dependente.

Importante ressaltar que a probabilidade do evento tem que ser diferente 

de zero.

Quando dois eventos, 𝑨 e 𝑩 são dependentes, para determinar a probabilidade de 

ocorrência, basta multiplicar a probabilidade do evento 𝑨 e a probabilidade do evento B, 

sabendo que o evento A já aconteceu. 

1. Num jogo de 2 dados, Pedro pretende que, no primeiro dado, saia o número 5 e no 

segundo dado, saia um múltiplo de 2. Responda:

a) Os eventos são dependentes ou independentes? ________________

b) Qual a probabilidade de ocorrer o que Pedro deseja? ________________

2. Numa urna, há cartões numerados de 1 a 30, todos do mesmo tamanho e formato. Ana  

realizará dois sorteios sucessivos, sem reposição, e pretende retirar dois múltiplos de 3.

a) Os eventos são dependentes ou independentes? __________________ 

b) Qual a probabilidade de ocorrer o que Ana deseja? ________________________

EVENTOS DEPENDENTES

c) 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒, 𝑛𝑜 1° 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑜, 𝑠𝑎𝑖𝑟 𝑢𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑎 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝐴 =
3

10

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒, 𝑛𝑜 2° 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑜, 𝑠𝑎𝑖𝑟 𝑢𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑎, 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑏é𝑚 𝑠𝑎𝑖𝑢 𝑢𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎

𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑎 𝑛𝑜 1° 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵, 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴 𝑗á 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑐𝑒𝑢 =
2

9

𝐿𝑜𝑔𝑜, 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 é 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟:

3

10
.
2

9
=

6

90
≅ 0,066… ≅ 6,7%
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3. Ao lançar uma mesma moeda 2 vezes para o alto e indicando C para face cara, e K para a 

face coroa, determine:

a) todos os possíveis resultados. _______________________________

b) se o fato de ocorrer cara ou coroa no primeiro lançamento, influi no resultado do segundo 

lançamento. ____________________________________________________________

c) a probabilidade  de ocorrer (c, k). ___________________________

d) a probabilidade dos dois lançamentos serem caras. _________________________

4. Numa fábrica, foram produzidas 70 peças boas e 30 com defeito. Se você pegar duas 

dessas peças, sem reposição, determine:

a) a probabilidade de a primeira ser defeituosa e a segunda também. _________________

b) a probabilidade de a primeira ser boa e a segunda defeituosa. _____________________

c) a probabilidade de a primeira ser boa e a segunda também. ______________________

d) a probabilidade de a primeira ser defeituosa e a segunda boa. ____________________

5. Numa caixa, foram colocados 5 pares de sapatos diferentes, todos misturados. Se 

primeiro for retirado, ao acaso, um pé de sapato e depois for retirado outro pé de sapato.

a) Qual a probabilidade de serem retirados dois pés de sapato?___________

b) Qual a probabilidade do segundo sapato ser par do primeiro, sem reposição? _______

c) Qual a probabilidade, em duas retiradas sem reposição, de ocorrer dois pés do mesmo 

par? _________________________.

d) Qual a probabilidade, em duas retiradas sem reposição, de ocorrer dois pés de sapatos 

diferentes? ____________________.

Na situação da letra (d), é muito trabalhoso calcular a probabilidade da retirada de dois

pés de sapatos diferentes. Sendo assim, calcule a probabilidade de sair o que não

desejamos (retirar pés de sapatos iguais) e subtraímos da probabilidade total, ou seja, de
1 ou 100%.
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ANÁLISE DE INFORMAÇÕES

a) Que tema  o gráfico aborda? _____________________________________________________

b) Qual a fonte de informação? _____________________________________________________

c) Que região teve maior índice de mortalidade infantil em  2013? _________________________

d) Que região teve menor índice de mortalidade infantil em  2013? _________________________

e) Estão faltando informações nesse gráfico? __________________________________________
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Vejamos, agora, o gráfico de barras a seguir:

a) Podemos afirmar que a turma B teve o maior percentual de alunos com alto desempenho?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) Se a escola B tiver avaliado 120 alunos e a escola D tiver avaliado 90 alunos, qual das

duas teve o maior percentual de bom desempenho?

___________________________________________________________________________
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1. Qual é a medida da diagonal de um 

quadrado de lado 5 𝑚? Esse número é 

racional ou irracional?

2. Douglas está soltando pipa. 

O comprimento da linha é 5 𝑚 e a pipa está a 

3 𝑚 de altura. Qual é a distância de Douglas 

até a projeção ortogonal da pipa no solo?

5 𝑚

5𝑚D

5 𝑚 3𝑚

𝑥

3. Calcule o valor da diagonal do retângulo 

abaixo, representada por 𝒚:

4. Um triângulo equilátero tem 24𝑐 𝑚 de 

perímetro. 

a) Qual é a medida do lado desse

triângulo?

b)  Qual é a medida de sua altura? 

5. Em um sorteio de um número natural de 

1 a 25, qual é a probabilidade de:

a) O número sorteado ser par? 

b) O número sorteado ser maior que 25? 

c) O número sorteado ser múltiplo de 6? 

𝒚 4 𝑐𝑚

12 𝑐𝑚
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6. Verifique e responda:

8. Dorinha pensou em um número inteiro e realizou algumas operações:

 elevou o número ao quadrado;

. multiplicou o resultado por dois;

 subtraiu o quádruplo do próprio número.

Em que número Dorinha pensou? 

9. (Saresp-2007) Quais são as raízes da equação 𝑥² + 10𝑥 + 16 = 0?

(A) 2 e 8

(B) -2 e -8

(C) 5 e -5

(D) -16 e – 4

10. (Saresp-2007) A área de um tapete retangular cujo comprimento tem 3 𝑚 a mais que a 

largura é 10 𝑚². Sua largura mede, em metros:
(A) 4.          (B) 3.          (C) 2.          (D) 1.          

a) 2 é solução da equação 

𝑥𝟐 − 5𝑥 + 6 = 0?  

b) Existe raiz real  para a equação 

𝑚𝟐 + 1 = 0? 

7.  Quais destes números abaixo são raízes da equação  𝑦2 − 7𝑦 + 12 = 0 ?

-2

2 4
-3

3

Como resultado 

encontrei o zero!

𝑥 + 3

𝑥
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Na fotografia, há a estátua do Cristo Redentor,

que é feita de concreto e pedra-sabão; há também as

águas da Baia da Guanabara, as rochas do Pão de

Açúcar e do Corcovado, a vegetação do Parque

Nacional da Tijuca e alguns prédios e casas, que são

exemplos de matéria. Aqui não é possível ver, mas

existe outra forma de matéria que, com certeza, está

ao redor do Cristo, da água e das montanhas.

A MATÉRIA ESTÁ EM TODO LUGAR
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1- Você sabe qual é? 

____________________________________

Observe a sala de aula. Existem objetos

que você pode pegar: um lápis, um estojo, um

caderno entre outros. Se você olhar pela

janela, verá o céu, o Sol etc. Além das formas

de matéria que você pode pegar ou ver,

existem outras que você pode sentir, como o

vento, que é o ar em movimento. Esses

também são exemplos de matéria.

Matéria é tudo que tem massa e volume ocupando, assim, um lugar no espaço.

Em quais formas a matéria pode ser encontrada? A matéria pode se apresentar de formas ou 

estados físicos diferentes, são eles: SÓLIDO, LÍQUIDO OU GASOSO 

2- Observe as imagens ao lado, leia a manchete abaixo e identifique

as diferentes formas que a água se apresentou no dia 25/02/2019.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

G1/ Alerta Rio - Após calor recorde, no qual a sensação térmica

chegou a 53 °C, em Santa Cruz, na Zona Oeste, Rio tem temporal

e chuva de granizo.
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Este ano, 2020, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida pela UNESCO como a Capital

Mundial da Arquitetura. Ela reunirá, em julho, profissionais de diversas áreas para discutir o futuro

das metrópoles, sua sustentabilidade e seu papel no desenvolvimento humano.

Tudo aquilo que tem existência física é 
matéria. E. M. (02.04.019) MINAS GERAIS
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1- Que estados físicos da água podem ser observados quando o

Vulcão Villarrica, no Chile, entra em erupção?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA 

Toda matéria é formada por partículas menores (átomos, íons e moléculas) que interagem

entre si, dando à matéria certas características. Uma delas é a propriedade chamada estado

físico da matéria.

Estado sólido – grande força de atração entre as

partículas. Esse fator faz com que a matéria

encontrada nessa fase, tenha forma e volume bem

definidos como nas rochas e a neve sobre as

montanhas.

Estado gasoso – muito pouca força de atração

entre as partículas. Dessa forma, a matéria que

se encontra nesse estado não possui forma

nem volume definido.

Estado líquido – pouca força de atração

entre as partículas, sendo assim, a matéria

nesse estado tem volume definido, mas

forma variável.

Se olharmos ao nosso redor, vamos perceber que a matéria,

à temperatura ambiente, apresenta três estados físicos: sólido,

líquido e gasoso.

SÓLIDO 
Neve
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LÍQUIDO
Rios e lagos

GASOSO
Vapor do 
chuveiro

VULCÃO VILLARRICA NO CHILE 
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Fase da matéria é a forma física em que os corpos se apresentam. Cada

fase da matéria apresenta características próprias de forma e volume,
isto é, a quantidade de espaço que ela ocupa.

2- Considere as seguintes propriedades de 3 substâncias quando colocada dentro de um recipiente:

Substância A: move-se sempre para o fundo;

Substância B: espalha-se por todo o espaço disponível;

Substância C: move-se sempre para o fundo, espalhando-se e cobrindo-o.

Os estados físicos das substâncias A, B e C são, respectivamente:

(A) líquido, sólido e gasoso.       (B) gasoso, sólido e líquido. 

(C) sólido, gasoso e líquido.       (D) sólido, líquido e gasoso.
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(a)______________________________________________________________________

(b)______________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________

A matéria que está à nossa volta apresenta-se em diferentes estados físicos. Veja o caso da

água: na nossa cozinha, podemos achá-la na forma sólida (gelo), na forma líquida (saindo da

torneira) e na forma de vapor (como a “fumacinha” que sai da chaleira).

Mas, o que faz com que a matéria se apresente em diferentes estados físicos?

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA 

O estado físico em que uma substância se encontra depende do espaço existente entre suas

moléculas, ou seja, da maior ou menor agregação dessas partículas. Assim, os estados físicos

também podem ser chamados de estados ou fases de agregação.

Observe a imagem ao lado e escreva o nome

da matéria que pode ser encontrada nos três

estados físicos. ______________________.

2- A mesma matéria pode apresentar-se em

diferentes estados físicos na natureza, como

mostra a imagem.

Escreva o nome que a matéria recebe nos

itens da imagem, a organização de suas

partículas e seus estados físicos, indicados

nas ilustrações.

A água forma o líquido dos lagos, rios e mares, o vapor sobe dos solos, lagos e oceanos 

aquecidos pelo Sol e o gelo cobre as altas montanhas. 

A mesma matéria pode ser encontrada, em condições naturais, nos três estados físicos

básicos: sólido, líquido e gasoso.
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1- Podemos diferenciar um estado físico de outro pela organização de suas partículas em nível de

pequeníssimas dimensões, denominado constituição submicroscópica.

O que diferencia um 

estado físico de 

outro é a 

organização de 

suas partículas, se 

elas estão mais 

próximas umas às 

outras ou mais 

afastadas, isto é, se 

estão mais 

agregadas ou 

menos agregadas. 
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3- Leia o texto ao lado e responda qual dos

recipientes abaixo mais se assemelha,

comparativamente, ao estado físico da

matéria no Sol? Justifique a sua escolha.

___________________________________

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(b)___________ (c) ____________

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA – ESTADO DE AGREGAÇÃO DAS PARTÍCULAS 
O estado físico ou estado de agregação das partículas é a propriedade que representa a

organização macroscópica da matéria, isto é, aquela que pode ser vista a olho nu e está

relacionada à agitação das partículas submicroscópicas que a constituem.

A agitação das partículas interfere no estado físico da matéria, pois quanto maior a agitação

das partículas, mais afastadas umas das outras elas se encontrarão.

1- Leia o texto acima e escreva o estado físico

correspondente às figuras abaixo:

(a) _____________
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Uma proposta excêntrica para suprir de água os países do Oriente Médio consistiria em

rebocar icebergs até a costa desses países. Que problemas práticos você observa com essa

ideia? É possível relacionar o aquecimento global com o aumento no número de icebergs

observados?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2- Leia o texto e responda:

Os icebergs são grandes blocos de gelo que se desprendem das

regiões polares e passam a se deslocar pelos oceanos. Um deles causou o

naufrágio do transatlântico Titanic, retratado no cinema.

O Sol é constituído por matéria na forma gasosa e
de plasma, pois as estrelas, por serem gases a
temperaturas muito altas, tem suas partículas muito
energizadas, formando o 4.º estado da matéria – o
plasma. A melhor maneira de entendê-lo é
acompanhar esta sequência química: quando se
aquece um sólido, ele vira líquido; quando se
esquenta esse líquido, ele vira gás; quando o gás é
aquecido, vira plasma. Em cada uma dessas
passagens, a matéria ganha energia e o quarto estado
é o mais energizado de todos.

No nosso planeta, é possível encontrar matéria
em plasma, mesmo que muito abaixo das
temperaturas em que se encontram as estrelas: as
lâmpadas fluorescentes, os letreiros e as televisões
de plasma. Nesses aparelhos, um gás nobre,
geralmente argônio, neônio ou xenônio, é injetado
entre dois painéis de vidro e submetido a uma
corrente elétrica que causa o brilho em vermelho,
verde e azul que, ao serem combinados, geram as
cores específicas desejadas.

O calor é a energia térmica

que determina o grau de agitação

das partículas. Ao ser alterado, ele

interfere no estado físico da

matéria, pois quanto mais calor

essa substância (matéria) ganhar,

maior será a agitação de suas

partículas e mais afastadas umas

das outras elas se encontrarão e
vice-versa.

Texto adaptado de www.infoescola.com/fisica/plasma/
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(Texto adaptado de https://www.infoescola.com/quimica/estados-fisicos-da-materia/)

www.ciencias.seed.pr.gov.br/
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Sol e estrelas – 4.º estado físico da matéria
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É possível modificar o estado

físico de um corpo alterando-se

a velocidade e a distância das

partículas que o formam, por
meio da transferência de calor.

Fusão – passagem do 

estado sólido para o líquido.

Vaporização – passagem do 

estado líquido para o gasoso.

Solidificação – passagem do 

líquido para o sólido.

Condensação – passagem do

estado gasoso para o líquido.

Sublimação – passagem do 

estado sólido para o gasoso.

Vaporização – pode ocorrer 

de três maneiras: 

Evaporação – lenta e na 

temperatura ambiente. Ex.: 

roupa secando no varal.

Calefação – brusca. Ex.: pingar 

gotas de água em uma chapa 

bem quente. 

Ebulição – rápida com 

formação de bolhas. Ex.: ferver 

água para cozinhar.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Se você mexer em óleo quente com uma colher de plástico, ela pode derreter. O

plástico é um sólido, e assim permanecerá enquanto for mantido sob temperatura e

pressão determinadas. Do mesmo modo, se você colocar suco de laranja (um líquido)

no congelador, ele se tornará sólido, como nos picolés. Mesmo a rocha mais dura

derrete quando submetida às altas temperaturas e pressão sob a crosta da Terra.

OS ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA E SUAS TRANFORMAÇÕES

A temperatura do gelo que está no congelador é de 2 ºC negativos. Essa

temperatura é suficiente para fazer a água que forma a umidade natural da mão

congelar por alguns segundos. Nesse momento, tanto as moléculas dessa umidade,

como as do gelo, ficam mais próximas. Isso cria a adesão, pois o “Princípio da Cola”

é justamente a aproximação de moléculas.

Por que quando eu retiro uma pedra de gelo do congelador, ela cola na minha mão?
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1- Leia o texto acima e responda:

a) O que acontecerá com as sua mãos se você segurar cubos

de gelo do freezer, que ficam a cerca de – 20 ºC?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

b) Que mudanças de estado físico da matéria podem ser

observadas no texto acima.

___________________________________________________

___________________________________________________

Enquanto o aumento da temperatura faz com que as

moléculas afastem-se, o aumento da pressão faz com que elas

fiquem mais próximas umas das outras.

Um exemplo é a solubilidade do gás dióxido de carbono

(CO2), usado nos refrigerantes. No momento da fabricação, uma

pressão muito grande e temperaturas baixas são aplicadas para

que o gás passe para o estado líquido. Quando abrimos a tampa

do refrigerante, o gás sai mais rapidamente porque diminuímos

a pressão. Além disso, quanto maior estiver a temperatura,

também maior será a velocidade de saída do gás.
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2 - Leia o texto acima e observe as imagens abaixo:

Temos duas latas de refrigerante. Uma gelada (1) e outra à

temperatura ambiente de 30 ºC (2). Em qual delas haverá maior

formação de espuma? Por quê?

As mudanças do estado físico da matéria dependem, principalmente, de duas grandezas físicas: 

TEMPERATURA e PRESSÃO.

(Texto adaptado de manualdaquimica.com.br/)
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A força de atração, entre a mão e o gelo, acaba segundos depois, quando o calor da mão

derrete o gelo. Adaptado da Revista Mundo Estranho, 2011
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A temperatura e a pressão atuam de formas contrárias
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1- Em relação à tirinha ao lado:

a) Que grandeza física é citada?

____________________________

b) Que unidades de medida são 

mencionadas?

_____________________________

_____________________________

c) As unidades de medida

mencionadas na tirinha estão dentro

do Sistema Internacional (SI) de

Unidades? Por quê?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

A MATÉRIA PODE SER MEDIDA – DO MACRO AO NANO 

As pessoas, com o avanço do comércio e das técnicas de produção, já haviam tido a
necessidade de realizar medições, mas foi Galileu que trouxe a real importância das medições
para a Ciência.

O muito pequeno (nano), o muito grande (macro), o que podemos ver, o

invisível; as partículas que compõem a matéria, a interação entre elas... Em suma:

como medir a matéria e seus aspectos ainda a serem descobertos pelos avanços

tecnológicos que movem a humanidade?

A matéria e a energia podem ser avaliadas

quantitativamente, isto é, podem ser medidas. Tudo o que

podemos medir é considerado uma grandeza física.

Observe os exemplos: distância é uma grandeza; saudade,

não. Tempo é uma grandeza física; felicidade, não.

Grandeza é o que se pode medir. Exemplos:

tempo, distância, velocidade, temperatura. Unidade

de medida é o padrão que se utiliza para fazer uma

medição. Exemplos: quilograma, metro, litro.

O funcionamento do comércio e da comunicação científica dependem

de comparações e, para fazê-las, é preciso ter um ponto de referência. A

primeira referência utilizada foi o próprio corpo e era escolhida de acordo

com o tamanho do que seria medido. Foi assim que surgiram muitas

medidas, como o pé, o palmo, a polegada, a jarda (tomando por base o

comprimento de um braço estendido) e a braça (os dois braços

estendidos). Texto adaptado de canalkids.com.br/cultura/matematica/medidas.htm
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GRANDEZAS FÍSICAS

VOLUME

COMPRIMENTO

MASSA

GLOSSÁRIO: onça – unidade de medida inglesa de massa. Cada onça 

equivale a 28,350 gramas.
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No Brasil, o sistema de unidade
oficial é o Sistema Internacional de
Unidades (SI), que utiliza metro (m) para
comprimento, quilo (kg) para massa,
metro cúbico (m3) para volume.

(Adaptado de grafite-ciencia.cbpf.br/arte/do-nano-ao-macro.html)

O prefixo nano significa “anão”, ou seja, algo muito pequeno. Em termos de dimensão, um

nanômetro (nm) é um metro dividido por um bilhão, ou seja, 1 nm é igual a 10-9 m. Para se ter uma ideia

deste tamanho, é só pensar que o diâmetro de um fio de cabelo é da ordem de 80 000 nm. Uma célula

sanguínea de glóbulo vermelho tem aproximadamente 7 000 nm de largura.

Ora, o que é medir? Quando medimos, o que realmente estamos fazendo? Medir é comparar

com padrões já estabelecidos. Quais são as coisas que podem ser medidas?

c
a
n
a
lk

id
s
.c

o
m

.b
r/



151

2- Escreva dois exemplos de transformações da matéria que você observa, no seu caminho para

escola.

________________________________________________________________________________

As substâncias possuem algumas propriedades que podem ser

comuns a outras substâncias ou que podem diferenciá-las. Por exemplo:

nas embalagens das compras de mês da sua família há diversos

produtos, com a indicação de certas medidas.

Esses números aparecem de várias formas diferentes, variam com 

o tipo de produto: 

As PROPRIEDADES GERAIS podem se repetir em substâncias diferentes. Não são exclusivas 

de um único material.

PROPRIEDADES GERAIS DA MATÉRIA

im
g.

vi
xd

at
a.

io
/p

d
/j

p
g-

la
rg

e/
p

t/
si

te
s/

d
ef

au
lt

/f
ile

s/
m

/m
er

ca
d

o
-c

o
m

p
ra

s-
m

es
-0

7
1

9
-1

4
0

0
x8

0
0

.jp
g

Algumas propriedades estão presentes em todas as substâncias e são denominadas

propriedades gerais da matéria. Nos exemplos dos alimentos do texto acima, todos possuem

massa e volume (propriedades gerais da matéria).

Divisibilidade - caracteriza 

o fato de a matéria poder ser 

dividida em diversas partes.

Massa - É a medida da 

quantidade de matéria. O 

instrumento utilizado para 

medi-la é a balança.

Volume ou extensão 

- Todos os corpos 

ocupam lugar no 

espaço. 

Inércia - A matéria conserva 

seu estado de repouso ou de 

movimento, a menos que uma 

força atue sobre ela. 

Impenetrabilidade - Dois corpos não ocupam, ao mesmo 

tempo, um mesmo lugar no espaço. 

Compressibilidade - Os corpos 

possuem a propriedade de poder 

diminuir de tamanho, sob a ação de 

forças externas. 

Elasticidade - Os corpos 

possuem a propriedade 

de voltar à forma e 

volume originais, cessada 

a causa que os deformou. 

1.Massa (  ) Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo.

2. Extensão (  ) Possibilidade de divisão em partesmenores.

3. Impenetrabilidade (  ) Medida da inércia e da quantidade dematéria.

4. Compressibilidade (  ) Diminuição do volume, sob a ação de uma força.

5. Elasticidade (  ) Retorno ao volume e à forma inicial, quandocessa a compressão.

6. Divisibilidade (  ) A matéria ocupa lugar no espaço.

1- Associecorretamente as colunas:

(Texto adaptado de Ciências. Matéria e Energia. 9.º Ano)

• suco de frutas- 1 ℓ

• molho de tomate- 100 mℓ

• pacote de biscoito- 200 g

• saco de arroz- 5 kg

PROPRIEDADES QUÍMICAS- São responsáveis pelos tipos de

transformação que cada matéria é capaz de sofrer. Relacionam-se à maneira

de reagir de cada substância. Exemplos: uma barra de ferro que fica à chuva,

acabando por enferrujar/corroer e a combustão do etanol (álcool). Além disso,

coisas rotineiras podem ser usadas como exemplo: a fruta amadurecendo.
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PROPRIEDADES ESPECÍFICAS DA MATÉRIA
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PROPRIEDADES FÍSICAS- São valores obtidos, experimentalmente, para o comportamento de

uma matéria específica. Quando submetidas a determinadas condições de pressão e

temperatura, elas não alteram a identidade nem a composição das substâncias.

(proenc.iq.unesp.br)

• Cor: a matéria pode ser colorida ou incolor. Propriedade

percebida pela visão.

• Brilho: capacidade de uma substância refletir luz. Essa

capacidade é que determina o seu brilho. Percebemos o

brilho por meio da visão.

• Sabor: uma substância pode ser insípida (sem sabor) ou

sápida (com sabor). Essa propriedade é percebida por meio

do paladar.

• Odor: a matéria pode ser

inodora (sem cheiro) ou odorífera

(com cheiro). Essa propriedade é

percebida por meio do olfato.

• Forma: a matéria pode possuir

vários formatos. Essa

propriedade pode ser percebida

por meio do tato.

1- O amargor, o aroma e a doçura do café que podem ser sentidas pelo

consumidor. As propriedades organolépticas mencionadas na frase são

___________________________________________________________.
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Calor específico - A água possui alto calor específico, isto é, grande

capacidade de absorver e conservar calor sem que haja alteração no seu

estado físico. Calor específico da água: 1 cal/g °C

Densidade - É a relação entre a massa (m) e o volume (v) que a massa

ocupa, em um determinado espaço. A DENSIDADE é obtida dividindo-se a

massa pelo volume:

A massa é medida em gramas (g) e o volume, em centímetros cúbicos (cm³).

Desse modo, a unidade de densidade é g/cm3.

Densidade da água: 1 g/cm3

Condutibilidade – Propriedade que permitem a condução de calor ou

eletricidade.

Bons condutores de calor – Materiais que, facilmente, transferem calor:

alumínio, ouro, prata, ferro etc. Ex.: panela de ferro e colher de alumínio.

Maus condutores de calor – São os isolantes térmicos, aqueles que não

transferem calor com facilidade: amianto, madeira, borracha etc. Ex.: colher de

madeira.

Algumas propriedades físicas são: calor específico, densidade, condutibilidade, ponto de fusão 

e ponto de ebulição.

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS- São propriedades que impressionam pelo menos um dos 

nossos sentidos corporais.

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS DA MATÉRIA
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Coloque três colheres (madeira, plástico e metal) em um recipiente com água 

quente. Espere 15 segundos. Que colher terá o cabo mais quente? Por quê? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. 
Toda experimentação deve contar com a participação do 
seu Professor e da sua Professora ou de um outro adulto
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a) Podemos afirmar que em Brasília a pressão atmosférica é _______________________

(maior/menor) do que na cidade do Rio de Janeiro e, assim, o ponto de ebulição da água será

________________ (maior/menor).

b) Na cidade do Rio de Janeiro, que está no nível do mar, o ponto de ebulição da água é

_______________ (maior/menor) do que em Brasília. Isto é, a temperatura é igual a

_______________ (0 ºC /100 ºC).

Ponto de Fusão (P.F.) é a temperatura em que uma substância (matéria) passa do estado sólido

para o estado líquido, e Ponto de Ebulição (P.E.) é a temperatura em que uma substância (matéria)

líquida passa para o estado gasoso, à determinada pressão.

1- Analise os seguintes dados da tabela, relativos às substâncias A, B e C:

Considerando os estados físicos da

matéria (sólido, líquido e gasoso),

indique o estado físico de cada

substância a 25 ºC (temperatura

ambiente).
A = _____________ B = ___________ C = __________

Propriedades A B C

Ponto de Fusão (P.F.) - 10 °C 150 °C - 50 °C

Ponto de Ebulição (P.E.) 50 °C 800 °C 10 °C

O PONTO DE FUSÃO de uma substância, em uma determinada pressão, é um valor constante,

fator característico de uma substância pura. Por isso, a determinação do P.F. constitui um dos

métodos pelo qual pode-se calcular o grau de pureza da substância.

3- Escreva uma substância que possua, a uma determinada pressão, ponto de fusão constante.

________________________________________________________________________________

2- Se fervermos a água em Brasília, o valor da temperatura de ebulição será

um pouco menor, aproximadamente igual a 98,3 ºC. Isso ocorre porque

Brasília possui uma altitude acima do nível do mar.

infoescola.com/fisico-quimica/pontos-de-fusao-e-ebulicao/

PONTO DE FUSÃO E PONTO DE EBULIÇÃO 

O P.F. do ferro é 1 535 ºC e

P.E. igual a 3 000 °C.
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O valor da pressão 

atmosférica padrão, 

ao nível do mar, 

onde a altitude é 

igual a zero, é de 

760 mmHg 

(milímetros de 

mercúrio) ou 1 atm

(atmosfera).

A pressão é como uma “força” agindo sobre um líquido, impedindo que ele vire vapor. No nível do

mar (P.A. igual a 1 atm), a água “ferve” a 100 °C, como vimos no texto acima. Em lugares mais altos,

como a pressão do ar é menor, ela ferve a uma menor temperatura. Uma diminuição na pressão faz

com que o ponto de ebulição de uma determinada substância seja menor, ou seja, a substância

ferverá em uma menor temperatura.
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Por exemplo, a água pura, isto é, aquela em que não há nenhuma substâncias dissolvida nela,

passa do estado sólido para o estado líquido, sob pressão de 1 atm, à temperatura de 0 ºC e do estado
liquido para o estado gasoso, à 100 ºC.

O Ponto de Fusão (P.F.) da água

pura é 0 ºC e o Ponto de Ebulição

(P.E.) da água pura é 100 ºC.

O PONTO DE FUSÃO e o PONTO DE EBULIÇÃO dependem da pressão exercida sobre a matéria.
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

1- Que mudança de estado físico aconteceu em cada situação descrita:

a) O derretimento de um pedaço de chumbo, quando aquecido. 

__________________________________________________________________________________

b) Quando esfria, a parafina derretida da vela endurece novamente.

__________________________________________________________________________________

c) A roupa foi enxaguada, torcida e pendurada no varal, estando seca após algumas horas. 

__________________________________________________________________________________

2 – Um cão farejador consegue encontrar uma substância procurada. Que tipo de propriedade da 

matéria foi utilizada pelo animal? 

(A) Geral.     (B) Física.     (C) Organoléptica.     (D) Química. 

3- Complete as frases sobre os estados físicos da matéria, para obter afirmações verdadeiras. 

a) A agitação das partículas é (maior/menor) _______________nos líquidos, do que nos gases. 

b) Num gás, as partículas movem-se com (grande/pequena)___________________ liberdade. 

c) Nos líquidos, a liberdade de movimento é (maior/menor) ______________do que nos gases. 

d) Nos sólidos, a organização das partículas é (grande/pequena)_______________________. 

4- O ponto de fusão do ferro é igual a 1 535 ºC e seu ponto de ebulição é 2 450 ºC. Baseado nisso, 

escreva o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas:

a) -25 ºC: __________. b) 3 130 ºC: _________. c) 1 750 ºC:_______. d) 1 450 ºC:________.

5- Complete, levando em consideração os ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA.

a) As constantes físicas que atuam sobre a matéria são: _____________ e ______________.

b) Ao colocarmos algumas gotas de água sobre uma superfície metálica superaquecida, ocorre o 

fenômeno de __________________.

6 - Durante os últimos trinta anos, a camada de gelo no Ártico vem diminuindo 8% por ano, durante o

verão. Em 2005, ela já era 20% menor que em 1979. O gelo do Ártico poderá desaparecer no verão na

segunda metade deste século, como consequência do aumento da temperatura média do planeta, que

se deve, principalmente, à emissão de gás carbônico (aquecimento global).

Que mudança de estado foi descrita nesse texto?____________________________________

7- Sabendo que a densidade da água é igual a 1 g/cm3, coloque ( F) para as substâncias que flutuam e 

(A) para as substâncias que afundam na água. Entre parênteses estão as densidades das substâncias:

a) Cortiça (0,24 g/cm3) _________________  b) Gasolina (0,68 g/cm3) ___________________

c) Gelo (0,91 g/cm3 ) __________________  d) Vidro ( 2,5 g/cm3) ______________________ 

e) Alumínio (13,6 g/cm3) ________________  f) Óleo ( 0,92 g/cm3 ) ______________________

8- Densidade é uma propriedade definida pela relação 

(A) massa/pressão.     (B) massa/volume.     (C) massa/temperatura.     (D) pressão/temperatura. 

9 - Por que a água é utilizada para a refrigeração dos motores de automóveis? 

________________________________________________________________________

10 - Por que os cabos das panelas de metal normalmente não são feitos de metal?
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Em ciência é diferente. Os cientistas constroem o modelo do átomo, por exemplo, com base em

alguns fenômenos que observam na natureza, e não a partir de uma imagem real do átomo.

Os modelos de átomos não são iguais aos átomos que eles representam, mas ajudam os

cientistas a estudar e a explicar como são os átomos, as moléculas e outras estruturas complexas e

difíceis de serem observadas diretamente.

Esses modelos são aceitos pelos outros cientistas se com eles for possível explicar uma série

de fenômenos. No entanto, à medida que novas observações e testes são feitos, esses modelos

podem ser modificados e corrigidos para explicar novas observações e descobertas. Isso ocorreu

com os primeiros modelos atômicos.

A HISTÓRIA DOS MODELOS DE ÁTOMOS

(Texto adaptado de Ciências. Matéria e Energia. 9.º Ano)

Para ter uma ideia do que é um modelo, pense em carros ou

aviões de brinquedo, como modelos de carros e aviões de verdade.

Também em maquetes de cidades ou casas como modelos de

cidades ou casas reais. Nesses casos, quem faz o modelo se baseia

em algo que já conhece.

Para responder à pergunta “De que é feita a matéria?”, o grego Demócrito

(5 a.C.) afirmou que todos os corpos podiam ser divididos em partículas cada

vez menores, até se chegar ao átomo, que não poderia mais ser dividido. O

átomo seria a menor parte da matéria. Átomo, em grego, significa

“indivisível”, mas não houve experimentos, portanto, pouco tinha a ver com o

conceito científico de átomo.
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Ao anunciar, em 1897, a descoberta de uma nova partícula que habita o

interior do átomo, o elétron, partícula negativa, o físico inglês Joseph John

Thomson mudou dois mil anos de história, que começou com os filósofos

gregos, ao afirmarem ser o átomo indivisível. No modelo atômico de Thomson,

os elétrons estavam juntos com as partículas positivas parecendo um “pudim

de passas”.

John Dalton introduziu uma nova forma experimental à antiga ideia grega

de átomos, no início do século XIX. “ A matéria é formada por átomos, que são

partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis.” Para Dalton, os
átomos seriam como bolas de bilhar.
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Em 1911, Rutherford, por meio de experimento com radiação, sugeriu que

o átomo não seria maciço como propôs os modelos de Dalton e Thomson. Para

Rutherford, os átomos eram praticamente um grande espaço vazio. Possuíam

um núcleo muito pequeno, em volta do qual se moviam os elétrons a grandes

velocidades, como os planetas ao redor do sol.
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Em 1913, Bohr modificou o modelo de Rutherford, introduzindo a ideia de

níveis de energia. Podemos pensar o átomo como um núcleo de carga

positiva, com elétrons de carga negativa, que orbitam o núcleo em níveis

de energia. O novo modelo passou a ser chamado de modelo atômico de

Rutherford-Bohr. Em 1932, o cientista Chadwick descobriu a partícula

nuclear subatômica: o nêutron.

O modelo proposto por Erwin Schrödinger, em 1926, para representar o
átomo, é utilizado até hoje e chama-se modelo da nuvem eletrônica. Nele, o
átomo é formado por uma pequena região central, chamada núcleo e, ao seu
redor, existe uma região muito maior que se chama de nuvem eletrônica, e é
nela que se encontram os elétrons.
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1- Relacione as características atômicas dos modelos atômicos com os cientistas correspondentes:

2- Hoje em dia, existem equipamentos como os microscópios de tunelamento (STM), que fornecem

imagens de átomos sobre a superfície de um material. O que diferencia esse microscópio dos

microscópios comuns? Que tipo de imagens ele pode obter?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(A) Gregos 

(B) Thomson

(C) Rutherford 

(D) Dalton 

(E) Chadwick

(F) Schrödinger

(G) Bohr   

(   ) Descobridor do nêutron.

(   ) Modelo semelhante a uma bola de bilhar.

(   ) Cargas positivas e negativas.

(   ) Primeiro a utilizar a palavra átomo.

(   ) Níveis eletrônicos.

(   ) Presença de núcleo.

(   ) Nuvens de elétrons.

A EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE ÁTOMOS

3– Relacione a charge ao lado com o trabalho
dos cientistas na criação dos modelos atômicos.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Um microscópio de tunelamento é um instrumento que permite obter imagens de átomos e 

moléculas, isto é, imagens a nível atômico.

Seu desenvolvimento, em 1981, fez com que seus inventores, Gerd Binnig e Heinrich Rohrer, 

recebessem o Prémio Nobel de Física em 1986. 

o STM (Scanning Tunneling Microscope) não utiliza lente de vidro, como os microscópios 

comuns, mas uma ponta metálica muito fina, da espessura de um fio de cabelo.
super.abril.com.br › tecnologia › atomos-a-vista
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A princípio, o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Ele foi representado, muitas

vezes, como uma “bolinha”, depois o modelo foi evoluindo e hoje em dia, esse átomo moderno é

dividido em partículas menores, com características e cargas diferentes. As mais importantes estão

caracterizadas abaixo.

www.eletronpi.com.br

MODELO DE ÁTOMO 

ÁTOMO – ESTRUTURA DA MÁTERIA

ESTRUTURA DO ÁTOMO

Os átomos são formados por três
partículas fundamentais:

PRÓTONS – carga elétrica positiva

e massa igual a 1.

NÊUTRONS – Não possuem carga

elétrica e têm massa igual a 1.

Essas duas partículas formam o

núcleo atômico.

ELÉTRONS – possuem carga

elétrica negativa e massa quase

desprezível. Giram ao redor do

núcleo, formando a eletrosfera.

Num átomo, em equilíbrio ou neutro, o número de PRÓTONS tem que ser igual ao número 
de ELÉTRONS.

1- Olhando o modelo de átomo, escreva o nome das estruturas que compõem o

núcleo._________________________________________________________________

2- Que estruturas giram em volta do núcleo?____________________________

3- A carga elétrica dos prótons é ____________, a dos nêutrons é ________ e os elétrons que

giram na eletrosfera possuem carga elétrica _____________________.

4- Em um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é _________ ao de elétrons.

5- Os elétrons giram ao redor do núcleo, formando a _____________________________.

Se você pudesse analisar um átomo sozinho, em sua
estrutura, observaria os seguintes aspectos: ausência de
cor e visibilidade, ou seja, não é perceptível!

Mas se aglomeramos uma grande quantidade de
átomos surgirão os compostos iônicos ou moléculas, que
formam a matéria que nos cerca.

Observe o exemplo do grafite.

O grafite é formado por vários átomos de carbono.
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Há quase cem tipos de átomos no Universo. Eles são diferentes no tamanho, na massa e

também no comportamento. E é com os átomos que a natureza forma as milhares de substâncias que
existem. A recombinação dos ÁTOMOS possibilita a formação de toda matéria que existe no Universo.

ÁTOMO – ESTRUTURA DA MÁTERIA

Relembrando: Em um átomo em equilíbrio ou neutro, o número de PRÓTONS é igual ao 
número de ELÉTRONS.

1- Vamos calcular o número de prótons, nêutrons e elétrons dos átomos abaixo.

(A)

a) Número de prótons - _________

b) Número de nêutrons - ________

c) Número de elétrons - _________
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Este átomo é do elemento 

químico HÉLIO.

(B)

a) Número de prótons - _________

b) Número de nêutrons - ________

c) Número de elétrons - _________

Este átomo é do elemento químico 
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(C)

a) Número de prótons - _________

b) Número de nêutrons - ________

c) Número de elétrons - _________
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Este átomo é do elemento 

químico NEÔNIO.

(D)

a) Número de prótons - _________

b) Número de nêutrons - ________

c) Número de elétrons - _________

Este átomo é do elemento químico 
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2– Que palavra completaria a frase, quando comparamos a carga elétrica da

partícula atômica próton, com situações difíceis que as pessoas passam?

Seja sempre _________________.
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4- Observe a figura ao lado: ela representa um átomo, onde (p) representa prótons e (n) nêutrons. 

a) Quantas camadas de elétrons o átomo possui? 

____________________________________________________

b) Quantos elétrons têm esse átomo? 

____________________________________________________

c) Qual é o número de prótons de seu núcleo 

atômico?_____________________________________________

d) Qual é o número de nêutrons de seu núcleo 

atômico?_____________________________________________

1- A descoberta do elétron inaugurou a era das partículas elementares e foi o primeiro passo do que

seria, no século seguinte, uma viagem fantástica ao microuniverso da matéria.

Texto adaptado de Ciência hoje, n. 131, 1997.

O que o texto apresenta? Sobre que cientista o texto faz referência?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2- Sobre as partículas subatômicas, pode-se afirmar que

(A) os elétrons têm grande contribuição, tanto na massa do átomo, quanto na sua carga.

(B) os átomos são neutros porque o número de prótons é igual ao de elétrons.

(C) praticamente os prótons são responsáveis pela massa do átomo.

(D) nos átomos, os elétrons possuem cargas elétricas positivas.

3- Assinale a alternativa que indica a sequência correta da relação dos modelos atômicos com seus

autores.

(A) Rutherford, Schrödinger, Dalton, Bohr, Thomson.

(B) Rutherford, Bohr, Thomson, Schrödinger, Dalton.

(C) Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger.

(D) Dalton, Schrödinger, Bohr, Rutherford, Thomson.

5- Por queo termo átomonão estáde acordo como que, hoje, sabe-se sobre ele?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

C
lip

art criad
o

 p
ela elab

o
rad

o
ra

w
w

w
.p

re
ce

d
en

.c
o

m
/t

im
el

in
es



160

a) Identifique as letras no esquema que representam: 

os prótons (   ) , os nêutrons (   ) e os elétrons (   ).

b) O que os dois átomos têm de diferente?

____________________________________________________

c) Eles pertencem ao mesmo elemento químico? Por quê?
______________________________________________________
______________________________________________________

Como um único elemento é, ao mesmo tempo, um conjunto?

Para esclarecer essa dúvida, leia os exemplos:
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ELEMENTOS QUÍMICOS: OS INGREDIENTES DO NOSSO MUNDO

Os elementos químicos são formados por um conjunto de átomos

com o mesmo número atômico, isto é, com o mesmo número de prótons

em seu núcleo e, por isso, quimicamente idênticos.

Os elementos químicos são estruturas fundamentais que 

formam toda a matéria que se conhece. 

Pouco mais de 115 elementos são conhecidos, mas somente 98 ocorrem naturalmente na Terra.

Alguns elementos foram produzidos em laboratório. Isto é possível por meio da fusão, ou colisão e

junção de núcleos atômicos, como os elementos químicos netúnio e plutônio, que possuem

nomes que homenageiam planeta e planetoide, respectivamente.

O cloro, utilizado como

bactericidas, é formado

por átomos do elemento

químico cloro (Cl).

O carbono, que compõe o

diamante e o grafite, é formado

por átomos do elemento

químico carbono (C).

O ouro, da barra de

ouro, é formado por

átomos do elemento

químico ouro (Au).
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1- Sabendo que cada esfera representa o átomo e o elemento químico

está relacionado à cor da esfera, escreva quantos átomos e elementos

químicos encontramos em cada MODELO abaixo:

a – __________________      b –_______________________
c – __________________      d –_______________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Todos os átomos de

um mesmo elemento

químico são,

quimicamente, iguais. 

Isso significa que, 

numa reação

química, os átomos

de um mesmo

elemento químico se

comportam da

mesma maneira.2- Sobreosdoisátomosneutrosdoesquemaaolado, responda:
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cada tipo de átomo e de elemento químico é representado

por um símbolo, formado por uma ou duas letras retiradas, em

geral, do seu nome em latim ou grego. A letra S, por exemplo, é

o símbolo do enxofre (sulfur, em latim); P é o do fósforo

(phosphoros, em grego).

ELEMENTOS QUÍMICOS: OS SÍMBOLOS QUE NOS REPRESENTAM!

Até a Idade Média, a Química ainda não existia

como ciência. Nesta época, era conhecida como

Alquimia. Apenas alguns elementos eram

conhecidos, dentre eles: chumbo (Pb), ferro (Fe),

ouro (Au), prata (Ag), estanho (Sn), mercúrio

(Hg), cobre (Cu), carbono (C) e enxofre (S).

ALGUNS SÍMBOLOS DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

UTILIZADOS ATÉ A IDADE MÉDIA.

2- Leia o texto acima e retire da lista de elementos 

químicos que eram conhecidos até a Idade Média e 

seus símbolos.

1- Escreva o símbolo dos elementos
químicos encontrados no caça - palavras
abaixo:
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• Quando há mais de um elemento que começa com a mesma letra, como carbono e cálcio, ou

flúor e ferro, um deles é representado com duas letras. Por exemplo: carbono é C, cálcio é Ca;

flúor é F, ferro é Fe. Nesses casos, como se pode ver, a primeira é maiúscula e a segunda é

minúscula (ambas de fôrma). Quando há uma única letra, ela é sempre maiúscula.

• Nem sempre aparecem as duas letras iniciais do nome: o símbolo Pt identifica a platina; Zn, o

zinco; Pb, o chumbo (plumbum); Hg, o mercúrio (hydrargirum).

• Cada elemento químico é identificado por um nome, um símbolo e um número atômico.

