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Querido(a) estudante da Educação de Jovens e Adultos, 

 

Em função da situação vivenciada pela pandemia no país, iniciamos o nosso ano letivo por meio de 

atividades remotas. Serão muitos os desafios! Mas, você não está sozinha/o! Durante toda a caminhada 

da aprendizagem, contará com a equipe do curso, especialmente com professores que elaborarão 

cadernos de atividades para que você não se distancie das aprendizagens já construídas e, possa 

ampliá-las junto com os seus familiares neste momento de isolamento social.  

Todo mês você deverá comparecer à escola para a retirada do caderno de aprendizagem. Mas, atenção! 

Fique atento para a data de devolução que consta na capa do caderno. 

No caderno, você encontrará atividades das disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês, Matemática, 

Ciências, História e Geografia.  

Os cadernos foram elaborados para que você possam respondê-los com as informações contidas neles. 

Mas, se você tiver acesso a internet, você poderá complementar seus estudos com as indicações de 

pesquisas sugeridas pelos professores nas atividades. 

Para ter sucesso nos seus estudos, é importante que você reserve um tempo na sua rotina diária e 

aproveite para ampliar os seus conhecimentos realizando quantas atividades puder.  

Se tiver alguma dificuldade, compartilhe com a sua família que, com certeza, todos estarão ganhando. 

Além disso, você poderá ampliar os conhecimentos propostos nas atividades: 

 

Pesquisando o conteúdo no Participando do grupo de 
whatsapp da sua turma 

Acessando a página do curso 
https://www.cempmn.com.br/vpm67  

 
   

      Vamos todos juntos e um grande abraço! 

 

 ROTINA DE ESTUDO 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Português Matemática História Geografia História 

Geografia Inglês Ciências Português Matemática 

https://www.cempmn.com.br/vpm67
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ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 01 

 
 
 
 

 

 

O QUE É POTENCIAÇÃO? 

A potenciação é uma operação que surge a 
partir da multiplicação de fatores iguais como 
uma alternativa para simplificar a notação. 
 
A potenciação é uma simplificação da forma 
de expor uma multiplicação de fatores iguais. 
Antes de detalhar a potenciação, vamos nos 
lembrar da adição. Nas séries iniciais, 
aprendemos a somar e logo vemos que 
existem formas de melhor expressar somas, 
como: 

a) 2+2+2+2+2+2+2 

b) 3+3+3+3+3 

c) 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4 

 
No item a, se somarmos o número 2 com ele 
mesmo 7 vezes, obteremos o resultado 14. 
Mas esse resultado poderia ter sido obtido 
mais rapidamente através do cálculo 2 x 7 = 

14.  
 
No item b, a soma do número 3 cinco vezes 
pode ser substituída pela multiplicação de 3 
x 5, pois em ambas obtemos o resultado 15.  
 
No item c, a soma do número 4 dez vezes 
pode ser representada pela multiplicação 
de 4 x 10, que é igual a 40. 
 
Assim como podemos expressar uma soma de 
fatores iguais através do produto desse fator 
pela quantidade de vezes que é repetido, nós 
podemos substituir a multiplicação de termos 
pela potenciação. Vejamos um exemplo: 

3 x 3 = 9 

3 x 3 x 3 = 27 

3 x 3 x 3 x 3 = 81 

Nos três exemplos acima, nós estamos 
multiplicando apenas o número 3. Vejamos 
agora como ficaria a multiplicação repetindo 
o número 3 dez vezes. 

3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 

59.049 
Para simplificar a notação dessas 
multiplicações, nós podemos utilizar a 
potenciação.  

Na potenciação, nós representamos apenas 
uma vez o número que será multiplicado e, 
acima desse número, colocamos a quantidade 
de vezes que ele será repetido. Para os 
exemplos acima, vejamos como ficará a 
representação através da potenciação: 

3 x 3 = 32 

3 x 3 x 3 = 33 

3 x 3 x 3 x 3 = 34 

3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 310 

 
Podemos generalizar a representação de uma 
potência da seguinte forma, 
sejam a e b números racionais, então: 
 

a x a x a x ... x a = ab 
b vezes   

    
Assim como acontece com as demais 
operações, os termos de uma potência 
recebem nomes específicos: 

  

 

 

 

OBJETIVOS: CALCULAR AS POTÊNCIAS DE NÚMEROS REAIS COM EXPOENTES NEGATIVO;APLICAR AS 
PROPRIEDADES DE POTÊNCIAS;RESOLVER EXPRESSÕES COM POTÊNCIAS. 

 



Os termos de uma potenciação são a base, o 
expoente e a potência 
 
A leitura de uma potência também ocorre de 
uma forma particular.  
 
O exemplo acima é lido como “três elevado 
a dois”, “três elevado à segunda 
potência” ou, mais popularmente, “três ao 
quadrado” ou “três elevado ao quadrado”.  
 
Quando se trata do expoente três, também há 
uma variação específica. A potência pode ser 
lida como “elevado ao cubo”.  
 
Apenas os expoentes dois e três possuem 
essas variações, a leitura do restante dos 
expoentes segue uma mesma ideia.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em geral, quando nos deparamos com uma 
potência, precisamos repetir o produto da 
base quantas vezes indicar o expoente. Mas 
três regras são facilmente vistas: 

1. Quando a base for zero, o resultado da 
potência será zero. 

0n = 0 
2. Quando o expoente for um, o resultado 

da potência será exatamente o valor da 
base. 

a1 = a 
3. Quando o expoente for zero, o resultado 

da potência será sempre um. 
a0 = 1 
 
 
 

Propriedades da potenciação 
 
A potenciação possui oito propriedades imp
ortantes, com as quais é possível resolver 
quase todos os problemas envolvendo essa 
operação: 
 
1 – Expoente zero 
 
Sempre que o expoente de uma potência for 
zero, independentemente do valor de sua 
base, o resultado dessa potência será igual a 
1. Em outras palavras, sendo a pertencente 
ao conjunto dos números reais, com a ≠ 0: 
 

a0 = 1 
 

2 – Expoente unitário 
 
Sempre que o expoente de uma potência for 
1, independentemente do valor de sua base, 
o resultado dessa potência sempre será igual 
ao valor da base. Em outras palavras, 
sendo a pertencente ao conjunto dos 
números reais, com a ≠ 0: 
 

a1 = a 
 

3 – Produto de potências de mesma base 
 
O resultado de um produto entre 
duas potências de bases iguais será uma 
terceira potência, na qual a base será igual às 
bases das potências que foram multiplicadas, 
e o expoente será igual à soma 
dos expoentes dessas potências. 
 
Matematicamente, se a for pertencente ao 
conjunto dos números reais, 
e m e n pertencentes ao conjunto 
dos números naturais, com a ≠ 0, teremos: 
 

an∙am = an + m 

 
Para verificar isso, observe o exemplo: 

a4·a2 = a·a·a·a·a·a = a6 = a4 + 2 

 
4 – Divisão de potências de mesma base 
 
Na divisão de potências de mesma base, 
mantemos a base no resultado, e 
seu expoente será a diferença entre os 
expoentes das potências que estão sendo 
divididas. 
 

Veja os exemplos a seguir: 
 

24 = “dois elevado a quatro” ou 
“dois elevado à quarta potência” 

25 = “dois elevado a cinco” ou 
“dois elevado à quinta potência” 

26 = “dois elevado a seis” ou 
“dois elevado à sexta potência” 

27 = “dois elevado a sete” ou 
“dois elevado à sétima potência” 

28 = “dois elevado a oito” ou 

“dois elevado à oitava potência” 

29 = “dois elevado a nove” ou 

“dois elevado à nona potência” 

2n = “dois elevado a n” ou “dois 

elevado à enésima potência” 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-naturais.htm


Assim, traduzindo matematicamente, se a for 
pertencente ao conjunto dos números 
reais, m e n pertencentes ao conjunto dos 
números naturais, com a ≠ 0, teremos: 
 

an:am = an – m 

 
Para verificar isso, observe o exemplo: 

a9:a7 = a9 – 7 = a2 

 
Isso acontece porque: 

a7:a9 = a7 = aaaaaaaaa = aa = a2 
a9     aaaaaaa       

 
5 – Potência de potência 
 
Isso ocorre quando a base de uma potência é 
outra potência. Nesse caso, multiplicamos os 
expoentes e conservamos a base. 
 
Assim, se a for pertencente ao conjunto dos 
números reais e diferente de 
zero, m e n pertencentes ao conjunto dos 
números naturais, teremos: 
 

(an)m = an·m 

 
6 – Potência cuja base é uma divisão ou um 
produto. 
 
Nesse caso, cada um dos fatores deverá ser 
elevado separadamente 
ao expoente da potência.  
 
Dessa forma, se a e b forem pertencentes ao 
conjunto dos números reais e diferentes de 
zero, e m pertencente ao conjunto dos 
números naturais, teremos: 
 

(a·b)n = an·bn 

 

Se a base for uma divisão, teremos: 

(a:b)n = an:bn 

Esse último caso também pode ser expresso 
na forma de fração. 