Existe, assim, uma linguagem universal de representação dos elementos químicos. Por isso o

símbolo do oxigênio, por exemplo, é O na China, no Japão, no Brasil ou em qualquer outro

país do mundo.

Os símbolos de alguns elementos

foram dados de acordo com seu nome

derivado do latim, e possuíam figuras que

os identificavam, além do símbolo.

Podemos citar:

Prata – Ag (Argentum) – brilhante.

Ouro – Au (Aurum) – amarelo.

Carbono – C (Carbon) – carvão.

Estanho – Sn (Stanum) – fácil de fundir.

(Texto adaptado de Ciências. Matéria e Energia. 9.º Ano)

(Texto adaptado de soq.com.br)

Use o livro 

didático
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2- Observe o elemento químico carbono e escreva

o seu número

a) de massa (A): ____________________

b) atômico (Z): ____________________

c) de nêutrons: ______________________

O número atômico (Z) é a identificação do elemento químico, ou seja, cada elemento

possui o seu, que é diferente de todos os outros. Os átomos que possuem o mesmo número de

prótons pertencem ao mesmo elemento químico.

O NÚMERO ATÔMICO É A IDENTIFICAÇÃO DO ELEMENTO QUÍMICO!

Observe: o átomo do

flúor é representado pelo

seu número de massa

(A) igual a 19 e o seu

número atômico (Z) igual

a 9. Isso quer dizer que

ele possui 9 prótons em

seu núcleo.

O número de massa 

(A) é a soma do 

número de prótons e

do número de nêutrons 

contidos no núcleo do 

átomo.

A = p + n

ALGUNS ELEMENTOS QUÍMICOS, SEUS SÍMBOLOS E 

NÚMEROS ATÔMICOS:

1- Escreva o nome do elemento químico que

cada símbolo representa:

a) Ca – _____________. e) Cu –__________.

b) H – ______________. f) O –___________.

c) K –______________. g) Fe –__________.

d) He –_____________. h) P – __________.

3- Elementos para apaixonados!

Escreva os nomes e os símbolos dos elementos

químicos que formam a frase:

a) Eu -_____________ 

b) Te - _____________

c) Am - ____________ 

d) O - ______________

4- Leia o texto e responda.

Você já deve ter ouvido falar nos meios de

comunicação, “Esse alimento é melhor porque

ele não tem química”? Ou “Esse produto de

limpeza é muito perigoso, pois tem muita

química!”? Ou, ainda, que os alimentos

enlatados geralmente têm “muita química”.

Bem, esses são conceitos errados, para

alguns, a Química está relacionada somente

com o que é produzido em laboratório, com

substâncias sintéticas ou artificiais.

Na realidade, alguns aditivos são

encontrados na natureza, como os óleos

derivados das frutas limão e lima. A Química

está em toda parte, porque chamamos de

“química” o estudo da matéria e suas

transformações!

a) Por que as afirmações: “isento de produtos

químicos” ou “sem química” não estão corretas?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

b) O que, na realidade, o fabricante pretendia

dizer com isso?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________(Adaptado de A química está em toda parte/ escolakids.)

^
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Embora, in natura, o carbono apenas possa ser encontrado sob forma de carvão – carbono

negro – grafite ou diamante, cerca de 18 a cada 100 seres vivos do planeta são formados por

carbono, inclusive você e eu, as plantas e os animais.

A partir do
produto da
fotossíntese –
processo em que
a energia do sol
se combina ao
gás CARBÔNICO
(CO2) para a
produção de gás
oxigênio e glicose
– os animais
podem converter o
alimento (glicose)
em energia, para
se manterem
vivos e ativos.

18% DO CORPO HUMANO É COMPOSTO POR ÁTOMOS DE CARBONO

O CARBONO
tem muita
importância para
a vida, pois trata-
se de parte
essencial, na
formação das
moléculas dos
organismos
vivos, como os
lipídios, DNA e
proteínas. O
carbono forma
pele, pelos,
unhas, folhas etc.

Quando um organismo morre, esse material é devolvido ao ambiente e reabsorvido por outros 
organismos. Isso ocorre porque os próprios microrganismos, responsáveis pela decomposição, 
retornam o carbono à atmosfera como dióxido de carbono ( ciclo do carbono). 

www.ambientebrasil.com.br

As crescentes emissões de dióxido de CARBONO (CO2) e outros gases como o metano (CH4) na

atmosfera têm causado sérios problemas, como o aumento do efeito estufa. Devido à quantidade

com que é emitido, o CO2 é o gás que mais contribui para o AQUECIMENTO GLOBAL. Suas

emissões representam mais da metade do total das emissões mundiais de gases do efeito estufa. O

tempo de sua permanência na atmosfera é, no mínimo, de 100 anos. Isto significa que as emissões

de hoje têm efeitos de longa duração, podendo resultar em impactos climáticos, ao longo dos séculos.

DE ONDE VEIO E PARA ONDE VAI O CARBONO QUE FAZ PARTE DO NOSSO CORPO?

1- Quais são os principais gases do efeito estufa?

________________________________________

________________________________________

2- Escreva os nomes do elementos que formam

os principais gases do efeito estufa e seus

números atômicos (Z).

________________________________________

________________________________________

3- Que gás do efeito estufa pode ser resgatado?

________________________________________

4- O sequestro de carbono é eficaz no resgate do

gás do efeito estufa que está em excesso na

atmosfera? Por quê?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

5- Quem são os maiores sequestradores de

carbono do planeta?

________________________________________

Uma das grandes questões que tem
intrigado a comunidade científica é: como
resgatar os gases do efeito estufa em excesso
na atmosfera e garantir o reestabelecimento
do equilíbrio climático da Terra?

O Sequestro de Carbono é um processo
de remoção de gás carbônico da atmosfera.
Tal processo ocorre, principalmente, em
oceanos, florestas e outros organismos que,
por meio de fotossíntese, capturam o gás
carbônico e lançam o gás oxigênio na
atmosfera. É a captura e estocagem segura
de gás carbônico (CO2), evitando-se, assim,
sua emissão e permanência na atmosfera
terrestre.

As árvores de grande porte são as
árvores "campeãs" no combate às emissões
dos gases do efeito estufa e o eucalipto, de
acordo com estudos realizados, são os
maiores sequestradores de carbono.

(Adaptado de www.educadores.diaadia.pr.gov.br)

Mas nem tudo está perdido: podemos resgatar gases do efeito estufa!
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Nos produtos que utilizamos em nossa higiene pessoal e doméstica,

também podemos perceber a presença do flúor, do cloro e do mercúrio. É

só prestar atenção: EXISTE ELEMENTO QUÍMICO EM TODO LUGAR!

Os elementos químicos nos acompanham 24 horas por dia. Eles estão

presentes em todos os produtos que utilizamos em nosso cotidiano. Do

sofisticado computador ao simples lápis, do possante automóvel ao

carrinho de brinquedo, não há produto que não utilize elementos químicos.

A água que bebemos é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. A

maioria dos alimentos que comemos possui carbono, iodo, cobre, zinco,

potássio, cloro, magnésio e sódio em sua composição.

Os elementos químicos são organizados em três grupos principais, segundo as suas propriedades 
físicas e químicas: metais, ametais e gases nobres. O hidrogênio, entretanto, é um elemento 

estudado à parte de tais grupos, pois suas propriedades são distintas.

OS ELEMENTOS QUÍMICOS SE AGRUPAM CONFORME SUAS PROPRIEDADES!

Hidrogênio 

Por possuir 

características

próprias, não pode 

ser inserido em 

nenhum grupo.

Metais

Bons condutores 

de corrente elétrica 

e calor, possuem

brilho metálico 

próprio.

Ametais

Maus condutores de

eletricidade, coloração

opaca e se fragmentam 

no estado sólido.

Gases nobres

São chamados de 

nobres porque são,

quimicamente, inertes 

(participam de poucas 

reações).

Dos 92 elementos químicos naturais, mais de 20 fazem parte do corpo humano.

h
ttp

s
://s

lid
e
p
la

y
e
r.c

o
m

.b
r/s

lid
e
/8

9
9
4

0
5

3
/

• O FERRO é essencial para o sangue e

fundamental no núcleo terrestre. O POTÁSSIO

e o SÓDIO estão presentes no funcionamento

das células, na estrutura e adubação dos solos.

• O CÁLCIO forma os ossos e os dentes e

também está presente na formação dos solos,

enquanto o MAGNÉSIO é essencial na

contração muscular, está presente na estrutura

do vegetal e é fertilizante natural dos solos.

• O IODO regula a glândula tireoide e está presente na água do mar. O SILÍCIO é um dos

elementos mais encontrados no planeta Terra.

• O OXIGÊNIO é o elemento encontrado em maior quantidade, tanto na Terra como no corpo

humano e, juntamente com o HIDROGÊNIO, compõe a molécula da água, que está em 60% do

corpo humano e forma a hidrosfera terrestre.

• O NITROGÊNIO é armazenado no manto terrestre e é o elemento em maior quantidade na nossa

atmosfera. Forma, com o CARBONO e o FÓSFORO, a estrutura do DNA.

1 - Agrupe os elementos químicos acima citados em metais, ametais (não-metais), gases nobres e

hidrogênio._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Em nossa casa, há uma infinidade de elementos químicos como o alumínio das panelas, o

fósforo dos acendedores, o ferro dos talheres e o silício do pote de vidro. Estão também presentes

nos aparelhos que nos dão conforto como na geladeira, no micro-ondas, no videogame e no

televisor. Todos são fabricados a partir do silício, alumínio ou moldados de resinas plásticas, que

têm sua origem no elemento químico carbono.

(Texto adaptado de www.crqxx.gov.br/news/view/225)
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1- Complete o texto, utilizando as palavras PRÓTONS – SÍMBOLO – NÊUTRONS:
Um elemento químico é representado pelo seu _____________, é identificado pelo número de
___________ e pode apresentar diferentes números de _______________.

2- As representações presentes no retângulo ao lado referem-se
a átomos com o mesmo número de _________________.

3 - Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico?
(a) Número de massa. (b) Número de prótons.
(c) Número de nêutrons. (d) Diferença entre o número de prótons e de nêutrons

4- As crescentes emissões de DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) e outros gases como o metano (CH4), na
atmosfera têm causado sérios problemas, como
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5- Complete, adequadamente, as frases:

a) Um elemento apresenta Z= 11. Isso significa que esse elemento possui______________________.

b) Um átomo isolado com Z= 10 e A = 22 apresenta número de prótons ________________ e número 

de nêutrons: ________________________________________________________.

c) Um átomo com 15 prótons e 17 nêutrons possui Z = __________ e A = ____________ 

d) A prata é um metal que, em temperatura ambiente, se encontra no estado ________. Seu símbolo é 

_________________________________________________________________.

e) O número atômico fornece o número de ______________ presentes no núcleo do átomo.

f) Se um átomo está em equilíbrio e possui 12 prótons, deve ter, também, _______ elétrons.

6 - Os elementos químicos nos acompanham 24 horas por dia. Estão presentes em todos os produtos 
que utilizamos em nosso cotidiano. 

Escreva o nome dos elementos químicos, seus símbolos e seus grupos segundo suas propriedades 

físicas e químicas que fazem parte da composição de cada utensilio abaixo.

a) Antibactericidas - __________________________________________________________ 

b) Panela - _________________________________________________________________ 

c) Letreiro de néon- __________________________________________________________

7 -Leia o texto e responda:
Nos grupos de elementos químicos, até aqueles aparentemente inofensivos podem tornarem-se uma

ameaça!! Agentes duplos - Sódio, potássio, cálcio e magnésio são essenciais para o corpo, mas uma

só gota de potássio na corrente sanguínea mata em segundos. Ele impede a contração muscular e o

coração para de bater. “Heavy metal” – Formam o grupo de metais de maiores pesos atômicos, como o

arsênio, chumbo, mercúrio e cádmio que, quando depositados no nosso organismo, causam intoxicação

por acumulação. Ainda temos o elemento químico mais perigoso para a humanidade: o plutônio,

por poder ser usado em bombas atômicas. Mas ele é raríssimo na natureza – é pouco provável que

você o encontre por aí.

a) Quais são e a que grupo de elementos químicos fazem parte os “agentes duplos” do texto

acima?___________________________________________________________________________

b) Por que os elementos, como chumbo e mercúrio, recebem o nome de “Heavy metal”?

__________________________________________________________________________________

c) Qual é o nome, o símbolo e o numero atômico (Z) do elemento químico considerado mais perigoso 

para a humanidade? Por que ele é considerado tão perigoso? A que grupo de elementos químicos ele 

pertence?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Durante nossa vida, adquirimos várias coleções: sejam de lápis, carrinhos,

selos, moedas, sapatos etc. Quando essa coleção começa a aumentar, surge um

momento em que sentimos a necessidade de organizá-la. Para isso, precisamos

classificar esses objetos, de forma que facilitem uma rápida e precisa

localização, bem como a sistematização das informações sobre os itens da

coleção.

Na Química, aconteceu algo parecido: à medida que os químicos foram descobrindo novos

elementos químicos, surgiu a necessidade de organizar esses elementos.

Em meados do século XVII, eram conhecidos apenas 14 elementos químicos. Atualmente, são

conhecidos mais de uma centena — alguns dos quais não são encontrados na natureza, mas

sintetizados em laboratório.
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Classificar esses elementos era um desejo de muitos químicos.

Esperava-se, com isso, descobrir relações entre suas propriedades e

poder entender melhor a formação dos compostos.

A partir do século XIX, os cientistas começaram a perceber que os

elementos químicos apresentavam propriedades químicas

semelhantes. E, como forma de organizá- los, começaram a reuni-los, de

acordo com as semelhanças apresentadas.

À medida que os elementos químicos iam sendo estudados,

diversas formas de organização iam sendo propostas por diferentes

cientistas, até que se chegou à atual organização da tabela periódica

dos elementos químicos.

A tabela periódica apresenta grupos com elementos químicos que

compartilham propriedades químicas semelhantes. São eles: os metais,

os ametais, os gases nobres e o hidrogênio.

Você consegue imaginar o significado da palavra PERIÓDICA? Ela é 

utilizada porque os elementos químicos repetem as mesmas 

propriedades, após uma sequência em certos intervalos, assim como as 

estações do ano. Esta regra é válida para todos os elementos químicos.

MODELO DA TABELA PERIÓDICA
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TABELA PERIÓDICA – ORGANIZAÇÃO DO ALFABETO QUÍMICO

Observe o modelo.
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Os elementos químicos estão organizados, lendo-se a tabela da esquerda para a direita,

aumentando uma unidade no número atômico. O primeiro elemento que aparece na tabela periódica

é o hidrogênio, com número atômico igual a 1. O próximo é o hélio, com número atômico 2. O lítio vem
em seguida, com número atômico 3 e assim por diante.

TABELA PERIÓDICA – FAMÍLIAS E PERÍODOS
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A tabela periódica é muito útil para o estudo da Química, pois através dela é possível prever as

características e tendências dos átomos. Além das informações que retiramos diretamente dali, a

posição em que esse elemento aparece na tabela periódica também nos fornece dicas importantes
sobre seu comportamento químico.

Cada elemento químico é representado por um quadrado

contendo diversas informações, como o símbolo, o número

atômico e a massa do átomo.

A tabela é composta por pequenos quadros, com várias
informações sobre o elemento químico. Veja o exemplo ao

lado, representando o elemento químico hidrogênio.

A tabela periódica está organizada em sete linhas horizontais, chamadas períodos, e em 18

colunas verticais, chamadas famílias ou grupos.

• Dentro de um mesmo período, os elementos possuem o mesmo número de camadas

eletrônicas. Assim, todos os elementos do quarto período apresentam quatro camadas

eletrônicas: K, L, M e N.

O hidrogênio (H) e o hélio (He) estão no primeiro período, 

Enquanto que o frâncio (Fr) está localizado no sétimo período. 

• As famílias agrupam elementos com semelhanças entre si, sendo numeradas de 1 a 18, de

acordo com a recomendação da IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada). O

hidrogênio (H) está localizado na família 1 e os gases nobres estão na família 18. (As famílias

mencionadas estão circuladas na tabela acima)

1- Nos elementos químicos apresentados ao lado, o que

os números 2, 53, 54 e 80 representam?

_______________________________________________

2- E a cor de cada quadradinho?

_______________________________________________

_______________________________________________
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É COM VOCÊ!!!
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Os elementos químicos, atualmente, estão organizados em ordem crescente de seus números

atômicos. Aqueles que estão localizados em uma mesma linha vertical possuem propriedades

semelhantes.

TABELA PERIÓDICA PARA CONSULTA

www.tabelaperiodica.org

1- Vamos imaginar que alguns cientistas tenham descoberto uma

tabela periódica em escavações de uma civilização desconhecida.

Após traduzir seus símbolos, ela ficou assim:

a) Sabendo que o elemento representado por Jh ocupa a família 16 e o 

quinto período da nossa tabela periódica, dê seu número atômico e 

símbolo. __________________________________________________

b) O elemento Mk pertence à família 13 e ao terceiro período. Qual o número atômico e o símbolo

desse elemento na nossa tabela?______________________________________________________

c) Por razões desconhecidas, o hidrogênio foi representado, na tabela acima, na família 3, quarto

período. Qual o símbolo do hidrogênio nessa tabela? ______________________________________

2 - Localize, na tabela periódica:

a) Ouro: metal dourado de grande valor, usado em joias. ___________________________________

b) Oxigênio: forma um gás essencial para a vida._________________________________________

c) Cloro: com o sódio, forma o sal de cozinha. ___________________________________________

3- Escreva o nome de um elemento químico que pode representar o

filho da “peixe mãe”. A que grupo de elementos químicos ele faz

parte?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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ÁTOMOS – O ALFABETO DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 

Átomos, moléculas e compostos iônicos formam

as substâncias químicas, que são as unidades

fundamentais da vida. Encontram-se presentes em

nós, no nosso ambiente, ao nosso redor.

Os seres humanos e os animais são constituídos

por substâncias químicas; a arte da culinária baseia-

se na química; os medicamentos utilizados para

prevenir e tratar as doenças são feitos de substâncias

químicas e até o Sol, que permite a vida na Terra, é

composto por substâncias químicas. A vida não

existiria sem elas.

Toda matéria que existe no universo é constituída de substâncias químicas, até os monumentos

que embelezam a nossa cidade, como por exemplo, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

Mas como é que, com menos de cem tipos de

átomos, pode existir um número milhões de vezes

maior de substâncias químicas diferentes, como

os vários tipos de pedras, bichos, plantas e até

mesmo estrelas?

Vamos pensar no nosso alfabeto? Ele tem

somente 26 letras, mas por meio da combinação

dessas letras, é possível formar milhares de

palavras, cada uma com um significado diferente.

Os átomos podem ser comparados às letras.

Conforme a ordem e o número em que se ligam,

formam os diferentes materiais do universo.

OS ÁTOMOS SÃO AS LETRAS DA NATUREZA

Adaptado de Vieira, Candido OromarFigueiredo,Nilza BragançaVieira, Walter de Mello Veiga da 

Silva. Iniciação à ciência, 5 e, FAE, RJ.1987

Imagina-se que cerca de 5 milhões das substâncias químicas são encontradas nos seres

vivos e na natureza. Uma outra quantidade, bem menor, é fabricada nos laboratórios.

Cada substância química é representada por uma

fórmula que indica a qualidade e a quantidade de átomos

que a constitui.

Na fórmula química, os índices

representam o número de

átomos que participam da

formação da molécula.

A fórmula do gás carbônico possui 1 átomo de C
(carbono) e 2 átomos de O (oxigênio). Quando temos
somente 1 átomo na fórmula, este número não é escrito.

2- Descubra, pela cor, quais os

átomos que formam cada uma das

substâncias da FIGURA acima.

(A)____________________________

_______________________________

(B)____________________________

_______________________________

(C)____________________________

_______________________________

(D)____________________________

_______________________________

_______________________________

1- Diga três substâncias e suas fórmulas que você

encontra, no seu dia a dia:

_______________________________________________
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Quais desses materiais são misturas e quais são substâncias puras? Justifique.

(A) ___________________________________________________

(B) ___________________________________________________

(C) ___________________________________________________

(D) ___________________________________________________

As substâncias puras podem ser divididas em SIMPLES ou COMPOSTAS. Vejamos:

Mas o que são substâncias puras? 

Em Química, as substâncias puras (ou, simplesmente, substâncias) são formadas por um só

tipo de átomo, molécula ou aglomerado iônico.

O gás oxigênio (O2) e a água (H2O) são exemplos de substâncias puras, pois são formados,

cada um, por um só tipo de molécula. Outra característica de uma substância é possuir

composição fixa de seus elementos, de forma que não pode ser separada em duas diferentes

espécies por qualquer abordagem técnica física, ou seja, não pode ser mais purificada.

AS SUBSTÂNCIAS PODEM SER SIMPLES OU COMPOSTAS

1- Observe as representações atômicas dos diferentes materiais contidos nos recipientes abaixo. 

Cada elemento químico é representado por círculos de cores distintas.

Na natureza, raramente encontramos substâncias químicas isoladas. A água de uma fonte,

por exemplo, pode parecer pura, mas na verdade ela apresenta sais minerais dissolvidos. Será

que o “ar puro das montanhas” representa uma substância pura?

São constituídas de moléculas ou compostos iônicos formados por átomos de mesmo elemento

químico (mesmo tipo de átomo).

SUBSTÂNCIAS SIMPLES

SUBSTÂNCIAS COMPOSTAS

SAL DE COZINHA         AÇÚCAR - SACAROSE

GÁS HIDROGÊNIO           GÁS OXIGÊNIO

São constituídas de moléculas ou compostos iônicos formados por átomos de mais de um

elemento químico.
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As misturas são associações de duas ou mais substâncias. Na maioria das misturas, essas

substâncias preservam suas propriedades e podem, por processos físicos, serem separadas

umas das outras. São exemplos de misturas: o petróleo, o vinho, o granito, o sangue. Ao

contrário das substâncias, as misturas não têm composição constante e não têm propriedades

características e bem definidas.

SUBTÂNCIAS PURAS E MISTURAS

Misturas Homogêneas (soluções) – são completamente uniformes do

ponto de vista ótico – a olho nu ou ao microscópio. As misturas homogêneas

são formadas por substâncias miscíveis entre si, onde o componente mais

abundante é o solvente e o que está em menor quantidade é o soluto.

Misturas

As misturas podem 

ser classificadas 

como homogêneas 

(soluções) e 

heterogêneas. 

Características

● as substâncias 

não sofrem 

alteração química 

● não possuem 

fórmula 

característica

● os componentes 

podem ser 

separados por 

processos físicos 

● mudam de estado 

à temperatura 

variável (fusão e 

ebulição variáveis) 

● apresentam 

densidades 

diferentes em função 

de sua composição. 

Fases

cada uma das 

porções que 

constituem a 

mistura.

Ex: um único 

aspecto visível –

monofásico; dois 

aspectos visíveis –

bifásico; três 

aspectos visíveis –

trifásico. A partir de 

quatro, todos serão 

chamados de 

polifásicos.

O ácido acético é o principal componente do vinagre; equivale a quase 

10% de sua massa. Daí a origem do seu nome, pois azedo vem do latim 

acetum que significa “ácido” originando a palavra vinagre.

Água (H2O) 
+ 

Ácido acético 
(CH3COOH)
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VINAGRE

Misturas Heterogêneas – não possuem uniformidade quanto ao aspecto

visual do material, apresentando, assim, pelo menos duas fases. Ainda que

algumas misturas heterogêneas possam parecer unifásicas (como, por

exemplo, o sangue e o leite), um exame mais acurado, inclusive pelo uso de

microscópio, pode revelar sua textura desigual. Seus componentes podem

ser separados por métodos físicos de análises.

O sangue e o leite quando observados a olho nu, parecem ser mistura

homogênea, isto é, terem uma única fase. Porém, ao olhar ao microscópio,

é uma mistura heterogênea!
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1- A água dos rios, mares e lagos é uma mistura. Ela contém substâncias
diferentes dissolvidas nela, como o sal cloreto de sódio (NaCl).

a) Por que podemos afirmar que a água é uma mistura? Classifique-a.
________________________________________________________________

b) A água destilada não é uma mistura? Por quê?

_______________________________________________________________

c) Você classificaria a água destilada como uma substância simples ou
composta? Porquê? Qual é a fórmula química da água?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

d) O “ar puro das montanhas” representa uma substância pura. Certo ou errado?
Explique.

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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1– Na imagem ao lado, identifique os 4 métodos de

separação de misturas, mostrados nas figuras.

_____________________________________________

Antes de cozinhar arroz, feijão, soja, lentilha, a dona

de casa costuma “selecionar” os grãos no processo de

catação manual. A peneiração ou tamisação separa os

grãos de tamanhos diferentes, como acontece quando

peneiramos o açúcar no preparo do bolo. A filtração separa

os sólidos dos líquidos: é o que ocorre quando “passamos

um cafezinho”, ou quando filtramos água que bebemos em

nossas casas. A cozinheira realiza o processo de

decantação quando separa as carnes do cozido e os

legumes (sólidos), do caldo (líquido).

TUDO JUNTO E MISTURADO, VAMOS SEPARAR?

2– Observe o esquema ao lado e responda:

a) Uma técnica usada para limpar aves cobertas por

petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de

ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é, então,

retirada das penas das aves pelo processo de

________________________.

b) Ao se preparar o tradicional cafezinho, executa-se

o processo de_________________.

c) Método de separação de misturas utilizado na

obtenção dos derivados do petróleo.

______________________________________

d) Obtenção da água utilizada na fabricação de

medicamentos e materiais de limpeza.
______________________________________
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2- Responda:

a) Quando a água, presente no ciclo

hidrológico, é um mistura?

___________________________________

b) Escreva o nome de um método de

separação de mistura que ocorre no ciclo

da água. ___________________________

c) O que são aquíferos?

___________________________________

___________________________________

As águas não são as mesmas em todo o tempo em

um mesmo lugar, o que significa que as águas que hoje

compõem um determinado rio, daqui a um tempo

estarão no oceano e, mais tarde, formando as nuvens.

Há uma dinâmica constante das águas no planeta e com

isso, uma renovação das águas existentes, o que

significa que todas as águas passam por um processo

cíclico.

A quantidade de água dos lagos, rios, mares e nos

seres vivos (transpiração) é muito grande. Com o calor

produzido pelo sol, ela passa por um processo chamado

evaporação. O vapor eleva-se, formando nuvens que,

devido às condições atmosféricas, sofrem condensação

e precipitam-se, podendo ser em forma de chuva, neve

ou granizo. A água precipitada volta à superfície,

escoando para os diversos cursos d'água, infiltrando-se

nas fissuras do solo e abastecendo os reservatórios

subterrâneos, como os AQUÍFEROS. A água retida na

vegetação sofre o processo de evaporação e retorna à

atmosfera, recomeçando o ciclo.

DINÂMICA DAS ÁGUAS – CICLO HIDROLÓGICO
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1- Leia o texto ao lado e complete a setas 

da imagem abaixo com as mudanças de 

estado físico:
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(A)___________

(B) __________

(C)___________

(D) ___________
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2- Identifique reações químicas que ocorrem no seu caminho para escola.
___________________________________________________________

Todos os dias, utilizamos materiais fabricados pela indústria
química tais como: alimentos, remédios, veículos de transporte,
combustíveis, aparelhos de comunicação, roupas, objetos de plástico,
medicamentos, adubos, tintas etc. Todas essas substâncias
produzidas pela indústria química advêm de reações químicas!

A indústria química faz as transformações de substâncias que se

encontram na natureza e que não podem ser usadas diretamente em

substâncias para o consumo. Os 118 elementos químicos são a

base de milhões de substâncias. Pela combinação desses elementos,

obtém-se toda a variedade de substâncias que conhecemos.

3 – Leia o texto acima e responda:

a) Faça uma lista de três (3) materiais importantes que são fabricados pela indústria química.

_________________________________________________________________________________

b) Por que devemos nos manter atentos com o futuro do uso de elementos retirados da natureza?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

TUDO AO NOSSO REDOR ENVOLVE TRANSFORMAÇÕES
Todos os dias e em todos os lugares, podemos observar transformações nos

materiais ao nosso redor e até mesmo dentro de nós. Essas transformações são
causadas por agentes químicos ou físicos, podendo ser também qualquer
mudança que aconteça no universo. Logo, são exemplos de transformações: a
chuva, a digestão ou a explosão de uma estrela.

Qualquer 
transformação 

sofrida pela matéria 
pode ser classificada 
em fenômeno físico 

ou químico. A 
classificação é 

realizada com base 
em observações 

feitas em diferentes 
instantes do evento e 
nas propriedades das 

substâncias.

A – A parafina ao redor do pavio aceso se torna líquida e depois se vaporiza, mas uma
parte da parafina escorre pela vela e, ao se afastar da fonte de calor, se solidifica.

B – Além da mudança de estado físico da parafina, observa-se também que a vela
diminui de tamanho com o passar do tempo; isto acontece porque uma parte do vapor
de parafina sofre combustão e se transforma em novas substâncias.

1- A transformação, em que há formação de novas substâncias, é classificada como
____________________________________________________________________
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Para enfrentar o aumento da 
demanda de produtos químicos 
no futuro, precisamos encarar o 
uso dos elementos da natureza 

sob a ótica do CONSUMO 
SUSTENTÁVEL, ou seja, 

aquele que atende às 
necessidades da geração atual, 
sem prejuízo para as gerações 
futuras. Isso significa eliminar 
desperdícios e buscar fontes 
alternativas mais eficientes e 

seguras para os seres humanos 
e o meio ambiente.Adaptado de telecurso-2000/apostilas//quimica

A indústria química transforma substâncias encontradas na 
natureza em produtos que consumimos diariamente!
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Observe o exemplo das transformações que acontecem, quando acendemos uma vela de parafina

Nas transformações químicas, a composição da matéria é alterada, sua

composição antes de ocorrer a transformação é totalmente diferente da que

resulta no final. São exemplos, a formação de ferrugem, a respiração dos

seres vivos, a queima da parafina da vela, a efervescência dos antiácido etc.

Na transformação física, a composição da matéria é preservada, ou

seja, não há alteração em sua composição. São exemplos: a queda de um

corpo, o salgamento dos alimentos, reflexo da luz, a dilatação dos corpos, a

evaporação do álcool, a fusão do gelo etc.

As transformações químicas, para ciência, são denominadas de reações químicas.

As reações químicas fazem parte do nosso dia a dia. Podemos constatar que essas
transformações ocorrem constantemente no ambiente, nas fábricas, nos veículos, em nosso corpo e
até no nosso caminho para a escola.

São exemplos de reações químicas: o escurecimento e apodrecimento das frutas, a fotossíntese
das folhas, a queima de combustível dos carros, a atuação dos detergentes sobre as gorduras ao
lavarmos a louça e dos sabonetes no banho, a fermentação do pão, o cozimento dos alimentos etc.
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2– O que é uma equação química?

_______________________________________________________________________________

3- Quais são os reagentes da equação de respiração celular?

_______________________________________________________________________________

4- Quais são os produtos da equação da respiração celular? 

_______________________________________________________________________________

As reações químicas estão presentes em todos os seres vivos e

acontecem a todo instante, continuamente formando novas

substâncias. O corpo humano é uma grande usina química. Por

exemplo, quando o nosso cérebro processa milhões de informações

para comandar nossos movimentos, nossas ações ou emoções,

como admirar a beleza da vista do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro,

o que está ocorrendo são reações químicas.

Reações químicas ocorrem a cada segundo, para que o ser

humano possa continuar vivo.

1- Agora, neste momento que você está lendo este texto, que reações químicas estão
acontecendo dentro de seu corpo? ________________________________________________________

Numa reação química, uma substância reage com outra (reagentes), quando os átomos dessa

substância trocam de lugar ou se ligam à outra substância, resultando em novas substâncias

(produtos) que é diferente das duas que reagiram.

As reações químicas estão presentes em todos os seres vivos e acontecem a todo instante,

continuamente formando novas substâncias. Por exemplo, sob a luz, as plantas transformam a água

e o gás carbônico em glicose e gás oxigênio, por meio da fotossíntese. Pela respiração celular, os

animais, as plantas e outros seres vivos convertem a glicose em gás carbônico e água, produzindo

energia.

A respiração celular e a fotossíntese são exemplos de reações químicas em que novas

substâncias são formadas com propriedades diferentes daquelas que interagiram para formá-las.

Dessa forma, pode-se dizer que a manutenção da vida depende delas, das reações químicas!

Inspira, expira. O movimento é frequente e ritmado. Ação 

involuntária do corpo, a respiração é protagonista durante as 

atividades físicas. 

Mas como uma macarronada se transforma em 

energia, no nosso organismo?

Reações químicas quebram as moléculas dos 
carboidratos, transformando-os em glicose, que 

participará da respiração celular produzindo energia, 
água e gás carbônico.

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energia

A equação química da RESPIRAÇÃO 

CELULAR pode ser representada

A equação 

química é a 

forma de se 

descrever 

uma reação 

química. Os 

reagentes 

são 

mostrados 

no lado 

esquerdo da 

equação e 

os produtos 

no lado 

direito, 

separados 

por uma 

flecha. 

A glicose, presente na reação química da respiração, 

vem da alimentação, principalmente dos carboidratos que 

comemos.
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A respiração 

celular ocorre 

dentro da célula, 

na organela 

chamada 

mitocôndria.

Adaptado de QUÍMICA. Vol.1, Ricardo Feltre, 2004
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TRANSFORMANDO A MATÉRIA: REAÇÕES QUÍMICAS
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2 - Observe a imagem, leia a frase e comente:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

b) Vela 

acesa
a) Efervescência do 

sal de frutas

c) Escurecimento 

da calda de açúcar

COMO SABER SE HOUVE REAÇÃO QUÍMICA?
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Muitas vezes as reações químicas ocorrem sem que percebamos à primeira vista. Porém, alguns

sinais podem ser evidências de que está ocorrendo reação química. Os sinais mais frequentes são

mudança de cor, liberação de gás, mudança de cheiro (odor), liberação de luz ou calor etc.

d) Apodrecimento 

dos alimentos

1 - Observe as situações abaixo e relacione-as aos sinais de ocorrência de reação química:
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Algumas reações 

químicas ocorrem 

com maior velocidade 

na presença de luz. 

A luz é uma forma de 

energia que ajuda na 

ativação da reação 

química.

A água oxigenada, 

por exemplo, se 

decompõe mais 

facilmente quando 

está exposta à luz, 

por isso devemos 

deixá-la guardada em 

local escuro. 

A fotossíntese 

realizada pelas 

plantas, é um tipo de 

reação influenciada 

pela presença da luz. 

Adaptado de soq.com.br

As reações químicas presentes em nosso cotidiano se processam com velocidades

diferentes e, por isso, podem ser classificadas como rápidas e lentas. Precisamos conhecer os

fatores que influenciam na velocidade com que essas reações químicas ocorrem.
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Reações lentas

O enferrujamento de um pedaço

de ferro, a formação do petróleo,

a decomposição do lixo são

processos lentos, pois a reação

pode levar muito tempo.

Reações rápidas

Na queima da pólvora e dos fogos

de artifício, no fósforo aceso e na

respiração, a reação de combustão

do oxigênio ocorre em segundos,

gerando fogo ou energia.

As reações químicas ocorrem em velocidades específicas.

Um dos mais sérios problemas ambientais, o crescimento do lixo

doméstico, é causado pela lenta reação de degradação de alguns

materiais ou substâncias.

Do ponto de vista do planeta, não existe como jogar o 

lixo fora. Porque não existe " fora"!
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3 – Escreva os nomes de duas reações químicas rápidas 

que você presencia no seu dia a dia. 

____________________________________________

4 – Escreva o nome de duas reações lentas que você 

observa no seu caminho para a escola.

____________________________________________
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Adaptado de QUÍMICA. Vol. 2, Ricardo Feltre, 2004
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AS REAÇÕES QUÍMICAS FAZEM PARTE DO COTIDIANO

A razão da água oxigenada, aquela que compramos em farmácia, formar espuma é pelo fato de o

sangue e as células terem a enzima catalase. Quando a água oxigenada (H2O2) entra em contato

com um ferimento, na presença da enzima, acaba se transformando em água (H2O) e gás oxigênio

(O2). A espuma são bolhas de oxigênio puro, liberadas por nosso corpo.

A fermentação é um conjunto de reações químicas, em que uma molécula orgânica (geralmente

a glicose) é quebrada em compostos mais simples, liberando energia. Quando fazemos pães,

observamos que os ingredientes iniciais, como o fermento e a farinha, transformam-se em pão

delicioso e quentinho!

Adaptado de escola237.webnode.com.br

O tempo, a superfície de contato e a temperatura são alguns fatores importantes para a

velocidade das reações químicas. 

Vejamos a carne, por exemplo. A carne na forma moída, geralmente,

apresenta um prazo de validade menor do que a peça inteira. Isso porque a

superfície de contato na carne moída é muito maior do que numa peça

inteira. A partir desta constatação, pode-se concluir que a reação de

decomposição é mais veloz na forma moída.

Portanto, quanto mais fragmentados estiverem os reagentes, maior será a quantidade de

partículas que entrarão em contato, e assim, maior será a velocidade da reação química.
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REAÇÕES QUÍMICAS SE PROCESSAM COM VELOCIDADES DIFERENTES 

Outro fator de grande importância na velocidade de uma reação é a superfície de contato

das substâncias. Em nosso dia a dia, observamos várias reações químicas que acontecem com

maior ou menor velocidade em virtude da superfície de contato.

Uma observação corriqueira, em nosso dia a dia, é o fato de que um aumento da temperatura
sempre acarreta um aumento na velocidade das reações químicas.
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O melhor modo para conservação de alimentos, isto é,

diminuir o processo da reação química, é colocá-lo na

geladeira ou no freezer. Para acelerar o processo de

cozimento dos alimentos, isto é, a reação química,

aumenta-se a temperatura da chama do fogão.

1 - Escreva duas reações químicas que se realizam mais rapidamente na presença de luz.

______________________________________________________________________________

2 - O ______________, a _________________________ e a ____________________são fatores

importantes para a velocidade das reações químicas.

3 - A carne, na forma moída, geralmente, apresenta um prazo de validade ____________

(maior/menor) do que a peça inteira. Isso porque a superfície de contato na carne moída é muito

____________________ ( maior/menor) do que numa peça inteira.

4 - Quando fazemos pães, observamos que os ingredientes iniciais transformam-se em um delicioso

e quentinho pão! Que reação química ocorre na produção do pão?___________________________.

5 - A água oxigenada (H2O2) entra em contato com um ferimento, na presença da enzima

_________________, e transforma em _______________________ e _______________________.
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Os gases nobres são encontrados isolados, ou seja, não se combinam facilmente com outros

átomos; são estáveis. Isso acontece porque sua última camada de elétrons (camada de valência)
está completa com o número máximo de elétrons.

As REAÇÕES QUÍMICAS abrangem mudanças que envolvem as

posições dos elétrons na formação e na quebra de ligações

químicas, entre os átomos! Esses rearranjos se devem à

capacidade que o átomo tem de combinar-se com outros átomos,

seja de um mesmo elemento, seja de um elemento diferente, com a

finalidade de realizar ligações químicas.

Tudo que vemos à nossa volta é formado por átomos e esses átomos se ligam ou se agrupam

para formar os mais variados materiais, desde a cadeira em que você está sentado e pode ver e

tocar, até o ar que respira, que você não pode ver, mas sabe que está aí.

As ligações químicas ocorrem quando os átomos de metais,

hidrogênio e ametais trocam ou compartilham um par de elétrons

entre si e caracterizam o comportamento desses novos materiais.

POR QUE AS SUBSTÂNCIAS SE COMPORTAM DE MANEIRAS DIFERENTES?
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As respostas estão no tipo de ligação 

química que ocorre entre os átomos das 

substâncias durante as reações químicas. 

A ligação química se estabelece entre os elétrons da camada

mais externa da eletrosfera (camada de valência). Para tanto, duas

características são essenciais:

• a força de atração que existe entre as cargas elétricas de sinais

opostos;
• tendência que os elétrons têm de formar pares.

As reações ou transformações químicas são, geralmente, o resultado de interações entre

os átomos, que produzem rearranjos de combinações químicas que mantêm os átomos

unidos e, por isso, estáveis. Essas uniões caracterizam as propriedades dos materiais.

Por que sal de cozinha 

é um sólido duro, frágil, 

de alto ponto de fusão?

E por que o cobre e outros 

metais são brilhantes,

maleáveis e geralmente 

sólidos?
Por que a parafina da 

vela é tão macia e 

apresenta baixo ponto 

de fusão?

Quando átomos perdem 

ou recebem elétrons, eles 

deixam de ser 

eletricamente neutros ou 

estáveis e passam a ser

íons.

Íon Negativo ou Ânion é  

a partícula cujo número de 

elétrons é maior que o de 

prótons. Ex.: ânion cloro 

ou Cl1- .

Íon Positivo ou Cátion é  

a partícula que tem mais 

prótons do que elétrons.

Ex.: cátion cálcio ou Ca²+ .
Adaptado de sobiologia.com.br

1- Releia o texto e complete as frases de forma adequada:

a) As reações químicas são o resultado de _________________, que são interações entre os

átomos das substâncias.

b) Quando os átomos perdem ou recebem elétrons, deixam de ser eletricamente neutros ou estáveis

e passam a ser ______. É exemplo de íon positivo _____________e negativo ___________.

c) O ___________é a estrutura do átomo responsável pela ocorrência da ligação química, que ocorre

sempre entre as camadas mais _______________ das eletrosferas dos ________________.

d) As ligações químicas ocorrem quando os átomos de ___________, ________________ e

________________ trocam ou compartilham um par de ______________entre si e caracterizam o

_________________________desses novos materiais ou substâncias.

e) Os _____________são encontrados isolados, ou seja, não se combinam facilmente com outros

átomos. Isso acontece porque sua última camada da eletrosfera está completa, isto é, estão

________________________________________________________________________________.

Na natureza nada se cria, nada se perde tudo se transforma.
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FUNÇÕES QUÍMICAS: QUEM É QUEM NO MUNDO DAS TRANSFORMAÇÕES

ÁCIDOS - Compostos moleculares que se dissociam em

íons, em solução aquosa.

✓ Possuem hidrogênio, que é liberado como cátion

quando dissolvidos.

✓ Possui elemento químico H+, do lado esquerdo,

ligado a ametais.

✓ Boa condução da eletricidade, em solução aquosa.

✓ Sabor azedo. No geral, são tóxicos e corrosivos.

✓ Reagem com base, formando sal e água →

NEUTRALIZAÇÃO

✓ Liberam hidrogênio quando reagem com metais.

✓ Ex.: ácido clorídrico – HCl; Ácido sulfúrico - H2SO4 .

BASES - Compostos iônicos que se dissociam em

íons em solução aquosa.

➢ Possuem hidroxila (OH)- que é liberado como

ânion quando dissolvidos.

➢ As substâncias que apresentam o grupo (OH)-,

do lado direito, ligado a metais.

➢ Boa condução da eletricidade, em solução

aquosa.

➢ Sabores adstringentes (“prende” a língua).

➢ Reagem com os ácidos e produzem sal e água

→ NEUTRALIZAÇÃO.

➢ Ex.: hidróxido de sódio - NaOH, hidróxido de

cálcio - Ca(OH)2; hidróxido de magnésio -

Mg(OH)2.

ÓXIDOS - Compostos formados por dois

elementos químicos diferentes (compostos

binários).

❑ Os óxidos se formam pela combinação do

oxigênio com quase todos os elementos

químicos, tendo apenas como padrão a

presença do oxigênio.

❑ Ligação entre o oxigênio e outro elemento:

pode ser por troca ou compartilhamento de

elétrons.

❑ Ex.: água - H2O e gás carbônico - CO2

SAIS - Compostos iônicos com cátion diferente de H+ e

um ânion diferente de (OH)-.

❖ Muitos sais apresentam sabor salgado.

❖ Geralmente são sólidos à temperatura e pressão

ambiente.

❖ Podem ser obtidos da reunião entre ácidos e bases.

❖ Conduzem bem a eletricidade quando em solução.

❖ Ex.: o sal de cozinha – NaCl; sulfato de cálcio -

CaSO4; carbonato de cálcio - CaCO3 (mármore).

a) Ácido Clorídrico – _________ – presente no estômago para participar da digestão; vendido

comercialmente como ácido muriático. (_________________)

b) Ácido Sulfúrico – _____________ – bateria de automóveis; fertilizantes agrícolas para produção

de adubos; produção de papéis, tintas, plásticos. (____________________)

c) Carbonato de cálcio – __________ – produção de cimento e de cal virgem (________________)

d) Sulfato de Cálcio – _____________ – gesso para imobilizações. (_______________________)

e) Gás carbônico – _______ – refrigerantes e na água mineral gaseificados. (_________________)

f) Hidróxido de sódio – _______ – soda cáustica; limpeza de materiais. (___________________)

g) Hidróxido de magnésio – ________ – presente no leite de magnésia, curativo para acidez

estomacal. (___________________________)

1 – Complete a Química do cotidiano, com a fórmula química e as funções químicas (nos

parênteses) das substâncias abaixo:

Num supermercado, a grande quantidade de mercadorias faz com que sejam agrupadas em

corredores, gôndolas e prateleiras – as massas, as bebidas, os produtos de limpeza etc. Essa

arrumação (classificação) facilita muito a vida dos consumidores. Na Química, ocorre algo

semelhante!

Atualmente são conhecidas milhões de substâncias diferentes. O limão é uma

fruta de sabor azedo. Ele, assim como outros frutos, é um ácido. Muitos ácidos são

usados em indústrias. Outro grupo reúne substâncias que ajudam na remoção da

sujeira ou de gordura de superfícies e podem ser encontradas em produtos de

limpeza. Podemos, até mesmo, reunir as substâncias de sabor salgado, como o sal

de cozinha e o bicarbonato de sódio, utilizados nos antiácidos.

Função química é a característica particular de um determinado grupo de substâncias que apresenta,

entre si, propriedades semelhantes devido à presença de um ou mais átomos comuns em sua fórmula.

Para entender o comportamento das substâncias e como essas substâncias transformam-se em outras,

precisamos conhecê-las. Algumas delas são: ácidos, bases, óxidos e sais.
Adaptado de sobiologia.com.br/conteudos/Oitava_quimica/funcaoquimica.php

Adaptado de QUÍMICA. Vol. 1, Ricardo Feltre, 2004
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a) Reagentes: _________________________. b) Produtos:___________________________.

c) Nº de átomos dos reagentes: _________________________________________________.

d) Nº de átomos dos produtos: __________________________________________________.

d) Equação química: __________________________________________________________.

e) Podemos afirmar que a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier foi observada na queima do

carvão? Justifique sua resposta.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Lavoisier colocou um metal (mercúrio)

dentro de um vaso, fechou-o hermeticamente

e, por pesagem, determinou-lhe a massa.

Depois, levou-o a um forno quente e em

seguida, pesou-o novamente. Não houve

alteração de massa, apesar de o metal ter-se

combinado com o oxigênio do ar, formando o

óxido de mercúrio II. (Veja a figura ao lado.)

NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA

Na época em que foi enunciada a lei de Lavoisier, sua
validade foi contestada já que, na queima de diferentes
substâncias, era possível observar aumento ou diminuição de
massa. No exemplo da queima do carvão, onde ocorre a redução
da massa, o que não era considerado, naquele tempo, era que a
fumaça liberada durante a combustão tivesse massa (gás).

Na queima do carvão, temos a impressão de que ele desaparece. Por quê?
1.ª SITUAÇÃO:

Quando queimamos a palha de aço, ela enferruja e sua massa aumenta. Por que 
ocorre aumento da massa?

2.ª SITUAÇÃO:

O francês Antoine Lavoisier tornou mundialmente conhecida a Lei da Conservação das Massas ao

enunciar o que hoje se chama Lei de Lavoisier: “Numa reação química que ocorre em sistema fechado, a

massa total antes da reação é igual à massa total após a reação”.

VAMOS OBSERVAR DUAS SITUAÇÕES ONDE OCORRE PERDA OU GANHO DE MASSA?

Observando a queima de um pedaço de carvão, temos a impressão de que ele desaparece. Essa

impressão, porém, está errada, pois estamos nos esquecendo da matéria que escapa nas chamas,

durante a combustão.

1- Observe a figura ao lado, do exemplo da queima do 

carvão, e identifique:

ENTENDENDO A 1.ª SITUAÇÃO – DA QUEIMA DO CARVÃO – USANDO A LEI DE LAVOISIER!

Lavoisier explicou que a aparente perda de massa ocorre em razão de os produtos de reações com queima 
serem gasosos e, assim, em sistemas abertos que fossem pesados, ia parecer que a massa diminuiu. 

Mercúrio metálico + gás oxigênio → óxido de mercúrio II

2 Hg(líquido) + O2 (gás) → 2 HgO (sólido)
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No interior de um recipiente fechado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações

químicas que venham a ocorrer. Todos os átomos que estiveram ali no início da reação, estarão lá no final.

Eles podem ter se reorganizado, a fim de completar a reação!
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Adaptado de QUÍMICA. Vol. 1, Ricardo Feltre, 2004
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Por exemplo: verifica-se que 3

gramas de carbono reagem com 8

gramas de gás oxigênio, produzindo

11 gramas de gás carbônico. Como 3 g + 8 g = 11 g, conclui-se que nada  se perdeu.

A combustão pode ser descrita

como uma reação química que

envolve a interação de material

combustível com um comburente

(quase sempre o oxigênio), em que

há liberação de energia térmica.

100,5 g (mercúrio) + 8 g (gás oxigênio) = 108,5 g 
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Para restabelecer o equilíbrio, serão necessários

procedimentos de adição e retirada de massas,

respectivamente, nos seguintes pratos:

(A) A e D. (B) B e C.

(C) C e A. (D) D e B.

1– Leia o texto acima e responda:

a) O que aconteceu com a cor e a massa das esponjas de palha de aço (veja a figura), com a 

queima?_______________________________________________________________________

b) Você saberia dizer o nome dessa nova substância?___________________________________

c) Por que o braço A, da balança da figura, pendeu para baixo após a queima da palha de aço? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

d) Por que a massa da esponja de aço do braço B aumentou, após a queima?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

e) Qual é a equação química de enferrujamento da palha de aço, ao sofrer combustão ou queima?

_________________________________________________________________________________

2- Considere duas balanças idênticas I e II mostradas na figura. Nos pratos dessas balanças foram

colocadas massas idênticas de carvão e de esponja de aço, assim distribuídas:

Pratos A e C: carvão Pratos B e D: esponja de aço

A seguir, nas mesmas condições reacionais, foram queimados os materiais contidos em B e C, o

que provocou desequilíbrio nos pratos das balanças.
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3- Acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações:

a) A massa se conserva.            b) As moléculas se conservam. 

c) Os átomos se conservam.      d) Ocorre rearranjo dos átomos. 

São corretas as afirmativas ________________________.

4- Quando um objeto de ferro enferruja ao ar, sua massa aumenta. Quando um palito de fósforo é 

aceso, sua massa diminui. Estas observações violam a Lei da Conservação das Massas? Justifique 

sua resposta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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O aço é uma liga de ferro com pequena quantidade de carbono. Na presença de gás

oxigênio, o ferro pode sofrer uma oxidação e produzir óxido de ferro. A esponja de palha de aço é

constituída quase totalmente por átomos de ferro (2Fe) que, ao reagirem com o gás oxigênio (O2)

do ar, formam óxido de ferro II (2FeO), popularmente chamado de ferrugem. Esta reação adiciona

massa à palha de aço (devido ao oxigênio ligado), que pode ser medida com uma balança

analítica.

NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA

Veja a equação da reação química, onde (s) 
representa o estado sólido e (g) o gasoso:

Adaptado de Pontociencia.Org.Br/experimentos/visualizar/a-massa-se-conserva/955

Agora, vamos entender a reação química na queima da palha de aço!

Quando queimamos a palha de aço, ela enferruja e sua massa

aumenta. Será que houve “criação” de matéria? Não! (Veja a figura.)

Ocorre que o gás oxigênio do ar reage com o ferro da palha de aço,

durante a queima, produzindo aumento na massa total da palha de aço.
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ENTENDENDO A 2.ª SITUAÇÃO – A COMBUSTÃO DA PALHA DE AÇO – USANDO A LEI DE LAVOISIER!

Adaptado de QUÍMICA. Vol. 1, Ricardo Feltre, 2004

Por exemplo: verifica-se que 2

gramas de ferro reagem com 4

gramas de oxigênio, produzindo

6 gramas de óxido de ferro II.
Como: 2 g +    4 g     =         6 g

Conclui-se que a massa do gás oxigênio se somou a do ferro, formando o óxido de ferro.

2Fe(s)   + O2(g)  →   2FeO(s)
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Quase na mesma época de Lavoisier, Joseph Louis Proust, efetuando também uma grande série

de pesagens em inúmeras experiências, chegou à seguinte conclusão:

1- Quando queimamos vários pedaços de palha de aço de

massas diferentes, as massas do óxido de ferro que se formam

são proporcionais às massas da palha de aço que foram

queimadas. Observe as massas obtidas após a queima, no

quadro e, responda:

PROPORÇÕES CONSTANTES COMO NUMA RECEITA DE BOLO

Você fez um bolo e com a quantidade de ingredientes utilizada, o bolo não

deu para todo mundo! E agora? Para fazer outro bolo que seja três vezes maior e

com o mesmo sabor que o primeiro, você precisa multiplicar a quantidade dos

ingredientes por três. Da mesma maneira, se você quiser fazer um bolo que seja a

metade do primeiro, a medida de cada ingrediente deverá ser dividida por dois.iv
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“Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre 

na mesma proporção em massa”.

VEJA QUE, SE DOBRARMOS A MASSA DOS REAGENTES, DOBRAREMOS AS MASSAS DOS 

PRODUTOS NAS MESMAS PROPORÇÕES

a) Qual é a quantidade de massa de óxido de ferro produzida 

na queima de 3 gramas de ferro?_______________________________________________.

b) Qual é a quantidade de massa de oxigênio que reage com 2 gramas de ferro? 

__________________________________________________________________________.

c) Se dobramos a massa do ferro, dobraremos também a massa do ____________________.

d) Que leis são utilizadas para obtermos os resultados?______________________________.

Isso quer dizer que, quando queimamos um grama (1g) de ferro, sempre obtemos uma
quantidade fixa de óxido de ferro. Os átomos de ferro são todos iguais no tamanho e na massa; o
número de átomos de ferro que existe num pedacinho de ferro é proporcional à massa desse
pedaço. O número de átomos de oxigênio que reage é proporcional ao número de átomos de ferro.
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O raciocínio que fizemos para o bolo é feito pelos cientistas para as reações químicas.

2-A figura abaixo é uma representação da combustão do gás propano, que está presente no chamado gás

liquefeito de petróleo (GLP), usado em bujões de gás para aquecimento e como combustível em alguns

carros. Observando a figura, escrevaaequaçãoquímicabalanceadaquerepresentaessaqueima.

(Oátomodecarbono

aparece em cor escura,

o oxigênio em vermelho

e o hidrogênio emazul.)

_________________

_________________

_________________

3 g 8 g
11 g

+

22 g
+

- 3 g de carbono (C) se unem a 8 g de gás oxigênio (O2), produzindo 11 g de gás carbônico (CO2) 

Por exemplo, observa-se que o gás carbônico é sempre formado por carbono e oxigênio,

verificando-se também que:

2.ª SITUAÇÃO

1.ª SITUAÇÃO

- 6 g de carbono (C) se unem a 16 g de gás oxigênio (O2), produzindo 22 g de gás carbônico (CO2) 

16 g6 g

Proust verificou que as massas dos reagentes e as massas dos produtos que participam da

reação obedecem sempre a uma proporção constante. Essa proporção é característica de cada

reação, isto é, independe da quantidade de reagentes utilizados.

Antes de queimar 
(massa da palha 

de aço)

Antes de queimar 
(massa do óxido de 

ferro)

1,0 g 1,4 g

2,0 g 2,8 g

3,0 g 4,2 g
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Os conhecimentos que envolvem as ondas e radiações, procuram explicar a transferência da energia

solar por meio do espaço, do som, da luz, da produção de energia elétrica até dos sistemas de comunicação

modernos como o rádio, a televisão e os satélites.

As aplicações tecnológicas das radiações ampliaram a nossa capacidade de percepção, tornando possível

construir equipamentos que veem e ouvem muito mais do que nossos olhos e ouvidos são capazes. Porém,

essas contribuições nem sempre melhoram nossa qualidade de vida. Com certeza, você já esteve em locais

com tráfego e barulho intenso e passou a desejar um momento de silêncio, sem as buzinas, o ronco dos

motores, o vizinho gritando, a música em alto volume...

AS ONDAS ESTÃO PRESENTES NO NOSSO DIA A DIA
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Alguns exemplos de ondas mecânicas.

O efeito causado por uma pedra que é jogada nas águas de um

lago (meio líquido); as ondas sonoras produzidas em cordas do

violão (meio sólido), terremoto com formação de tsunamis (meio

sólido e líquido); o pular corda (meio sólido), alto falantes (meio

gasoso) entre outros.

ONDA É UMA PERTURBAÇÃO QUE SE PROPAGA. 

O efeito causado no primeiro dominó chegou ao último sem que nenhum dos dois tenha saído
do lugar. O que foi transportado do primeiro ao último dominó, chamamos de energia.

TODA ONDA TRANSMITE ENERGIA SEM TRANSPORTAR MATÉRIA. 

Mas o que são ondas? - No experimento do dominó da figura ao lado, podemos

observar que as peças estão em fileiras e, ao se derrubar o primeiro, os outros todos

também cairão, ou seja, ao derrubar o primeiro, podemos dizer que foi causada uma

perturbação somente no primeiro dominó. No "efeito dominó“, percebe-se que uma

perturbação se propaga de um lugar para o outro.

Quanto à natureza, as ondas podem ser:

• Ondas mecânicas: esse tipo de onda exige um meio material para a

sua propagação; elas se comportam exatamente como os dominós do

experimento acima. Uma perturbação em determinado meio material, é

causada por alguém ou por alguma fonte, e esta perturbação propaga-
se de um ponto para o outro na forma de pulsos. fe
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Adaptado de infoescola.com/fisica/ondas-mecanicas/

• Ondas eletromagnéticas: esse tipo de onda não exige um meio material para a sua

propagação, pois resulta da libertação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto.

Essas ondas podem se propagar no vácuo (ausência de matéria), com velocidade de 300 000

km/s e, também, nos meios materiais transparentes a elas.

Alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. 

A luz, as ondas de rádio, as ondas de televisão, as micro-ondas, os

raios X, raios cósmicos e outras. Essas denominações são dadas

de acordo com a fonte geradora dessas ondas e correspondem à

diferentes faixas de frequência.
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1- O cinema mundial tem produzido filmes de ficção científica com cenas de explosões e estrondos

impressionantes, além de efeitos luminosos espetaculares, tudo isso no espaço sideral.

a) Os raios luminosos são ondas ou radiações ______________________ e o som são ondas
___________________________.
b)Qual é a diferença entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas quanto ao meio de
propagação? _____________________________________________________________________

Em nossas vidas, estamos constantemente sendo estimulados: é um cheiro aqui, o sol forte nos 

nossos olhos, a água da chuva, uma laranja azeda, ao som da buzina,  o canto das aves... E reagimos 

a cada um: tapamos o nariz e os ouvidos, nossa pele se arrepia... os estímulos do ambiente nos integra 

no mundo ao nosso redor. Mas como percebemos essas informações sobre o ambiente? Sentidos!?

Adaptado de crv.educacao.mg.gov.br
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A COMUNICAÇÃO HUMANA
Os homens primitivos deviam se comunicar por meio de gestos, posturas e gritos. Com o tempo,

essa comunicação foi adquirindo formas mais claras e evoluídas, facilitando a comunicação não só

entre os povos de um mesmo grupo, mas também entre grupos diferentes.

Os povos originários da América do Norte se comunicavam por sinais de

fumaça, os povos africanos usavam os sons dos tambores e os povos

originários da América do Sul imitavam o som do canto dos pássaros.

1 – Quais são os meios de propagação da mensagem nos três

exemplos acima?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

São componentes do processo 
de comunicação: o emissor da 

mensagem, o receptor, a 
mensagem em si, o canal de 

propagação, o meio de 
comunicação, a resposta e o 

ambiente onde o processo 
comunicativo acontece.
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A COMUNICAÇÃO se utiliza
de ondas mecânicas e ondas
eletromagnéticas para acontecer.

Após a descoberta da
eletricidade, no século XIX, com
a necessidade de comunicação à
distância, surgiram os aparelhos
que transmitiam sons por ondas
de radiofrequência: o telégrafo,
que funcionava por meio de
transmissão, via eletricidade, de
mensagens gráficas, a partir de
códigos de traços e pontos –
código Morse – e o telefone,
aparelho que transformava as
vibrações da voz humana em
sinais elétricos e, novamente, em
ondas sonoras.

A invenção do rádio foi um
marco na história; suas ondas
tinham distância e velocidade
muito superior aos outros meios
de comunicação.

A criação do cinema usou a
gravação sucessiva de várias
imagens consecutivas para
mostrar o movimento das
imagens. A televisão foi
impulsionada pela invenção do
cinema. Após a fase inicial, e
passados alguns anos, todo o lar
tinha uma televisão.

A comunicação espacial
(Internet) começou a surgir com
os primeiros satélites de
comunicações, que
retransmitiam sinais entre pontos
distantes da Terra. Estes
satélites são usados, ainda hoje,
para retransmissão de dados,
sinais de televisão, rádio ou
mesmo telefone.

Atualmente, as mensagens
eletrônicas chegam uma
velocidade espantosa, graças à
Internet.

Telégrafos, telefones, rádios, satélites, TVs, celulares, instrumentos

musicais e aparelhos de som têm algo em comum: todos eles se

caracterizam pela utilização de ondas. Já sabemos que há diferenças

entre os tipos de ondas.

Vamos conhecer um pouco mais sobre as ondas sonoras tão

utilizadas, desde o início da comunicação humana.

ONDAS SONORAS 

O som é uma sensação causada em nós por um tipo de onda, a onda

sonora. As ondas sonoras são ondas mecânicas originadas a partir de

vibrações de corpos materiais (lâminas, membranas, cordas etc.).

As ondas sonoras precisam de meios materiais como o ar, a água ou o

solo, para se propagar. O espalhamento do som ocorre porque é uma onda

que se propaga em todas as direções.

ro
n
d
o
n

o
ti
c
ia

s
.c

o
m

.b
r/

U
p
lo

a
d

/N
o

ti
c
ia

s
g
a
rt

ic
.c

o
m

.b
r/

re
g

ra
s

1
p
a
p

a
c
a
io

.c
o
m

.b
r/

De modo bem simplificado, podemos
dizer que, ao emitir um som, do pandeiro,
por exemplo, você altera a pressão sobre
as moléculas de ar próximas, causando
uma perturbação no entorno dessas
moléculas.

Adaptado de UFERSA

Essa perturbação vai se propagando continuamente e, assim, o
som vai sendo transportado até as nossas orelhas.

2- Em que meio material o som é propagado, quando tocamos
pandeiro? __________________________________________
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Como exemplo 
de ondas 

sonoras estão: 
a voz humana, 
os instrumentos 

musicais, os 
aparelhos de 
som, a buzina 
dos carros, os 
alto-falantes, 
dentre outros.
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1- Complete corretamente as frases abaixo:

a) O espalhamento do som ocorre porque o som é uma onda que se propaga em _______________.

b) A velocidade de propagação da onda sonora no ar é de ______ , muito ________do que na água.

c) O som é mais rápido no meio ______________ e mais lento no meio ______________________.

telefone - ________________________

rádio - __________________________

orelha - __________________________

2- Observe os exemplos e diga quais fontes são: 

• Produtoras de som; 

• Receptoras de som;

• Produtoras e receptoras de som.

Som é uma forma de energia. Um som intenso pode quebrar coisas e danificar nosso ouvido. O
som também pode nos dar prazer como, por exemplo, vindo de uma música ou numa conversa
animada entre amigos. Sons de alta frequência (ultrassom) nos permite ver bebês antes de nascer,
ver o sangue fluindo nas artérias do coração e ver outros órgãos internos do corpo.

Vamos entender melhor!!
As ondas sonoras saem da boca de

uma pessoa (emissor) e se propagam,
em constante movimento de compressão
e expansão do ar, até chegar às orelhas
da outra pessoa (receptor).

ONDAS SONORAS – PROPAGAÇÃO E VELOCIDADE

Fonte sonora é qualquer corpo capaz de se fazer
detectável pelas nossas orelhas. No entanto, as fontes mais
variadas em qualidade sonora são os instrumentos
musicais que, de forma geral, podem ser de três tipos:
cordas (violão, violino); de percussão – membranas flexíveis
(tambor, prato) e de sopro (clarinete, saxofone). A fonte
sonora do ser humano são as cordas vocais.

Por ser uma onda mecânica, o som precisa de um meio material para a sua
propagação. Geralmente se ouvem os sons que se propagam no ar (gás), mas eles
também se propagam em sólidos e líquidos.

A velocidade de propagação da onda sonora depende das características do
meio onde ela se propaga, dentre elas, a densidade. Quanto mais denso o meio,
melhor será a propagação da onda sonora pois, nesse caso, as moléculas estão mais
próximas, transmitindo melhor a energia de umas para as outras.

As ondas sonoras não se
propagam no vácuo, pois se
transmitem por meio de vibrações
moleculares: as moléculas precisam
estar próximas, o que não ocorre no
vácuo.

Tabela da velocidade de propagação das
ondas sonoras meios diferentes

A propagação do som não é instantânea. Podemos verificar
esse fato durante as tempestades: o trovão chega às nossas
orelhas segundos depois do relâmpago, embora ambos os
fenômenos (relâmpago e trovão) ocorram no mesmo instante. A
propagação da luz, neste caso o relâmpago, é de 300 000 km/s,
superior à velocidade do som no ar, que é igual à 340 m/s.

A velocidade de propagação das ondas sonoras, nos sólidos, é maior do que nos líquidos, e a

velocidade do som, nos líquidos, é maior do que nos gases.

MEIO VELOCIDADE (m/s)

AR (15 ºC) 340

ÁGUA 1 498

VIDRO 4 540

FERRO 5 130

Vácuo é 
a condição 
de um local 
totalmente 

vazio, sem a 
presença de 

matéria.

COMO O SOM SE PROPAGA ENTRE AS DUAS PESSOAS QUE CONVERSAM?

Adaptado de editoradobrasil.com.br/portal_educacional/
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A voz humana é produzida quando o ar que
vem dos pulmões atinge as cordas vocais, na
laringe, provoca vibração, dando origem ao som.
Essa vibração causa uma perturbação no ar, que
é expandido e comprimido, até chegar às nossas
orelhas. (Veja a figura.)

PROPAGAÇÃO DE ONDAS SONORAS

A todo instante, as pessoas estão emitindo sons: seja em conversas com familiares, amigos,

cantarolando, assobiando etc. Isso acontece em decorrência da fala e da audição se constituírem na

forma de comunicação mais comum entre as pessoas.
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3 - Qual é o aparelho utilizado no exame de

gravidez da cadela? Marque um X no transdutor da

tirinha.

_________________________________________

_________________________________________

4 - Em que faixa se encontra a frequência sonora 

do aparelho?

_________________________________________

_______________________________________

2- Alguns adestradores de cães usam apitos especiais que,
quando soprados, não são ouvidos pelos humanos. Por quê?
__________________________________________________
__________________________________________________

AS APLICAÇÕES DA FREQUÊNCIA SONORA

Som são as ondas sonoras que podem ser detectadas pela
audição humana. Para que isso aconteça, elas devem ter
frequência entre 20 Hz e 20 000 Hz, aproximadamente. Não
ouvimos as ondas sonoras com frequências inferiores ou superiores
à faixa auditiva humana, pois estas não provocam sensação
auditiva ao atingir às nossas orelhas. Por isso, os infrassons e os
ultrassons, ouvidos por outros animais, não são audíveis por nós.

Todo corpo que é capaz de vibrar tem a sua frequência natural de
vibrações. Isso ocorre porque o corpo é constituído de moléculas que
vibram. A frequência é o número de vibrações ocorridas durante um
período de tempo. Sua unidade de medida é o Hertz (Hz). Os sons
agudos, como o da flauta, possuem alta frequência, e sons graves, como o
contrabaixo, possuem frequência baixa. Adaptado de prof2000.pt/users/mrsd/8ano/Audicao.htm
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A ultrassonografia é 

uma técnica de 

geração de imagens 

que utiliza um 

transdutor que capta 

e emite ondas 

sonoras com 

frequências entre 

1 MHz e 10 MHz –

ultrassons – por meio 

do contato com o 

corpo.  Na medicina, 

esse exame é 

utilizado na avaliação 

médica  para 

diagnose e 

prevenção de 

doenças.
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SONAR – (sigla de Sound Navigation and Ranging) é um

instrumento inicialmente empregado em guerras para a localização

de submarinos. Emite ondas sonoras sob a água para detectar e

localizar a posição de objetos submersos. Normalmente as

frequências utilizadas são acima de 300 000 Hz (ultrassons).

Atualmente é usado para mapear o fundo do mar, localizar

cardumes, navios ou mergulhadores perdidos.Adapatado de if.ufrgs.br/sonar
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Infrassons
- são sons com frequências
menores que 20 Hz. São
produzidos por um abalo
sísmico e avalanches.

Ultrassons
- são sons com frequências
maiores que 20 000 Hz.
São usados na medicina,
estética e fisioterapia.

Adpatado de revistagalileu.globo.com

1- Analisando a frequência máxima audível dos animais da tabela acima,
marque a afirmativa correta:
(A) A menor frequência é percebida pelo elefante.
(B) A maior frequência é percebida pelo morcego.
(C) O cão é o que consegue ouvir a menor frequência.
(D) O ser humano consegue identificar sons de algumas frequências que o
elefante não é capaz de perceber.
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denominado . 
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QUALIDADES DO SOM 

O timbre permite distinguir sons de mesma altura

(grave ou agudo) e intensidade, produzidos por

instrumentos ou por vozes de pessoas diferentes, como

no exemplo acima das pessoas falando ao telefone.

O volume do som está relacionado com a intensidade sonora, isto é,

a quantidade de energia transportada pelo som e que nos permite

classificá-los em sons fracos ou fortes.

As ondas sonoras 
sofrem reflexão. 

Quando uma onda 
sonora atinge uma 

superfície, uma parte é 
absorvida e a outra é 
refletida. Imagine que 
você dê um grito e o 

som se choque contra 
um obstáculo (como 
mostra a figura), que 

reflita bem o som e ele 
volte para você. Nesse 
caso, pode acontecer 

um fenômeno conhecido 
como eco: você vai 

ouvir seu grito de novo. 
Mas para que o eco 

aconteça , a superfície 
que vai refletir o som 
precisar estar a 17 

metros de distância.
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2- Um automóvel vem da fábrica com uma buzina cujo nível sonoro é de

100 dB. O que uma exposição continuada a esse som pode causar aos

seres humanos?_______________________________________________

3- A qualidade sonora que nos permite distinguir a voz da outra pessoa

falando ao telefone é o _________________________________________.

4- Costuma-se dizer que a voz das mulheres é mais fina que a dos

homens. Isto acontece porque a voz masculina é mais________

(grave/aguda) que a voz feminina, que é mais ___________ (grave/aguda).

5- Para medir o nível sonoro usamos, como unidade, o ___________ (dB).

6- Dois cuidados para prevenir os efeitos da poluição sonora

são:_________________________________________________________

7- Qual é o limite tolerável para a audição humana?__________________.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, poluição sonora é qualquer

emissão de ruído ou som que possa prejudicar a saúde, o sossego ou o bem-estar

dos indivíduos. Ruídos podem causar irritação e problemas emocionais. Escutar

sons, mesmo que agradáveis, em volume muito alto pode causar surdez, dores de

cabeça, distúrbios digestivos, falta de concentração e aumento dos batimentos

cardíacos. É cada vez maior o número de pessoas com problemas de audição.

Além das questões de saúde, a poluição sonora é também motivo de conflitos

entre a população sendo, portanto, considerada um dos maiores problemas

ambientais da atualidade, enquadrando-se, legalmente, como crime ambiental.

1- Que tipos de sons são considerados ruídos? Por quê?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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POLUIÇÃO SONORA

Dicas de prevenção à 

poluição sonora e 

diminuir seus danos

Evite locais com muito 

barulho. 

Não escute música com 

volume alto. 

Não grite em locais 

fechados. 

Evite soltar fogos de 

artifício. 

Feche as janelas do 

veículo, em locais de 

trânsito barulhento. 

Use protetor auricular em 

locais com muito ruído.

Para medir o nível sonoro usamos, como unidade,
o decibel (dB), em homenagem a Alexander Graham Bell, inventor do

telefone. Quando uma pessoa fala ao telefone, as ondas sonoras de sua
voz são transformadas em sinais elétricos, que são transmitidos ao outro
telefone o qual transforma novamente em ondas sonoras, permitindo que
a outra pessoa ouça o que foi dito.
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As árvores ajudam a 

diminuir a poluição 

sonora, porque 

servem como bloqueio 

natural às ondas de 

som. A vegetação 

amortece as ondas 

sonoras, criando 

uma barreira e, assim, 

retém o som.

A orelha humana é capaz de diferenciar algumas qualidades do som,

como a altura (agudo e grave), a intensidade (forte e fraco) e o timbre.

Adaptado de /escolakids.com.br/poluicao-sonora.htm

Quando exposto, diariamente, a ruídos, acima

de 75 dB, o ser humano, em poucos anos, sofre

mudanças em seu organismo e perdas auditivas

significativas. Para a OMS o limite máximo

tolerável de exposição diária ao ruído, para que

um ser humano viva bem, deve ser de 55 dB.

Adaptado de ufsm.br
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A energia radiante se propaga no espaço, na forma de ondas eletromagnéticas. Existem vários
tipos de radiação eletromagnética: algumas podemos ver e outras não. Aquelas que conseguimos
ver são as de luz visível. É por isso que vemos as cores, os objetos, enfim, tudo à nossa volta.
Tudo? Pois é, quase tudo, porque existe um outro tipo de “luz” que não conseguimos ver – a luz
invisível. Essa “luz” é captada pelos rádios, pelos aparelhos de TV, pelo telefone celular. Ela
“caminha” pelo espaço, em todas as direções, transportando uma variedade de informações.

É por meio dessas ondas que os astronautas conseguem se comunicar do espaço com as
pessoas na Terra; que o mundo todo consegue assistir à final das Olimpíadas quase ao mesmo
tempo; que a mesma rádio pode ser sintonizada tanto na sua casa como na de seus vizinhos.

Adaptado de São Paulo faz escola – caderno 9º ano

O espectro eletromagnético
exibe as ondas eletromagnéticas,
classificadas pelo seu
comprimento de onda. Sendo as
ondas de menor frequência, as
ondas de rádio e TV. A radiação
gama são as ondas de maior
frequência e são produzidas em
reatores nucleares.

3- A faixa do espectro eletromagnético da radiação solar que

contribui para o efeito mostrado na tirinha é caraterizada como:

(A) visível. (B) amarela. (C) ultravioleta. (D) infravermelha.

d
es

co
m

p
lic

a.
co

m
.b

r

Adaptado de São Paulo faz escola/ caderno 9º ano.

1- Como se pode observar, estamos cercados de ondas de

diferentes tipos. Mas qual será a diferença entre as ondas

eletromagnéticas?

__________________________________________________

__________________________________________________

_

2- Associe cada uma das frases a seguir com um tipo de onda

eletromagnética.

a) Radiação usada para detectar fratura nos ossos.________

b) Radiação utilizada pela perícia policial ._______________

c) Radiação dos aparelhos de controle remoto.____________

d) Radiação usada em antenas transmissoras. ____________

e) Radiação encontradas em bombas atômicas. ___________
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LUZ INVISÍVEL – RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS

Adaptado de invivo.fiocruz.br/.

Com o tipo de onda eletromagnética,

conhecida como raio X conseguimos 

“fotografar” nossos ossos, por 

exemplo, ou visualizar áreas do nosso 

cérebro quando realizamos um exame 

de tomografia computadorizada. A 

radiação gama é utilizada para 

esterilizar utensílios usados em 

hospital (seringas, luvas etc.). As 

radiações eletromagnéticas também 

têm empregos fora da medicina: os 

raios X, por exemplo, são utilizados 

nos aeroportos, para detectar metais 

em bagagens. A radiação gama é 

empregada na indústria, no controle 

de qualidade do metais, mas também 

são encontrados em reatores 

nucleares e bombas atômicas. As 

ondas infravermelhas, também 

chamadas ondas térmicas, são 

irradiadas pelo Sol, pelo fogo e por 

aquecedores. Essas ondas são 

utilizadas em controles remoto de 

aparelhos eletroeletrônicos e de 

carros. Nos protegemos da radiação 

ultravioleta do Sol ao colocar protetor 

solar na pele. Mas as ondas 

ultravioletas também são usadas 

para identificar materiais pela perícia 

policial e na indústria de alimentos têm 

uso frequente em desinfetantes de 

materiais.
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1- Que tipo de ondas são encontradas nas

radiações de raio X?

__________________________________

2- Como as imagens de raios X podem

ajudar nas artes e museus?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

3- Que radiação tem maior comprimento de

onda: a luz visível ou os raios X? E qual

delas tem maior frequência?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

4- Como os raios X são usados na

medicina?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

5- Escreva dois cuidados que se deve ter

para evitar a exposição excessiva ou

indevida aos Raios X.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

6- Os vários usos da radiação
eletromagnética têm contribuído para a
melhoria da qualidade de vida da
sociedade, mas essa radiação também
pode fazer mal. Quais são os maiores
riscos dos raios X?

___________________________________

___________________________________

__________________________________

História por trás das tintas

Raios – X Riscos e Benefícios

Imagens de raios X já podem ser

encontradas em museus. Não por

mérito próprio, é verdade. O que os

raios X têm feito pela arte é mostrar

o método de trabalho dos artistas.

No ano passado, uma análise da

obra do pintor Vincent Van Gogh

trouxe à tona vários desenhos em

grafite acabados e completamente diferentes das pinturas

que os recobriam. Isso levou historiadores a concluir que

apenas em seus últimos anos de vida Van Gogh passou a

usar tintas e que reaproveitava sua obra.

Além de fornecer informações sobre o processo criativo

dos pintores, os raios X têm ajudado aos pesquisadores

desmascararem obras falsas, como a autenticidade de

290 pinturas do pintor Rembrandt e reprovação de 132.

As radiações facilitam, também, trabalhos de restauração.

Em geral, os museus utilizam equipamentos de raios X,

onde o que importa, são os detalhes sutis que possam

diferenciar os materiais utilizados e mostrar como eles se

sobrepõem.
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Os Raios X são um tipo de radiação
eletromagnética penetrante e invisível ao olho humano,
com comprimento de onda menor que o da luz visível.
Os raios X são produzidos quando se bombardeia um
alvo, como um metal, com elétrons em alta velocidade.
Essa capacidade de penetração permite que os raios X
sejam utilizados para fazer imagens do interior do corpo
humano ou de estruturas internas de objetos, seja na
indústria, na Medicina ou na pesquisa científica.

Benefícios dos Raios X

• Exames diagnósticos (raios-X, tomografia etc.).

• Tratamentos (radioterapia, medicina nuclear).

• Indústrias alimentícias (conservação);

• Energia (usinas nucleares). 

• Segurança (aeroportos).

• Higiene (esterilização de equipamentos).

Alguns cuidados devem ser tomados para evitar a exposição excessiva ou indevida:
• Mantenha-se afastado da fonte de radiação.
• Ao realizar exames radiográficos, utilize materiais de proteção como coletes de chumbo e óculos
protetores.
• Respeitar a sinalização do local.

Riscos dos Raios X

• Alterações genéticas.

• Câncer ( radiação excessiva).

• Construção de bombas nucleares; 

• Acidentes ambientais por exposição a produtos 

tóxicos como em Chernobyl e Goiânia.

Adaptado de São Paulo faz escola – caderno 9º ano

LUZ INVISÍVEL – APLICAÇÕES DE RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS

Adaptado de cotemar.com.br/wp-content/uploads/2017/01/riscos_beneficios.pdf

Saiba mais sobre os

Riscos e Benefícios do

Raios X acessando o

código QR ao lado.
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Olhe ao seu redor e perceba tudo que você pode enxergar. Agora, apague as luzes

ou imagine-se nesse local totalmente escuro. Você consegue enxergar as mesmas

coisa sem a presença da luz?

Vimos que o espectro eletromagnético é constituído de diversos tipos de ondas,

com características próprias, como comprimento de onda e frequência definida. A

faixa de frequência que conseguimos enxergar é chamada luz visível.

POR QUE VEMOS OS OBJETOS?

A maioria dos corpos que conhecemos NÃO emite luz,

mas podem ser vistos devido ao fenômeno da reflexão

da luz. Quando a luz bate em uma parede branca, por

exemplo, uma parte dela é refletida. Outra parte é

absorvida, isto é, transformada em outra forma de energia,

como o calor. Então, a parede, o vidro, a árvore, os planetas,

os satélites e a maioria dos objetos podem ser vistos porque

refletem a luz do ambiente. A estes corpos damos o nome

de fontes secundárias ou corpos iluminados.

A luz visível é um 

conjunto de ondas 

cuja frequência é 

capaz de provocar 

sensação visual em 

um observador 

normal. Ela é capaz 

de sensibilizar as 

células da nossa 

retina (cones e 

bastonetes)  e 

provocar a 

sensação de visão. 

Só conseguimos enxergar os objetos que

enviam luz até os nossos olhos. Alguns

deles emitem luz, isto é, são fontes de luz

primária ou corpos luminosos: o Sol e as

outras estrelas, uma lâmpada, uma vela, uma

lanterna (acesos). Esses corpos

transformam alguma outra forma de

energia em luz, isto é, em radiação

eletromagnética visível.

A LUZ SE PROPAGA EM LINHA RETA
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Numa lâmpada elétrica acesa, nos raios solares que entram pela janela, na chama de uma vela,

uma lanterna ou no fósforo aceso, a luz se propaga (espalha) atingindo todos os objetos ao seu redor.

A luz se espalha por meio de raios luminosos que se propagam em linha reta. Uma lâmpada elétrica,

o Sol, uma vela ou um fósforo acesos emitem uma infinidade de raios de luz.

REPRESENTAMOS 

O RAIO DE LUZ 

POR UMA RETA 

COM UMA SETA.

OS RAIOS DE 

LUZ DO SOL 

ENTRANDO EM 

LINHA RETA 

PELA JANELA.
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A um conjunto de raios luminosos dá-se o 

nome de feixe de luz. Ele indica a direção e o 

sentido de propagação da luz. 

O princípio da propagação retilínea da luz diz

que em um meio homogêneo e transparente, como

o ar, a luz se propaga em linha reta. Uma das

consequências desse comportamento da luz é a

formação de sombra, que se dá quando a luz

encontra, em seu caminho, um objeto opaco (todo

objeto que não permite a propagação da luz

através de si).

Embora a luz possa 
interagir com os 

materiais com os quais 
entra em contato, não 

interage com ela 
mesma. Quando raios 

de luz se cruzam, 
cada um segue sua 

trajetória, 
independente dos 
outros. Há uma 

independência de 
propagação. Esse é o 

PRINCÍPIO DE 

INDEPENDÊNCIA DOS 

RAIOS DE LUZ.

Adaptado de adaptado de sofisica.com.br
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_____________
_____________
_____________

1- Classifique os meios materiais em
TRANSPARENTE – OPACO – TRANSLÚCIDO:

OS DIVERSOS CAMINHOS DA LUZ

Quando uma fonte de luz emite um feixe de

luminoso, a luz passa a se propagar numa velocidade

de 300 000 km/s no vácuo. O vácuo é o único meio

com trajetórias regulares, definidas e transparentes.

Mas a luz também tem capacidade de se propagar em

outros meios materiais como por exemplo, no ar, no

vidro e no papel (veja o quadro).

MEIO VELOCIDADE DA LUZ (km/s)

VÁCUO 300 000

AR 300 000

ÁGUA 225 000

VIDRO 200 000

DIAMANTE 125 000
HALLIDAY,D.; RESNICK,R ; Fundamentos da Física Vol.3 8ª Ed. 2009 - Editora LTC

- No vácuo e no ar, a luz

tem quase a mesma

velocidade.

- Quanto mais denso for o

meio material, menor

será a velocidade da luz.

PROPAGAÇÃO DA LUZ EM ALGUNS MEIOS

A luz se propaga com grande velocidade, em linha reta e em todas as direções. Quando um feixe
de luz incide em uma superfície qualquer, podem acontecer alguns fenômenos ópticos importantes.
Dependendo da superfície, o feixe de luz pode sofrer reflexão, refração e absorção.

2- Qual é a

propriedade da

luz observada na

figura?

______________

______________

REFLEXÃO: Quando um feixe de luz se

propaga em um meio, atinge uma

superfície qualquer, como uma parede, um

espelho ou a superfície da água, e retorna

ao meio em que estava se propagando,

diz-se que ocorreu reflexão da luz, ou

seja, o feixe de luz foi refletido.
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INTERAÇÃO MATÉRIA E LUZ

ABSORÇÃO: A luz incide

em uma superfície, mas

não é refletida nem

refratada, sendo absorvida

pelo corpo, aquecendo-o.

Ocorre em roupas ou
objetos de cor escura.

REFRAÇÃO: O feixe de luz, ao incidir

obliquamente, muda de direção quando

passa de um meio transparente (AR) para

outro meio, também transparente (ÁGUA),

que apresenta velocidade da luz diferente

do primeiro. Com a profundidade, a luz

tem a sua velocidade diminuída.

Ao incidir sobre um corpo, a luz pode ser refletida, absorvida ou atravessá-lo. 

Erguida no alto de uma pedra, a Igreja da Penha

é famosa pelos 382 degraus de escadaria.

3- Em relação à figura ao lado. Qual é o
fenômeno observado? Que fenômeno
óptico promove o surgimento de espectros
coloridos no céu?
___________________________________
___________________________________

O arco-íris é um fenômeno 

óptico causado pela refração 

e reflexão da luz solar nas 

gotas de água presentes na 

atmosfera. A refração divide 

a luz solar, branca, em 

espectros coloridos que 

caracterizam o arco-íris.
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Quando a luz não passa por um objeto, dizemos que este meio é opaco. São exemplos de meios
opacos: paredes, portas, chapas de metal e caixas. Já uma lente, o vidro das vitrines, a água, o ar e
certos plásticos são meios transparentes, isto é, são facilmente atravessados pela luz. Por isso,
podemos ver bem os objetos por meio de óculos ou pelo vidro das vitrines. Alguns tipos de vidro,
papel vegetal, a gelatina e outros materiais permitem apenas a passagem parcial da luz, de tal forma
que os corpos são vistos sem nitidez através deles: são meios translúcidos.
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

A luz visível é um conjunto de ondas cujos comprimentos de onda sensibilizam o olho humano.

Cada faixa está associada a uma determinada quantidade de energia. Dessa forma, conseguimos

distinguir as cores do espectro de luz visível.

As cores são em ordem crescente de comprimento de onda: vermelho, laranja, amarelo, 
verde, azul, anil e violeta.

Ao nosso redor, é possível distinguir várias

cores, mesmo quando estamos sob a luz branca

do Sol. Esse fenômeno acontece pois, quando a

luz branca é incidida sobre um corpo de cor

verde, por exemplo, este absorve todas as outras

cores do espectro visível, refletindo (difusamente)

apenas o verde, o que torna possível distinguir

sua cor. O mesmo acontece quando esse corpo é

iluminado com a cor verde. Porém, se esse corpo

de cor verde fosse iluminado por uma luz

vermelha, por exemplo, pareceria preto, porque

absorveria a radiação vermelha e não refletiria

nenhuma cor, já que ele só tem capacidade de

refletir a cor verde (veja a figura).

LUZ VISÍVEL – AS CORES

Quando falamos de 
cores, é preciso 

distinguir entre a cor luz 
e a cor pigmento. A 

cor luz é toda cor 

formada pela emissão 
direta de luz. A cor luz é 

a encontrada nos 

objetos que emitem luz, 
como monitores, 

lanternas, e aparelhos 

de televisão. Já a cor 
pigmento é a cor 

refletida por um objeto, 

isto é, a cor que o olho 
humano percebe. É a 

cor das tintas. No grupo 

cor pigmento, as cores 
primárias são 

vermelho, amarelo e 
azul. 

a) Podemos afirmar que eles absorvem todas

as cores, com exceção das cores ________

e __________ que serão refletidas. Isso

tornará o objeto A __________ e o objeto B,

____________.

1- Se iluminarmos os objetos da figura ao lado com a luz branca e

ambos os objetos absorverem todas as cores, exceto azul e verde,

respectivamente:

A cor e a 

temperatura 

O funileiro, ou 

moldador de chapa 

metálica, sabe que 

para soldar ou cortar 

uma peça de latão ou 

aço, a temperatura da 

chama do maçarico a 

gás precisa estar 

elevada. Para isso, o 

funileiro regula o 

maçarico, ajustando 

as quantidades de ar 

e combustível pela 

cor da chama. A 

temperatura mais alta 

se obtém, quando a 

chama emite uma luz 

azulada. 

2- E se os dois objetos, azul e verde da figura, fossem iluminados com

luz azul?

No grupo cor luz, as cores primárias são vermelho, verde e

azul. Um corpo de cor branca é aquele que reflete todas as cores,

sem absorver nenhuma, enquanto um corpo de cor preta absorve

todas as cores sobre ele incididas, sem refletir nenhuma.

Para criar outras cores, podemos misturar as cores primárias 
diretamente, a partir da superposição direta de luzes. 

Observe a figura.

Quando 

iluminada 

com LUZ
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Adaptado de sofisica.com.br/conteudos/Otica

Adaptado de  invivo.fiocruz.br/cgi
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

a) O que acontece com a cor do cartão, à medida que o disco ganha

velocidade?

______________________________________________________

______________________________________________________

b) Qual é a cor do cartão quando o disco está girando rapidamente? O

que você pode concluir desse resultado?

______________________________________________________
______________________________________________________

MATERIAIS:

cartolina branca – lápis de cor – CD velho

– compasso – lápis – régua – borracha.

PROCEDIMENTOS

1 - Fazer um círculo de 15 cm de diâmetro na cartolina.

2 - Dividir o círculo em oito partes iguais.

3 - Pintar com as cores do espectro visível de luz.

4 - Colar no CD.

5 - Colocar o lápis no centro do círculo, com o intuito de girá-lo

velozmente e observar, assim, o aparecimento da cor branca.

O DISCO DE NEWTON

Isaac Newton, um dos 

maiores físicos da 

nossa história, explicou 

que a luz que vemos 

branca é, de fato, uma 

luz composta de várias 

cores. 

No séc. XVII, 

decompôs a luz solar 

(branca) usando um 

prisma triangular de 

cristal atravessado por 

um feixe luminoso e 

obteve o que hoje 

chamamos espectro, 

devido ao desvio de 

cada uma das cores 

que compõem a luz 

branca, no fenômeno 

chamado dispersão 

da luz.

Adaptado dehttp://www.ufjf.br/fisicaecidadania

A tela das TVs e dos monitores de computadores conseguem

produzir uma grande quantidade de cores diferentes, empregando

apenas as três cores primárias de luz: vermelho, verde e azul. Em

suas telas, há uma grande quantidade de pequenos filetes

intercalados dessas três cores.

O aparelho funciona de modo a iluminar estes filetes. Numa região

em que os filetes das três cores estão totalmente acesos, vemos

branco. Onde todos estão apagados, vê-se o preto. Se apenas os

filetes verdes e vermelhos estiverem acesos, tem-se a sensação

visual de amarelo, e assim por diante.

TVs de tubo dominaram o mercado até a década de 90, quando houve

uma revolução nos aparelhos, com o aparecimento de novas tecnologias: as

TVs de plasma, LCD, e LED. Descreva as modificações tecnológicas que a

TV passou nas ultimas décadas!

b
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Simulador das cores
Combine as três cores 

luz formando novas 
cores.

https://phet.colorado.edu/en/

simulation/color-vision

LUZ VISÍVEL - DISCO DE NEWTON 
Faltava, então, recompor a luz branca através da soma das cores.

Isso Newton conseguiu, usando um aparelho chamado Disco de

Newton. Este disco é pintado com as mesmas cores que o espectro de

luz visível, depois é iluminado e girado velozmente, somando assim as

cores do disco. Vamos experimentar também como Newton?

Fontes: super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-diferenca-entre-tvs-de-lcd-led-e-plasma/

sofisica.com.br/conteudos/HistoriaDaFisica/surgimentodatelevisao.php
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CALOR E TEMPERATURA: DUPLA DINÂMICA!

A matéria é formada por moléculas e estas estão em constante movimento, gerando energia

cinética entre elas. A agitação das moléculas se associa a essa energia cinética e recebe a

denominação de energia térmica. As moléculas da matéria estão, portanto, em constante agitação,

e a medida desse estado de agitação das moléculas chamamos de temperatura.

Quando colocamos dois corpos de

temperaturas diferentes em contato, há tendência

de igualarem suas temperaturas. Ocorre, então,

passagem de energia térmica do corpo com maior

temperatura para o corpo com menor temperatura.

PASSAGEM DE ENERGIA 
TÉRMICA

Quando dois corpos estão na mesma

temperatura, eles estão em equilíbrio térmico

e não há transferência de calor. O calor

sempre passará do corpo de maior para o de

menor temperatura.

EM EQUILÍBRIO TÉRMICO 
NÃO HÁ TROCA DE CALOR

Essa energia 

térmica, 

quando está 

em trânsito, é 

denominada 

calor. 

1- Se você coloca leite gelado no café quente ele, depois de um tempo, ficará  
morno. Por quê? Qual é o nome do fenômeno ocorrido?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

QUENTE, FRIO ... COMO MEDIR A TEMPERATURA?

A maioria das substâncias dilata-se quando aquecida e se contrai quando resfriada. Esses
fenômenos estão relacionados ao aumento ou à diminuição de temperatura dos materiais. São
denominados, respectivamente, de dilatação e contração térmica.

O termômetro clínico é um tubo de vidro, ligado a um bulbo, com um
líquido dentro, geralmente, o mercúrio (metal que se dilata facilmente com o
aquecimento). Esse termômetro é definido como um termômetro de máxima,
ou seja, termômetro que marca apenas a maior temperatura atingida.

O termômetro é o instrumento que se baseia no

equilíbrio térmico e na dilatação e contração de algumas

substâncias: as substâncias termométricas.

O termômetro é utilizado para medir a temperatura de um corpo ou do ambiente. Há vários tipos

de termômetros, entre eles, os termômetros clínicos, de superfície, de temperatura e os

meteorológicos.

O mercúrio é tóxico e perigoso se inalado ou ingerido por acidente. Se um
termômetro de mercúrio quebrar, evite tocá-lo. O mercúrio se descartado em local não
apropriado, pode poluir a água, por exemplo, pode ser ingerido pelos animais.

A temperatura

está relacionada 

com o estado de 

agitação das 

partículas de um 

corpo. 
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No dia a dia podemos observar que entre os trilhos de ferro, nas quadras
de futebol, em pontes e viadutos existem pequenas fendas de dilatação que
possibilitam a expansão da estrutura sem que ocorram possíveis trincas e
danos à ela. Esses acontecimentos são explicados através da dilatação
térmica. A diminuição de temperatura provoca, como efeito, a diminuição nas
dimensões do corpo, chamada de contração térmica.

DILATAÇÃO E CONTRAÇÃO TÉRMICA.

8
S

G
s
3
k
D

h
P

J
o
/s

3
2

0
/I

m
a
g

e
m

1
0

3
.p

n
g

h
ttp

s://en
.w

ikip
ed

ia.o
rg

h
ttp

s://en
.w

ikip
ed

ia.o
rg

2 - Quem viaja de carro ou de ônibus pode ver, ao longo das estradas, torres de
transmissão de energia tais como as da figura. Olhando mais de perto, é possível notar que
os cabos condutores de metal são colocados arqueados ou “fazendo barriga”. A razão
dessa disposição é que
__________________________________________________________________
________________________________________________ Adapatado de gabaritodefisica
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A condução é a transferência de calor que ocorre entre as moléculas de um objeto, quando

aquecido. Essa situação ocorre, principalmente, em materiais sólidos nos quais as partículas estão

bem próximas uma das outras. Ex.: tijolos, paredes, metais etc.

A convecção é a propagação de calor que ocorre devido à diferença de temperatura no fluido

(gases e líquidos). No aparelho de ar condicionado, o ar quente, na parte inferior, menos densa

sobe, enquanto a camada de ar frio, na parte superior, mais densa, desce. Esse movimento de ar é

chamado corrente de convecção. A convecção é um importante meio de transferência de calor em

líquidos e gases. O ar frio circula por correntes de convecção.

Ao contrário da convecção e da condução, a irradiação não necessita de meio material; a

transferência da energia radiante ocorre em ondas eletromagnéticas. São exemplos de irradiação: o

calor da fogueira e da lareira e cozimento dos alimentos no forno convencional.

Esse trânsito de energia térmica pode ocorrer das seguintes formas: por condução, por 
convecção ou por irradiação térmica.

PROPAGAÇÃO DE CALOR 

Em certas situações, mesmo não havendo contato físico entre os corpos, é

possível sentir que algo está mais quente. Um exemplo disso é quando chegamos

perto de uma fogueira. É possível concluir que, de alguma forma, o calor emana

dos corpos "mais quentes“, podendo se propagar de diversas maneiras.

Adaptado de sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Calorimetria/transm.php

O fluxo de calor acontece no sentido da maior temperatura para a menor temperatura.

A NASA selecionou o material que funcionará como escudo térmico para

proteger os astronautas, quando forem retomados os voos para a Lua. Um

escudo térmico consiste em uma camada protetora de materiais especiais

para dissipar o calor e se utiliza de um material isolante para absorver e

irradiar o calor para longe da estrutura do veículo espacial. O material

escolhido para proteger o módulo Orion, que levará e trará de volta os

astronautas, é um recobrimento produzido em blocos de resina de carbono

cobertos de cerâmica e deve ser colado como se fossem ladrilhos, como na

proteção térmica dos ônibus espaciais.

Materiais diferentes conduzem o calor de maneira diferente. A

propriedade de conduzir o calor é chamada de condutividade

térmica do material. Os metais são excelentes condutores de calor e

por isso o ferro é utilizado na confecção de caldeiras industriais, que

produzem vapor para alimentar máquinas térmicas, autoclaves para

esterilização de materiais diversos, calefação ambiental etc.

Enquanto a cerâmica, um material mau condutor ou isolante térmico,

é utilizada na confecção de escudos térmicos.
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Adaptado de inovação tecnologica.com.br
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1- Complete de forma adequada as frases sobre a propagação do calor:

a) O calor se propaga do corpo de __________ temperatura para outro de _________ temperatura.

b) A propagação do calor pode ocorrer de três formas: ___________________________________.

c) Em geral, sólidos metálicos, como o ferro, são _____________ condutores de calor, por isso, são

utilizados, na indústria, na fabricação de _______________________________________________.

d)Alguns materiais são __________________, como a cerâmica, um importante componente na

confecção do ______________ da nave espacial, que levará os astronautas ao espaço, em 2020.

e) Os agasalhos de lã ou cobertores nos esquentam nos dias frios, pois são __________________.

f) O ar frio circula por toda geladeira, por correntes de ________________________.Esse tipo de

transferência de calor ocorre principalmente nos _________________________________________.

O ESCUDO TÉRMICO RECOBRIRÁ 
A PARTE INFERIOR COLORIDA
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Podemos encontrar, em nossa vida diária, várias situações em que as correntes de convecção

desempenham papel importante. A formação das brisas marítimas e terrestres, a circulação de ar

no interior da geladeira, nos condicionadores e aquecedores de ar, nos radiadores de automóveis e

panelas com água fervendo, dentre outros.

A inversão térmica é um fenômeno climático, muito comum nas grandes cidades, no qual a
camada de ar frio é impedida de circular através da camada de ar quente, por convecção térmica,
ficando retida próxima à superfície e concentrando bastante gases poluentes, principalmente nos
meses de inverno. Adaptado de www.fuvest.br/
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APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS ENVOLVENDO PROPAGAÇÃO DE CALOR

1- Leia a manchete, observe a figura e identifique o processo de

propagação de calor que se apresentou no dia 17/06/2019.

_________________________________________________

G1/ Alerta Rio - O fenômeno da inversão térmica deixou o Rio

embaixo de um nevoeiro na manhã de quinta-feira.

Todos os corpos emitem radiações térmicas, que são proporcionais à sua temperatura.
Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o objeto irradia.

As fotografias obtidas com infravermelho revelam informações que não são detectadas
com a luz visível. Um de seus usos, a termografia médica auxilia o diagnóstico de
doenças inflamatórias como artrite e artrose ou mesmo tumores, pois permite identificar
condições patológicas invisíveis a olho nu ou ao raio X.

No campo militar, mísseis podem ser programados para seguir uma determinada fonte
de calor como, por exemplo, as turbinas de um avião inimigo ou mesmo identificar por
meio de visão noturna pessoas no campo de combate.

Nas fotografias térmicas, as regiões alaranjadas, vermelhas e amarelas correspondem
às áreas mais quentes e as verdes e azuis, às áreas mais frias.

2 - Que exemplos de irradiação de calor está presente na vida das pessoas?
_______________________________________________________________________________

Adaptado de www.ifsc.usp.br/~donoso/fisica_arquitetura/10_radiacao_termica.pdf
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A irradiação é o processo de transferência de calor, por meio de ondas eletromagnéticas.

Enquanto a condução e a convecção ocorrem somente em meios materiais, a irradiação ocorre

também no vácuo. São exemplos de irradiação: o aquecimento da Terra pelo Sol, o calor da fogueira

e cozimento dos alimentos no forno convencional.

IRRADIAÇÃO

O surgimento de ilhas de calor no centro do Rio de Janeiro, pode provocar um grande
impacto na vida do carioca que já convive com o desconforto térmico nos verões intensos, pelas
próprias características naturais ambientais. Quando surge uma ilha de calor e provoca o aumento
de temperatura, isso faz com que esse desconforto seja danoso às pessoas, pois podem causar
desidratação, tontura e mal-estar.

Ele aferiu a temperatura de 30 ºC no gramado, enquanto no concreto, a

temperatura foi de 45 ºC, ambas aferidas no mesmo dia.

A que conclusão podemos chegar sobre a presença de cobertura vegetal

em parques e jardins públicos?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

O termômetro de sensor de superfície que usa radiação infravermelha, inventado pela NASA

para medir a temperatura de estrelas, com o passar do tempo, chegou ao mercado consumidor.

Em pesquisa sobre Ilhas de calor na cidade, um aluno do Ensino Fundamental Carioca mediu a

temperatura de superfície no gramado e no concreto, em um parque no centro do Rio de Janeiro.
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Em casa, na escola, acionamos diversos aparelhos com um simples toque: acendemos lâmpadas,

ligamos rádios, televisores e computadores, celulares, geradores e microondas. Todo esse conforto é

devido à eletricidade. Mas o que é eletricidade? Hoje, sabemos que é um movimento ordenado (fluxo)

de elétrons que transitam por um fio metálico e que esse fluxo pode realizar certo trabalho, como

acender uma lâmpada, movimentar um motor etc.

ELETRICIDADE – POSITIVO E NEGATIVO

Em 600 a.C., o filósofo Tales de Mileto observou que
ao esfregar o âmbar na pele de carneiro, esse passava a
atrair objetos leves. Esse processo de fricção torna o
âmbar um corpo carregado eletricamente, pois ele perde
elétrons para a pele de carneiro, deixando de ser neutro.
Em grego, o nome dado ao âmbar é elektron. Vem daí a
palavra elétrico, para designar os fenômenos que
ocorrem com o âmbar. (veja a figura)
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• Corpo eletrizado positivamente – quando perde 
elétrons (mais prótons).

• Corpo eletrizado negativamente – quando ganha 
ou recebe elétrons ( mais elétrons).

• Corpos carregados com cargas elétricas opostas  
se atraem e com cargas iguais se repelem.

2- Complete o quadro com (+) ou (–).

Produção de Eletricidade 
por atrito

As nuvens podem acumular 
grandes quantidades de cargas 

elétricas, devido ao movimento de 
correntes de ar. Quando ocorre 
um grande acúmulo de cargas de 
sinais opostos, há uma passagem 
brusca de cargas entre partes  das 

nuvens ou entre elas e a terra. 
Esse movimento rápido de cargas 

produz um clarão de luz que 
chamamos raio ou relâmpago.

A carga elétrica é 
uma propriedade 

física.

Essa produção de energia elétrica é chamada eletricidade por atrito ou estática. Ela é usada
em algumas tecnologias como, por exemplo, nas fotocopiadoras, nos filtros de chaminés de
indústrias etc.

3- Por que o pelo do gato Garfield ficou arrepiado?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Adaptado de professor.Bio.Br/fisica/provas_questoes.Asp?Section=eletricidade&curpage=72

Há indícios de que os fenômenos elétricos estiveram presentes na Terra

praticamente desde o início do planeta. Um exemplo são as grandes e intensas

descargas elétricas – raios e relâmpagos – que ocorreram desde a formação do

planeta e que ainda hoje acontecem. Pode-se considerar, também, que essas

“forças elétricas” atuaram na formação das primeiras moléculas que originaram a

vida.

1- Escreva o nome de

dois fenômenos elétricos

encontrados na natureza.

____________________

____________________

Os corpos são compostos por átomos, no qual o núcleo tem carga elétrica

positiva (prótons) e a eletrosfera (elétrons) carga elétrica negativa. Os corpos,

normalmente, estão com as cargas em equilíbrio, isto é, a carga positiva é

igual à negativa – corpo neutro. Contudo, se atritamos o corpo, alguns elétrons

são arrancados dele, passando para o objeto que lhe é atritado, assim, o corpo

atritado fica carregado.
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Quando falamos de eletricidade, é importante observar que os diversos materiais podem

apresentar diferentes características e comportamentos elétricos. Temos materiais que são bons

condutores, ou seja, são aqueles materiais que facilitam a passagem das cargas elétricas e outros

materiais podem ser qualificados como maus condutores ou isolantes. Estes são os materiais que

oferecem resistência, dificultando a passagem das cargas elétricas.

a) Escreva o nome de três materiais que são condutores de eletricidade.

____________________________________________________________.

b) Qual é a fonte geradora de energia elétrica da figura? _______________.

c) O ____________ é o dispositivo que abre ou fecha um circuito e, com 

isso, permite ou interrompe o  fluxo de ___________ ou a ______________.

d) Escreva os nomes de outras fontes geradoras de energia elétrica que 

você conhece.________________________________________________.

RELAÇÃO DE EXTREMOS – ISOLANTES E CONDUTORES 

CONDUTORES ELÉTRICOS

Devido à facilidade de fornecer elétrons livres, os metais são usados nos fios dos

aparelhos elétricos; – ferro (Fe), ouro (Au) , platina (Pt), cobre (Cu), prata (Ag).

ISOLANTES ELÉTRICOS

O vidro, a cerâmica, o plástico ou a borracha não permitem a passagem do fluxo

de elétrons ou deixam passar apenas um pequeno número deles. São os chamados

materiais isolantes, usados para recobrir fios e aparelhos elétricos.

Os fios de cobre são bons condutores de eletricidade e a

borracha é um isolante elétrico.

Existem materiais bons condutores de eletricidade e

materiais maus condutores de eletricidade.

Os  ametais 

são isolantes 

elétricos, pois 

só possuem 

elétrons para 

suas próprias 

ligações!

O CHOQUE ELÉTRICO é a passagem de
corrente elétrica através do corpo de uma
pessoa, utilizando-o como um condutor. A
passagem dessa corrente pode causar susto,
queimaduras ou até mesmo a morte.
No atendimento à vítima de choque, o socorrista
deve, primeiramente, desligar a chave geral de
energia elétrica e/ou separar a vítima da fonte
de energia utilizando-se de materiais isolantes
que dificultam a passagem da corrente elétrica.

2- Um circuito elétrico consiste de um "caminho" fechado que possibilita a corrente elétrica fluir de um

dos polos da fonte, passando pelo aparelho, até o outro polo da fonte.
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Para que aparelhos elétricos funcionem, é necessário que

sejam ligados a uma fonte de energia elétrica por meio de fios

condutores. Quando o aparelho é ligado, elétrons circulam

entre a fonte e o aparelho.

Esse fluxo (movimento) de cargas é chamado de corrente

elétrica. O conjunto: fonte de energia elétrica (geradores),

aparelho (receptores) e fios condutores interligados é chamado

de circuito elétrico. Um interruptor abre ou fecha um circuito e,

com isso, permite ou interrompe o fluxo de elétrons.

A eletricidade está diariamente presente em nossa vida, seja sob a forma de um relâmpago, seja no

simples ato de acender uma lâmpada. À nossa volta fluem cargas elétricas que produzem luz, som e calor.
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CIRCUITO ELÉTRICO: FONTE, 
LÂMPADA, INTERRUPTOR E FIOS.

esao
fvo

cacio
n

al.w
ixsite.co

m
/esa

o
f-vo

cacio
n

al/b
lan

k-6

1- Leia o texto ao lado e complete

a frase.

Materiais feitos de ___________

ou _____________ são materiais

que permitem o isolamento, ou

seja, são bons _____________

elétricos. Desta forma, nos

protegem de _________________.

Adaptado de Centro de Referência Virtual do Professor -SEE-MG / ELETRICIDADE EM NOSSAS CASAS
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Podemos entender tecnologia como sendo tudo o que

facilita a vida do ser humano. Um abridor de latas, por

exemplo, é uma forma de tecnologia. Desde a revolução

industrial, os meios de produção têm evoluído

consideravelmente. A razão mais efetiva pela qual esta

evolução ocorreu e ocorre é a utilização de energia elétrica.

A eletricidade é uma tecnologia que mudou profundamente

a maneira de viver dos seres humano. Surgiu para facilitar ou

otimizar nossas atividades, tão indispensáveis ao mundo

moderno.

ELETRICIDADE – PAUSA PARA REFLEXÃO 

Há 100 anos, a eletricidade não era usada. Nessa época, a maioria da população vivia no meio

rural e as atividades produtivas estavam concentradas na agricultura. A comunicação entre as

pessoas era lenta, por meio de mensageiros que se deslocavam a pé, a cavalo ou por barco. A

invenção do telefone tornou possível a comunicação a longa distância, com rapidez.

A invenção da lâmpada elétrica melhorou a qualidade de vida e possibilitou o trabalho noturno.

O aparelho de som, o rádio, a televisão, o computador, os telefones celulares transformaram o

laser e a comunicação humana. Em resumo: a eletricidade revolucionou, por completo, o modo de

vida do ser humano, melhorando sua qualidade de vida.

1- Faça uma lista de dez aparelhos elétricos e eletrônicos que são utilizados em casa ou no lazer.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Adaptado de Centro de Referência Virtual do Professor -SEE-MG / ELETRICIDADE EM NOSSAS CASAS

Muitas vezes, na propaganda de

certos produtos eletrônicos como os

aparelhos de som, chuveiros e fontes

de microcomputadores destaca-se a

sua potência. A energia elétrica

recebida é transformada em outra

forma de energia, como energia

mecânica, térmica ou luminosa.

Quanto mais energia for transformada

em um menor intervalo de tempo,

maior será a potência do aparelho.

3- A tabela, a seguir, mostra a potência elétrica de diversos

aparelhos utilizados em uma residência. Os aparelhos listados

ficarão ligados durante 30 minutos.

a) Aquele que consumirá

MAIOR quantidade de

energia elétrica será

_______________.

b) Aquele que consumirá

MENOR quantidade de

energia elétrica será

_____________.

A principal fonte de energia elétrica 

no Brasil são as usinas hidrelétricas.

Use a luz solar, não acenda a
luz durante o dia.

Tire da tomada os aparelhos
quando não estiverem em uso.

Utilize a lâmpada que
consuma menos energia.

Não use aparelhos elétricos
desnecessariamente.

Não deixe a porta da
geladeira aberta.

Acumule roupas para passar
antes de usar o ferro elétrico.

Energia elétrica não é um recurso

inesgotável.

4- Dê uma olhada nas dicas ao lado e

responda se você identificou alguma

forma de desperdício de energia que

acontece na sua casa!

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2- Em relação à tirinha. 

E você, o que faz 

quando tem “uma 

folguinha”?
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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Você já pensou em como uma pilha produz energia?

O princípio de funcionamento de toda bateria ou pilha é uma

transferência de elétrons entre duas substâncias químicas. Em 1800,

o italiano Alessandro Volta, inventor da pilha elétrica, descobriu que

quando dois metais diferentes eram mergulhados numa solução ácida,

havia separação de cargas elétricas por meio de reações químicas e

assim, era possível notar uma produção contínua de cargas elétricas.

Após o uso, pilhas e baterias devem ser entregues a postos de coleta

de lixo eletrônico. Elas não devem ser descartadas no lixo comum.

1- Faça uma lista de quatro aparelhos que utilizam baterias ou pilhas
para o seu funcionamento.

_________________________________________________________

2- Você concorda que o carro elétrico é o futuro do transporte urbano?
Por quê?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

3- Como deve ser o descarte de pilhas e baterias?
________________________________________________________

ELETRICIDADE – PILHAS E BATERIAS

A grande vantagem das 

pilhas e baterias é que 

elas representam uma 

energia elétrica “portátil” já 

que podemos carregá-las 

para onde quer que se 

façam necessárias. A 

desvantagem é que a 

quantidade de energia 

elétrica produzida é 

sempre pequena, em 

relação ao tamanho e ao 

peso das pilhas e baterias. 

O que limita, por exemplo, 

a substituição de carros 

movidos a combustíveis 

por carros elétricos (não 

poluentes).
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Produção de Eletricidade por reação química – As baterias e pilhas

utilizadas em computadores, tabletes e celulares tão apreciados e bastante

usadas em nosso dia a dia são também fontes de energia elétrica.

Eletricidade por indução eletromagnética – É a interação entre um campo magnético e um

circuito elétrico para produção de corrente elétrica. Isto é, surge corrente elétrica num condutor,

quando ele é colocado num campo magnético e o fluxo que o atravessa varia.

ELETRICIDADE – GERADORES ELÉTRICOS

Michael Faraday - cientista inglês, em 1830, descobriu que, ao movimentar

um ímã dentro de uma bobina (composta por diversos fios enrolados) produzia

deslocamento de cargas elétricas no fio condutor da bobina. Verificou que o

amperímetro (aparelho que mede a corrente elétrica) acusava a presença de

carga elétrica, ao ser conectado às pontas dos fios da bobina (figura). Faraday

verificou, também, que o sentido desse movimento alterava o sentido da corrente

nos condutores.

O experimento de Faraday ilustra o principio de funcionamento dos geradores das usinas de energia

elétrica. A energia chega às nossas residências pela rede elétrica e a utilizamos por meio de tomadas.

- Hidrelétricas: pela energia do movimento da água (veja a figura). - Eólicas: pela energia do
movimento dos ventos. -Termoelétricas: pelo vapor d´água da queima de combustíveis. -
Nucleares: pelo calor para a produção do vapor, vem da energia nuclear.

Nas mais diferentes formas de transformação para se obter energia

elétrica, temos a presença de turbinas. No interior das usinas de energia

elétrica, turbinas (enormes ímãs) entram em movimento e provocam o

surgimento de corrente elétrica nos condutores. A energia deste movimento

de cargas é a energia elétrica. O movimento das turbinas é, então, um

gerador de energia elétrica. Esse movimento pode ser gerado nas usinas

No século XXl, uma sociedade cada vez mais tecnológica impulsionou o surgimento de novos equipamentos e

eletrodomésticos. Cada novo recurso criado e tecnologia desenvolvida fez crescer a demanda de energia elétrica.

Com o desenvolvimento da microeletrônica e das telecomunicações, as empresas e as residências tornaram-se

centros cheios de aparatos tecnológicos, alimentados por energia elétrica. Uma das mais importantes aplicações da

indução eletromagnética é tornar possível a geração de energia elétrica em larga escala. Ela pode ocorrer em

instalações complexas, como nas usinas de energia elétrica, até as mais simples como nos dínamos de bicicletas

(dispositivos que transformam energia mecânica em energia elétrica).
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1- O que é imã? Que corpos são atraídos pelo imã?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

MAGNETISMO – ÍMÃS E ELETROÍMÃS 

Os ímãs naturais são compostos por pedaços

de ferro magnético ou rochas magnéticas, como a

magnetita (óxido de ferro, Fe3O4). Os ímãs

artificiais são produzidos por ligas metálicas

como, por exemplo, níquel-cromo. Todo ímã

apresenta duas regiões distintas: os polos, que

possuem comportamentos opostos: polo norte e

polo sul.

A Terra pode ser considerada um ímã

gigantesco. O magnetismo terrestre é

atribuído a enormes correntes elétricas que

circulam no núcleo do planeta, que é

constituído de ferro (Fe) e níquel (Ni), no

estado líquido, devido às altas temperaturas.

No nosso cotidiano, os ímãs são bastante usados, por exemplo, nas portas dos refrigeradores para

vedação térmica, nas propagandas onde os anúncios são fixados em armários de aço ou geladeiras, em alto-

falantes, em pequenos motores e em telefones.

A forma mais fácil de se conhecer o magnetismo é observarmos o comportamento desse objeto: o ímã.

Os ímãs são objetos feitos de materiais que têm a propriedade de atrair determinados metais. Os metais

fortemente atraídos por ímãs são chamados de ferromagnéticos.

ELETROMAGNETISMO = MAGNETISMO E ELETRICIDADE

4- Observe, no decorrer do dia, quantos aparelhos utilizam eletroímãs ao seu redor e anote

aqui:_______________________________________________________________________

5- Que tipo de ímã é utilizado no eletroímã?________________________________________

6- No eletroímã da figura acima, quem faz o papel de imã? ___________________________
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A bússola é um objeto utilizado para

orientação geográfica; é um ímã, assim

como o planeta Terra.

Como a agulha da bússola é magnética, com polo

Norte e Sul, ela sofre a ação do campo magnético

terrestre, assim, o polo norte da bússola é atraído pelo sul

magnético da Terra. A parte sul da bússola é atraída pelo

norte magnético da Terra.
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Campo magnético é a região ao redor de um ímã, na qual ocorre 
um efeito magnético. No interior do ímã, as linhas de campo vão do 

polo sul para o polo norte. 

2- Uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à

existência, na Terra, de um campo_______________________.

3- A ressonância magnética tem um grande _____________que

interage com nosso corpo por meio de ___________________e

ondas de ________________ e assim, criar imagens.

A máquina de

ressonância magnética

(MRI) tem um grande ímã

que interage com os núcleos

dos átomos de hidrogênio do

nosso corpo (líquidos), que

se alinham e formam

pequenos ímãs (campos

magnéticos). Quando ondas

de rádio passam pelos

átomos de hidrogênio, estes

vibram e essas vibrações são

transformadas em imagens.

Devido à ação do campo 
magnético da Terra, alguns 

animais parecem ter um 
radar natural de orientação. 

Aves migratórias e 
tartarugas - marinhas, por 

exemplo, utilizam 
informações magnéticas 

para encontrar seu caminho. 
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Ao estudo dos imãs denominou-se magnetismo.

O eletroímã é um dispositivo simples que torna evidente a interação entre corrente elétrica e

magnetismo. É constituído de um fio isolado, enrolado em torno de uma barra de ferro chamada

de núcleo. A eletricidade pode ser usada para criar um eletroímã, que é na verdade um ímã

temporário. São utilizados em telefones, computadores, campainhas de porta, alto-falantes e em

guindastes usados na separação de sucatas metálicas em depósitos

O eletroímã adquire as propriedades de um ímã, mas somente

quando a eletricidade passa através do fio nele enrolado. Essa é a

grande vantagem do eletroímã sobre o ímã: ele pode ser "desligado" e

soltar o material que estava "grudado".

Adaptado de fap.if.usp.br/~lumini/f_bativ/f1exper/magnet/eletroima_sh.htm
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Seja bem vindo(a) ao 9.º ano do Ensino Fundamental!

Vamos continuar a nossa viagem pelo mundo?

Europa, Ásia e Oceania estão em nosso cronograma de

viagem do ano. Preparados?

A primeira parada será no Continente Europeu. O que

você sabe sobre a Europa? Converse com seu(sua) Professor(a)

e seus(suas) colegas de turma. Veja as imagens abaixo e tente

descobrir quais lugares e/eventos da Europa estão representando.

Depois de identificar, crie uma legenda para as imagens.
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Continentes 

Abaixo, cada continente foi representado por uma cor. Que cor representa o

continente europeu? Localize e circule o continente europeu.
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Abaixo, apresentamos o território da Europa. Quais países da Europa

você gostaria de visitar? Por quê? Localize cinco países que tem vontade de

conhecer. Escreva o nome do país e pinte o seu território. Consulte o caderno

de mapas para realizar esta atividade.

Território Europeu 
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Futebol: como acontece a escolha do país-sede da Copa do Mundo?

A escolha da sede da Copa do Mundo é feita cerca de seis anos antes do evento.

Desde a década de 1990, a FIFA (Federação Internacional de Futebol) instituiu um

revezamento entre as confederações de futebol para acabar com a alternância entre
Américas e Europa, que vigorava desde os anos 1950. Como a Copa de 2010 foi na África
do Sul e a de 2014 no Brasil, países da África e da América do Sul não puderam se

candidatar como sedes para 2018, quando a Copa do Mundo ocorreu na Rússia.
Para que um país sedie uma Copa do Mundo, a FIFA exige que ele possua pelo

menos 12 campos de futebol com capacidade mínima para 40 mil pessoas. O estádio da

final deve ter pelo menos 80 mil lugares. É importante que exista capacidade de transmitir

o evento para as TVs mundiais, tecnologia para suportar o grande volume de troca de

informações (por internet e por telefone), infraestrutura de transportes e acomodação.

Para ter certeza de que o país atende às exigências, fiscais da FIFA visitam os

países candidatos. Depois, há uma eleição entre os membros da comissão da federação.

Conseguindo mais de 50% dos votos, o país é escolhido para receber a Copa. A próxima

Copa do Mundo, que ocorrerá em 2022, será realizada no Catar.

A Copa é o maior evento esportivo do mundo. E,

para sediar este evento, os países precisam obedecer a

determinados critérios. Leia o texto a seguir e entenda

mais sobre o assunto.

O seu desafio agora será pesquisar e descobrir

quais países europeus sediaram a Copa do Mundo de

1982 até hoje. Registre as principais características de

um destes países nas linhas a seguir. Fale sobre

características naturais e/ou sociais.
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Ao lado, o logotipo da próxima Copa do
Mundo (2022), que será realizada no catar.

Fonte: Adaptado de https://novaescola.org.br/conteudo/1474/como-acontece-a-

escolha-do-pais-sede-da-copa-do-mundo. Acesso realizado em 03/11/2019. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Ano de realização 
da Copa 

Países que 
sediaram 

Pesquisando na rede...
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TODOS OS MUNDOS, UM SÓ MUNDO, ARQUITETURA 21 

O Rio de Janeiro foi eleito pela UNESCO como a primeira Capital Mundial da

Arquitetura. Isso ocorreu porque, desde 2012, a nossa cidade, a “Cidade Maravilhosa”,

tornou-se Patrimônio Mundial da Humanidade, sendo a primeira área urbana no

mundo a ter o valor de sua paisagem urbana reconhecido.

A paisagem cultural do Rio é única no mundo. A harmonia entre a paisagem

natural e a intervenção do homem, incluindo suas manifestações culturais, tornou o Rio

de Janeiro internacionalmente conhecido. Sua arquitetura, suas características naturais,

como praias e florestas, aspectos específicos do “povo carioca”, o carnaval e o futebol

são alguns dos elementos que chamam a atenção na cidade.
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O Brasil foi palco da Copa do Mundo de 2014 e o Rio de Janeiro foi uma das

cidades-sede dos jogos. No dia 13 de julho deste ano, a decisão foi realizada no

Maracanã. Para entrar no clima da torcida, durante a Copa, como é possível ver na

imagem, a cobertura do estágio foi iluminada durante a noite com as cores da bandeira

brasileira. Qual é o nome oficial do estádio do Maracanã? Pesquise e descubra.

_______________________________________________________________.

Maracanã entra no clima da torcida e recebe iluminação verde e amarela. 

Brasil, palco da Copa do  Mundo de 2014

Continua
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a) Em que bairro fica o estádio do Maracanã? Este bairro localiza-se em que área

do Rio de Janeiro? Utilizando a apostila de mapas, localize o bairro em que

está o estádio do Maracanã no mapa da cidade do Rio de Janeiro.

b) Pesquise a história do estádio e as alterações em sua arquitetura, destacando

o seu tombamento como patrimônio realizado em 2000 e a sua importância atual

para a cidade do Rio de Janeiro.

Registre aqui!
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Maracanã em 1950

Como explorar a sua cidade por meio de maquetes? Uma maquete é a representação

reduzida dos espaços. Você já participou de algum evento no Maracanã? Assistiu a

algum jogo lá ou viu pela televisão? Lembre do que já conhece do Maracanã e

pesquise mais para verificar os detalhes de sua arquitetura.

Para realizar esta atividade, o(a) Professor(a) dividirá a turma em grupos. Por

meio de uma maquete, cada grupo representará o Maracanã de sua maneira. As

maquetes serão expostas na escola. Seja criativo!

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________

ESPAÇO PES    UISA

ESPAÇO
CRIAÇÃORepresentação do Patrimônio Carioca

Pesquise a história do Maracanã!

Inaugurado em 1950 exatamente para a realização da Copa do Mundo deste

ano, o Maracanã foi tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio, Histórico e Artístico

Nacional) em dezembro de 2000. O tombamento ocorreu por sua importância

histórica, arquitetônica e cultural.
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O IDH (Índice de Desenvolvimento

Humano) é um índice medido anualmente pela

ONU e utiliza indicadores de renda, educação

e saúde para ser calculado.

O ranking mundial de desenvolvimento

humano dos países apresenta o índice de

cada nação, que varia de 0 a 1. Quanto mais

próximo de um, mais desenvolvido é o país.

O IDH foi criado para oferecer um

contraponto a outro indicador bastante

conhecido, o PIB (Produto Interno Bruto) per

capita, que considera apenas a dimensão

econômica do desenvolvimento.

A ONU divide os países entre os que

têm o desenvolvimento humano “muito alto”,

“alto”, “médio” e “baixo”. Ao lado, veja os

países que ocupam os primeiros lugares no

ranking mundial de IDH, os que estão

próximos à faixa do Brasil e os que ocupam os

últimos lugares no ranking divulgado em 2017.

Fonte: Adaptado de G1 – Mundo. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/em-79-lugar-brasil-estaciona-no-
ranking-de-desenvolvimento-humano-da-onu.ghtml. Acesso em 

24/11/19 às 9h. 
Fonte: Adaptado de PNUD. Disponível em: 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html. Acesso em 
24/11/19 às 9h. 

a) Dos seis países que ocupam os primeiros lugares no ranking mundial de IDH, quatro

estão localizados no continente europeu. Quais são eles? Por que países europeus,

geralmente, apresentam altos valores de IDH? Explique.

b) O Brasil registrou IDH de 0,754, mesmo índice registrado em 2014. Quais países

estão próximos ao Brasil?

c) Quais são os países que ocupam os últimos lugares no ranking? Em que continente

estes países ficam localizados? Comente o contexto econômico e social destes países.

Mundo: ranking de 

Desenvolvimento Humano 

Com base no texto, analise o infográfico e responda

às perguntas a seguir em seu caderno.

Em que condições sociais vive-se no Continente Europeu? 
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Entre 1980 e 2017, a distribuição de renda piorou na maior parte dos países

europeus, aumentando, a desigualdade no continente. A desigualdade é um tema de

grande importância no mundo, mas medi-la não é uma tarefa fácil. Desenvolvido pelo

matemático italiano Conrado Gini, o índice de Gini é o mais difundido para

dimensionar a desigualdade. Mede o grau de concentração de renda em determinado

grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais

ricos. Varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O zero representa a

situação de igualdade e o valor um (ou cem) está no extremo oposto. Na prática, o

índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos.

A metodologia que combina pesquisas domiciliares e dados tributários, dentre

outros, algumas vezes capta discrepâncias muito grandes nas medidas de

desigualdade vindas apenas das pesquisas domiciliares. De maneira geral, em quase

todos os países europeus a parcela dos 10% mais ricos na renda subiu

significativamente no período analisado. De acordo com o estudo de Thomas Blanchet,

Lucas Chances e Amory Gethin, os países do Leste europeu, que eram menos

desiguais, aproximaram-se ou alcançaram os níveis de desigualdade do resto do

continente com a transição do comunismo para o capitalismo.

. 
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Desigualdade Social na Europa de 1980 para 2015 (%) 

Norte da Europa Europa Ocidental

Sul da  Europa
Europa Oriental 

(Leste Europeu)

Fonte: Adaptado de IPEA. Disponível em:

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28&Itemid=23. Acesso em 24/11/19 às 10h

Fonte: Adaptado de Estadão. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/blogs/fernando-dantas/cresce-desigualdade-na-

europa/. Acesso em 24/11/19 às 12h

O gráfico apresenta o

crescimento da desigualdade

social nas regiões da Europa

entre 1980 e 2015.

Após ler o texto,

analise o gráfico e responda

às questões a seguir em seu

caderno.

a) Que região da Europa

apresentou o maior

percentual de desigualdade

em 2015?

b) O texto chama a atenção

para o significativo crescimento

da desigualdade no Leste

Europeu (Europa Oriental).

Comente este crescimento.

Cresce a desigualdade na Europa

AGORA,
É COM VOCÊ!!!
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Os dois mapas a seguir apresentam, respectivamente, a taxa de desemprego e

o grau de instrução em 2017. Sob a orientação de seu(sua) Professor(a), a turma

analisará os dois mapas. O debate será dividido em dois momentos.

Momento 1: analisar e diferenciar a taxa de desemprego e o grau de instrução

no continente africano e no continente europeu.

Momento 2: estabelecer relações entre o mapa da taxa de desemprego e o

mapa de grau de Instrução na África e na Europa.
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Colonialismo: você lembra o que foi?  

Leia o texto e interprete as imagens a seguir.
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Grupo gaúcho de Teatro se apresenta em 

praça de Campinas (SP).  
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O Grupo de Teatro gaúcho “Ói Nóis

Aqui Traveiz” se apresentou em uma praça

de Campinas (SP) em setembro de 2018.

O teatro de rua “Caliban – A tempestade

de Augusto Boal” é inspirado em “A

Tempestade”, do dramartugo brasileiro

Augusto Boa (1931-2009).

Escrita pelo autor no exílio em

1974, a peça é uma resposta ao texto

original de William Shakespeare para

questionar a exploração da América do Sul

pelo colonialismo europeu e discutir a

postura neocolonialista dos Estados

Unidos.

O espetáculo mescla acrobacia com

cenas de humor e personagens inspirados

em palhaços. A criação reúne personagens

excêntricos, adereços, figurinos com

máscaras e bonecos.

Fonte: Adaptado de G1 – Globo. Disponível em: 

https://g1.globo.com/sp/campinas-

regiao/noticia/2018/09/04/grupo-de-teatro-gaucho-questiona-

colonialismo-europeu-em-apresentacao-no-centro-de-

campinas.ghtml. Acesso em 28/11/19 às 15h 

Agora que você já leu o texto e observou a imagem acima, interprete a charge a

seguir. Crie um título e uma legenda explicativa para ela.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Título: 
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Como o continente africano foi partilhado entre as principais potências europeias? Quais eram os

interesses dos colonizadores? A distribuição dos diferentes grupos étnicos na África do século XIX coincide

com os limites atuais dos países? Quais são as consequências deste traçado arbitrário?

A Europa e a Partilha da África

As atuais fronteiras africanas foram traçadas durante a colonização e

exploração do continente pelas nações europeias no século XIX

(neocolonialismo). Abra a sua apostila de Mapas e observe a atual divisão

política do Continente Africano. As perguntas a seguir orientarão a Roda de

Conversa. Leia e reflita!

Registre no seu caderno!

Por muito tempo o continente africano foi visto como um lugar exótico?
Esta visão foi amplamente difundida pelos colonizadores europeus que, durante um longo período,

tiveram o monopólio sobre alguns países africanos. Esse modo ocidental de entender a África contribuiu para
que, ainda hoje, o discurso das “’estranhezas’ africanas” seja, erroneamente, reproduzido.

Na atualidade as Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, produzidas em: Moçambique, Angola,
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau tem sido estudadas e difundidas. Conhecer a realidade das
sociedades africanas requer o estudo da realidade das diversas sociedades a partir da ótica dos seus pares.
As literaturas africanas desempenharam um papel muito importante na luta pela independência a medida
que fizeram ecoar as vozes das identidades dos povos africanos.

Autor: Mia Couto (Moçambique)
Terra Sonâmbula

Narra a trajetória do menino Muidinga, auxiliado pelo mais velho Tuahir, em meio à
devastação da guerra civil pós-independência em Moçambique. Duas narrativas se entrecruzam
nesse romance: a peregrinação de Muidinga e Tuahir em direção ao mar; e a composição dos
cadernos de Kindzu, diário encontrado nos escombros da guerra pelo menino Muidinga, cuja
leitura devolve humanidade e esperança às duas personagens em meio a tantas privações. O traço
cultural moçambicano e o elemento social e histórico é transposto pela linguagem poética de Mia
Couto.

Adaptado de https://www.cartacapital.com.br/opiniao/paraconheceraliteraturaafricana/

Fragmento do poema “Motivo” do angolano Francisco Fernando da Costa Andrade:
“Juntei na mão 

Os meus poemas
E lancei-os ao deserto

Para que as areias
Se transformem em protesto” 
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Porque essa divisão é muito mais cultural

do que geográfica: a fronteira entre Ásia e Europa

corresponde, grosso modo, à fronteira entre

Ocidente e Oriente. Antes de Sócrates, por volta

de 500 a.C., geógrafos gregos pioneiros como

Anaximandro e Hecateu de Mileto já desenhavam

um mapa-múndi em forma de pizza, com três

fatias de terra de tamanho parecido: Ásia, Europa

e Líbia – o norte da África. Veja uma reconstrução

aproximada do trabalho dos cartógrafos pioneiros

na imagem ao lado.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________     

_________________________________________________

Por que a Ásia e a Europa são continentes 

diferentes se ficam juntos?

Fonte: Adaptado de Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/blog/oraculo/por-que-asia-e-europa-sao-

continentes-diferentes-se-ficam-juntos/. Acesso em 03/11/19 às 13h. 

Pesquise as principais diferenças entre a cultura

europeia e a cultura asiática. Nas linhas abaixo, registre as

suas conclusões.

ESPAÇO PES    UISA

Seu livro didático é

muito importante neste

momento!
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A diversidade linguística e a diversidade religiosa são aspectos fundamentais para

compreender o desenvolvimento cultural da Europa. Na formação linguística europeia,

podem ser destacados três grupos principais: os latinos, os germânicos e os eslavos.

Grupos linguísticos Países 

a) Línguas latinas I) Rússia e Croácia 

b) Línguas germânicas II) Alemanha e Inglaterra

c) Línguas eslavas III) Itália e Portugal

Cultura e diversidade linguística na Europa 

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Resposta: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1 - Sobre a diversidade linguística na Europa, correlacione os grupos linguísticos com os

seus respectivos países:

2 - Cite, pelos menos, dois exemplos de idiomas que fazem parte das línguas latinas,

germânicas e eslavas.

Resposta:

a) Latinas: ______________________________________________________________

b) Germânicas: __________________________________________________________

c) Eslavas: ______________________________________________________________
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Motivadas por questões econômicas como o desemprego, por conflitos étnicos ou

por perseguições políticas e religiosas, as migrações populacionais sempre foram

constantes na Europa. Embora os países europeus adotem políticas de controle da

imigração, anualmente, milhares de imigrantes clandestinos atravessam as fronteiras
europeias. Portugal, Espanha e Malta são considerados países de entrada já a Romênia, Bulgária,
Rússia e Grécia são países de passagem.

Sobre esse tema, analise o mapa sobre migrações abaixo:

a) Analise o mapa e veja quais são as áreas de origem dos imigrantes externos da

Europa. Cite o nome de três países. _______________________________________

_____________________________________________________________________

b) Descreva uma das rotas de acesso de imigrantes africanos em direção à Europa.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c) Alguns países da Europa são considerados “de entrada” ou “de passagem”. Quais

são eles? ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Migrações internas e externas na Europa

Com base no texto e na análise do mapa, responda às

questões a seguir.
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Segundo levantamento de 2015 do Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para

Refugiados), a Europa abriga 6% dos refugiados e as Américas, 12%. Oriente Médio e Norte da

África abrigam, por outro lado, 39%. Paquistão, Turquia e Líbano concentram, sozinhos, um quarto

dos refugiados acolhidos no mundo, ou 5,2 milhões de pessoas. Na imagem abaixo, é possível

visualizar de quais países os refugiados estão saindo e para quais estão indo no mundo. Observe!

Mais de um quarto dos migrantes

e refugiados que chegaram à Europa

pelo Mediterrâneo são crianças.

Mais de mil migrantes morreram

atravessando o Mediterrâneo em

2019. 103 crianças estão a bordo de um

navio humanitário isolado no

Mediterrâneo.

Portugal acolhe 13 refugiados da Síria e do

Iraque com apoio de agências da ONU.

ONU: 60 mil jovens migrantes que

chegaram à Itália sozinhos

precisam de apoio.

Foto: Reprodução/Create Lab/Carnegie Mellon University. 

Cada ponto na

imagem representa um grupo

de 17 refugiados, baseando-

se em informações dos anos

de 2000 a 2015, compilados

pela Acnur.

Refugiados no Mundo 

As informações acima foram noticiadas pela ONU News em 2019 e

https://news.un.org/pt/search/ag%C3%AAncia%20de%20ref

ugiados/field_news_region/europa-

24/field_news_topics/migrantes-e-refugiados-86

SAIU NO 
JORNAL

tratam de migrantes e refugiados que chegaram à Europa. O que diferencia um migrante de um refugiado?

Por que as pessoas migram para a Europa? Quais problemas enfrentam ao migrar? Depois de analisar a

imagem e as notícias do ONU News, destaque, pelo menos, duas principais causas e consequências

deste processo migratório para a Europa. Responda em seu caderno!
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Em várias partes da Europa podem ser encontrados movimentos separatistas, que

buscam a independência como é o caso de Flandes, na Bélgica, do norte da Itália, das

repúblicas do Cáucaso, da Escócia, no Reino Unido, e das regiões da Catalunha e do País

Basco, na Espanha. Esses movimentos geram conflitos e tensões regionais no continente e

resultam da diversidade étnica e das identidades culturais da Europa.

O separatismo basco é um dos que mais se destacam, sendo o que mais radicalizou

suas ações, criando, em 1959, o grupo ETA (Euskadi Ta Askatasuna, que significa Pátria Basca

e Liberdade, em esuscaro, o idioma basco).

“O ETA, organização

socialista revolucionária

basca de libertação

nacional, quer informar ao

Povo Basco sobre o final

de sua trajetória”.

O ETA desapareceu

da vida pública em 20 de

outubro de 2011, quando

abandonou definitivamente

o terrorismo e chegaram ao

fim seus assassinatos, seus

sequestros, suas extorsões

e suas ameaças

O grupo

terrorista ETA está

por trás de uma

história sangrenta

com 853 mortos em

seus 50 anos de

existência.

Atentado do ETA contra

quartel da Polícia Civil em Vic

(Barcelona), que deixou nove

mortos, quatro deles crianças, em

maio de 1991.
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Caso você fosse um

jornalista e tivesse que escrever

uma notícia sobre o ETA, o que

escreveria? Complete o texto,

escrevendo uma notícia sobre

os objetivos dos atentados do

ETA no espaço ao lado.

Europa: Movimentos Separatistas 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Escreva aqui a sua notícia sobre o ETA! 

Fonte: Adaptado de El País. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/02/album/1525267950_499861.html#foto_gal_20.

Acesso em 30/11/19 às 19h. 
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A seguir, temos mais exemplos de movimentos separatistas na Europa. O seu

desafio será completar a legenda das imagens, destacando principais aspectos dos

movimentos. Pesquise no seu livro didático e na internet.
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Catalunha 

Europa: Movimentos Separatistas  

Escócia

Turquia e Curdos  
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Os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos
da natureza (relevo, vegetação e clima), que se relacionam e se integram, formando unidades
paisagísticas. Observe as imagens.

Europa: características naturais 

I) O continente europeu é banhado principalmente pelo Oceano Atlântico a oeste e pelo mar
Mediterrâneo ao sul.

II) Os Montes Urais, o rio Ural, o mar Cáspio, as montanhas do Cáucaso e o mar Negro são os limites
naturais entre a Europa e a Ásia.

III) Entre as formas de relevo do continente europeu, podem ser encontrados as planícies, os baixos
planaltos e as cadeias montanhosas.

IV) As estruturas geológicas do continente são formadas por dobramentos modernos (formações
rochosas recentes) e por maciços antigos (os primeiros blocos rochosos formados na Terra).

V) As cadeias montanhosas concentram-se ao sul da Europa e as principais são os Alpes escandinavos e
os montes Urais.

VI) Florestas temperadas, pradarias, estepes temperadas, florestas mediterrâneas, taiga e tundra são as
principais formações vegetais encontradas no continente europeu. Atualmente, pouco resta da
vegetação primitiva (original) que cobria o continente.

Após as apresentações, as informações serão sistematizadas pelo(a) Professor(a) em um mapa
do continente europeu.

As afirmações a seguir tratam das principais características naturais da Europa em

termos de relevo e de vegetação. O(a) seu(sua) Professor(a) dividirá a turma em seis grupos.

Cada grupo ficará responsável por pesquisar uma afirmação e apresentar para a turma as suas

conclusões. Inclua imagens e mapas em sua pesquisa.

Monte Elbrus, o ponto mais 
alto da Europa  

Rússia: vegetação 
taiga  
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Sul da Alemanha: 
floresta negra 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.u
ol

.c
o

m
.b

r/
vi

ag
em

/a
lb

um
/g

u
ia

/2
0

14
/0

5/
27

/c
o

n
he

ca
-e

xp
er

ie
n

ci
as

-e
-p

ai
sa

ge
n

s-
in

u
si

ta
d

as
-d

o
-

la
d

o
-m

en
o

s-
o

b
vi

o
-d

a-
eu

ro
p

a.
h

tm
?m

o
d

e=
lis

t&
fo

to
=

14

h
ttp

s://alu
n

o
so

n
lin

e.u
o

l.com
.b

r/geo
grafia/asp

ectos-
n

atu
rais-eu

ro
p

a.h
tm

l

ESPAÇO PES    UISA



220

Climas da Europa 

No que se refere ao clima, no continente europeu, as características são muito
marcantes. Os principais fatores que influenciam o clima são a localização de grande parte de
seu território em zona temperada e a influência das correntes marítimas, além das
características do relevo. Quais são os principais climas encontrados na Europa?
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Como é possível observar no mapa, a Europa apresenta áreas
com clima frio e frio de montanha; clima temperado; clima
mediterrâneo e clima polar.

Seu desafio agora será realizar uma pesquisa para caracterizar
e diferenciar os tipos de clima da Europa, relacionando-os à dinâmica
das correntes marítimas. Faça a sua pesquisa em livros e na internet.
Lembre-se de utilizar o seu livro didático!

Seu livro didático é 

muito importante neste 

momento!

M
U
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ESPAÇO PES    UISA
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Alguns países europeus,

que não têm saída para o mar,

como Suíça, Áustria, Hungria,

Eslováquia, República Tcheca e

Belarus, firmaram acordos

internacionais para garantir o

acesso ao mar por meio de rios.

Europa: hidrografia 

Trecho alemão do Rio Reno
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Complete a legenda da imagem com informações sobre o rio Reno.
Para isso, tenha como referência a seguinte afirmação: “Reno: o principal
rio da Europa está a secar e ameaça a economia”.

Rio Reno 

O relevo e o clima europeus fornecem a existência de muitos rios caudalosos e
navegáveis. Esse recurso é um fator geográfico fundamental para o abastecimento e o
desenvolvimento econômico dos países do continente. Desde a Antiguidade, grandes cidades do
continente desenvolveram-se às margens de rios, que, além de proporcionarem a fertilidade das
terras, viabilizaram a comunicação entre mares e oceanos.
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Energia eólica e solar em Portugal

Duas líderes do setor de energia na
França e em Portugal uniram forças para
desenvolver parques eólicos em alto-mar
nos Estados Unidos e na Europa.

A unidade da Engie e a EDP-Energias
de Portugal farão parte do grupo das cinco
maiores no mercado de energia renovável,
atualmente em plena expansão.

A parceria acirra a concorrência com
a Orsted, empresa dinamarquesa líder
mundial na construção de parques eólicos
em alto-mar.

A EDP e a Engie combinarão seus
atuais ativos de energia eólica offshore,
bem como projetos ainda em
desenvolvimento, somando um total de 1,5
gigawatts em construção de 4 gigawatts
em desenvolvimento.
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Na Europa, o crescimento econômico proporcionou a melhoria das condições de vida e
de consumo da população, mas houve grande aumento da importação de recursos
energéticos.

A meta das empresas é aumentar
essa capacidade para 5 a 7 gigawatts de
projetos em operação ou construção e até
10 gigawatts em desenvolvimento
avançado até 2025.

A joing venture terá como alvo
mercados na Europa, EUA e algumas
regiões da Ásia. Engie e EDPR já são
parceiras em projetos eólicos offshore em
construção no Reino Unido e em
desenvolvimento na França. Também
desenvolvem projetos-piloto com turbinas
eólicas flutuantes na França e em Portugal.

Fonte: Adaptado de Ambiente Energia. (29/05/19). 
Disponível em: 

https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2019/05/engie-
e-edp-fazem-parceria-em-energia-eolica-em-portugal-e-nos-

eua/36188. Acesso em 4/12/19 às 23h. 

Engie e EDP fazem parceria em energia eólica em Portugal e nos EUA 

É importante que o desenvolvimento econômico seja realizado associado
a práticas sustentáveis. Na Europa, o uso de energia eólica em Portugal pode ser
citado como exemplo. Quais são as vantagens do uso da energia eólica? Em seu
caderno, cite e explique, pelo menos, dois exemplos.
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__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Após a Roda de Conversa sobre os blocos econômicos,

refletindo sobre a União Europeia, analise as duas afirmações a

seguir.

“A união monetária sem união política será insustentável no longo prazo.”
(Advertência feita pelo chanceler alemão, Helmut Kohl, em 1991).

“Em águas perigosas, é melhor que os barcos de uma frota permaneçam juntos

em vez de tomar rumos diferentes”. (Ian Kershaw, historiador britânico. Montanha-russa, Europa, 1950-2017).

Fonte: El País. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/12/cultura/1560337985_044361.html. Acesso em 27/11/19.

Registre aqui o que o que entendeu!

Uma mistura de motivos políticos e econômicos faz com que países se unam em

blocos. Diferente do Mercosul, bloco do qual o Brasil faz parte, na União Europeia

(UE), é fácil para a população visualizar o efeito do bloco em suas vidas. Lá, há o livre

trânsito entre mercadorias, pessoas, serviços e a maioria dos países utiliza a mesma

moeda, o Euro.
Bandeira da União Europeia 
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Blocos econômicos? 

Bandeira do Mercosul 
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União Europeia: o que está acontecendo com os blocos econômicos? 

O Instituto Ipsos Mori, consultoria internacional de pesquisas de opinião, em

2016, revelou a vontade de reavaliar a filiação à União Europeia (UE) em nove países

do bloco.

O desejo de sair da UE já vinha tomando força em outros países. As motivações

para o descontentamento variam. Isso mostra que o cenário para a UE não é dos

melhores e pode demorar a se estabilizar.
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Observe o gráfico e faça o que se

pede.

De acordo com o gráfico, quais

países tinham a maior parte de sua

população defendendo a saída da UE no

período? Cite o nome dos dois países

mais insatisfeitos.

______________________

______________________
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Depois de analisar o gráfico ao

lado, utilizando os percentuais

apresentados, diga como a UE era vista

na Grécia e no Reino Unido.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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Brexit é uma abreviação para “Britsh exit” (“saída britânica”, na tradução literal para

o português). Esse é o termo mais usado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido

de deixar a UE. O Reino Unido tornou-se parte da UE na época em que o bloco era

chamado de Comunidade Econômica Europeia, em 1973. Porém, em 2016, por meio de

um plesbicito, eleitores decidiram que o Reino Unido deveria sair do bloco.

O que é Brexit? 

A polêmica saída do Reino Unido da União Europeia 

Pesquisando

na rede...
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No plebiscito de 2016, quando os

britânicos foram perguntados se o Reino

Unido deveria permanecer ou deixar a

UE, a maioria, 52% contra 48%, decidiu

que o país deveria deixar o bloco. O

motivo é o fato da população britânica

ver mais prejuízos do que ganhos nessa

relação.

Boa parte da população

considera que o Reino Unido está

perdendo suas características culturais,

que há muitos imigrantes e que a União

Europeia tem muitas regras. Além de

considerarem que o Reino Unido perde

ao ter que colaborar quando países do

bloco entram em crise como foi o caso

da Grécia.

Por que o Reino Unido está deixando o bloco? 

O plebiscito foi apenas o começo

de um processo. Negociações foram

feitas entre o Reino Unido e os outros

países da UE para definir esta saída.

Sublinhe o trecho que indica um incômodo relacionado ao aumento de

imigrantes e à xenofobia no Reino Unido.

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Após a leitura do texto, pesquise sobre o Brexit e responda às questões em seu

caderno.

1) O que vai acontecer com cidadãos britânicos que moram em outros países europeus e

com os europeus que já estão no Reino Unido?

2) O principal ponto de discórdia para muitos parlamentares conservadores e do Partido

Unionista Democrático, um dos mais importantes na Irlanda do Norte, foi a questão relativa à

fronteira com a República da Irlanda. Por quê?

3) E se o Reino Unido deixar o bloco sem acordo? O que pode acontecer?



226

União Europeia enfrenta onda de xenofobia: a Europa contra os imigrantes   

Pesquisa mostra que cresce a rejeição a refugiados na Europa.
Preconceitos contra cidadãos islâmicos são escancarados. A tentação de
culpar o estrangeiro pelos problemas do Estado do bem-estar chegou ao
ponto de atacar não só os imigrantes de outros países como os da
comunidade, principalmente romenos e búlgaros.

Apesar de o sentimento contra refugiados ser mais intenso na

Áustria, Bélgica, França, Hungria e Polônia, mesmo os lugares mais

tolerantes apresentam altos índices de xenofobia. Entre os países

consultados, a Espanha é o que tem a população mais aberta. Mesmo

assim, 41% concorda que a entrada de imigrantes vindos de nações

muçulmanas deveria acabar.

A pesquisa também revela como o anti-islamismo é mais
intenso entre os mais velhos (60%), os que têm menor escolaridade
(59%) e os que vivem no campo (58%). No entanto, os números ainda
ficam perto da metade entre os mais novos, com maior escolaridade e
que vivem nas cidades.

“Na maioria dos estados onde a oposição é forte, a direita
radical está entranhada como uma força política e busca mobilizar a
angústia contra o Islã nas urnas”, afirma o relatório da pesquisa,
realizada pelo instituto de relações internacionais Chatam House.

Fonte: Adaptado de Isto é (17/02/17). Disponível em: https://istoe.com.br/europa-contra-os-
imigrantes/. Acesso em 02/12/19 às 18h. 

Refugiados do
Oriente Médio tentam
cruzar fronteira da
Grécia.
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Analisando o gráfico, observamos que o maior percentual de pessoas que concordam que a
imigração de países islâmicos deve parar foi registrado na Polônia, que totalizou 71%.

Analise o gráfico e compare os resultados nos 10 países. Em seu caderno, destaque a situação
da Polônia, da Áustria e da Hungria em relação aos três percentuais.
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O movimento nacionalista austríaco alega que a migração mulçumana ameaça a
identidade europeia e que vai substituir as populações originárias. O movimento nasceu na
França em 2012 e expandiu-se a nove países como a Alemanha, a Itália e o Reino Unido.
Embora tenha poucos membros, o movimento vem ganhando atenção com enfrentamentos
públicos e ações midiáticas como a ocupação de uma peça de teatro.

Com seus discursos inflamados, Sellner tornou-se o novo garoto-propaganda da
extrema-direita europeia e IBÖ tem atraído grande atenção da mídia e do público. Entretanto,
para muitos, é um movimento de cunho racista e violento, críticas que Sellner refuta. O
movimento acaba por fomentar o ódio contra mulçumanos, estrangeiros e refugiados. Por
isso, o grupo está sendo considerado pelas autoridades como uma organização criminosa e,
não, como uma ONG, como se autodeclara.

Movimento Nacionalista Austríaco

Encerrado o debate inicial, a turma será dividida em três grupos. Cada grupo,

defenderá um lado do Movimento Nacionalista Austríaco e apresentará a sua defesa diante da
turma. Após as apresentações, o(a) seu(sua) Professor(a) fará as considerações finais acerca do tema.

Primeiro grupo: defenderá o movimento nacionalista e de seu líder, Martin Sellner.

Segundo grupo: defenderá os migrantes mulçumanos, que moram na Áustria.

Terceiro grupo: este grupo representará o Estado e buscará estabelecer um

equilíbrio entre o grupo nacionalista e os mulçumanos.

Na foto ao lado, apresentamos Martin
Sellner, líder do chamado movimento
identitário europeu (IBÖ), que se opõe,
principalmente, à migração mulçumana, ao
islamismo, ao internacionalismo e ao
multiculturalismo.
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Fonte: Adaptado de BBC (27/03/19). Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47718439. Acesso em 2/12/19 

às 17h.

Por que a Áustria virou uma inspiração para os nacionalistas de extrema-direita na
Europa? No debate, relacione isso à existência da União Europeia e à xenofobia.
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Chegamos ao 2º bimestre do 9.º ano! Seja muito bem

vindo!

Você lembra-se do que aprendeu em Geografia no

bimestre anterior? Vamos recapitular!

No 1.º bimestre, estudamos

a Europa! Relacionamos distintas

informações cartográficas em escala

mundial; identificamos

representações gráficas de

características naturais e humanas

de diferentes regiões do mundo;

elaboramos uma maquete;

comparamos indicadores sociais de

diferentes lugares do mundo;

estabelecemos relações entre a

formação histórica da Europa e dos

demais continentes; identificamos

conflitos étnico-culturais e de

fronteiras no continente europeu;

conhecemos distintos domínios

morfoclimáticos da Europa;

estudamos usos sociais e

econômicos de bacias hidrográficas

e planícies litorâneas; relacionamos

a ideia de desenvolvimento

econômico à práticas sustentáveis;

analisamos as consequências da

criação da União Europeia para os

países que aderiram ao bloco e

relacionamos os desafios de

ampliação da integração regional

com os movimentos migratórios.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Você imaginava que tínhamos
estudado tantos temas? Você está virando um
especialista em Geografia! Lembra-se de algo
mais? O que marcou você? Registre aqui com
suas palavras!
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E no 2º bimestre? O que vamos estudar? Ande será que a Geografia vai nos levar
desta vez? Vamos estudar o continente asiático! Você sabe algo sobre este continente?

Analisaremos transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras,
tensões, conflitos e regionalidades na Ásia; conheceremos diferentes domínios
morfoclimáticos do continente e transformações nas paisagens resultantes de atividades
econômicas; estudaremos usos sociais e econômicos das bacias hidrográficas e planícies
litorâneas do continente; conheceremos aspectos ligados à dinâmica demográfica;
analisaremos diferentes indicadores sociais e econômicos de alguns países asiáticos e
também os conflitos étnico-culturais e de fronteiras existentes; verificaremos a importância
geopolítica mundial e os conflitos étnico-culturais do Oriente Médio, buscando
compreender a região a partir da sua formação histórica.

Nossa! Imaginou estudar tudo isso em Geografia no 9º ano? Agora, conversando

com o(a) seu(sua) Professor(a) e com a turma, você descobrirá mais detalhes.

Antes de virar a página, localize e envolva o continente asiático no Mapa-Múndi a
seguir!
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A Ásia limita-se: ao norte com o Oceano Glacial Ártico; ao sul, com o
Oceano Índico; a leste, com o Oceano Pacífico; a oeste, com a Europa e o Mar
Mediterrâneo; e a sudoeste, com a África e o Mar Vermelho. Complete o mapa
acima com o nome dos oceanos e dos principais mares do continente asiático.

Ásia: Localização 

A Ásia é o maior continente em extensão territorial do mundo. Com 44,99 milhões de
quilômetros quadrados, ocupa quase 30% das terras emersas do planeta. Devido à sua larga
extensão leste-oeste, o continente é atravessado por 11 fusos horários. Está localizado no
Hemisfério Oriental da Terra, a leste do Meridiano de Greenwich, cortado pelo Círculo Polar Ártico
ao norte, pelo Trópico de Câncer ao centro, e pela Linha do Equador ao sul. Em quais países
asiáticos já ouviu falar?

A seguir, apresentamos um mapa mudo da Ásia. Seu
desafio será localizar, pelo menos, 10 países asiáticos no mapa.
Escolha países que gostaria de conhecer. Nesta atividade, você
poderá escrever o nome dos países ou criar uma legenda para
identificá-los em seu mapa. Para isso, consulte a Apostila de
Mapas ou veja o Mapa-Múndi político no site do IBGE,
apontando a câmera de um celular para o QR code ao lado.
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Mapa Mudo do Continente Asiático

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

A APOSTILA
CONSULTE

DE MAPAS
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Devido à sua grande diversidade natural e complexidade de grupos étnicos e culturais, o
continente asiático pode ser regionalizado (“dividido”) em seis regiões: Extremo Oriente, Sudeste
Asiático, Ásia Meridional, Oriente Médio, Ásia Central e Ásia Setentrional. Observe esta divisão no
mapa abaixo:

Ásia: Regionalização 

Em seu caderno, caracterize as seis regiões da Ásia apresentadas no mapa (Ásia
Setentrional; Ásia Central; Oriente Médio; Ásia Meridional; Sudeste Asiático; Extremo Oriente).
Diga quais são os países que compõem cada região e fale sobre as suas principais características
naturais, sociais e econômicas. Pesquise em seu livro didático e na internet. Sendo possível,
inclua imagens em sua pesquisa. Você mesmo pode produzir este material, desenhando.
Vamos lá!

Seu livro didático é

muito importante

neste momento!

M
U

LTIR
IO Pesquisando

na rede...

Ásia: regiões - 2016

Fonte: Atlas geográfico escolar. 7ª edição. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 47. 
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Ásia: Conflitos e Movimentos Separatistas

Por que existem conflitos? Vários fatores levam uma nação ao desejo de

independência. Diferenças culturais e falta de identificação com o Estado são dois fatores

relevantes. Alguns grupos étnicos não habitam em território próprio, sendo obrigados a

viver sob as leis e a organização política de outros países. Com origem e formação étnica

e cultural próprias, muitas vezes, são proibidos de expressar sua cultura e sua religião.

Após o debate, analise os mapas a seguir e diga a quais conflitos estamos
nos referindo. Coloque o nome dos conflitos nas respectivas caixas.
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Nome do Conflito:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Nome do Conflito:

_____________________________________

_____________________________ 

Nome do Conflito:

__________________________________

____________________________ 

Continua
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Ásia: Conflitos e Movimentos Separatistas

Pesquisando

na rede...

Seu livro didático é 

muito importante 

neste momento!

M
U

LTIR
IO

Vamos conhecer melhor os casos do Tibete, de

Taiwan e da Caxemira? Busque mais informações sobre a

origem, os objetivos e o estágio atual destes conflitos. Registre a

pesquisa em seu caderno. Lembre-se de utilizar o seu livro

didático. Todos os tópicos a seguir deverão ser contemplados

em sua pesquisa.

1 - Fatores que levam uma nação a reivindicar independência.

2 - Causas e consequências do conflito entre a Província do Tibete e a China.

3 - Causas e consequências das rivalidades entre a Índia e o Paquistão pelo território da
Caxemira.

4 - Críticas feitas pela comunidade internacional aos países envolvidos no conflito.

Os tópicos a seguir deverão estar presentes em 
sua pesquisa:

ESPAÇO
CRIAÇÃO

Encerrada a pesquisa, a turma será dividida em grupos para elaborar um “quiz”,
sobre os conflitos na Ásia. Cada grupo elaborará cerca de 10 perguntas e respostas para
fazer aos componentes dos outros grupos. Cada resposta correta acrescentará, ao grupo
que acertou, um ponto. O grupo que encerrar a atividade com o maior número de acertos
(pontos) vencerá o “quiz”. Aguarde as orientações de seu(sua) Professor(a). Ele(a) dividirá a
turma da forma mais adequada.
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Violação de Direitos Humanos? Por que a Síria está em guerra? Observe 

as imagens e reflita sobre o texto!   
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Menina síria recebe cuidados nos 

arredores de Damasco. 
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Populações de países em guerra e

economicamente subdesenvolvidos,

geralmente, convivem com graves violações

dos direitos humanos.

Locais como a Síria e o Iêmen que, em

2018, entraram no sétimo ano seguido de

conflitos armados internos, são marcados por

ataques deliberados contra civis, por vezes

com o uso de armas químicas e outras

munições proibidas, o que leva a um grande

número de mortos e feridos e a um grande

número de violações dos mais diversos tipos.
Fonte: Adaptado de Nexo (09/12/2018). Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2018/12/09/Os-70-anos-da-Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-

dos-Direitos-

Humanos?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2KYvPNJuAvC

37DFuy1798wZDQLUR9h3DBgs9DSRWx-GD65ul_zwZlbwfo#Echobox=1576005066

. Acesso em 13/12/19 às 14h. 

Sobre a Guerra na Síria, responda às questões a seguir em seu caderno.

1 - Pesquise um pouco mais e descubra: por que a Síria está em guerra?

2 - Qual é a situação atual desta guerra?  

3 - Por que podemos afirmar que tem havido violação de Direitos Humanos na Guerra da Síria? 
Observando as imagens do texto, você encontrará mais informações para responder a esta 
questão.  

4 - Qual é o posicionamento e de que forma as organizações internacionais têm atuado neste 
caso? Exemplifique.  

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Banalização dos ataques nos conflitos na 

Síria e no Iêmen. 
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Pais correm com seus filhos após ataque em 
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Como você aprendeu no bimestre passado, a Ásia e a Europa formam o mesmo bloco
continental: a Eurásia. Lembra? Os dois continentes estão separados pelos Montes Urais, pelo Mar
Cáspio, pelo Mar Negro e pelo Mar Mediterrâneo. O continente asiático está separado da África
pelo Istmo de Suez, comunica-se com a Oceania pelas ilhas da Indonésia e separa-se da América
pelo Estreito de Bering.

Devido à sua grande extensão norte-sul, o continente tem todos os climas: equatorial,
tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo, desértico (árido) semiárido, frio, frio de montanha
e polar. Essa variedade climática também é responsável pelo desenvolvimento de inúmeras
formações vegetais como: floresta temperada, taiga, estepes, vegetação mediterrânea, tundra,
deserto quente, deserto frio, vegetação montanhosa e floresta tropical úmida.

Ásia: relevo, clima e vegetação 

Na China e no Oriente Médio, existem
extensas áreas de clima desértico. Na China, a
aridez da porção oeste do território deve-se à
presença da Cadeia do Himalaia, que funciona
como uma barreira natural que impede a
entrada de ventos e massas de ar úmidos
provenientes do Oceano Índico. Há, ainda, o
Deserto de Gobi (sul da Mongólia e norte da
China) e o deserto Takia Makan (China). Já no
Oriente Médio, os desertos são prolongamentos
do Deserto do Saara (África). A vegetação dos
desertos da Arábia e do Irã é dominada por
espécies rasteiras e xerófitas (plantas que estão
adaptadas a climas semiáridos e desérticos).
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Pôr do sol no Deserto de Gobi

Acima, tratamos do clima desértico e da vegetação presentes na
China e no Oriente Médio. Pesquise e, em seu caderno, escreva sobre os
tipos de clima, de vegetação e de relevo presentes no continente
asiático. Busque entender as relações entre estes três elementos. Inclua
imagens e mapas relacionados ao tema. Preferindo, você pode optar por
fazer os seus próprios desenhos para representar as imagens e os mapas
encontradas na investigação. Seja criativo!

Seu livro didático é

muito importante

neste momento!

M
U

LTIR
IO

Pesquisando

na rede...
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Nesta página, você vai testar o que aprendeu sobre clima e vegetação da Ásia. Vamos
lá? Faça o que se pede!

Desenhe o quadro a seguir em seu caderno e complete-o com as características das
paisagens asiáticas correspondentes às regiões indicadas.

LOCALIZAÇÃO CLIMA VEGETAÇÃO 

Extremo norte 

Norte, ao sul da região ártica

Japão e litoral leste da China

Prédios de Hiroshima que
sobreviveram à bomba atômica
podem ser demolidos por não
serem à prova de terremoto.

BBC - 16/12/2019.

Ao menos 91 pessoas
morreram no terremoto de
magnitude 6,9, que sacudiu a
ilha indonésia.

El País – 6/8/2018.

O terremoto que atingiu
o Nepal causou pelo
menos 5 000 mortes.

El País – 29/04/2015. 

As notícias acima fazem
referência a um evento natural
presente na Ásia, os terremotos.
Relembre o que estudou em anos
anteriores, pesquise em seu livro e
responda às questões em seu
caderno.

1 - Por que ocorrem muitos
terremotos na Ásia?

2 - Os terremotos podem provocar
destruição. Cite duas possíveis
consequências sociais deste
fenômeno.

Movimento das placas tectônicas
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Relacione a situação apresentada na imagem abaixo ao clima do sul e do sudeste
asiático. O que explica o excesso de chuva? Pesquise e responda a seguir.
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Homem carregando pertences anda em meio às inundações que atingiram
Kathmandu, no Nepal, no dia 12 de julho de 2019.
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ESPAÇO PES    UISA

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Compartilhe as suas dúvidas e as suas ideias com o(a) seu(sua)
Professor(a) e com seus(suas) colegas de turma. As palavras a seguir
têm relação com a resposta e são pistas para você responder à
pergunta. Utilize-as! Elabore uma resposta coletiva.

Verão – ventos – Oceano Índico – alta pressão – umidade –
direção – sul e sudeste da Ásia - baixa pressão.
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Após observar as imagens ao lado, descreva-
as e diga sobre que problema estão tratando.

China e Indonésia estão entre os países de maior biodiversidade no mundo,
apresentando considerável número de espécies de plantas e animais endêmicos (peculiares de
uma região). Entretanto, o desmatamento ao longo das últimas décadas tem modificado a
paisagem natural asiática. A vegetação original da Ásia tem sido retirada para dar lugar à criação
de animais e ao cultivo. Com a expansão urbana e relacionado à ocupação de áreas de
vegetação nativa, a partir da segunda metade do século XX, ocorreu um acelerado aumento
populacional no continente.

As florestas tropicais foram devastadas pela ação antrópica. Com a grande demanda
de madeiras nobres pelos países desenvolvidos, as florestas da Malásia e da Indonésia estão
próximas à exaustão. No caso da última, matas são retiradas para o cultivo da palmeira de
dendê. O biodiesel gerado abastece grandes economias da Europa, como a Alemanha.

Fotos da floresta tropical de
Bornéo, Indonésia (2009).

en
cu

rt
ad

o
r.

co
m

.b
r/

cQ
R

09

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Continua

Ásia: atividades econômicas e transformações nas 
paisagens  
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Lido o texto, observe as
imagens ao lado e responda em
seu caderno: Quais são os
principais problemas ambientais
encontrados na Ásia? Você
conhece outros lugares com os
mesmos problemas? As
paisagens são modificadas neste
processo? De que forma?
Compartilhe as suas respostas
com os(as) seus(suas) colegas de
turma e com o(a) seu(sua)
Professor(a).

A taiga, no norte do continente asiático, vem sendo agredida pela ação humana.
Muitas árvores são extraídas para alimentar indústrias de papel celulose. Além da
devastação de vegetação nativa, o continente asiático sofre com a poluição do ar e a
deterioração de rios e mares. A construção da Usina Hidrelétrica de Três Gargantas também
causou grande impacto ambiental, pois uma vasta área florestal da China foi inundada.

Por exemplo, na região do Oriente Médio, ocorrem impactos ambientais em função
de frequentes derramamentos de petróleo no Golfo Pérsico. No que se refere à poluição
ambiental, a China é responsável pela liberação de grande quantidade de poluentes na
atmosfera, consequência de seu acelerado crescimento industrial e econômico. Na Índia,
também há grande poluição ambiental. Segundo dados de 2014, da Organização Mundial da
Saúde (OMS), 13 entre as 20 cidades mais poluídas do mundo são indianas.

Além disso, as condições de pobreza de muitos países asiáticos geram impacto
ambiental, pois a ausência de saneamento básico produz esgoto a céu aberto e acúmulo de
lixo em rios, lagos e orlas marítimas.

A população asiática também teme pelos testes nucleares realizados pela Coreia do
Norte, que contaminam o solo e o mar com radioatividade; ação realizada por outros países
do continente no passado como a Índia, a China, o Paquistão e a Rússia.
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Área industrial da cidade de Muchangkou, na região de Tangshan.
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Guerra do Golfo: vazamento de petróleo no Golfo Pérsico. 

Ásia: atividades econômicas e transformações nas 
paisagens  

AGORA,
É COM VOCÊ!!!
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Quando comparada com os demais continentes, a Ásia conta com o segundo maior volume de
água doce do planeta. Em parte, isso se explica por sua grande extensão territorial e pela presença de
climas úmidos, dentre outros fatores.

No entanto, importa lembrar que todo o volume de água doce do continente precisa abastecer
mais de 60% da população mundial, e a distribuição do recurso não é uniforme. Existem áreas com
grande escassez de água no continente, como as extensas regiões desérticas do Oriente Médio (Deserto
da Arábia e Deserto do Irã) e da China (Deserto de Gobi). Em outros casos, como na Planície da Sibéria,
os rios congelam no inverno. Entre os dez países com as menores cotas de água por habitante, oito
estão na Ásia (Kuwait, Emirados Árabes, Qatar, Arábia Saudita, Jordânia, Bahrain, Iêmen e Israel).

Fonte: Adaptado de Terra. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/cientistas-asia-precisa-melhorar-uso-de-recursos-
hidricos,eada1557419ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso em 06/01/20 às 17h.  

Ásia: Recursos Hídricos 
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Ásia: principais rios - 2016 

Fonte: Atlas geográfico escolar. 7ª ed. Rio de janeiro: IBGE, 2016, p. 46. 

Observe os principais rios da Ásia no mapa, a seguir. Após observar a localização de cada
um, faça uma lista com o nome deles em seu caderno. Compare a sua lista com a de seus(suas)
colegas de turma para ter certeza de que você não se esqueceu de algum rio.
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Os rios do continente asiático têm suas vertentes nos oceanos Pacífico, Índico e Glacial
Ártico. Ao longo dos seus vales, os rios possibilitam a concentração de numerosa população em
suas proximidades. Muitos rios asiáticos têm importância histórica, pois foram às suas margens
que se formaram as grandes civilizações, entre os anos 3000 a.C. e 1000 a.C. Reflita sobre o
trecho a seguir.

Você já ouviu falar na Mesopotâmia? Do que você se lembra? Observe as partes em
negrito no texto e pesquise na internet e/ou em seu livro didático para obter informações sobre
a importância da região. Converse com o(a) seu(sua) Professor(a) de História sobre o assunto e,
com suas palavras, escreva o que entendeu.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

ESPAÇO PES    UISA

Nos últimos anos, com frequência, foram vistas imagens de peixes mortos nas margens
dos rios iraquianos, de crianças cruzando o rio Tigre a pé, da dessecação dos pântanos da
Mesopotâmia, das antiquíssimas rodas d’água do rio Orontes, na Síria, deixando de funcionar.
Boa parte disso tem a ver com a prolongada seca que o Mediterrâneo Oriental enfrenta desde
1998 e com a má gestão dos recursos hídricos, pelos países imersos em conflitos violentos. No
entanto, uma parte também se deve à construção de reservatórios mais ao norte.

Fonte: Adaptado de El País (19/08/2019).  Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/09/internacional/1565357072_053773.html. Acesso em 24/12/2019 às 15h.  

Na Ásia, na fronteira com a Europa, está localizado o Mar Cáspio com 371 mil km². Do leito do Mar
Cáspio é extraída grande quantidade de petróleo e gás natural pelos países banhados por ele, motivo pelo
qual se constitui em uma região estratégica. O Mar Morto localiza-se entre a Jordânia e Israel. É o ponto mais
baixo do relevo terrestre e destaca-se pelo mais alto índice de salinidade. Seu volume vem diminuindo desde
o século XX. Na região da Ásia Central, o Mar de Aral, localizado na fronteira entre Casaquistão e
Uzbequistão, está em processo de desaparecimento. Hoje está intensamente poluído e reduzido a 10% do
seu tamanho original.
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Observe as imagens a seguir e, após realizar uma pesquisa sobre os rios
apresentados nas imagens, crie uma legenda explicativa para cada uma delas. De forma
resumida, destaque os usos sociais e econômicos de cada rio.
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Rio Mekong  nas montanhas do 
Tibete/Yunnan

LEGENDA 

h
tt

p
s:

//
b

ra
si

le
sc

o
la

.u
o

l.c
o

m
.b

r/
ge

o
gr

af
ia

/o
ri

en
te

-m
ed

io
-e

sc
as

se
z-

ag
u

a.
h

tm

Rio Jordão

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

LEGENDA 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Rio Bramaputra

h
ttp

s://glo
b

al.m
o

n
gab

ay.co
m

/p
t/travel/files/p

1812
p

.h
tm

l

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.n
at

io
na

lg
eo

gr
ap

h
ic

b
ra

si
l.c

om
/2

01
9

/0
5

/r
io

s-
co

n
ta

m
in

ad
o

s-
an

ti
b

io
ti

co
s-

re
si

st
en

ci
a-

b
ac

te
ri

an
a

LEGENDA 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________



244

Seca e guerra na Síria
Em 2017, pior estiagem dos últimos 40 anos levou 

camponeses já empobrecidos pela guerra a deixarem o campo

A seca que assolou a Síria em 2007-2008 foi a
pior em 40 anos e provocou um êxodo de 800 000
camponeses. Não são poucos os analistas que
relacionam a eclosão dos protestos sociais à progressiva
deterioração do setor agrícola e aos cortes de subsídios,
no final do século passado. Já a especialista regional em
água, Francesca de Châtel, não vincula revolução e seca,
mas ressalta que, meio século de má gestão dos
recursos hídricos do país, contribuiu para afundar o
setor vital e irritou os agricultores.

“O Governo desperdiçou os recursos hídricos,
obrigando a usar cerca de 90% em cultivos específicos
subvencionados, como trigo e algodão, que necessitam
de muita rega”, diz Châtel em uma entrevista por Skype
da Libéria. Com o crescimento demográfico, as políticas
de cortes nos subsídios de combustíveis e pesticidas
foram um golpe final para os camponeses, incapazes de
chegar ao fim do mês com os novos custos. No
ministério da Agricultura em Damasco, Haytham Haidar
afirma que está sendo elaborado um plano de subsídios
e empréstimos para incentivar os agricultores a voltar
ao campo. “Se retornarem à política de subsídios, será
um paliativo. No curto prazo, permitirá satisfazer
os(aos) agricultores mas, sem uma boa gestão, no
futuro não haverá poços, nem água para irrigar as
plantações”, conclui Châtel.
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Responda em seu caderno:

1 - De acordo com o texto, que
problema ambiental assola a Síria?

2 - Quais são os impactos sociais
e econômicos atrelados a este
problema? Que grupos sociais são
mais afetados?

3 - O que este problema tem
provocado em termos de
deslocamento populacional?

Fale sobre a seca na Síria,
relacionando-a à guerra que assola o
país. Registre o resultado de sua
pesquisa em seu caderno.

Abrindo o código abaixo,
você acessará o texto completo da
reportagem. Aponte a câmera do
seu celular para o código e faça a
leitura.

Seu livro didático 

é muito importante 

neste momento!

M
U

LTIR
IO

Pesquisando

na rede...
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Os países mais populosos da Ásia são China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e
Japão. A Ásia é o continente mais populoso e tem, aproximadamente, 5 bilhões de habitantes
(Banco Mundial, 2017), cerca de 65% da população mundial. Contudo, sua população está
distribuída de forma irregular no território, pois há áreas muito povoadas e outras com baixa
densidade demográfica.

As áreas mais populosas e povoadas são as planícies irrigadas e drenadas por grandes
rios (Indo, Ganges e Mekong, por exemplo) e as regiões litorâneas, locais onde se
desenvolvem grandes cidades, como Tóquio (Japão), Mumbai (Índia), Xangai (China) e Dacca
(Bangladesh).

As áreas de baixa densidade demográfica da Ásia são as regiões desérticas (Deserto da
Arábia e Deserto de Gobi), as montanhas e as geladas (Sibéria).

Ásia: Dinâmica Demográfica

Anamorfose da População Mundial Total (2017)

Fonte: World Population Propects: the 2017 revision, United Nations (UN). 

O que o mapa a seguir está representando? Como os países do continente asiático estão
representados? Este mapa é uma anamorfose, mas o que é isto? Na anamorfose

geográfica, cada território é redesenhado de acordo com o tema de interesse. Esta
técnica permite que vejamos o mapa de forma mais direta. Observe o mapa a seguir. Que
países apresentaram maior população em 2017?
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O “Século da Ásia?”

Segundo previsões econômicas, até 2023 os EUA perderão o posto de maior economia do mundo
para a China. Um dos principais alvos dos americanos tem sido a gigante de telecomunicação chinesa
Huawei, uma das detentoras da tecnologia 5G de celulares.

As economias de países asiáticos, somadas, estão a caminho de superar o Produto Interno Bruto
(PIB) de todo o restante do mundo. Se as projeções se confirmarem, será a chegada do que vem sendo
chamado de "Século da Ásia" ou "Era da Ásia". A China tem apresentado um acelerado crescimento, que
tem ajudado a dinamizar a economia de demais países da região, como Vietnã, Indonésia, Filipinas,
Tailândia e Bangladesh.

Além de passarem a ter as economias de maior valor de PIB do mundo a partir de 2020, os países
asiáticos com a gradual ascensão econômica da população se tornarão a maior fonte consumidora de
produtos que outras nações exportam.

“(...) A China acaba de remover 800 milhões de pessoas da linha da miséria, que serão
consumidores", destacou o Professor de Relações Internacionais Marcus Vinicius de Freitas, da China
Foreign Affairs University, em Pequim. Ou seja, além de a Ásia já abrigar mais de metade da população
mundial, está a caminho de ter a maioria dos consumidores de classe média do mundo.

"À medida que o PIB da China aumenta, aumenta também o preço da mão de obra por lá. Então,
muito do que é feito na China, passa a ser produzido nos países da região, como Indonésia, Nepal, Vietnã",
afirma o Professor Marcus Vinicius de Freitas.(...) "Portanto, você acaba tendo um crescimento econômico
nesses países.”

Algumas nações asiáticas apresentam significativa projeção de crescimento. É o caso das Filipinas
que, segundo dados compilados pelo Financial Times, passará de 13ª economia do mundo, em 2000, para a
sexta posição no ranking, em 2023.

Fonte: Adaptado de BBC (26/06/2019). Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48764501. Acesso em 25/12/2019.

Após o debate, vamos conhecer ainda melhor os países asiáticos por meio de uma pesquisa
sobre a Rússia e a Comunidade dos Estados Independentes, China, Índia, Japão e Tigres Asiáticos.
Para esta atividade, o(a) seu(sua) Professor(a) dividirá a turma conforme considerar adequado.
Tópicos para pesquisa em cada país:

1) Dinâmica demográfica (População).
2) Aspectos fisiográficos e questões ambientais.
3) Aspectos socioeconômicos.
4) Cultura.
5) Religião.

Cada grupo compartilhará com a turma as principais informações que encontrou,
devendo elaborar perguntas para fazer para os(as) demais alunos(as), motivando a participação
de todos. Utilize o seu livro didático e pesquise em sites que o(a) seu(sua) Professor(a) indicar. Será
uma grande viagem! Boa pesquisa!

Encerrado o debate, com suas palavras, registre o
que você entendeu, em seu caderno.

ESPAÇO PES    UISA
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Com o conhecimento que você adquiriu com a pesquisa, reflita e responda aos
questionamentos em seu caderno. Esses questionamentos serão respondidos de maneira colaborativa,
contando com a participação dos(das) colegas de turma, sob a orientação de seu(sua) Professor(a).

1 -Fale sobre a política do filho único na China. Como o controle de natalidade é realizado na China hoje?

2 - Que problemas relacionados à qualidade de vida a população da Índia apresenta?

3 - Explique como é a distribuição da população japonesa, levando em consideração as características
físicas do território.

4 - O aumento da expectativa de vida e o baixo índice de natalidade, contraditoriamente, trouxeram um
problema para o Japão. Que problema é esse e que medidas têm sido aplicadas para a sua solução?

5 - Na China e no Japão, a velhice é sinônimo de sabedoria e respeito, havendo, inclusive, o “dia nacional
do respeito ao idoso”. Fale sobre esta cultura de cuidar bem e reverenciar seus idosos e diga se
percebe diferenças em relação à cultura brasileira.

Pirâmide etária com base larga e topo 
estreito 

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

6- As pirâmides etárias são gráficos que
apresentam a distribuição da população de
determinado país em relação as faixas etárias
desta separada por gêneros. Comparando a
pirâmide etária da Índia e do Japão, por que a
Índia apresenta a base mais larga e o topo mais
estreito quando comparada ao Japão? O que isto
significa? Observe o exemplo de pirâmide etária
ao lado.

A Ásia também está em foco no
esporte! As Olimpíadas de 2020 serão
realizadas em Tóquio, no Japão. A próxima
Copa do Mundo, que ocorrerá em 2022, será
realizada no Catar, país asiático.

Seu desafio agora é descobrir
informações sobre a população do Catar e
pesquisar o significado da logo da próxima
Copa do Mundo. Registre estas informações
em seu caderno.
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Prisioneiros chineses denunciam trabalho escravo em cartão de Natal, 
encontrado por menina britânica  

Fonte: Adaptado de G1 – Mundo (22/12/2019). Disponível em: encurtador.com.br/wzARX. Acesso em 23/12/19 às 14h.

Você sabia que parte dos produtos que consumimos podem estar ligados ao trabalho escravo? A rede de

supermercado Tesco suspendeu a produção de cartões de Natal em uma fábrica na China, depois que uma menina

de seis anos encontrou uma mensagem escrita em um deles.

Florence Widdicombe, menina de 6 anos, que é de Tooting, no sul de Londres, estava escrevendo seu

"sétimo ou oitavo cartão“ de Natal para amigos quando viu "que alguém já havia escrito em um deles".

O recado, encontrado por Florence, foi supostamente escrito por prisioneiros em Xangai e, em letras

maiúsculas, dizia: "Somos prisioneiros estrangeiros na prisão de Xangai Qingpu, na China. Somos forçados a

trabalhar contra a nossa vontade. Por favor, ajude-nos e notifique uma organização de direitos humanos".

O pai da menina, Ben Widdicombe, disse que primeiro sentiu "incredulidade" ao descobrir a mensagem,

acrescentando que pensou que era "algum tipo de brincadeira". "Mas, refletindo, senti a responsabilidade de passar

o recado para Peter Humphrey, como o autor da carta pediu. Peter Humphrey é um jornalista britânico, que foi

preso na mesma prisão quatro anos antes.

A rede de supermercado disse que ficou "chocada" com a notícia, acrescentando: "Nós nunca

permitiríamos o trabalho forçado em nossa rede". O supermercado disse que retiraria da lista de fornecedores dos

cartões a Zheijiang Yunguang Printing, caso fosse comprovado.

Menina que encontrou o bilhete, Florence
Widdicombe, de seis anos.
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Conjunto de cartões 

Como vive a população chinesa? Como costuma ser o regime de trabalho neste país?
Sobre qual problema social chinês o bilhete está tratando? Por que a pessoa que escreveu o
bilhete solicitou a quem lesse, fizesse contato com organismos internacionais de Direitos
Humanos? Que relações poderiam ser estabelecidas? Após o debate, escreva em seu caderno a
que conclusões chegou após ler esta reportagem.

Continua
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Como você aprendeu no bimestre passado, o IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) é um índice medido anualmente pela
ONU e utiliza indicadores de renda, educação e saúde para ser
calculado.

Ásia: IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)

O mapa a seguir mostra o IDH dos países do continente asiático em 2014. Observe!

Em trio, analise o mapa acima e desenvolva
em seu caderno as questões abaixo:

1- Internamente, o continente asiático é um continente
desigual em termos de IDH. Como é possível perceber
isto no mapa?

2- Diferencie o continente asiático em termos de
desenvolvimento humano. Descreva as principais
discrepâncias que percebeu.

3- Por que será que há tantas diferenças entre os
países asiáticos? Compare o IDH dos países e, com suas
palavras, explique os motivos para o maior e para o
menor desenvolvimento. Consulte a apostila de
mapas.
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IDH do Continente Asiático (2014)

Aponte a câmera de um

celular para o código abaixo,

para que você tenha acesso ao

mapa apresentado. Clicando no

território de cada país, você

descobrirá o IDH e, na mesma

página, ainda poderá descobrir o

IDH destes países em anos

anteriores.

Fonte: Atlas Mundial – Estatística de países (2014)
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Assim como o mapa da

página anterior, a tabela

apresenta o IDH de distintos

países asiáticos. Com base na

análise da tabela, desenvolva as

questões a seguir, em seu

caderno:

1- De acordo com o ranking

global do IDH de 2014, a Noruega

foi o país que mais se destacou,

alcançando 0,94 de IDH. Da lista

de países da tabela, qual foi o

país asiático que apresentou o

maior IDH? Ele apresenta valores

próximos à Noruega?

2- Por outro lado, na Ásia, que

país apresentou o menor índice?

Por que será? Converse com

seus(suas) professores(as) para

responder a esta pergunta.

3- Neste ano, o Brasil apresentou

0,75 de IDH, ficando na 75ª

posição, quando comparado aos

demais países do mundo. Cite

dois países da Ásia que

apresentaram o IDH mais

próximo ao do Brasil, em 2014.

4- Consulte o Material Didático de

Geografia do bimestre anterior,

para relembrar a diferença entre

IDH e Índice de GINI. Registre as

suas conclusões no caderno.

Ásia: IDH de países (2014)  

Fonte: Adaptado de Atlas Mundial – Estatística de países (2014). Disponível em:  https://pt.actualitix.com/pais/asie/leste-da-asia-indice-de-
desenvolvimento-humano.phpAcesso em 28/12/2019 às 17h.    

Classificação País IDH 

1 Singapura 0,91

2 Coreia do Sul 0,90

3 Japão 0,89

4 Brunei 0,86

5 Malásia 0,78

6 Sri Lanka 0,76

7 Tailândia 0,73

8 Mongólia 0,73

9 China 0,73

10 Turcomenistão 0,69

11 Uzbequistão 0,68

12 Indonésia 0,68

13 Filipinas 0,67

14 Vietnã 0,67

15 Quirquistão 0,66

16 Vietnã 0,62

17 Butão 0,61

18 Índia 0,61

19 Timor Leste 0,60

20 Laos 0,58

21 Bangladesh 0,57

22 Camboja 0,56

23 Nepal 0,55

24 Mianmar (Birmânia)  0,54

25 Paquistão 0,54

26 Papua-Nova Guiné 0,51

27 Afeganistão 0,47

AGORA,
É COM VOCÊ!!!
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Oriente Médio: Geopolítica Mundial 

O Oriente Médio é uma área de cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, situada
na porção sudoeste da Ásia, entre a Europa e a África. Nessa região, surgiram as primeiras
aglomerações urbanas, que se desenvolveram na depressão irrigada pelos rios Tigre, Eufrates e
Jordão.

A região é rica culturalmente. Apesar do islamismo ser a religião predominante, também é
o berço do judaísmo e do cristianismo, além de ser importante no cenário econômico mundial,
por causa de suas reservas de petróleo. A região abriga cerca de 345 milhões de pessoas (ONU,
2016), que professam diferentes crenças, como: mulçumanos, árabes, cristãos, judeus, turcos,
persas e curdos.

O termo “Oriente Médio” veio do período das Grandes Navegações e significa uma região
que está a “meio caminho”, entre a Europa e o Oriente. Uma região estratégica de passagem
obrigatória para os navegadores e colonizadores europeus, que desejavam alcançar o Oriente e
ter acesso às especiarias.

Fonte: Adaptado de Revista Princípios. Disponível em: http://revistaprincipios.com.br/artigos/29/cat/1866/oriente-m&eacutedio-uma-
an&aacutelise-geopol&iacutetica-internacional-.html. Acesso em 06/01/20 às 17h. 

Economia: Israel é o único país do Oriente
Médio classificado como desenvolvido
socioeconomicamente. Entretanto, nas últimas
décadas, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã e
Bahrein ganharam projeção internacional.

Petróleo: o petróleo é a fonte de energia
mais utilizada no mundo e a região do Oriente
Médio responde pela produção de cerca de 65%
dele. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados
Árabes Unidos possuem as maiores reservas da
região. Estes países e o Catar pertencem à OPEP.

Água: existe escassez de água no Oriente
Médio. Com a predominância dos climas árido e
semiárido, é caracterizado pela baixa pluviosidade
durante o ano.

Reservas comprovadas de 
petróleo bruto 

Venezuela 25,5%

Arábia Saudita 22,4%

Irã 13,1%

Iraque 12,2%

Kuwait 8,5%

Emirados Árabes
Unidos

8,2%

Líbia 4,1%

Nigéria 3,1%

Argélia 1,0%

Equador 0,7%

Angola 0,7%

Congo 0,3%

Gabão 0,2%

Guiné-Equatorial 0,1%

Observe os dados da tabela ao lado e
produza um texto, explicando a importância
geopolítica e econômica dos países do Oriente
Médio no mundo. Durante a elaboração de sua
produção texto, divida, compartilhe suas ideias com
os(as) colegas de turma.

Fonte: Boletim Estatístico Anual, 2019. Disponível em: 
https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.

htm. Acesso em 31/12/2019 às 9h.
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Oriente Médio: Guerras e Conflitos  

Não é raro ouvirmos notícias de tensões ocorridas no Oriente Médio. Grande parte
desses conflitos envolvem:

• questões religiosas;

• disputas por petróleo;

• disputas por território;

• escassez de água;

• retaliações internacionais por causa de atentados terroristas.

1. Conflito na Síria
2. Conflito no Iêmen
3. Conflito árabe-israelense
4. Guerra Irã-Iraque
5. Guerra do Golfo
6. Guerra do Afeganistão
7. Turquia e Curdos
8. Cisjordânia: disputa pela água
9. Guerra do Iraque

A turma será dividida em grupos pelo(a) Professor(a). Os grupos pesquisarão em
jornais, revistas e na internet informações e notícias sobre um(a) dos(das) guerras e conflitos
regionais étnico-culturais e de fronteira apresentados.

Cada grupo elaborará um jornal em forma de mural sobre o conflito que ficar
responsável.

Caso o conteúdo do material seja muito complexo e longo, resuma e deixe apenas as
ideias centrais. Discuta as informações encontradas e estabeleça relações com o conteúdo
estudado durante o bimestre. Utilize desenhos, imagens, gráficos e/ou mapas. Sob a
orientação do(da) seu(sua) Professor(a),exponha os jornais elaborados no mural da sala de
aula. Boa pesquisa!

ESPAÇO
CRIAÇÃO

Guerras e Conflitos 
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O fim da Monarquia e o começo da 

República no Brasil: um novo país?

Para muitos brasileiros, as décadas que marcaram a passagem do século XIX para o

XX apontavam para o surgimento de um país transformado. As lutas (revoltas e levantes

escravos, ações de grupos abolicionistas) e atos oficiais que significaram o declínio e o fim

da escravidão (1888), assim como as articulações políticas que derrubaram a decadente

monarquia brasileira (1889), pareciam elevar o Brasil a um novo patamar entre as nações

ditas “civilizadas” (Europa e Estados Unidos eram os exemplos das elites brasileiras).

Tente lembrar do que você
aprendeu em tempos anteriores
e responda:
• Por quanto tempo houve

escravidão no Brasil?
________________________
________________________

• O que é monarquia?
(Responda no seu caderno)

• O que é república?
(Responda no seu caderno)

Porém, a ”Lei Áurea” não dava nenhuma garantia

básica de sobrevivência aos negros escravizados que

foram libertos por ela (nem mesmo aos seus

descendentes). Ao contrário, os donos de escravos que

tinham influência, poder político e econômico, buscaram

indenizações pelos supostos prejuízos com o declínio e

o fim da escravidão. Desde 1871, com a Lei Rio Branco

(também chamada de “Lei do Ventre Livre”), estavam

previstos ressarcimentos, em dinheiro, aos donos das

mães escravas cujos filhos nasciam livres.

Com o fim oficial da escravidão, para os ex-escravos, nada ou quase nada mudou.

Nos anos seguintes à abolição da escravidão, que também foram os tempos iniciais da

experiência republicana no Brasil, realmente surgiram os “novos cidadãos”?

Com a ajuda do(a) seu(sua) Professor(a), junto

com os(as) colegas, pense e converse um pouco sobre

os questionamentos abaixo:

➢Os ex-escravos e seus descendentes tiveram cidadania

plena nos anos seguintes à “Lei Áurea”?

➢Obtiveram acesso à terra, seja no meio rural (para

produzir) ou urbano (para morar)?

➢E o direito à participação política (ao voto, por exemplo)?

➢Como e onde foram viver?

Você pode adicionar outros questionamentos. Registre, em seu caderno, os

resultados dessas discussões.
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No ano seguinte à abolição da escravidão, um golpe militar deu fim à monarquia

brasileira. Dom Pedro II, Imperador do Brasil, foi derrubado do poder e expulso do país,

junto com toda a sua família: exilaram-se na Europa. Surgia a República Brasileira.

Encabeçado pelo marechal Deodoro da Fonseca, o referido golpe foi um momento de

radicalização política de um processo que se desenhava, de forma mais evidente, a partir da

década de 1870.

A imagem de D. Pedro II estava desgastada junto à opinião pública. Governando há

décadas, era criticado por ser centralizador e, nos últimos anos do seu reinado, por estar

“velho e doente”. Sua sucessora, a Princesa Isabel (mulher, casada com um estrangeiro e

considerada muito ligada à Igreja Católica, instituição tida, à época, como contrária à

“modernidade” e ao “progresso”) também era vista com desconfiança.

Analisando a charge de Angelo Agostini na Revista

Ilustrada, responda: considerando a situação, postura e a

figura de D. Pedro II, quais as características e opiniões

que tinham dele naquele período?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Além da imagem abalada, a monarquia brasileira se indispôs, nesse período a partir

de 1870, com dois importantes setores da sociedade: a Igreja Católica e os militares.

Simultaneamente, surgiram e cresceram vários grupos republicanos liderados por

membros da elite agrária escravista brasileira – os grandes fazendeiros – com destaque

para os paulistas (café). Com o declínio e a abolição da escravidão, essa elite agrária

deixou de apoiar Pedro II e aliou-se aos militares, em torno da derrubada da Monarquia.

A QUESTÃO RELIGIOSA Os bispos de Belém e Olinda, seguindo determinações

da Santa Sé (Papa Pio IX), proibiram os maçons de participarem de irmandades

religiosas. Julgados e condenados por terem extrapolado a sua autoridade eclesiástica,

interferindo em assuntos de governo, foram presos em 1874. No ano seguinte, foram

anistiados pelo Imperador, criando tensões, ao mesmo tempo, com o clero católico e com

os críticos deste (para quem a Igreja era instituição contrária à modernização e ao

progresso).

A QUESTÃO MILITAR A vitória na Guerra do Paraguai (1864-1870) trouxe

prestígio aos militares e dívidas ao governo. Fortalecidos, querendo melhores salários e

condições nos quartéis, nos anos seguintes, os militares buscaram, cada vez mais, a

participação na vida política brasileira e, muitas vezes, criticando o Imperador e o regime

monárquico. Vários militares de alta patente foram punidos com prisões ou transferências

(perdendo comando de unidades militares). Foi criado o Clube Militar (1887) e os militares

aderiram definitivamente ao republicanismo.
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O início da experiência republicana no Brasil:

a Primeira República (1889-1930) 
Você conhece esse lugar, essa

paisagem? Viu essas construções? Passou

alguma vez por lá? Esta localidade, no

Centro do Rio de Janeiro, chama-se, hoje,

Praça da República e é chamada assim

porque foi lá (em 15/11/1889), que

proclamaram o início do período

republicano brasileiro. O próprio Deodoro

(líder do golpe que deu fim à monarquia)

morava nas redondezas.

Derrubada a monarquia, instalou-se um governo provisório tendo, como presidente, o

mesmo Deodoro. Nos meses seguintes, foram organizadas eleições (previstas para 1890),

para a Assembleia Nacional Constituinte – deputados e senadores que seriam

encarregados de elaborar uma nova Constituição para o país. Além disso, a referida

Assembleia teria a função de eleger presidente e vice-presidente efetivos para o Brasil.

Nesse sentido, em fevereiro de 1891, foi

promulgada a primeira Constituição republicana do Brasil

e, ao mesmo tempo, foram eleitos o mesmo Deodoro da

Fonseca para presidente e, como vice, o marechal

Floriano Peixoto.

A partir da nova Carta constitucional, foram

estabelecidas algumas diretrizes para o Brasil:

➢ o país passou a ser uma República Federativa (com autonomia para os estados,

chamados no Império de províncias, e municípios);

➢ seu nome seria Estados Unidos do Brasil;

➢ o Estado passou a ser laico (não religioso, sem religião oficial) com liberdade religiosa

para os cidadãos;

Tente lembrar do que você
estudou em tempos anteriores
e responda no seu caderno
(pode pesquisar em um
dicionário): o que é uma
Constituição?
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“Visite o Armazenzinho
para conhecer a história
desses lugares!”

Ali, em 15 de novembro de 1889, nascia o Brasil republicano.

A paisagem mudou bastante. O prédio à esquerda é da

estação de trens Central do Brasil. À direita, o Palácio Duque

de Caxias, atual sede do Comando Militar do Leste. O

edifício substituiu o antigo Quartel Central do Exército, que

existia na época do golpe republicano. As construções são

das décadas de 1930 e 1940, respectivamente.

Continua
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➢ o poder do Estado foi dividido em três: Executivo, Legislativo e Judiciário;

➢ poderiam votar: homens, alfabetizados, maiores de 21 anos (estavam, ainda, excluídos:

“mendigos”, militares de baixa graduação, religiosos ordenados e com votos de renúncia

a alguma liberdade individual).

Com isso, o direito ao voto deixava de depender da renda das pessoas, como no

Império. Porém, as mulheres continuaram proibidas de participar das eleições (como

eleitoras ou candidatas).

Em recenseamento feito em 1890, o Brasil tinha população de pouco mais de 14,3

milhões de pessoas. Destas, por volta de 7 milhões eram mulheres e cerca de 12,2 milhões

eram analfabetos (homens e mulheres). Pensando nisso, responda:

1) Muitas ou poucas pessoas podiam votar? Tal fato é justo? Quais poderiam ser as

consequências disso?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) Por que você acha que continuou proibido o voto feminino?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

O início do período republicano ficou caracterizado por certa instabilidade política e

disputas entre grupos (militares e civis) pelo poder. O próprio Deodoro da Fonseca, homem

público muito ligado à vida nos quartéis, não estava exatamente acostumado ao cotidiano

da política formal. Afinal, ele estava ocupando o mais alto cargo da República. Quando

perdia a paciência com ministros, aliados ou adversários, por vezes dizia: “eu chamo o

Velho!”, referindo-se à possibilidade de ele colocar de volta D. Pedro II no poder, retornando

com a monarquia.

“Eu chamo

o Velho!”
Com o país enfrentando problemas econômicos

e com cada vez menos apoio popular, da imprensa e

da elite, o presidente, de forma autoritária, fechou o

Congresso, cercando-o com tropas do Exército. Não

teve apoio para esse ensaio de golpe (nem de muitos

de seus colegas de farda) e acabou renunciando em

dezembro de 1891.
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Com a renúncia de Deodoro da Fonseca, assumiu o vice-presidente Floriano Peixoto.

O “Marechal de Ferro”, como ficou conhecido, chegou ao poder com a fama de quem

salvaria o governo (e o país) das contradições e instabilidades de seu antecessor.

A Constituição de 1891 previa que, em caso de a Presidência ficar vaga nos primeiros

dois anos do mandato, haveria a obrigação de convocar novas eleições. Nesse sentido,

Floriano só ficou no cargo depois de ganhar uma “queda de braço” com parte do Congresso,

setores militares e civis que se manifestaram a favor de novas eleições. Puniu militares

opositores, pressionou deputados e senadores, apoiou golpes contra governadores que

queriam novas eleições, demitiu, etc.

Floriano Peixoto esteve à frente do Brasil num momento extremamente conturbado e

apostou toda a sua energia na manutenção do regime republicano. Seu governo enfrentou

várias revoltas e levantes. Duas delas foram de extrema importância e violência:

Desenho panorâmico de Angelo Agostini, da Baía de Guanabara, 

em setembro de 1893, em plena Revolta da Armada. 

A Revolta da Armada aconteceu,

principalmente, na Baía de Guanabara, no

Rio de Janeiro. Desde 1891, esses setores

da Marinha mostravam descontentamento

com os primeiros governos da República,

acusando-os de autoritários e sem

legitimidade. Em 1893, acontece insurreição

de tropas lideradas pelos almirantes

Saldanha da Gama e Custódio de Melo. As

embarcações rebeldes se confrontaram com

as fortificações do Rio e Niterói. Em 1894, a

revolta foi derrotada pelas tropas do governo.

A Revolta Federalista começou no Rio

Grande do Sul, em 1893, e se expandiu para

toda a região sul. De um lado, o Partido

Federalista (dos “maragatos”), crítico do

governador Júlio de Castilhos, queria

mudanças na Constituição estadual. Do outro

lado, o Partido Republicano Rio-grandense

(dos “pica-paus”), partido do governador,

buscava a manutenção no poder. O governo

federal apoiou Júlio de Castilhos e interferiu

na revolta, que já se tornara uma guerra civil

com milhares de mortes, vencendo os

“maragatos” em 1895, já na presidência de

Prudente de Moraes, sucessor de Floriano

Peixoto.
Foto de tropa paranaense a serviço do governo federal, armada 

com metralhadora Nordenfelt, contra os revoltosos federalistas.
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Para alguns setores da população brasileira, o início da República deveria trazer uma

participação política mais ampliada e democrática. Os dois primeiros governos republicanos

do Brasil, curiosamente escolhidos sem o voto direto da população, foram liderados por

militares, os mesmos que estiveram à frente do golpe que derrubou D. Pedro II. Esse

período inicial da Primeira República, as presidências de Deodoro da Fonseca e Floriano

Peixoto, passou a ser conhecido como República da Espada (1889-1894). Isso porque os

dois eram marechais do Exército, mas também, por conta dos conflitos políticos e armados

(com muitas mortes) entre os grupos militares brasileiros.

A elite agrária brasileira (os grandes fazendeiros, os “donos do dinheiro”), que

também participou da derrubada da monarquia, articulou, no período inicial da República, a

sua chegada ao poder de fato. Dessa forma, começou um novo tempo da Primeira

República: a República Oligárquica (1894-1930).

Os “Coronéis” no poder: 

a República Oligárquica (1894-1930)  

Do final do século XIX às primeiras décadas do XX, a maioria da população do Brasil

vivia nas áreas rurais. Era do campo brasileiro também que surgiam, nessa época, as

maiores fortunas, as disputas pelo poder político (quem governa, quem faz as leis, quem

manda prender) e as tensões entre as elites e os trabalhadores rurais, ex-escravos e seus

descendentes.

Nesse contexto, as chamadas oligarquias estaduais passaram a dominar

efetivamente o cenário político nacional, após o declínio da República da Espada. A vitória

eleitoral e a posse do paulista Prudente de Morais, como o primeiro presidente civil do país,

marcaram o início dessa tendência política no Brasil.

O que são oligarquias?

Palavra de origem grega que significa, a princípio, “governo de poucos”. Quando um

grupo de uma elite permanece muito tempo no poder, colocando limites à participação

política mais ampla e democrática. No Brasil, por causa do Federalismo (autonomia dos

estados) presente na Constituição de 1891, estas oligarquias (os “poucos que governavam”,

a elite agrária, rural) se articulavam em cada estado do país – cada um tinha a sua

oligarquia. Essas oligarquias estaduais articulavam-se com o governo federal para se

manterem no poder local e nacional.
Fonte: LESSA, Renato. Oligarquias. Dicionário da Elite Política Republicana (1889-1930). https://cpdoc.fgv.br
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A partir, sobretudo da presidência de Campos Sales (1898-1902), essas oligarquias

estaduais articularam-se em um acordo político com o governo federal, que passou a ser

conhecido como Política dos Governadores. Funcionava assim: o presidente garantia aos

governadores dos estados que não interfeririam nos conflitos, negócios e políticas públicas

estaduais. Por sua vez, os governadores prometiam trabalhar para a eleição de

congressistas (deputados e senadores) comprometidos com o presidente, permitindo-o

controlar o Congresso.

Com o esquema da Política dos Governadores, ao longo de todo esse período até

1930, as oligarquias mais poderosas que dominaram a política nacional foram as de São

Paulo (por meio, principalmente, do Partido Republicano Paulista, o PRP) e Minas Gerais (a

partir, sobretudo, do Partido Republicano Mineiro, o PRM). Eram os estados mais ricos,

populosos, com os maiores números de eleitores e com mais deputados na Câmara

Federal. São Paulo, grande produtor de café; Minas Gerais, produtor de leite. Dessa forma,

surgiu o que ficou conhecido como a Política do café com leite: políticos dos dois estados

(ou apoiados por eles) ocuparam a presidência por grande período da Primeira República.

PRESIDENTE

ESTADOS   ESTADOS ESTADOS

“POLÍTICA DOS GOVERNADORES”

SP           +         MG
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A base de sustentação da “Política dos Governadores” e do “café com leite” fixava-se

nos municípios brasileiros, sobretudo nas áreas rurais do interior do país. Para garantirem a

eleição dos seus candidatos e dominarem a política em seus estados, as oligarquias

estiveram sempre articuladas aos chefes políticos locais desses municípios, os chamados

coronéis.

Esses coronéis eram, em geral, os grandes e influentes fazendeiros dessas

localidades. Assim eram chamados porque, muitos deles, estavam ligados à Guarda

Nacional (compravam ou ganhavam os postos), instituição criada no Império (década de

1830) que servia para “manter a paz” no interior do Brasil. Mesmo depois do fim da Guarda

Nacional, em 1922, esses poderosos continuaram sendo chamados de coronéis, pelo poder

que tinham e pela força da tradição.

Os coronéis exerciam forte influência sobre as

populações pobres e trabalhadoras desses

municípios, vilarejos e povoados. Homens armados

(tropa de “jagunços”) sempre estavam a seu serviço.

Por isso, também controlavam o voto nessas

comunidades. Nessa época, o voto não era secreto e

quem organizava as eleições eram justamente os

coronéis ou pessoas sob sua influência. Surgia,

assim, o voto de cabresto: controle e

direcionamento do voto para os candidatos

específicos, usando da violência, medo, perseguição

e autoritarismo.

Poucas pessoas tinham

direito ao voto no Brasil da

Primeira República: homens,

maiores de 21 anos e

alfabetizados. Militares de baixa

graduação e religiosos ordenados

também não votavam.

Vem da Guarda Nacional o

termo “coronel”, para se referir

aos influentes fazendeiros dos

municípios brasileiros. Pesquise

sobre o que foi a Guarda Nacional
e registre no seu caderno.

Coronéis • Emprego

• Pequenos favores 

pessoais ou para a 

comunidade

• Violência

• Medo

População 

trabalhadora pobre, 

ex-escravos e seus 

descendentes

• Voto

• “Ordem” e “paz 

social”

Esquema do Coronelismo
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Podemos dizer, então, que as oligarquias brasileiras (formadas pelas elites agrárias)

utilizavam-se desses mecanismos para chegarem e manterem-se no poder: o coronelismo,

a Política dos Governadores e a Política do café com leite. Esse arranjo político pode ser

entendido assim:

Nível federal      >>>   Política do café com leite

Nível estadual    >>>  Política dos Governadores

Nível municipal  >>>  Coronelismo

Pensando no que estudamos sobre a República 

Oligárquica, responda às questões abaixo.
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1) Quais eram as principais oligarquias estaduais do Brasil?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) O que possibilitava o esquema “café com leite” para a ocupação da presidência do país?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3) De quais maneiras os coronéis controlavam e direcionavam o voto nos municípios

brasileiros?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Sugestões de filmes

➢ “Besouro”, de João Daniel Tikhomiroff, de 2009. Para analisar a vida dos negros, após a

abolição, nas áreas rurais do Brasil dominadas pelos coronéis.

➢ “As sufragistas”, de Sarah Gavron, de 2015. Panorama da luta das mulheres pelo direito

ao voto na Inglaterra, mas com paralelo em outros países.
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Conflitos e tensões: 

o campo explode 

No período da Primeira República, as tensões estabelecidas entre, de um lado, os

governos e poderosos (coronéis) e, de outro, os trabalhadores pobres, descendentes de

escravos e vulneráveis em geral, viraram conflitos que se espalharam pelo Brasil. Em geral,

esses conflitos foram reprimidos violentamente pelas forças militares dos governos (federal e

estadual), gerando milhares de mortos.

O Arraial de Belo Monte, fundado na região de Canudos, no interior norte da Bahia,

transformou-se numa comunidade com milhares de habitantes, em meados da década de

1890. Seus moradores eram, em sua maioria, pessoas simples, trabalhadoras e

desprotegidas que viram, naquele lugar, a oportunidade de libertarem-se da opressão e da

falta de oportunidades em outras regiões rurais do país.

O líder do arraial, Antônio Conselheiro, era um “beato” que realizava pregações

religiosas nas redondezas. Era contrário à República, instaurada poucos anos antes, e

achava-a autoritária na sua maneira de cobrar os altos impostos, e perversa, no seu

“afastamento de Deus” (laica, desligada da Igreja).

Tal comunidade em Canudos, que chegou a ter entre 20 e 30 mil habitantes, passou a

incomodar os poderosos da região. A autonomia, o uso da terra por trabalhadores pobres e

seu caráter místico (desaprovado pela Igreja) tiraram o sono dos coronéis, do clero católico e

das oligarquias regionais.

Foram realizadas três expedições militares para acabar com Canudos: todas

derrotadas. Na quarta, houve uma carnificina. As ações lideradas pelo Exército Brasileiro

foram resumidas nas frases de Euclides da Cunha:

“Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a História, resistiu até o

esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no

dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores. Eram quatro apenas: um

velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil

soldados”

CUNHA, Euclides. Os Sertões. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 597.

A Guerra de Canudos (1896-1897)
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Com o fim das obras, uma importante quantidade de pessoas foram dispensadas e

desempregadas. A região, uma importante área de exploração de madeira e erva-mate, já

conhecia a miséria, desamparo e a violência contra os trabalhadores, acirrados com as

desapropriações e as dispensas relacionadas às obras da ferrovia.

A partir de 1912, grupos de trabalhadores juntaram-se aos milhares, afetados pelos

problemas sociais e econômicos da região, e começaram uma revolta que duraria cerca de

quatro anos. Eles queriam acesso à terra e o fim da opressão que sofriam de empresários

(brasileiros e estrangeiros), coronéis e governantes. Um de seus líderes, conhecido como

“monge” José Maria, com suas pregações místicas e religiosas, atraía muitas pessoas para

o lado rebelde.

Após ocuparem vastas áreas na região da disputa, criarem várias aldeias, invadirem

e sabotarem serrarias e madeireiras, os rebeldes foram derrotados em 1916.

Guerra do Contestado (1912-1916)

Visite o site da 
MultiRio

Guerra dos 
Canudos

No início do século XX, entrou em construção a ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio

Grande do Sul, cortando os estados do Paraná e Santa Catarina. A via férrea cruzava uma

região que era disputada por estes dois últimos estados (isso explica o nome da revolta).

As obras desalojaram vários grupos de trabalhadores da região, pois o governo federal

havia cedido, por contrato, as terras próximas ao trajeto da ferrovia à Brazil Railways,

empresa responsável.

Observe a imagem ao lado. É

uma paisagem de Canudos

(1897), com uma casa em

primeiro plano. Ao analisá-la,

o que podemos perceber

sobre as pessoas e o estilo

de vida que elas levavam ali?

Escreva no espaço abaixo.
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Ao lado, uma família rebelde da

Guerra do Contestado se rende às tropas

militares oficiais em Canoinhas (SC), em

1915. A foto é bem significativa das

condições de vida e de luta daqueles

grupos que se sublevaram contra

poderosos (empresários, coronéis e

governantes).

Tropas militares federais, policiais dos estados de Santa Catarina e Paraná e grupos

armados privados a serviço dos coronéis foram responsáveis, a partir de várias frentes e

batalhas, por milhares de mortes. Outras milhares de pessoas foram abatidas pela doença e

pela fome, que abalaram a região nos anos de conflitos.

A
g
ê
n
c
ia

 S
e
n
a
d
o
. 
h
tt

p
s
:/

/w
w

w
1
2
.s

e
n
a
d
o
.l
e
g
.b

r/

A Belle Époque carioca:

transformações no Rio de Janeiro no início do século XX

O termo Belle Époque (em português, “bela época”) nomeia o período que durou das

décadas finais do século XIX, até o início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Ele é

caracterizado pelas relações dos grupos sociais (sobretudo as classes altas e médias) com as

transformações tecnológicas, científicas, artísticas e culturais do período, principalmente no que

se refere à da vida nas cidades. É marcado, diante de tudo isso, por um otimismo e euforia com

a vida e as invenções modernas que modificaram definitivamente a vida urbana: iluminação

elétrica, telefone, rádio, automóvel, bondes, trens metropolitanos, cinema, avião, etc.

Que tal organizar um “MUSEU DE NOVIDADES”? Aproveitando as discussões sobre as

mudanças tecnológicas na Belle Époque, com a orientação do(a) seu(sua) Professor(a):

❖ pesquise (individualmente ou em grupos) sobre a existência e a disponibilidade de

objetos antigos (e outros nem tanto assim) em sua casa, na de familiares/amigos ou na

própria escola. Exemplos: máquinas fotográficas, telefones (fixos e celulares), rádios,

luminárias (lâmpadas), fitas K7, de videocassete, LPs, CDs, DVDs (e seus respectivos

tocadores), computadores e impressoras, mimeógrafos, máquinas datilográficas,

calculadoras, moedas, cartões e fichas telefônicas etc;

❖ faça pesquisas com informações básicas sobre os objetos (alguns deles, pelo menos):

para que serviam (servem), quem inventou, quando, onde, até quando usaram etc;

❖ leve-os para a escola (e também a pesquisa) para construir um acervo provisório e

organizar uma exposição.

Data de entrega dos objetos e pesquisas: ___/___/___ Exposição: ___/___/___
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O prefeito da capital federal, o engenheiro Francisco Pereira Passos, teve papel

fundamental nesse processo. Ele dirigiu as políticas públicas para essa transformação,

coordenou um conjunto de ações que incluía a abertura e o alargamento de ruas e avenidas,

construção de edifícios novos, a facilitação da circulação, reforma dos portos, aterramentos,

canalizações de rios, dentre outras.

Em terras brasileiras, e especificamente no Rio de Janeiro (a capital federal), a Belle

Époque significou, para muitos membros das elites, além de todas as questões citadas acima, a

expectativa de transformação da cidade e do país. A abolição da escravidão e o início da

República poderiam significar que o país estava se modernizando e se civilizando.

Com o início da presidência de Rodrigues Alves (1902-1906), a cidade do Rio de Janeiro

conheceria grandes transformações urbanísticas e arquitetônicas, que tinham a pretensão de

modificar a “alma” da cidade, dando-a euforia e entusiasmo típicos da Belle Époque.

Por outro lado, cortiços (como o da

foto), residências e regiões pobres (incluindo

as primeiras favelas), sofriam

desapropriações, higienizações, demolições

ou expulsões de seus moradores. Eram alvos

da “modernização”, das reformas de Pereira

Passos. Esse conjunto de ações passou a

ser chamado de “bota-abaixo”.
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A cidade do Rio de Janeiro recebeu,

em 2019, da Organização das Nações

Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura (UNESCO) e da União Internacional

de Arquitetos (UIA), o título de primeira

Capital Mundial da Arquitetura.
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Acima, a Praça Floriano (Cinelândia), por

volta de 1919. Grande símbolo da Belle

Époque carioca, localizada ao final da Av.

Central (Rio Branco), suas construções

tinham (têm) grande inspiração francesa.

No destaque, ao fundo, o Theatro

Municipal do Rio de Janeiro, inaugurado

em 1909.

Rio, Capital 
Mundial da 
Arquitetura
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O maior símbolo desse movimento do “bota-abaixo” foi a construção da Avenida

Central (atual Avenida Rio Branco). Ela foi pensada para ser a principal via da cidade e

deveria juntar todos os ideais de modernidade, progresso e civilização.

“Em novembro de 1904, data da revolta [da Vacina], o trabalho de demolição das

casas para abrir à Avenida Central, executado por cerca de 1800 operários, terminara e 16

dos novos edifícios estavam sendo construídos. O eixo central da avenida fora inaugurado

em 7 de setembro, em meio a grandes festas, já com serviço de bondes e energia elétrica. A

derrubada de cerca de 640 prédios rasgara, através da parte mais habitada da cidade, um

corredor que ia da Prainha ao Passeio Público. Era como abrir o ventre da velha cidade”.
CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 93.

Acima, dois momentos da construção da Avenida Central: à esquerda, com a Baía de

Guanabara ao fundo, ela desemboca na região da Prainha, atualmente Praça Mauá; à direita, nas

proximidades do morro do Castelo, que já conhecia as suas primeiras demolições (o seu desmonte

acabou por volta de 1922), com o Pão de Açúcar ao fundo.

O Rio de Janeiro da Belle Époque, para as elites cariocas e brasileiras, ainda tinha

sinais (negativos para elas) da cidade colonial, escravista e incivilizada que foi, com suas

epidemias, revoltas, ambulantes e um grande contingente de pobres, ex-escravos,

imigrantes, etc. Esse pensamento elitista e preconceituoso circulava entre os poderosos da

capital federal e, dessa forma, as transformações urbanísticas e arquitetônicas realizadas

nela carregavam essa marca. A ideia era transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma

“Paris dos trópicos”. Assim, seria importante também higienizá-la.

➢ A chamada Belle Époque (“bela época”) foi “bela” para todos

no Rio de Janeiro? Explique sua resposta.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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AVENIDA CENTRAL – VISTA PARA O NORTE - 1906 AVENIDA CENTRAL – 1903
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Em 1903, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, cientista do Instituto Soroterápico

Federal (futuro Instituto Oswaldo Cruz) foi nomeado para ser Diretor-geral de Saúde Pública

e organizar ações para afastar as doenças que afligiam a cidade, sobretudo a peste

bubônica, febre amarela e varíola.

Dentro do contexto do “bota-abaixo”, Oswaldo Cruz coordenou ações de higienização

da cidade: desinfecção de casas, eliminação de mosquitos e ratos, internações forçadas,

desapropriações e demolições de moradias, esvaziamento de comunidades pobres. Essas

ações, em geral, eram realizadas com a participação das forças policiais, portanto, com uso

de violência.

O descontentamento nas áreas mais pobres (cortiços, estalagens, favelas) era quase

generalizado. Oswaldo Cruz e seus agentes, como representantes do governo, eram vistos

como inimigos. Como mostra a imagem abaixo, para as elites, a higienização era

necessária.

Conflitos e tensões: a cidade explode
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Em 1904, para combater a varíola, foi decretada a vacinação obrigatória para toda a

população. O clima de tensão no Rio de Janeiro, com isso, piorou ainda mais.

Hoje, conhecemos os benefícios das vacinas. Porém, no início do século XX, boa

parte da população os desconheciam. Muitos se recusavam a tomá-la.

A Revolta da Vacina (1904)

O MALHO Nº 247 08/06/1907
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A postura autoritária do governo (federal e municipal), dos agentes de saúde e das

forças policiais fizeram com que a população se revoltasse. Em novembro de 1904, estourou

a Revolta da Vacina.

Durante, aproximadamente, uma semana daquele mês, um conjunto de

manifestações abalou o Rio de Janeiro: saques, embates com a polícia, tiros, barricadas,

depredação de bondes e da iluminação pública. Em algumas regiões da cidade, a revolta

esteve mais conflagrada. É o caso, por exemplo, da área portuária, na região da Saúde.

Os revoltosos foram violentamente

combatidos pela polícia e por tropas

militares (Exército e Marinha). O saldo foi

muita destruição, prisões, deportações

(vários foram enviados para a região

amazônica como punição) e mortes. Ao

final do conflito, o governo voltou atrás

na questão da obrigatoriedade da vacina.
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“Vacinar é criar, artificialmente e sem riscos, um estado de proteção contra

determinadas doenças infectocontagiosas e graves. As vacinas são substâncias biológicas,

preparadas a partir dos microrganismos causadores das doenças (bactérias ou vírus),

modificados laboratorialmente, de forma a perderem a sua potência de provocar doença.

As vacinas, quando administradas, estimulam no organismo, depois de algum tempo, a

produção de ANTICORPOS contra essas mesmas bactérias ou vírus, razão pela qual é

sempre, rigorosamente necessário, respeitar o intervalo mínimo entre as doses. (...)

OS ANTICORPOS são os DEFENSORES do nosso corpo

e têm a capacidade de matar os vírus e as bactérias causadoras

das doenças. São, então, estes ANTICORPOS, os elementos

responsáveis pela resistência às doenças. Quando o organismo

da pessoa vacinada entra em contato com bactérias ou vírus de

uma pessoa doente, já possui fatores que a tornam

RESISTENTE”.
O QUE É VACINAÇÃO. https://www.minsaude.gov.cv/index.php/documentosite/outros-

documentos/kit-informativo-da-semana-africana-de-vacinacao/192-o-que-e-a-vacinacao/file

Você já se vacinou? Já tem a Caderneta de Saúde

do(a) Adolescente? Procure o Posto de Saúde

mais próximo de sua casa. Cuide da sua saúde!
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REVISTA DA SEMANA 21/11/1904
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Com o fim dos governos de Rodrigues Alves (presidente) e Pereira Passos (prefeito),

as transformações urbanísticas, arquitetônicas, sanitárias e sociais no Rio de Janeiro não

pararam. Esse conjunto grande de modificações continuou até a década de 1920, período

no qual a cidade se preparou para duas importantes comemorações: o centenário da

“Abertura dos Portos às Nações Amigas”, em 1908, e o centenário da Independência do

Brasil, em 1922. Em ambos os casos, ela receberia duas exposições de arquitetura que a

movimentariam com obras e reformas urbanas.

Dentro desse contexto de uma cidade em transformação e, considerando os conflitos

entre as classes pobres e governos/poderosos, que marcaram a Primeira República, surgiu,

em 1910, outra revolta popular importante: a Revolta da Chibata ou Revolta dos

Marinheiros.

Os marinheiros que serviam em embarcações ancoradas na Baía de Guanabara, em

sua maioria negros, se rebelaram contra as péssimas condições de trabalho e salários.

Levantaram-se contra, sobretudo, os castigos físicos (chibatadas) a que eram submetidos

pelos seus superiores, demonstrando claramente uma continuidade com os tempos da

escravidão, abolida há mais de 20 anos.

Os marinheiros, tomaram algumas embarcações e ameaçaram bombardear a cidade.

Entre os revoltosos, destacou-se um de seus líderes, chamado João Cândido, que ficou

conhecido como o “Almirante Negro”. Apelaram ao presidente Hermes da Fonseca (1910-

1914) que prometeu atender aos pedidos dos marinheiros.

As chibatadas foram proibidas na Marinha, mas os

revoltosos, dias após se entregarem, foram presos. Vários

deles permaneceram nas cadeias por alguns anos, outros

deportados para a região norte do país. João Cândido

(imagem ao lado, à direita) saiu da prisão em 1912, mas foi

expulso da Marinha.

➢ Qual a relação da situação desses marinheiros com

os muitos anos de escravidão que existiram no Brasil?

Registre, no seu caderno, os resultados dessa

reflexão.
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Visite o site da 
MultiRio

Revolta da Chibata 
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“Aqueles morros”

Compositores: Pedro Botina e Bezerra da 

Silva.

Antes, aqueles morros não tinham nomes

foi prá lá o elemento homem

fazendo barraco, batuque e festinha

Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e 

Cachoeirinha 

Andaraí, Caixa d´água, Congonha, Alemão e Borel

o Morro do Macaco em Vila Isabel,

Matriz, Tuiuti e o Cruzeiro, Querosene e Urubu

Jacarezinho, Turano, Sossego e o Morro Azul 

É... mas no mesmo embalo, nasceu Cantagalo, 

Pavão, Pavãozinho

O morro da Guarda em Macedo Sobrinho,

Tabajaras, Providência, Santa Marta e Serrinha

Morro do Pinto, Sampaio, Dendê e a querida 

Rocinha 

E ainda tem o Morro do Cacto, um buraco de boi, 

como tem boa gente

Atalaia, Marquem, Morro do Oriente,

Holofote, Papagaio, todos do outro lado

Areia Grossa, Cavalão, São Lourenço e o Morro do 

Estado 

É... veja bem que nasceu também,

Sacopã, Catacumba e o Vidigal

Morro da Favela por trás da central

Eu sou muito bem chegado neles não posso negar

Gosto de todos mas o Cantagalo que é meu lugar

Atividade com...

Com o auxílio do(a) seu(sua) Professor(a), ouça a música abaixo e faça o que se

pede, a seguir:

Após ouvir a música e analisar a sua letra, responda às questões a seguir.

1) Pensando nos versos “Antes, aqueles morros não tinham nomes / foi pra lá o elemento

homem...”, que ações os habitantes da cidade realizaram para que se mudassem as

paisagens dos morros cariocas? Quais foram os seus motivos?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3) Observe os versos “Gosto de todos mas o Cantagalo que é meu lugar” e responda: qual é

o “seu lugar” (aquele que você gosta, se sente bem, se identifica seja rua, bairro, favela,

cidade ou região)? Por quê?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

❖ Na origem e crescimento das favelas constam, dentre outras coisas, os problemas

habitacionais: a falta de terra e casa para as pessoas, sobretudo as mais pobres,

vulneráveis. Você conhece alguma outra história de expulsão de comunidades/pessoas de

alguma região do Rio de Janeiro ou Brasil? Faça uma pequena pesquisa e registre no seu

caderno. Mostre às(aos) Professoras(es) e colegas, na data marcada abaixo.

Data: ___/___/___

Fonte: https://www.vagalume.com.br/bezerra-da-silva/aqueles-morros.html
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O Brasil é um país de imigrantes. Com exceção das populações originárias (as comunidades

indígenas), os grupos humanos que formaram o país vieram de “fora” (por sua vontade ou à força).

Somos o produto de tudo isso. Pesquise com seus familiares de onde vieram os imigrantes da sua

família e o grau de parentesco (pai/mãe, avós, bisavós etc.). Caso não consiga essas informações,

pode escrever se seus antepassados vieram de outros estados do Brasil (nesse caso, denominavam-se

de migrantes).

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Crescimento urbano, industrial e os imigrantes 

na Primeira República

Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil era um país agrário: a maioria da

população e a base econômica (o café, sobretudo) estavam no campo. Porém houve, nesse

período, um crescimento das cidades brasileiras, bem como das indústrias e das casas

comerciais (também das oportunidades de empregos) nas regiões urbanas do país.

Boa parte da mão de obra empregada passou a ser de imigrantes europeus

(portugueses, italianos, alemães, espanhóis etc.) e asiáticos (japoneses, turcos, sírios etc.)

que vinham para o Brasil em busca de melhores condições de vida, muitas vezes fugidos de

suas terras por causa de guerras ou perseguições religiosas ou políticas.

As condições de trabalho nessas indústrias e no comércio eram péssimas. Não havia

legislação que protegesse os trabalhadores, a carga horária diária não era limitada (muitos

trabalhavam até 16 horas por dia), mulheres e crianças eram empregadas e realizavam

suas tarefas até a exaustão, os salários não eram reajustados.

Em vista disso, a partir da década de 1910, o movimento operário ganhou mais força.

As Caixas Beneficentes, Sociedades de Ajuda Mútua, Ligas, Federações e Confederações

Operárias (as origens dos primeiros sindicatos do Brasil) ficaram mais encorpadas, muitas

já sob a influência dos ideais anarquistas, socialistas e comunistas, trazidos, sobretudo,

por imigrantes europeus (italianos, espanhóis etc.).

Em 1917, aconteceu a considerada primeira greve geral do Brasil. Ela teve início na

cidade de São Paulo, mas atingiu outras regiões do estado, com a participação de

aproximadamente 50 mil trabalhadores. Essas manifestações impulsionaram, até o início da

década de 1920, um período de grandes manifestações grevistas ocorridas, sobretudo nos

centros urbanos brasileiros.

Em 1922, sob a influência da Revolução Russa (1917), que instaurara o socialismo

naquele país, foi fundado o Partido Comunista do Brasil (PCB), instituição organizada

para representar os anseios da classe trabalhadora do país.

Tente rememorar o que você estudou

em outros tempos, faça uma pesquisa

(pode ser em um dicionário) e determine

os significados de ANARQUISMO,

SOCIALISMO e COMUNISMO. Registre

no seu caderno.
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Ao lado, uma rua de São Paulo tomada pelos grevistas, em 1917. 
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A Era Vargas (1930-1945)

Denominamos Era Vargas o período em que o advogado e político gaúcho Getúlio
Vargas permaneceu a frente do governo federal, no Brasil. Sem interrupção todos esses
anos Vargas esteve no poder de várias formas: como governante provisório, eleito e como
ditador. Ele voltaria à presidência mais uma vez, através de eleição, na década de 1950.
Mas isso estudaremos mais tarde.

O declínio da República Oligárquica e a “Revolução de 1930”: 

a chegada de Vargas ao poder

A partir da década de 1920, ficaram mais intensas as críticas aos esquemas que
garantiam o poder das oligarquias estaduais (fraudes eleitorais, “voto de cabresto”, a
“Política dos Governadores” etc.). Entre os militares, por exemplo, surgiram, nesse período,
várias manifestações e revoltas que ajudaram a abalar a “República Oligárquica”. O
conjunto dessas ações (que, em geral, queriam derrubar o governo federal) e suas ideias
(defesa dos interesses nacionais, voto secreto, “moralização” da vida pública) passou a ser
conhecido como Tenentismo. Ganhou este nome porque a maioria dos militares que
iniciaram e lideraram as rebeliões eram jovens oficiais (tenentes e capitães).

➢ Os “18 do Forte de Copacabana” (1922):

marcharam pela praia saindo do forte para

enfrentar as tropas do governo (foto ao lado).

Queriam a renúncia do presidente Artur

Bernardes (1922-1926)

➢ São Paulo (1924): liderados pelo general Isidoro Dias Lopes e pelo capitão Miguel Costa, com

apoio popular, tomam a sede do governo de São Paulo e exigem a renúncia do presidente

Bernardes. Depois de semanas de conflito, os rebeldes seguem para a cidade de Foz do Iguaçu

(PR).

➢ Rio Grande do Sul (1924): militares de diversas unidades do Exército, de várias cidades

gaúchas, se rebelam contra a política das oligarquias. Liderados pelo capitão Luís Carlos

Prestes, seguem também para Foz do Iguaçu para encontrarem os rebeldes paulistas.

➢ Amazonas (1924): batalhões da capital, Manaus, depõem o governo e criam uma junta

governamental. Foram derrotados, um mês depois, por tropas federais.

➢ A “Coluna Prestes” (1925-1927): união dos rebeldes paulistas e gaúchos, liderados por Miguel

Costa e Luís Carlos Prestes, percorreu cerca de 24 000 km, denunciando a “corrupção” dos

governos oligárquicos e lutando contra tropas legalistas. Chegaram a contar com mais de 1 500

combatentes. Dissolveram a coluna, em 1927, na Bolívia.

Analise o mapa “A Coluna Prestes no tempo e no espaço” na sua apostila de Imagens e

Mapas e desenvolva as questões abaixo:

1) Cite cinco estados percorridos pela Coluna Prestes.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Considerando o que você estudou sobre as vilas e cidades da área rural do Brasil, o que os

membros da Coluna Prestes encontraram nos seus deslocamentos?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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O período da presidência de Artur Bernardes (1922-1924) foi realmente tenso. Além

das rebeliões militares, havia intensa mobilização das classes operárias. No entanto, a

estrutura das oligarquias estaduais conseguiu eleger Washington Luís, político de São Paulo.

O governo Washington Luís (1926-1930) continuou centralizando todas as críticas em

relação ao grande poder das oligarquias: corrupção, desinteresse pelas questões nacionais,

fraudes eleitorais etc. Nos quartéis, os tenentistas continuavam se articulando e surgiram

rachaduras nos acordos entre as oligarquias estaduais.

No final da década de 1920, o mundo sofria com a crise econômica iniciada nos

Estados Unidos que teve, na quebra da bolsa de valores de Nova York, em 1929, o seu

momento crucial. Nos anos seguintes, o mundo conheceu uma depressão econômica

avassaladora. O Brasil estava mal econômico-financeiramente, sobretudo os negócios do

café. Washington Luís era considerado o grande vilão.

Nesse contexto, as oligarquias do Rio Grande do Sul

(estado governado por Vargas), de Minas Gerais (foi

quebrada a aliança “café com leite”) e Paraíba criaram a

Aliança Liberal (AL) e lançaram Getúlio Vargas como

candidato a presidente, para as eleições de 1930. Seu vice

seria João Pessoa (governador do estado da Paraíba).

Washington Luís havia lançado como candidato o paulista

Júlio Prestes.

Vargas foi derrotado e Júlio Prestes eleito presidente,

sob fortes acusações de fraudes eleitorais. Tudo caminhava

para a aceitação da normalidade, quando João Pessoa foi

assassinado. Os motivos do crime foram de ordem pessoal,

mas o ocorrido foi o estopim para uma reação da oposição

a Washington Luís. Membros da Aliança Liberal e várias

lideranças tenentistas articularam a derrubada do

presidente, com Vargas à frente deste movimento, Júlio

Prestes não tomaria posse.

Com a chamada “Revolução de 1930”, começava o

governo provisório de Getúlio Vargas na presidência.

Faça uma pequena pesquisa sobre como a crise e a depressão econômica do
capitalismo mundial, começada nos Estados Unidos, que abalou a produção e os
negócios do café no Brasil. Registre, no seu caderno, os resultados dessa pesquisa.
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AGORA,
É COM VOCÊ!!! Responda às questões abaixo:

1) Quais foram os principais motivos que levaram à derrubada de Washington Luís?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) Considerando o que foi estudado e contando com a ajuda do(a) Professor(a), a

“Revolução de 1930” foi um golpe de Estado ou uma revolução?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Após as movimentações de 1930,

Vargas começou a colocar em prática o que

viria a ser as marcas dos seus governos:

centralização administrativa e interferência

estatal (por vezes autoritária), o ideal

nacionalista de aspectos do país (economia,

cultura, leis trabalhistas, etc.) e o trabalhismo

paternalista (controlando trabalhadores e

sindicatos).
Ao lado, foto dos rebeldes vitoriosos de 1930, em Itararé

(SP), com Vargas ao centro.

O governo provisório dissolveu o Congresso Nacional, as câmaras legislativas

estaduais e municipais, substituiu governadores dos estados por interventores, criou os

ministérios da Educação e Saúde Pública e do Trabalho, Indústria e Comércio. Se

aproximou do operariado com legislação trabalhista que garantia jornada de 8 horas,

repouso semanal remunerado e direito à aposentadoria. Elaborou o Código Eleitoral (1932)

que criou o Tribunal Eleitoral, o voto secreto e o direito feminino ao voto.

Houve reação das oligarquias derrotadas, acusando o novo governo de autoritário.

Em São Paulo, surgiu o principal movimento nesse sentido. Em 1932, eclodiu o conflito

Constitucionalista, que colocava em lados opostos forças militares paulistas (polícia,

tropas do Exército e voluntários) e as do governo federal. Os paulistas queriam uma

constituição federal (algo que Vargas já havia prometido) e a autonomia do estado (SP),

nos moldes do federalismo (alguns defendiam a separação de São Paulo em relação ao

Brasil). As batalhas, entre julho e setembro daquele ano, contaram com um total de 100 mil

combatentes mobilizados. O governo federal saiu vitorioso.
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As mulheres e os feminismos nas primeiras décadas 

da República no Brasil
Com o começo da República no Brasil, os movimentos pelos direitos das

mulheres ganharam mais força e projeção. Era também uma tendência internacional da
virada do século XIX para o XX. As lutas pelo direito ao voto, trabalho, à autoafirmação,
educação e ao divórcio eram algumas das bandeiras de luta das mulheres.

No Brasil, as mulheres negras e pobres (incluindo as imigrantes) trabalhavam em
atividades consideradas subalternas (trabalhos domésticos, lavouras ou fábricas) em
condições degradantes. Porém, em geral, submetidas ao poder patriarcal de pais, maridos
e irmãos, situação confirmada pelo Código Civil da República de 1916.

Nesse contexto, várias mulheres e grupos despontaram na liderança das lutas
organizadas por direitos e inserção das mulheres na sociedade. Elas participaram
intensamente das mobilizações grevistas (a partir de 1917) e pelo sufrágio feminino
(passeatas, reuniões e manifestações em geral), até passarem a ser eleitas e votarem
(sobretudo depois de 1932).

Dessa forma, destacaram-se nomes
como Leolinda Figueiredo Daltro (fundadora
do Partido Republicano Feminino), Bertha
Lutz (Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino), Patrícia Galvão (a “Pagu”, ligada
ao PCB) e Maria Lacerda de Moura
(anarquista).
Ao lado, mulheres em reunião da Federação Brasileira pelo

Progresso Feminino, em 1930.
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Você já ouviu falar em algumas dessas mulheres citadas anteriormente? Por que
será? Converse com os(as) colegas sobre isso. Depois, com a orientação do(a)
Professor(a), faça uma breve pesquisa biográfica (individual ou em grupo) sobre uma
dessas mulheres mencionadas no texto anterior. Pesquise, também, sobre outra mulher, da
atualidade (no Brasil ou fora dele), que luta/lutou pelos direitos e dignidade das mulheres.
Registre, no seu caderno, e mostre às(aos) colegas e Professor(a) no dia ___/___/___.

ESPAÇO PES    UISA

Em 1933, foram realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte que
elaboraria uma nova Constituição para o país. No ano seguinte, ela foi promulgada e os
deputados da Assembleia elegeram Getúlio Vargas presidente da República. A partir de
1934, portanto, começou um novo período da Era Vargas, de princípios constitucionais com
um presidente eleito (de forma indireta). A nova Constituição de 1934 incorporava as
conquistas eleitorais e trabalhistas dos anos anteriores.

O mundo, àquela altura, já conhecia a ascensão dos fascismos. Na Europa, Benito
Mussolini (Itália) e Adolf Hitler (Alemanha) colocavam em prática, em seus governos, os
ideais fascistas antidemocráticos, racistas, violentos e autoritários.

No Brasil, a situação política permanecia tensa. As forças tradicionais das oligarquias
estaduais mantinham o domínio do Congresso. À direita, crescia a Ação Integralista
Brasileira (AIB), criada ainda em 1932. Liderados por Plínio Salgado, os integralistas
inspiravam-se nas ideias fascistas (autoritarismo, ultranacionalismo, anticomunismo). À
esquerda, formou-se em 1935, a Aliança Nacional Libertadora (ANL) para combater os
seguidores/admiradores brasileiros dos fascismos. Ela era controlada pelo Partido
Comunista do Brasil (PCB) e sua principal liderança era Luís Carlos Prestes (ex-militar,
protagonista dos movimentos tenentistas da década anterior).

Plínio Salgado                                       Luís Carlos Prestes
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Os membros da AIB e da ANL
enfrentavam-se nas ruas das
cidades, principalmente Rio e São
Paulo. Muitas vezes com feridos,
destruição de patrimônio e morte. Em
1935, uma revolta comunista,
liderada pela a ANL (colocada na
ilegalidade pelo governo), visava
tomar o poder.

Em Natal, Recife e, depois, no Rio de Janeiro a revolta não teve força necessária e
foi brutalmente reprimida. A partir de então, todos os opositores do governo sofreram
perseguições e prisões. De olho nas eleições presidenciais que aconteceriam em 1938,
Getúlio Vargas tinha, com as revoltas de 1935, “justificativas” para endurecer o governo e se
perpetuar no poder. Isso aconteceria em novembro de 1937: surgiria o Estado Novo.

A partir de setembro de 1937, divulgou-se na imprensa o chamado “Plano Cohen”,

supostamente apreendido pelas Forças Armadas. Era um “organizado plano comunista

internacional” para tomar o poder no Brasil. Autoridades e jornalistas não questionaram sua veracidade. O

referido “plano” criou pânico em parte da população e, também, foi desculpa para o início da ditadura do

Estado Novo (1937-1945). Anos mais tarde, descobriu-se que era tudo uma farsa, forjada por militares ligados

à AIB. Hoje em dia, com a internet e as redes sociais, chamamos esse fenômeno de fake news (“notícias

falsas”). Quais podem ser as consequências da divulgação de mentiras, criando desinformação? Como

podemos evitar isso? ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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O Estado Novo (1937-1945)

Nesse momento, portanto, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, os partidos

políticos foram extintos e uma nova Constituição foi outorgada (elaborada em gabinetes e não

pelos representantes da população). O Estado brasileiro seria o “motor” do desenvolvimento

nacional.

A industrialização crescia no país e os meios urbanos ganharam mais importância

econômica e social. As diretrizes do trabalhismo foram ampliadas.

Desde o início da década de 1930, Vargas havia criado uma nova estrutura de relações

entre capital (empresários) e trabalhadores, construindo um sistema formal, com sindicatos,

direitos trabalhistas e previdenciários (aposentadorias, pensões, licenças etc.), carteira de

trabalho e acesso ao voto. No Estado Novo, afirmou a importância do salário mínimo e criou, em

1943, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conjunto sistematizado de legislação, que

serviria de base às relações trabalhistas por décadas no Brasil.

Ao mesmo tempo, o governo controlava os sindicatos e perseguia as oposições.

Manifestantes operários contra o governo eram perseguidos, presos e/ou mortos. O Estado

autoritário brasileiro seria uma “máquina” de controle social.

“O número de trabalhadores informais no Brasil bateu recorde no trimestre encerrado em agosto.

Foram 38,8 milhões de pessoas nessas condições, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira,

27 [de agosto de 2019], pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). (...) Esse

contingente de informais é composto por pessoas empregadas no setor privado sem carteira,

trabalhadores domésticos sem carteira, trabalhadores por “conta própria” sem CNPJ e empregadores

sem CNPJ, além de pessoas que ajudam parentes”
SILVEIRA, Daniel, ALVARENGA, Darlan. https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/30/trabalho-informal-avanca-para-413percent-da-

populacao-ocupada-e-atinge-nivel-recorde-diz-ibge.ghtml.
Quais são as consequências dessa grande informalidade para a vida dos(as) trabalhadores(as)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SAIU NO JORNAL

Em 1938, uma tentativa de golpe contra o presidente Vargas, organizado pelos

integralistas, é sufocada pelas forças militares do governo. A AIB havia sido dissolvida em

dezembro de 1937, um mês após o golpe do Estado Novo e operava na ilegalidade. Após

isso, Plínio Salgado, líder da AIB, sai do país e se exila em Portugal.

Em 1936, ainda antes do Estado Novo, Luís Carlos Prestes havia

sido preso depois das revoltas comunistas. Com ele, foi também detida

sua esposa, Olga Benário (foto ao lado), importante líder comunista

alemã. Sendo estrangeira, foi deportada, grávida de uma filha de

Prestes, no mesmo ano, para a Alemanha (que, na época, vivia sob o

nazismo). Judia e comunista, Olga chegou em terras alemãs e logo foi

levada para campos de concentração. Em 1942, foi executada numa

câmara de gás, no campo nazista de extermínio de Bernburg.
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Sugestão de filme:

➢ “Olga”, de Jayme Monjardim, 2004. Biografia de Olga Benário,

sua vida política e ao lado de Prestes, até sua morte.
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No campo da cultura, o Estado Novo privilegiou a construção de uma identidade

nacional brasileira na música, nas artes plásticas, na estrutura educacional, nos esportes etc.

Houve a participação, na estrutura governamental, de intelectuais e artistas importantes como,

por exemplo, Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade.

Elementos das culturas indígenas e afrodescendentes foram, parcialmente,

incorporadas às diretrizes da nacionalidade desenvolvidas pelo governo desde que estivessem

a serviço dos valores do Estado Novo. Os cânticos, mitos, pinturas e ornamentos corporais das

populações originárias do Brasil apareciam em livros, músicas, pinturas, esculturas e

arquitetura avaliadas pelo governo varguista. Da mesma forma, o samba e as escolas de

samba, manifestações de raízes africanas, serviram para divulgar os ideais do regime.

Na prática, populações indígenas e negras sofriam para ter acesso à terra, com o

preconceito e racismo.

Os indígenas, desde o início da República, eram tratados como “incapazes” (pela

legislação e pela prática política e social), obrigando-os a serem tutelados pelo Estado. Alguns

grupos se submetiam às ações políticas dos “brancos”; outros não. Em 1941, uma missão do

Serviço de Proteção ao Índio (SPI), destacada para fazer contato com os Xavantes, no norte

do Mato Grosso, foi morta porque estes se recusavam a participar do projeto nacionalista do

Estado Novo.

Resistência negra nas primeiras décadas da República

Como você viu no início deste material didático, a vida dos negros após a abolição da

escravidão não mudou completamente. Sem acesso à terra e moradia, muitos permaneceram nas

áreas rurais, sob o domínios dos líderes políticos locais (“coronéis”). Os que viviam ou foram para as

cidades, tinham dificuldade de conseguir emprego, sobretudo nas indústrias, já que os empresários

preferiam a mão de obra imigrante. Estiveram presentes e protagonizaram movimentos sociais e

políticos no país.

Muitos grupos, clubes, sociedades e centros cívicos (muitos deles com órgãos de imprensa

ativos: jornais, revistas ou panfletos) foram criados, no início do século XX, com o intuito de educar,

proteger e lutar pelos direitos dos negros. São exemplos desses grupos o Grupo Dramático e

Recreativo Kosmos (1908) e o Centro Cívico Palmares (1926).

Mais tarde, em 1931, foi criada a Frente Negra Brasileira (FNB), que teve vitória simbólica

ao pressionar Vargas e conseguir que ele acabasse com a proibição do ingresso de negros na

Guarda Civil de São Paulo. Com o Estado Novo, em 1937, a FNB foi dissolvida.

Na década de 1940, foi criado, para criar visibilidade aos negros nos meios artísticos, o

Teatro Experimental do Negro, tendo à sua frente Abdias do Nascimento e que despontou

nomes como Léa Garcia, Ruth de Souza e Solano Trindade (este com intensa produção cultural e

luta em várias partes do país).

Converse com seus(suas) colegas de classe (pode ser em grupo) 

sobre o seguinte tema:

Apesar de tantas lutas e vitórias dos indígenas e negros no Brasil, porque 

a situação desses grupos ainda é tão precária (violências, preconceitos, 

falta de acesso aos direitos básicos etc.)? Registre no seu caderno.

A partir, sobretudo, de 1943, houve intensa mobilização contra o governo de Vargas. A

sociedade queria viver na democracia. Vários setores das elites brasileiras (que o tinham

apoiado) desconfiavam da grande aproximação dele com os trabalhadores – temiam uma

revolução. Após a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ao lado

das forças democráticas que venceram as ditaduras fascistas, a situação do governo ficou

delicada. Como manter um governo autoritário? Getúlio Vargas perdeu o apoio dos militares (os

mesmos que estiveram ao seu lado em 1937) e, apesar das eleições agendadas, foi derrubado

em outubro de 1945, chegando ao fim o Estado Novo.
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A Primeira Guerra Mundial (1914-1918): 

conflito entre impérios 

“No outono a guerra estava sempre lá, mas nós não íamos mais. Fazia frio em Milão, e os dias

escureciam cedo. (...) O hospital era muito velho e muito bonito, entrava-se por um portão,

atravessava-se um pátio. Sempre havia enterros saindo do pátio. Depois do hospital vinham os

pavilhões novos de tijolos, e neles nos encontrávamos todas as tardes e nos mostrávamos muito

gentis e interessados nos assuntos, e sentávamos às máquinas que iam mudar tantas coisas.

O médico veio à máquina onde eu estava e disse:

– O que você gostava de fazer antes da guerra? Praticava algum esporte?

– Futebol – respondi.

– Ótimo. Você vai poder jogar futebol novamente melhor do que antes.

Meu joelho não dobrava, e a perna não tinha barriga; a máquina era para dobrar o joelho e

movimentá-lo como num triciclo. Mas o joelho ainda não dobrava, a máquina é que estremecia

quando chegava à parte de dobrar. O médico falou:

– Tudo isso vai passar. Você é um jovem de sorte. Vai voltar a jogar futebol como campeão”.
HEMINGWAY, Ernest. Em outro país. In: ________. As neves do Kilimanjaro e outros contos. Rio de Janeiro: Best Bolso, 2010, p. 146-

7.

As guerras produziram mortes, desequilíbrio e crises econômicas, o desaparecimento

de povos, culturas, países e impérios. Fizeram outros aparecerem. Elas, também,

destruíram sonhos...

Enquanto a Europa vivia o período da chamada Belle Époque, como vimos

anteriormente (otimismo, euforia, “progresso”, “modernidade”, novidades tecnológicas e a

vida intensa nas grandes cidades), as suas nações construíam uma verdadeira “máquina”

de destruição e morte.

Nações fabricaram impérios

Sobretudo nas últimas décadas do século XIX e início do XX, muitos países europeus
impuseram a vários povos e regiões do mundo sua força militar, econômica e comercial.
Querendo expandir seus negócios, empresas, governos, indústrias e igrejas, em cada país,
se uniram para dominar povos e territórios fora da Europa. Países como Grã-Bretanha
(Inglaterra), França, Bélgica, Itália e Alemanha, cada um a seu modo, afirmaram-se como
nações dominando e explorando reinos, etnias e civilizações na África e na Ásia.

Entre 1885 e 1887, na chamada Conferência de Berlim, as nações europeias
discutiram como deveria ser a divisão (partilha) dos territórios a serem explorados. Nesse
processo de partilha, Alemanha e Itália, nações mais novas (formadas na década de 1870)
sentiram-se prejudicadas, já que suas rivais (principalmente França e Grã-Bretanha)
estavam nos continentes africano e asiático há algum tempo.

Quais são os seus sonhos? Você já tem objetivos educacionais, profissionais 

etc? Escreva-os aqui. Se quiser, compartilhe-os com seus(suas) colegas e seu(sua) 

Professor(a).

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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O domínio e exploração de territórios na África e na Ásia (para a construção/ampliação
de impérios), num processo que chamamos de Imperialismo (ou Neocolonialismo) visavam
a aquisição de matéria-prima para as indústrias como minérios, madeiras, marfim ou pedras
preciosas (ouro e diamantes), bem como a ampliação de seu mercado consumidor e de mão
de obra mais barata. (Você pode ter mais informações sobre este tema do Neocolonialismo no
Material Didático Carioca de Geografia, do 1.º bimestre).

Essas ações eram “justificadas” com argumentos que pregavam uma suposta
“superioridade racial” dos europeus (“brancos”) em relação aos povos conquistados (“não
brancos”).

As disputas por territórios e hegemonia entre as
nações europeias produziram, no início do século XX,
dois blocos de nações claramente marcados:

➢ Tríplice Aliança: formada por Alemanha, Áustria-Hungria
e Itália.

➢ Tríplice Entente: composta por Grã-Bretanha, França e
o Império Russo.

Àquela altura, os ânimos dos governos dessas nações
estavam muito alterados. Existia uma tensão no ar e o
forte nacionalismo pregado e ensinado aos cidadãos
piorava o quadro de disputas imperialistas. É o que ficou
conhecido como “Paz armada”: não existiam conflitos
diretos entre as nações, mas elas estavam todas
preparadas para a guerra (novos e mais potentes
armamentos, soldados mobilizados, tecnologias à
disposição para mobilização de tropas etc.).

A caricatura acima retrata o empresário e magnata sul-africano Cecil John Rhodes

que, como súdito da rainha britânica, anunciou que construiria linhas telegráficas de norte a

sul da África (do Cairo, no Egito, à Cidade do Cabo, na África do Sul). Analise a imagem e

responda:

➢ Que elementos da imagem mostram que ele tem origem europeia?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

➢ Que elementos da imagem demonstram que ele fará isso por meio do uso da força?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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ESPAÇO PES    UISA O que é império? Faça uma pesquisa e 

registre aqui (pode ser num dicionário).

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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O início da guerra e a “destruição total”

O que é a guerra? É necessária? Pessoas que não se conhecem e que,

provavelmente, nunca fizeram nada de mal umas às outras se ferem, violentam, matam. O

grande escritor estadunidense Ernest Hemingway, autor do texto que abre este capítulo

sobre a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), lutou neste conflito e expôs em vários de

seus livros e contos, o que viu lá.

Vimos que, na Europa, existia uma tensão imensa em torno das disputas imperialistas

entre várias nações. Uma espécie de “barril de pólvora” prestes a explodir. As tropas desses

países estavam fortemente armadas com os mais modernos materiais bélicos que a

tecnologia permitia.

A Áustria-Hungria tinha sérias intenções de

anexar as nações da região dos Bálcãs para si. O

arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-

húngaro desfilava em carro aberto em Sarajevo, capital

da Bósnia. Um membro de um grupo radical chamado

de Jovem Bósnia atirou em Ferdinand e sua esposa,

matando-os. Dali em diante, se desenvolveu uma

sucessão de declarações de guerra que começaram o

conflito. Pela sua dinâmica e pelo seu imenso poderio

bélico, esse conflito passou a ser chamado, na época,

de a “Grande Guerra”. Ao lado, capa de jornal italiano

que retratou o duplo assassinato.P
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O forte nacionalismo e a euforia disseminada pelas “maravilhas” da tecnologia

bélica (armamentos e artigos de guerra) fizeram lotar as seções de alistamento nos países

europeus. Os lados rivais foram aqueles que disputavam a expansão imperialista: Tríplice

Aliança (também chamados de “potências centrais”) versus Tríplice Entente. Muitos, de

ambos os lados, achavam que a guerra seria breve e a vitória certa. Fuzis, granadas,

minas terrestres, o lança-chamas, arame farpado, o rádio, automóvel, tanques, aviões, o

cinema etc. eram novidades das batalhas. Aquela guerra era totalmente industrializada.

A Itália rompeu a aliança com Alemanha e Áustria-Hungria, mantendo-se neutra

(mais tarde, o Império Turco-Otomano se juntaria a estes dois) e, depois, mudou de lado.
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Grã-Bretanha

França                      

Rússia

Alemanha

Áustria-Hungria

Turco-Otomano

As mobilizações e batalhas se desdobraram a partir de duas fases:

➢ A guerra de movimentos, em 1914, quando as tropas começaram suas ofensivas e

posicionamentos criando algumas frentes de batalhas, como na França, nos Bálcãs e ao

oriente, em direção à Rússia.

➢ A guerra de trincheiras, até 1918, em que as tropas as marcavam posições, avançando

e/ou retrocedendo, de acordo com as condições de batalha (terreno, clima, apoio

logístico etc.).

A guerra, aos poucos, de um conflito europeu, se tornou “mundial”, ou seja, com a

participação de países e tropas de várias partes do planeta, incluindo Estados Unidos e

Brasil (que, precariamente, enviou tropas mobilizadas em direção ao noroeste da África).

A “guerra de trincheiras” sugou todas as forças das tropas. Cavar aquelas valas no

chão por centenas ou milhares de metros e viver nelas durante muito tempo era tarefa

desumana. Além dos tiros, também doenças, cansaço e fome mataram muitos soldados
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Em vários exércitos, passaram a ser

comuns as deserções (abandono do

campo de batalha) e insubordinações

(desobediência à hierarquia militar).

Entre as tropas russas, uma das

que mais perderam soldados, as notícias

de que estourara uma revolução na Rússia

e que o país estava fragilizado pioraram a

situação. Com a revolução socialista na

Rússia, em 1917, o governo revolucionário

articulou um acordo de paz com a

Alemanha, assinado em 1918 – o Tratado

de Brest-Litovsk.

A Rússia saía da guerra porque os socialistas acreditavam que aquele conflito não

era dos trabalhadores russos (os soldados que estavam morrendo em combate). A guerra

era, para eles, de Nicolau II, o czar deposto. As potências centrais (Alemanha, Áustria-

Hungria e Império Turco-Otomano) saíram derrotadas.

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Responda às questões abaixo.

1) O que foi a “Paz Armada”?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) Quais foram as principais motivações da Primeira Guerra Mundial?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Acima, soldados franceses se preparando numa 

trincheira em Beaumont-Hamel, norte da França.
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"A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, / Os mesmos ratos, crescendo como mato.

/ Os mesmos abrigos, nada de novo, / Os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma. / Os

mesmos cadáveres no front, / A mesma metralha, das duas às quatro, / Como sempre

cavando, como sempre caçando, / A mesma velha guerra dos diabos."(poema de soldado

inglês anônimo).
MARQUES. Adhemar Martins et al. (Org.). História Contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 2000. p. 118.

Leia o poema acima e converse com seus(suas) colegas, a partir das seguintes

questões: como deveria ser o cotidiano nas trincheiras? Que sentimentos e/ou situações

aparecem no poema? Como deve ser conviver com aquele cenário de destruição? Registre

os resultados das conversas no seu caderno.

A Primeira Guerra Mundial transformou a história do século XX em vários aspectos:

➢ Quatro impérios foram destruídos: alemão, russo (chegou ao fim com a Revolução Russa

de 1917), austro-húngaro e turco-otomano (esses dois últimos se fragmentaram).

➢ Mudou o mapa da Europa, que ficou mais fragmentado, surgindo novos países.

➢ Deu fim ao otimismo e a euforia da Belle Époque: os contemporâneos da guerra

perceberam, de forma dramática, o grande poder de destruição que vinha das novas

tecnologias industriais bélicas (além de toda a devastação material/ambiental, ocorreram

cerca de 8,5 milhões de mortes de combatentes).

Com a assinatura do Tratado de Versalhes (o acordo de paz entre as nações

participantes da guerra) foram delimitadas importantes diretrizes da diplomacia (relações

entre os países) da época. A criação da Liga das Nações serviria para intermediar conflitos

entre países, diminuindo as chances de embates armados: é a antecessora da

Organizações das Nações Unidas.

Além de várias punições (multas, devolução de territórios e colônias e reordenamento

da economia, das forças armadas e da indústria), a Alemanha (alguns setores), nos anos

seguintes, encarava o Tratado de Versalhes como o símbolo maior do seu ressentimento,

que vinha da experiência da Primeira Guerra Mundial.

Sugestões de filmes

➢ “A sombra e a escuridão”, de Stephen Hopkins, 1996. Mostra a exploração imperialista

na África e as relações entre europeus e populações locais.

➢ “Sherlock Holmes: o jogo de sombras”, de Guy Ritchie, 2011. Aborda as tensas

relações diplomáticas, o radicalismo político e as novas tecnologias bélicas.

➢ “Mulher maravilha”, de Patty Jenkins, 2017. Trata da possibilidade de destruição ligada

às novas tecnologias bélicas da época.
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A Revolução Russa (1917)

Pagode russo
(João Silva e Luiz Gonzaga)

Ontem eu sonhei que estava em Moscou

Dançando pagode russo na boate Kossacou

Ontem eu sonhei que estava em Moscou

Dançando pagode russo na boate Kossacou

Parecia até um frevo naquele cai e não cai

Parecia até um frevo naquele vai e não vai

Parecia até um frevo naquele cai e não cai

Parecia até um frevo naquele vai e não vai

Vem cá cossaco, cossaco dança agora

Na dança do cossaco, não fica cossaco fora

Vem cá cossaco, cossaco dança agora

Na dança do cossaco, não fica cossaco fora

Fonte: https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47094/.

Os cossacos, povo mencionado na

canção interpretada por Luiz Gonzaga (“O rei

do baião”), viviam, de forma geral, entre o mar

Negro e o mar Cáspio, nas divisas da Europa

com a Ásia. Na virada do século XIX para o

XX, os cossacos viviam sob o Império Russo,

um Estado multinacional.

Ele tinha como forma de governo a

monarquia absolutista, com muitos poderes

concentrados em torno da figura do monarca,

detentor do título de czar (ou tzar). Nicolau II,

da dinastia Romanov, era o czar na virada do

XIX para o XX.

A situação da população do Império

Russo, diferente da canção de Luiz Gonzaga

e João Silva (ao lado), não era muito divertida.

A maior parte era formada por camponeses

(que viviam das atividades rurais), com forte

presença do analfabetismo e de condições

indignas de vida, conhecendo a miséria e a

fome. Existia uma minoria privilegiada formada

pela nobreza (ligada à posse da terra), pelo

alto clero (da Igreja Ortodoxa Russa), pelos

oficiais militares no topo da hierarquia e uma

pequena burguesia industrial (a maior parte

dos investimentos na indústria eram

estrangeiros).

No início do 1.º bimestre, você

pesquisou o que era Monarquia.

Consulte o seu material e relembre o

significado dessa palavra.

Algumas regiões do Império Russo (e da atual Rússia) conheciam, em determinadas

épocas do ano, baixíssimas temperaturas (muito frio!). Vimos que parte da população

russa do início do século XX vivia em condições precárias. Pense nisso e responda:

1) Que atividades podem ser prejudicadas (ou interrompidas), lá no Império Russo, nessas

épocas do ano? Como deveria ser, para os russos, viver nessas condições?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) Você já viveu ou teve alguma experiência (ou conhece alguém que viveu) em condições

climáticas adversas (seca, cheia de rios etc.)? Escreva um pouco sobre isso aqui.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

O aumento da industrialização de caráter capitalista, no Império Russo, na virada do

século XIX para o XX, fez as classes operárias aumentarem de tamanho e mobilização.

Nos primeiros anos do século XX, cresceram as manifestações, greves e passeatas.

Buscavam aumentos salariais e jornadas de trabalho menos exaustivas.
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No início do século XX, com um governo czarista autoritário e ruins condições dos

trabalhadores (rurais e urbanos), já existia o Partido Operário Social-Democrata Russo,

que reunia várias tendências políticas entre operários, camponeses, estudantes, jornalistas,

professores, escritores etc. Uma divisão interna deste partido se construiu: os bolcheviques

(“maioria”, em russo) defendiam a ideia de uma revolução e um governo dos trabalhadores

(de matriz socialista) após a derrubada do governo monárquico absolutista; os

mencheviques (“minoria”) apoiavam alianças com setores da elite russa para derrotar o

czarismo.

À esquerda, a família real 

Russa, no início do século 

XX. O czar Nicolau II está 

sentado ao centro. De pé, à 

direita, sua esposa, a 

czarina Alexandra 

Feodorovna. Em torno 

deles, suas filhas e filho.

Ao lado, Vladimir Ilitch

Ulianov, conhecido como 

Lênin, uma das principais 

lideranças bolcheviques e 

da Revolução Russa, em 

foto de 1920.
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Entre 1904 e 1905, o Império Russo se envolveu em um conflito armado com o

Japão (a guerra russo-japonesa), por conta de interesses e tensões envolvendo a

posse de territórios, na região da Manchúria (nordeste da China). O clima político tenso,

as vidas sacrificadas e os prejuízos econômicos na guerra fizeram com que a população

organizasse passeata pacífica em direção ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo,

uma das residências da família real. Os manifestantes (homens, mulheres e crianças)

foram brutalmente massacrados pelas forças militares do governo. Esse episódio passou

a ser conhecido como o domingo sangrento – era 9 de janeiro de 1905.

A partir de então, ao longo de todo esse ano, ocorreram inúmeras mobilizações

dos trabalhadores e populares no Império Russo: greves, passeatas, motins, ações

terroristas, manifestações em geral. Esse conjunto de insurreições também é conhecido

como Revolução de 1905 e suas consequências foram importantes para futuras

mobilizações dos trabalhadores.

Muitos trabalhadores do Império Russo, sobretudo aqueles ligados aos

bolcheviques, tinham grande influência das ideias do filósofo alemão Karl Marx (daí vem a

palavra marxismo). Faça uma breve pesquisa biográfica e das ideias de Marx, registrando

no seu caderno.

ESPAÇO PES    UISA

Após as mobilizações de 1905, que buscavam melhorar a vida dos trabalhadores

(jornada de trabalho de 8 horas, férias, sindicalização, direito à greve e previdência social) e

mudanças políticas para o país (uma Constituição, por exemplo), as classes trabalhadoras

estruturaram importantes realizações, futuras reivindicações e ações.

➢ Crescera a importância dos bolcheviques como força para liderar os trabalhadores.

➢ Conseguiram mobilizar grandes greves com objetivos trabalhistas, mas, também,

intenções políticas mais amplas. Continua



287

➢ A criação dos sovietes (comitês de representantes) para pensarem, deliberarem e

planejarem as ações políticas dos trabalhadores. Depois desse momento, essa passou a

ser a principal forma de organização dos operários e camponeses, em muitas cidades do

Império Russo.

Uma das promessas do governo czarista, para acalmar os ânimos da população

revoltosa em 1905, foi a promessa de eleições para a da Duma (Assembleia dos

representantes eleitos pela população) com poderes legislativos (elaborar leis). Foram

convocadas e dissolvidas (pelo governo) sucessivas Dumas, demonstrando pouca vontade

do czar em diminuir seus poderes.

A entrada do Império Russo na Primeira Guerra Mundial (1914-1918) agravou ainda

mais as tensões políticas entre o governo czarista e os trabalhadores organizados nos

sovietes. O conflito produziria centenas de milhares de combatentes russos mortos e muitos

gastos com o “esforço de guerra”. Em 1916, o Império Russo estava fervilhando e os

movimentos dos trabalhadores (sobretudo greves) retornaram com imensa força,

expressando o grande descontentamento da população com o governo de Nicolau II. Dali

em diante, ele teria graves problemas para se manter no poder.
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O governo do czar Nicolau II, como vimos até agora, se esforçou para manter muitos

poderes em torno dele. Trabalhando contra o funcionamento de Assembleia de

representantes eleitos da população. Converse com seus(suas) colegas (pode ser em

dupla ou em grupo), sob a orientação do(a) Professor(a), sobre a importância de

existirem representantes do povo na organização política do nosso país (deputados

federais, deputados estaduais e vereadores). Quais são os riscos de existirem

governantes com muitos poderes?

Registre em seu caderno os resultados dessas conversas.

Ao lado, soldados do Império Russo 

deslocando-se para a frente de batalha. 

Aliado das potências da Entente (Grã-Bretanha 

e França), o Império Russo perdeu centenas 

de milhares de soldados que, em geral, eram 

mal treinados.

A participação do Império Russo nesse 

conflito gerou mais revolta na população contra 

o governo do czar Nicolau II.

No início de 1917, a revolta popular parecia inevitável. Em fevereiro, manifestações

pressionaram tanto o governo que o czar Nicolau II renunciou. Com ele, caíram a

monarquia e uma dinastia (os Romanov), que estava no poder há mais de trezentos anos.

Instaurou-se um governo republicano, liderado pelos partidos e membros da Duma

(Assembleia). Pouco se falava em revolução socialista e havia um sentimento de

fraternidade: todos tinham um inimigo em comum – o czar. Porém, com o passar das

semanas e dos meses, contradições ganhavam volume na sociedade: o novo governo não

retirou a Rússia da guerra (Primeira Guerra Mundial) e os sovietes, controlados sobretudo

pelos bolcheviques, haviam se tornado uma força política grande e organizada.
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As antigas reivindicações dos trabalhadores continuavam sendo feitas e o governo

da Duma não parecia disposto a concretizá-las. Trabalhadores e soldados se manifestavam

nas ruas pela retirada da Rússia da guerra. Os sovietes pareciam formar um “governo

paralelo”, orientando as ações dos trabalhadores e os anseios da população em geral.

Em agosto de 1917, um golpe militar contra o governo foi frustrado com o apoio

armado dos sovietes. A fragilidade do governo da Duma estava clara e, em outubro de

1917, os bolcheviques lideraram um movimento que derrubaria o governo – estava

consumada a Revolução Socialista na Rússia.

Responda às questões a seguir. 

1) Qual era a situação econômica, política e social do Império Russo antes do processo

revolucionário?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) O que eram os sovietes? Quando eles surgiram?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3) Quais foram as principais motivações do processo revolucionário Russo?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Nos momentos seguintes à tomada do poder pelos revolucionários (encabeçados

pelos bolcheviques), criou-se um governo revolucionário, baseado nos sovietes, liderado

pelo Conselho de Comissários do Povo. Lenin se tornou o presidente deste conselho.

Em seguida, foram organizados e promulgados os decretos revolucionários:

a) A saída da Rússia da “Grande Guerra” (concretizada, tempos depois, pelo Tratado de

Brest-Litovsk, como estudamos no capítulo anterior).

b) A coletivização das terras, dando acesso legalizado dos camponeses à terra.

c) Controle operário sobre as fábricas.

d) Independência e igualdade entre as nações do território russo, com direito a

organizarem Estados.

Em 1918, os bolcheviques estavam isolados no governo revolucionário e surgiu a

guerra civil. O exército branco (dos contrarrevolucionários) era formado por forças

políticas russas contrárias à revolução: antigos mencheviques, monarquistas etc. Tinham o

apoio organizacional e financeiro internacional. O exército vermelho, liderado por Leon

Trotsky, defendia a integridade do processo revolucionário – era o exército revolucionário.

A Guerra Civil, que durou até 1921, foi vencida pelo exército vermelho

(revolucionário), mas foi um refluxo para as pretensões do governo (bolcheviques, que

passaram a se chamar de Partido Comunista). Com a diminuição da produção no campo

e nas indústrias, surgiram sublevações entre os camponeses e greves operárias, muitas

delas reprimidas com violência pelo governo.

O governo de Lênin criou a Nova Política Econômica (NEP), que aglutinava

medidas de caráter capitalista (pequenos empreendimentos privados) e socialista (ações de

empresas estatais do governo), para melhorar a situação econômica russa.
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Em 1922, foi aprovada a constituição da União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), formada pela Rússia e por outros países como Ucrânia, Uzbequistão,
Turcomenistão etc. O órgão mais importante foi decidido em 1923 e seria o Soviete
Supremo, composto por delegados de cada uma das repúblicas formadoras da União
Soviética.

Com a morte de Lênin, em 1924, surgiu dentro do Partido Comunista (o único
partido permitido na URSS) uma disputa entre Josef Stálin e Leon Trotsky pela liderança
do governo.

Defendia o 

fechamento da 

URSS para 

estabelecer o 

crescimento 

econômico e 

social do país. 

Adepto da ideia 

de dar 

continuidade ao 

processo 

revolucionário 

para outros 

países.
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A disputa dentro da estrutura do Partido Comunista da URSS foi vencida por Stálin.
Começou, assim, um longo período de Stálin no poder na União Soviética, mais de 25
anos. O período stalinista, o momento em que ela se fechou para si, foi marcado por um
grande crescimento econômico, militar, industrial e social, mas também, por um forte
autoritarismo e violência de Estado, com centenas de milhares de vítimas.

Resumidamente, as características desse período são:

➢ Planejamento estatal da economia, por meio dos planos quinquenais.
➢ Coletivização ampla do campo e mecanização da agricultura.
➢ Investimento na indústria pesada (maquinário pesado, siderurgia, petroquímica,

materiais de construção etc.) e na busca incessante de recursos minerais e
energéticos.

➢ Busca da erradicação do analfabetismo e investimento no ensino técnico.
➢ Forte autoritarismo do governo e violência estatal.
➢ Perseguição, expulsão, prisão e/ou assassinato sistemático de pessoas consideradas

opositoras do governo (o próprio Trotsky foi expulso da URSS, em 1929, e
assassinado, no México, a mando do governo stalinista).

➢ Formação de intenso culto à personalidade de Stálin, em grande parte de seu
governo. Josef Stálin morreu em 1953.

A partir do que você estudou até agora com a orientação

do(a) Professor(a) e analisando o poster ao lado (do Azerbaijão,

de 1938), responda: que elementos da imagem valorizam a

personalidade de Stálin? Qual seria a intenção desse tipo de

imagem

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Após estudarmos o processo revolucionário russo que teve, basicamente três fases, marque 

abaixo ( 1 ), quando a frase se referir às revoltas de 1905, (  2  ) para a revolução de fevereiro de 

1917 ou (  3  ) para a de outubro de 1917. 

a) Derrubada do czar Nicolau II e a criação de uma república na Rússia. (     )

b) Nova Política Econômica, que conjugava ações capitalistas e socialistas para acabar com crise 

econômica. (      )

c) Guerra Civil na Rússia: revolucionários versus contrarrevolucionários. (       ) 

d) Convocação da Duma, o parlamento russo, como possibilidade de escolha de representantes da 

população. (      )

e) Revoltas e motins contra o governo czarista, após a guerra russo-japonesa, que foram reprimidos pelas 

forças militares russas. (      )

f) Assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. (      )

g) Crescimento do Partido Bolchevique e aparecimento dos sovietes. (      )           

h) Criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e a chegada de Josef Stálin ao poder. (      )   

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Crescimento dos EUA , crise e depressão econômica 

do capitalismo mundial: décadas de 1910 a 1930

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) impactou grandemente, muitos países e

sociedades pelo planeta. Os Estados Unidos da Amárica (EUA), após esse conflito,

conheceram um crescimento econômico e social muito forte, transformando o país numa

das principais potências capitalistas.

EUA, um país de imigrantes

Assim como o Brasil (discutimos isso no bimestre

passado), os EUA também são um país de

imigrantes. Ele é o produto da colonização de nações

europeias, num processo que teve início no século

XVII. Os diversos povos originários (“indígenas”) do

território dos EUA de hoje sofreram a colonização de

ingleses, franceses, holandeses e espanhóis.

Através do QR Code ao lado, você pode acessar

um mapa animado que mostra a expansão territorial

dos EUA, tendo como partida as treze colônias

inglesas estabelecidas na região leste (costa do

Oceano Atlântico), no século XVII, chegando a oeste

(na costa do Oceano Pacífico). Aproveite!
https://www.youtube.com/watch?v=9UE9uu9fKSg&t=5s

Na virada do século XIX para o século XX, os EUA estavam inseridos,
profundamente, no processo de modernização da indústria (conhecida como Segunda
Revolução Industrial), afirmando sua hegemonia econômica e política no continente
americano. Ao iniciar o século XX e, mesmo nos anos da Primeira Guerra, os EUA já eram
o principal destino de imigrantes das Américas que iam para lá oriundos de várias partes do
mundo. Nova York era o porto mais movimentado nesse sentido. Firmava-se o mito dos
Estados Unidos como a “terra das oportunidades”.
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A economia estadunidense vivia, nesse momento, grande crescimento, euforia e

acumulação de lucros por parte dos empresários. A indústria nos EUA já contava com

grande acesso às fontes de energia (já eram, por exemplo, grandes produtores de

petróleo), às matérias-primas e à mão de obra disponível em grande escala (com a massa

de imigrantes que não cessavam de chegar).

A produção industrial baseava-se, principalmente, em dois modelos de produção:

➢ fordismo: padrão de produção em massa, em prática na fábrica de automóveis de Henry

Ford (1863-1947), que visava organizar os trabalhadores em uma linha de produção

onde cada um (ou grupo) tinha uma tarefa bem específica para aumentar a capacidade

de produção.

➢ taylorismo: pautada nas ideias e estudos de Frederick Taylor (1856-1915), era a

racionalização das etapas da linha de produção, organizando e controlando as ações

específicas e o tempo dos trabalhadores, elaborando mecanismos para elevar a

produtividade como, por exemplo, a esteira na cadeia produtiva.

Tanto o fordismo como o taylorismo

estruturaram um modelo de produção

industrial que transformou os trabalhadores

(os seres humanos) em “peças de uma

máquina”, com pouca importância e

facilmente substituível. Uma verdadeira

desumanização dos trabalhadores.

Ao lado, linha de montagem de uma fábrica 

de automóveis, em 1928. 

O trabalho é um dos aspectos importantes da vida

humana. Homens e mulheres realizam-se nele, sentem-se

produtivos, úteis até. O trabalho é prazeroso para muitos(as).

Porém, para outros tantos, não há prazer no trabalho. Os

motivos são muitos. Trabalhar em locais ou atividades onde

somos vistos simplesmente como uma “engrenagem de uma

máquina” é algo interessante, prazeroso? Pense um pouco

nisso (sozinho, em dupla ou em grupo) e escreva os resultados

da sua reflexão abaixo.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Ao longo da Primeira Guerra e depois dela, apoiados na crescente produção em

vários setores economia, os EUA foram grandes fornecedores de produtos industrializados

e agrícolas para os países europeus. Com o fim do conflito, vencedores e vencidos,

contraíram significativos empréstimos com as instituições estadunidenses. As indústrias, o

campo, bancos, financeiras e governo viviam um crescimento econômico e uma euforia

que parecia não ter fim. Essa euforia, de certa forma, se espalhava para a sociedade com

desemprego em baixa (apesar da opressão do trabalho fordista/taylorista), consumo em

alta: cinema, teatro, música, esportes (boxe, beisebol etc.). Tudo era festa! Aparentemente.
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A vida dos estadunidenses,

principalmente aqueles das classes

médias, baseada no consumo de

produtos (sobretudo os industrializados)

em abundância era parte significativa

daquilo que é chamado de “american

way of life” (“estilo de vida

americano”).

Ao lado, uma cena que parecia

ser inabalável: muitos produtos,

consumidores e publicidade (mulheres

e crianças eram seus “alvos” principais).

A “sociedade do consumo” parecia

girar uma roda que nunca seria parada.

As contradições da prosperidade dos Estados Unidos

Ao mesmo tempo em que a sociedade estadunidense assistia ao crescimento econômico

e à animação social-cultural de camadas da população, muitos grupos sofriam com o aumento de

volume de manifestações de intolerância política, racismo, xenofobia (ódio aos estrangeiros),

violência e falta de empatia social.

O reavivamento da Ku Klux Klan (irmandade racista estadunidense, criada no século XIX

que perseguia, violentava e assassinava negros) e a lei de imigração, de 1921, que restringia a

entrada de imigrantes no país, fez ganhar mais ênfase os episódios de preconceito e violência

contra italianos, irlandeses, judeus, afro-americanos, etc.

Esse mesmo fabricado clima de medo e moralismo já havia ter feito aparecer a “Lei

Seca” (lei que proibia o consumo de bebidas alcoólicas de forma generalizada). Tal Lei fez

aumentar, de forma vigorosa, a produção e a venda ilegal deste gênero, contribuindo para o

crescimento do gangsterismo, das máfias e da violência.
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À esquerda, reunião da Ku Klux

Klan, na cidade de Chicago, em

1920, com cerca de 30 mil

membros presentes.

À direita, os imigrantes italianos

Nicola Sacco e Bartolomeo

Vanzetti que foram condenados à

morte e executados em 1927,

num julgamento marcado pela

xenofobia e pela intolerância

política.

Estados Unidos e Brasil são países de imigrantes que conviveram,

durante muito tempo, com a escravidão de africanos e afrodescendentes

(grupos de grande importância na construção econômica e cultural de ambas

as nações).

Faz muito sentido todo o preconceito, xenofobia e racismo existentes? Converse com

os(as) colegas, o(a) Professor(a) e pense: por que isso acontece?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!
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Tudo começou a mudar a partir da metade da década de 1920. Após o final da
Primeira Guerra, os EUA mantiveram o ritmo de produção que existia no período do
conflito, quando havia fornecimento maciço de produtos industrializados, agrícolas e
combustíveis para a Europa. A ligeira recuperação dos países europeus fez diminuírem
suas importações de produtos dos EUA. Com isso, começava a sobrar produtos no
mercado interno estadunidense (que não conseguia absorver todo o excedente) e a saída
encontrada foi a diminuição da produção (industrial, agrícola, etc.). Os salários dos
trabalhadores dos EUA não acompanhavam a grande produção a fim de consumi-la.

Ao mesmo tempo, durante todo esse processo de crescimento e euforia, se tornou
comum o fato de empresas e pessoas fazerem negócios na bolsa de valores (comprando e
vendendo ações de empresas). Pegavam empréstimos com bancos para comprar ações e
revendê-las mais tarde por um valor maior. Com o clima de euforia ainda prevalecendo, os
valores das ações das empresas subiam muito mas, cada vez mais, em descompasso com
os valores reais das empresas que começavam a enfrentar problemas. No final da década
de 1920, o valor das ações das empresas negociadas na bolsa de valores (a principal era a
de Nova York) era uma miragem em relação ao seu valor real.

O QUE SÃO AS BOLSAS DE VALORES?

A Bolsa de Valores é um mercado onde se concentram as

compras e vendas de ações e títulos que são disponibilizados

para venda, por empresas.

As ações são pequenas partes das empresas que elas

colocam à venda, em troca de um investimento em suas

atividades. Os investidores, conhecidos por acionistas,

passam a ser donos da parte que adquirem. Para isso existe

a Bolsa de Valores, local onde essas negociações

acontecem.

Adaptado de: Dicionário Financeiro. https://www.dicionariofinanceiro.com/bolsa-de-valores/.

Qual é a principal Bolsa de Valores do Brasil? Desde quando ela existe?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ESPAÇO PES    UISA

Com a desaceleração da economia dos EUA, ao final da década de 1920, já se via a
presença de desemprego e falências de empresas. Pessoas, bancos e empresas tinham
muitas dificuldades em honrar seus compromissos financeiros (pagamentos, fornecimento
de créditos etc.).

Tudo ficou ainda pior quando, em outubro de 1929, a bolsa de valores de Nova York
quebrou, paralisando suas operações. Houve uma queda brutal no valor das ações,
impulsionada pela grande especulação (a “miragem” citada acima), em um momento em
que a economia já não estava com força. A bolsa de valores quebrou e com ela muitos
investidores, empresas e instituições financeiras nos Estados Unidos e no mundo todo.

O mundo já vivia uma interligação econômico-financeira importante e os EUA já eram
o centro das finanças, da produção industrial e do comércio exterior. Empresas e países do
mundo todo (exceto a União Soviética, fechada para o mundo, como nós vimos) faziam
negócios, exportavam e importavam dos EUA. Por isso, a crise instalada lá virou,
rapidamente, uma crise econômica do capitalismo mundial.
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Ao lado, uma cena dos

Estados Unidos da crise econômica

iniciada na década de 1920. Afro-

americanos(as) aguardam na fila

para receberem donativos da Cruz

Vermelha, em 1937. Atrás

deles(as), um grande cartaz

(outdoor) de publicidade do estilo

de vida americano (american way

of life), com as inscrições: “O mais

alto padrão de vida do mundo” e

“Não existe estilo como o estilo

americano”.

Sob a orientação do(a) Professor(a), analise a imagem e responda às questões a seguir.

1) Descreva a cena do cartaz que está atrás da fila. Quem são aquelas pessoas?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2) Há alguma contradição entre a cena da fila e do cartaz? Quais as diferenças entre os dois

grupos de pessoas?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3) Assim como nos Estados Unidos das décadas de 1920/1930, o Brasil, hoje, tem um número

muito grande de desempregados (ultrapassando os 11 milhões de pessoas). Você consegue

observar as consequências disso a sua volta (na sua comunidade, bairro ou cidade)? Escreva

sobre isso abaixo.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nos anos que se seguiram após os acontecimentos de 1929, ocorreram falências e
desemprego em massa, nos EUA e no mundo. Na Europa, os países recém saídos de uma
guerra viram suas possibilidades de recuperação econômica irem para longe. Os EUA, que
eram o principal credor desses países (havia emprestado muito dinheiro para a
recuperação europeia), estavam em crise e começaram um processo de repatriamento de
capitais, ou seja, a retornar com o dinheiro para eles próprios (cobrando dívidas, deixando
de fornecer empréstimos prometidos etc.). Isso foi altamente nocivo aos países europeus.

Com as economias estagnadas (sem investimentos, empregos, produção e
consumo), a crise se tornou uma depressão econômica (prolongamento da crise ao longo
do tempo) que atingiu todo o planeta (exceto a União Soviética). Com isso, os problemas
econômicos ganharam contornos psicológicos e morais. Foram tempos de desânimo,
desamparo, desesperança. Essa situação se arrastou por toda a década de 1930 e, em
alguns países, ingressou na de 1940. Em muitos países, a crise e depressão econômica (e
suas consequências) serviram de justificativa para o aparecimento de discursos,
posicionamentos políticos (e governos) extremistas e antidemocráticos que prometiam,
por meio da força e violência, acabar com os problemas econômicos



295

D
o
m

ín
io

 p
ú
b
li
c
o
, 
h
tt

p
s
:/

/c
o
m

m
o
n
s
.w

ik
im

e
d
ia

.o
rg

/

D
o
m

ín
io

 p
ú
b
li
c
o
, 
h
tt

p
s
:/

/c
o
m

m
o
n
s
.w

ik
im

e
d
ia

.o
rg

/

Acima à esquerda, família vivendo em condições miseráveis causadas pela depressão econômica, em

Elm Grove, Oklahoma, EUA, em 1936. À direita, um exemplo de comunidades muito pobres que apareceram

em muitas cidades dos EUA naquela época. Tais comunidades (similares às favelas brasileiras) eram

chamadas de hooverville (vila ou cidade de Hoover). Tinham esse nome em “homenagem” ao então presidente

estadunidense Herbert Hoover (1929-1933) que govermava o país no auge da crise e da depressão

econômicas e, segundo parte da população, era um dos culpados por ela. A hooverville da foto localizava-se

na cidade de Portland, Oregon, EUA.

As tentativas de reverter as péssimas condições econômico-sociais dos EUA
começaram a partir da chegada à presidência de Franklin Delano Roosevelt, que
governou por três mandatos entre 1933 e 1945. A gestão de Roosevelt estruturou um plano
de salvação chamado de New Deal (novo acordo).

O New Deal tinha por base a intervenção do Estado na economia estadunidense
(do poder público, com dinheiro público, através de ações dos governos), planejando
investimentos e produção, mas sobretudo criando muitos empregos com
empreendimentos e obras públicas. Assim, o país foi tomado por obras que visavam a
construção e manutenção de ferrovias, rodovias, represas, parques e florestas nacionais,
urbanização de cidades (praças, ruas, etc.), dentre outras ações.

No aspecto financeiro, o governo autorizou as instituições financeiras públicas a
concederem vultuosos empréstimos para a recuperação dos bancos privados. Por meio
do New Deal, o governo estadunidense criou um banco para financiar as exportações e
emprestar dinheiro para países em dificuldades a fim de que estes voltassem a comprar os
produtos dos EUA.

Ao lado, foto em cartaz de 1935 do WPA
(Works Progress Administration), instituição
do governo criado no contexto do New Deal
para gerar empregos para, sobretudo,
trabalhadores com pouca ou nenhuma
qualificação. O retorno dos empregos,
gerado a partir da intervenção estatal foi
fundamental para a retomada do consumo e da
produção, fazendo novamente girar a
economia estadunidense e mundial, salvando
empresas, bancos e vidas.
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“O esfarrapado empertigou-se [endireitou-se, tornou-se rígido]:

– Bem, eu só queria avisar a vocês, pessoal. Agora já sabem como é – disse. – A mim me

custou um ano inteiro saber disso tudo. Me custou a vida da mulher e de dois filhos. Mas vocês não

querem acreditar, ‘tou vendo. Não devia dizer nada, é o que é. Eu também não conseguia acreditar

quando alguém me dizia isso. Não, não, vocês não podem acreditar! Quando as crianças estavam

deitadas na tenda de barriga inchada, que só tinham ossos e pele, e tremiam, tremiam que nem

cachorrinhos, eu saí fora feito louco para arrumar trabalho nem que fosse para ganhar uma miséria.

Não queria salário, não queria dinheiro! – gritou . – Queria era só um pouquinho de leite, um

punhado de farinha, uma colherada de gordura! Meu Deus! (...)

Os homens em volta estavam silenciosos, bocas entreabertas. E sua respiração opressa e

seus olhos espreitavam o esfarrapado”.

STEINBECK, John. As vinhas da ira. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 254.

O texto acima é um trecho do livro As vinhas da ira, de John Steinbeck, publicado

originalmente em 1939. Ele conta a história de uma família que foi obrigada a abandonar as

terras onde trabalhava, por conta da depressão econômica e pela mecanização agrícola.

Ela se desloca pelas rodovias em direção à Califórnia (estado na costa oeste dos EUA) em

busca de novas oportunidades. No caminho, conhecem pessoas e histórias como a contada

acima por um andarilho. Converse com os(as) colegas e, sob a orientação do(a)

Professor(a), responda às perguntas abaixo.

1) Que elementos do texto indicam que o contador do episódio era alguém que havia sofrido

drasticamente com a crise e a depressão que abalaram os EUA nas décadas de

1920/1930?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) Que elementos do texto demonstram que o que foi narrado pelo “esfarrapado” era algo

bem dramático?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3) Quais foram os principais motivos da crise e por que ela se tornou internacional (do

capitalismo como um todo)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Sugestão de filmes

➢ “O Imigrante”, de Charles Chaplin, 1917. Conta a história da chegada de

imigrantes nos EUA e as contradições da “terra das oportunidades”

➢ “Tempos Modernos”, de Charles Chaplin, 1936. Narra o crescimento (fordista), crise e recuperação

dos EUA e a vida de seus trabalhadores.

➢ “A luta pela esperança”, de Ron Howard, 2005. Conta a história dos EUA nos tempos da depressão

econômica, a partir da trajetória do boxeador Jim Braddock, que se tornou um herói nacional.
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A ascensão dos Fascismos e a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

Com o final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), como vimos, a Europa estava
devastada. Os países estavam economicamente arrasados, mesmo os vencedores. E
vários deles viviam uma forte instabilidade política. Além da destruição material (profundos
problemas econômicos) e dos milhões de mortos, existia também, um assombro com tudo o
que havia acontecido (um tipo de guerra que poderia produzir a “destruição total”), assim
como uma sensação quase generalizada de uma derrota moral, de desamparo,
desesperança.

Foi nesse “terreno” que surgiram os fascismos, um fenômeno político amplo e
complexo, que tenta se enraizar nas várias dimensões da vida humana. Com discurso
extremista (de extrema-direita), amparado na violência e na crença numa hierarquia
social, discursos, práticas, grupos, movimentos e partidos fascistas foram ganhando força
na Europa, ao longo da década de 1920.

De forma geral, os fascismos têm as seguintes características...
➢ Antidemocracia: não acredita na igualdade política e social, nem na capacidade de as

pessoas participarem livre e ativamente das decisões coletivas. Acha dispensável os
mecanismos políticos formais, como eleições e parlamentos.

➢ Anticomunismo/antissocialismo: contrário às ideias e práticas comunistas, socialistas
e/ou marxistas, assim como combate a Revolução Russa e suas repercussões (o
crescimento dos partidos comunistas na Europa, por exemplo).

➢ Antiliberalismo: não aceita as liberdades individuais, sociais e na economia.
➢ Estado autoritário: por meio das instituições e governos, o Estado, para os fascistas,

deve controlar a sociedade em seus vários aspectos, usando força e violência.
➢ Militarização da sociedade: além da crença na força e na importância dos armamentos

(investimento pesado na indústria bélica), busca a militarização no sentido da hierarquia,
ordem, disciplina e uniformidade na sociedade em geral.

➢ Nacionalismo extremo e xenofobia: a nação deve ser a ideia que liga toda a
sociedade; ela deve estar acima de tudo e o indivíduo perde o sentido devendo os
estrangeiros devem serem vistos com desconfiança (ou com ódio).

➢ Aniquilação de minorias/alteridades: muitos grupos (ditos “impuros”) são odiados,
perseguidos, presos, expulsos e/ou mortos: judeus, homossexuais,
comunistas/socialistas, pessoas com “deficiências” físicas e mentais, ciganos, negros,
“Testemunhas de Jeová” (no caso da Alemanha nazista), dentre outros que “ameaçariam”
a nacionalidade e a “pureza racial”.

➢ Líder carismático incontestável: o líder, para os fascistas, simboliza, representa,
encarna a nação /raça e é referência de virtudes e altivez política.

A Constituição Brasileira, em seu artigo 5.º, diz que “todos são iguais

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” garantindo a todos o “direito à

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Faça uma pesquisa

sobre esse tema e registre suas conclusões no caderno.

Você pode pesquisar sobre o tema nos endereços abaixo:

1) http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/publicacoes/direitos-humanos/CartilhaZiraldo.pdf
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Com a criação da União Soviética (1922), os fascismos crescem na Europa e passaram,

de forma brutal, a se antagonizarem com os movimentos e partidos socialistas e comunistas.

Surgia e crescia uma grande rivalidade em torno do controle dos sindicatos, dos “corações e

mentes” dos trabalhadores e das disputas políticas em geral.

A crise e a depressão econômicas (iniciadas nos EUA) que assolaram o mundo

capitalista, estudadas no capítulo anterior, serviram de justificativa para o fortalecimento dos

discursos e práticas fascistas. O raciocínio parecia ser simplista: a depressão que abalava a

Europa (sobretudo em países como a Alemanha, grande derrotada na Primeira Guerra) era

culpa da democracia liberal estadunidense e dos governos europeus que o imitavam. Com

isso, partidos e movimentos fascistas conseguiram arregimentar uma quantidade imensa de

seguidores (nas classes trabalhadoras e médias) entre os desempregados, miseráveis,

desiludidos, arrasados, recalcados e sedentos por vingança (contra “inimigos” reais ou

imaginários).

Dessa forma, os fascistas conseguiram o que sempre esteve em seu horizonte:

chegaram e/ou se afirmaram em governos. Os principais foram o da Itália (a partir de 1922),

com Benito Mussolini, e na Alemanha (a partir de 1933), com Adolf Hitler.
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Ao lado, Mussolini (à esquerda) e Hitler durante uma visita daquele à cidade

alemã de Munique, em 1937. Dois líderes de regimes antidemocráticos,

violentos e assassinos.

Cite uma das características dos fascismos (na página

anterior) e explique-a, definindo como ela pode ser nociva para

sociedades democráticas e que valorizam a liberdade.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

A chegada de Mussolini ao poder na Itália (1922)
A Itália, no início do século XX, era uma monarquia parlamentarista. O

país, ao final da Primeira Guerra (1914-1918), atravessava grandes
problemas sociais e econômicos. O clima político era tenso. Desemprego em
alta e falta de perspectivas para melhorias das condições do país
mergulhavam os italianos no medo e na desesperança.

Benito Mussolini, ex-combatente na guerra e que havia trabalhado como jornalista,
passou a se destacar como uma liderança política que criticava os governos e os socialistas.
Com discurso autoritário, nacionalista, xenófobo e contra as minorias que, segundo ele,
atrapalhavam o crescimento da Itália (judeus, ciganos etc.), ampliou sua base de apoio e
criou, em 1921, o Partido Fascista Italiano.

No ano seguinte, Mussolini já era um líder político de destaque e capitaneou a
“marcha sobre Roma”, manifestação nas ruas daquela cidade para pressionar o governo a
trabalhar contra o que os manifestantes viam como as péssimas condições do país.

Depois disso, foi chamado a chefiar o governo como primeiro-ministro. No poder,
pouco tempo depois, ele já era o “duce”, o líder incontestável italiano. Seu governo criou leis
racistas, leis trabalhistas para controlar os sindicatos e o povo, perseguiu, prendeu, expulsou
e assassinou os adversários e os “indesejáveis”. Colocou em prática seu desejo
expansionista e ajudou a estruturar a máquina de morte dos fascismos na Europa que
desembocou na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
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A chegada de Hitler no poder na Alemanha (1933)
Alemão de origem austríaca, Adolf Hitler tentou de forma frustrada ser

artista plástico na juventude. Era ex-combatente da Primeira Guerra e, no início

dos anos 1920, criou o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores

Alemães (o Partido Nazista, daí o termo “nazismo”).

A Alemanha vivia, depois da Primeira Guerra, o que ficou conhecido como República de

Weimar, um período de democracia representativa baseado numa Constituição liberal de 1919.

Nesse período, o país atravessava grave crise econômica (agravada no final da década de 1920,

com a depressão econômica do capitalismo iniciada nos EUA) e o ressentimento da derrota na

guerra, bem como as punições do Tratado de Versalhes (1919).

Em 1923, Hitler liderou os nazistas (não é incorreto mencionar o nazismo como o fascismo

alemão nem os nazistas como fascistas alemães) numa tentativa de golpe de Estado frustrada na

cidade de Munique. Ele foi preso e, na reclusão, escreveu o livro Mein Kampf (“minha luta”), que

sistematizava as bases de uma política de governo nazista.

Liberto, Hitler consolidou o partido numa nova fase: eles participariam das eleições. As

ideias nacionalistas, xenófobas, contra as minorias chamadas de “ameaçadoras” (judeus, ciganos,

homossexuais etc.), crítica em relação ao Tratado de Versalhes, os nazistas tinham cada vez mais

votos e despertavam também medo na população.

Em 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler (equivalente a um primeiro-ministro na

Alemanha) e passou a chefiar o governo. No ano seguinte, com a morte do presidente Paul von

Hindemburg, Hitler assumiu todos os poderes no país e instaurou o terceiro Reich.

O governo nazista, com mais recursos e indústrias do que a Itália, por exemplo, criou as

bases para a “máquina de morte” dos fascismos. Ao longo de todo esse período até o final da

Segunda Guerra, foi responsável pela morte de milhões de pessoas perseguindo-as nas ruas das

cidades, em guetos, em campos de concentração, trabalhos forçados e de extermínio.
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adotaram políticas de calar seus opositores, perseguir,

prender, expulsar e exterminar determinadas pessoas/grupos.

As fotos acima demonstram isso. À esquerda, um gueto (de Varsóvia, capital da

Polônia), bairro fechado destinado aos “indesejáveis”, sobretudo aos judeus.

À direita, o campo de extermínio de Auschwitz (também na Polônia). O “crime”

dessas pessoas era simplesmente ser. Ser judeu, comunista, cigano, gay, portador de

uma deficiência física ou enfermidade mental.

Sob a orientação do(a) Professor(a), converse com seus(suas) colegas (em

grupo) e responda: por que os fascistas faziam isso? O que você acha desses

procedimentos dos governos fascistas? Existe algo parecido nos dias de hoje?

Os resultados das reflexões e conversas devem ser registrados no caderno.
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Alemanha e Itália fascistas, além das afinidades ideológicas, estabeleceram pacto de
aliança desde 1936, formando o Eixo Roma-Berlim. No ano seguinte, o anticomunismo
uniu a essa dupla mais um país: o Japão. Com interesses expansionistas no leste asiático
(onde rivalizava com os soviéticos), os japoneses se juntaram ao eixo citado acima,
assinando o Pacto Anticomunista e criando, assim, o Eixo Roma-Berlim-Tóquio.

Aos países da Europa ocidental e Estados Unidos agradava esse anticomunismo e,
por isso, não viram (ou não quiseram enxergar) o potencial explosivo dessa aliança.
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Ao lado, poster de 1938 celebrando a aliança entre Alemanha, Japão e 

Itália, representados, respectivamente, por Hitler, Fumimaro Konoe

(primeiro-ministro japonês) e Mussolini.

Baseados na teoria do “espaço vital” alemão

(território supostamente necessário para a nação alemã

desenvolver todo o seu potencial), calcada na ideia do

pangermanismo (a união de todos os grupos de cultura e

língua alemã), a Alemanha nazista começou um processo de

expansão pelo centro da Europa: em 1938, anexaram a

Áustria e a região dos Sudetos (na Tchecoslováquia, hoje,

dois países distintos: República Theca e Eslováquia).

Por sua vez, a Itália fascista havia ocupado, em 1936,

a Etiópia e, em 1939, invadiu a Albânia demonstrando para o

mundo, de forma clara, o aspecto expansionista dos

governos fascistas. Em agosto de 1939, Alemanha e União

Soviética assinaram um pacto de não agressão mútua.

Ambos tinham interesses no território polonês. Um mês

depois, a Alemanha invade a Polônia e começa o conflito

com Inglaterra e França declarando guerra à Alemanha.

Consulte o seu Material

Didático (deste 2.º bimestre),

na parte que trata da Primeira

Guerra Mundial, e recupere o

significado e as principais

diretrizes do Tratado de

Versalhes (1919).

A Tchecoslováquia era um país que havia sido criado pelo Tratado de Versalhes, no fim da

Primeira Guerra, a partir do desmantelamento do Império Austro-húngaro. Após a invasão dos

Sudetos (como vimos acima), os alemães prepararam a Conferência de Munique, em 1938, para

“justificar” e garantir a posse dos territórios ocupados. Além de Hitler e Mussolini, participaram dessa

conferência os primeiros-ministros da Inglaterra (Neville Chamberlain) e França (Édouard Daladier).

Ao final da conferência, assinaram acordo considerando as ações dos governos fascistas como

razoáveis. Pouco tempo depois, começava a Segunda Guerra Mundial.

Reflita com os seus(suas) colegas (em dupla ou em grupo) sobre como evitar uma guerra.

O que pode (ou deve) ser feito para que um conflito armado não aconteça?
Registre no seu caderno os resultados dessa reflexão.

A Alemanha era, do lado do Eixo, o país mais

bem preparado para o conflito e centralizava as

mobilizações de guerra.

Logo, surgiram dois blocos:

➢ Eixo: Alemanha, Itália e Japão (com seus parceiros).

➢ Aliados: Inglaterra e França (posteriormente, União

Soviética, Estados Unidos e outros)

Assim, os conflitos se desenrolaram em escala

global.
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A Segunda Guerra Mundial se mostrou um conflito marcado pelo dinamismo e pelas

novas tecnologias em armamento: tanques e armas mais destruidoras, forças aéreas mais

bem estruturadas e armadas e sobretudo, a bomba atômica.

As fases da guerra, dessa forma, podem ser caracterizadas assim:

➢ Primeira Fase (1939-1942): ofensiva do Eixo, sobretudo da Alemanha com sua blitzkrieg

(“guerra relâmpago”), ocupando rapidamente o centro da Europa, incluindo a França

(tentaram invadir as ilhas britânicas), e chegando ao leste europeu, conseguindo ocupar

parte do território soviético. Nesse período, os japoneses atacaram a base naval

estadunidense de Pearl Harbour, no Havaí, fato que determinou a entrada dos EUA no

conflito.

➢ Segunda Fase (1943-1945): contraofensiva dos Aliados a partir de três frentes: a) pelo

norte da França, com forças britânicas e estadunidenses (nesse contexto acontece o

chamado “dia D”, o desembarque das tropas aliadas no norte da França); b) norte da

África e sul da Itália (foi nessa frente que a Força Expedicionária Brasileira – FEB –

participou junto às forças estadunidenses); e c) leste europeu, com o avanço maciço dos

soviéticos.

Dessa forma, os Aliados cercaram e derrotaram as forças do Eixo, com soviéticos (os

primeiros a chegar) britânicos e estadunidenses alcançando Berlim e conseguindo a

rendição dos alemães, em maio de 1945.

A Segunda Guerra Mundial matou cerca de 17 milhões de combatentes e 22 milhões de

civis. No Japão, o mundo assistiria a um horripilante fato: o lançamento, pelos Estados Unidos,

de duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki (respectivamente, foto à

esquerda e à direita da imagem ao lado). Morreram cerca de 200 mil pessoas nas duas cidades.

A tecnologia que produzia energia a partir da fissão do núcleo do átomo (tecnologia

nuclear) era ainda pouco explorada. Através do QR Code acima, no Material Didático Carioca de

Ciências do 2.º bimestre (“Raios-X: Riscos e Benefícios”), você encontrará mais informações

sobre o tema.P
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O Brasil na Segunda Guerra Mundial
No período da Segunda Guerra, o Brasil vivenciava o Estado Novo (1937-1945) sob a

presidência de Getúlio Vargas que fazia um governo autoritário (como estudamos no 1.º
bimestre). Após a Alemanha afundar navios mercantes brasileiros e com a pressão dos EUA (que
haviam sofrido o ataque em Pearl Harbour e queriam implantar uma base no nordeste do Brasil),
o governo varguista declarou guerra ao Eixo (1942).

Foi organizada a Força Expedicionária Brasileira (FEB) que
participou, com cerca de 25 mil combatentes, do conflito a partir de
1944, tendo realizado destacada campanha na Itália (tomada de Monte
Castelo). Pouco menos de 500 brasileiros morreram no conflito.

Quando a FEB se preparava para o conflito, dizia-se na
imprensa brasileira que era mais fácil uma “cobra fumar” do que o Brasil
ir à guerra. Com ironia, as autoridades militares brasileiras elaboraram
um símbolo (ao lado) da FEB, que sintetizasse essa história e desse um
recado aos descrentes da participação brasileira no conflito.
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Responda às questões a seguir.

1) Quais os principais motivos do início da Segunda Guerra?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) Quais eram os grupos perseguidos pelos fascistas nas décadas de 1920, 1930 e 1940?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3) O que acontecia com os indivíduos desses grupos?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

“O desfecho chegou de repente. A porta [do trem] foi

aberta com fragor (...). Vimos uma plataforma iluminada por

holofotes. Mais longe, uma fila de caminhões. Em seguida,

silêncio. Alguém traduziu: devíamos desembarcar e depositar

a bagagem no chão. (...)

Uma dúzia de SS estavam à parte, com ar indiferente, plantados de pernas abertas, mas

logo meteram-se entre nós e, em voz baixa, com rostos impassíveis, começaram a nos interrogar,

um a um, em mau italiano. Não interrogavam todos; só alguns. – Idade? São ou doente? – e,

conforme a resposta, indicavam duas direções diferentes. (...)

Em dez minutos, todos nós, homens válidos, fomos reunidos num grupo. O que aconteceu

com os demais, mulheres, crianças e velhos, nunca pudemos descobrir, nem na época, nem

depois. Foram, simplesmente, tragados pela noite”.
LEVI, Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 17-18.

O texto acima conta a experiência drástica de Primo Levi, um judeu italiano sobrevivente de

Auschwitz, campo nazista de trabalhos forçados e de extermínio, localizado na Polônia. Como

vimos, eram aniquilados os indivíduos identificados com minorias consideradas “impuras”. Entre

esses, os judeus foram vítimas de extermínio pela “máquina de morte” dos fascistas como política

de Estado, organizada bem antes do início da guerra. O genocídio de judeus é popularmente

conhecido como Holocausto (ou Shoah, em hebraico). O número de mortos ainda é impreciso,

mas acredita-se que entre 6 e 7 milhões de judeus e judias tiveram suas vidas retiradas nesse

processo. A execução em massa dos judeus (a “solução final”) se deu, sobretudo, a partir da

segunda metade da guerra. Era, principalmente, realizada (juntamente com indivíduos de outros

grupos perseguidos) em câmaras de gás (com o produto Zyklon-B).

Tendo o Holocausto como exemplo, pesquise sobre outros grupos (povos, etnias,

culturas etc.) que sofreram (ou sofrem) genocídios em outros tempos e lugares. Escolha um

deles, elabore um breve relato do que aconteceu com este grupo e registre no caderno. Mostre

ou entregue ao(à) Professor(a) na data ao lado Data de entrega: ____/ ____/ ____.

ESPAÇO PES    UISA

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a comunidade internacional se
viu abismada com a destruição causada pelo conflito. Países devastados, economias em
frangalhos e milhões e milhões de mortos (combatentes e civis). Pior: a violência dos
governos fascistas (principalmente a Itália fascista e a Alemanha nazista), comuns ainda
antes do início da guerra (perseguições, prisões, expulsões, guetos e assassinatos), o uso
das bombas atômicas no Japão e as atrocidades ocorridas nos campos de concentração,
trabalhos forçados e de extermínio, trazidas à luz com a libertação dos mesmos parecia
apontar para uma difícil realidade – a vida humana já não valia mais tanto assim.

Dessa forma, surgiu entre vários países, a necessidade de se criar algo para
impedir a repetição dos acontecimentos da Segunda Guerra e evitar conflitos futuros.
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Mesmo antes do fim da Segunda Guerra, alguns países do grupo dos Aliados se

reuniram e discutiam uma forma de criar uma paz de longa duração, após o fim daquele

conflito. Assim, surgiram vários encontros e acordos assinados por várias nações que se

comprometiam com a construção de um mundo calcado na paz e na segurança

internacional: a Declaração do Palácio de St. James (1941), a Carta do Atlântico (1941),

Declaração das Nações Unidas (1942), onde se cunhou o termo “Nações Unidas”, as

Conferências de Moscou e de Teerã (1943) e os Encontros em Dumbarton Oaks e Yalta

(1944 e 1945, respectivamente).

Em junho de 1945, cinquenta países (entre eles o Brasil), se reuniram na

Conferência sobre Organização Internacional, na cidade de São Francisco, nos Estados

Unidos. Nessa conferência, foi criada e assinada a Carta das Nações Unidas, documento

que deu origem à Organização das Nações Unidas (ONU), que só passou a existir

oficialmente em 24 de outubro de 1945 (dia celebrado, até hoje, em várias partes do mundo,

como o Dia das Nações Unidas).

À esquerda, símbolo

da Organização das Nações

Unidas (ONU).

À direita, sua sede na

cidade de Nova York, EUA.
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Em 1948, portanto três anos após a fundação da ONU, ainda impactadas pelas
atrocidades da Segunda Guerra e com a perspectiva de criar mecanismos de manutenção
prolongada da paz, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O referido
documento é um marco na determinação e proteção dos direitos básicos dos seres
humanos.

Portanto, os direitos humanos são aqueles inerentes a todos os humanos,
independente de raça, sexo, etnia, nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outro tipo de
distinção. São alguns direitos humanos: o direito à vida e à liberdade, à liberdade de
expressão e opinião, à educação, dentre outros mais. Esses e outros direitos estão
dispostos e afirmados nos trinta artigos da Declaração, aprovada pela ONU em 1948.

A partir de então, foi construída uma tendência internacional em incorporar as
diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos às legislações nacionais, criando
um ordenamento jurídico internacional baseado nos princípios de paz, respeito,

igualdade e garantia de direitos básicos às pessoas. A nossa atual Constituição (1988)
incluiu esses princípios em seus textos como, por exemplo, em seu artigo 5.º que diz serem
“todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.

Você pode acessar (e baixar), no

site da Organizações das Nações Unidas (ONU)

o texto completo da Declaração Universal dos

Direitos Humanos através do QR Code ao lado.

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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Observe os artigos da Declaração Universal dos Direitos

Humanos abaixo e responda às questões a seguir.

“Art. III Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.

“Art. V Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel,

desumano ou degradante”.

“Art. IX Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado”.

Após analisá-los, você pode identificar, na nossa sociedade, algum desrespeito ou

violação a esses direitos humanos universais citados acima? Quais?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!
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I
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada 
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada
Brasil!

II
Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida”, no teu seio “mais amores”.

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Hino Nacional Brasileiro
Joaquim Osório Duque Estrada 

Cidade maravilhosa
Cheia de encantos mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

Berço do samba e das lindas canções
Que vivem n'alma da gente...
És o altar dos nossos corações
Que cantam alegremente!

Cidade Maravilhosa
Cheia de encantos mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

Jardim florido de amor e saudade,
Terra que a todos seduz...
Que Deus te cubra de felicidade
- Ninho de sonho e de luz.

Cidade Maravilhosa
Cheia de Encantos Mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

CIDADE MARAVILHOSA
Andre Filho