7 – Expoentes negativos 
 
Quando um expoente é negativo, seu sinal 
poderá ser invertido desde que, para isso, a 
base da potência também seja invertida. 
Assim, caso a pertença aos números reais, 
e n seja pertencente aos números naturais e 
diferente de zero, teremos: 

 

 
 

8 – Potências com expoente racional 
 
Caso uma potência apresente base a e 
expoente m/n, ela poderá ser reescrita como 
a raiz enésima de a elevado a m. Assim, 
matematicamente, teremos: 
 

 
 

 

 
 
 

1. SE a = - 2 e c = 5, ENTÃO ac É IGUAL A: 

 

a) 10 

b) – 10 

c) 32 

d) – 32 

 
 

2. DETERMINE AS POTENCIAÇÕES: 

 

a) 72 = 

b) 43 = 

c) 25 = 

d) (- 9 )2 = 

e) (- 15)1 = 

f) (- 10)5 = 

g) (-  5 )3 = 

h) 90  = 

i) – 24 = 

j) – (+ 2)6 = 

 
3. APLIQUE AS PROPRIEDADES DA 

POTENCIAÇÃO: 

 

a) [ ( - 4 )2]3 = 

b) (- 5 )6 : (- 5 )4 = 

c) ( 2 . 3 )2 = 

d) (+ 3 )7 . (+ 3)2 = 

e) [ ( - 2) . (+ 5 )]3= 

f) (+ 5 ) . (+ 5) . (+5)2= 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/propriedades-das-potencias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/propriedades-das-potencias.htm


4. CALCULE O VALOR DAS EXPRESSÕES COM POTÊNCIAS: 

 

a) (- 3)3. (- 2)2 + (- 3) + 50 = 

b) ( - 1)3 + 3 + (+ 2 ) . (+ 5 ) = 

c) 14 - [ (- 1)3. ( - 2)2 + ( - 35 ) : (+ 5)]= 

d)  53 - [ 10 + ( 7 – 8)2]2 – 4 + 23 = 
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Potenciação de Números Reais 

Utilizamos a potenciação para representar 
uma multiplicação de fatores iguais. Por 
Exemplo: 4*4*4 = 64 , utilizando a 
potenciação podemos escrever a expressão 
4*4*4, da seguinte forma 4³. 
A seguir mostraremos definições de 
potenciação e regras básicas. 
 
Número inteiro no expoente. 

 
 
 

Propriedades da potenciação 
 
Multiplicação de potências de mesma base: 
“conservar a base e somar os expoentes”. 
 

 
 
Divisão de potências de mesma base: 
“conservar a base e subtrair os expoentes”. 
 
 

 
 
 

OBJETIVOS: CALCULAR POTÊNCIAS DE BASE EM Q E DE EXPOENTE EM Z; RESOLVER EXPRESSÕES COM 
POTENCIAS EM Q; 

 



 
 
Potência de potência 
 

 
 
Multiplicação de potências de mesmo 
expoente: “conservar os expoentes e 
multiplicar as bases”. 
 

 
Divisão de potências de mesmo expoente: 
“conservar os expoentes e dividir as 
bases”. 
 

 

 
 

1. CALCULE AS POTÊNCIAS DE EXPOENTES NEGATIVOS: 

  

a) 4-2= 

b) 4- 3= 

c) 5-1= 

d) 3- 3= 

e) 10- 2= 

f) 7- 1= 

g) 1- 18= 

h) 2- 5= 

i) (3/7)- 2= 

j) (2/5)- 1= 

k) (1/3)- 2= 

l) (- 2/3)- 3= 

 

2. O VALOR DA EXPRESSÃO  ( -2/3)2 + (- 7/9)0 É IGUAL A: 

 

a) 1/14  e 1/49 

b) 1/49 e 1/14 

c) 1/49 e – 1/49 

d) 1/49 e 1/49 

 

3. CALCULANDO A EXPRESSÃO  [(- 1) . ( - 2 – 1/4)]2 É IGUAL A : 

 

a) 9/4 

b) – 9/4 

c) 81/16 

d) 9/16 
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Fração e Porcentagem 

As frações são utilizadas para representar 
partes de um todo, de alguma coisa. A origem 
das frações está relacionada à necessidade de 
se representar, numericamente, valores não 
inteiros, menores que 1.  
 
Com as frações podemos realizar operações 
de adição, multiplicação, subtração e 
divisão. Toda fração é considerada um 
elemento do conjunto dos números racionais, 
que é representado pela letra Q. 
 
A palavra porcentagem apresenta ligações 
estreitas com a ideia de fração, uma vez que 
significa partes de 100. Ora, se é parte de um 
todo então é uma fração. Vamos 
compreender melhor a relação entre 
porcentagem e as frações. 
 
Definição de porcentagem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como a porcentagem pode ser escrita na 
forma de fração, podemos realizar 
facilmente cálculos que envolvam essas 
ideias.  
 
Veremos alguns exemplos de como isso pode 
ser feito. 
 
Exemplo 1.  
 
Sabe-se que 55% dos estudantes de uma sala 
são do sexo feminino. Como na classe há 40 
estudantes, quantas meninas há nessa sala? 
 
Solução: Vamos fazer uma interpretação 
simples do problema. Foi dito que: 
 
55% dos alunos são do sexo feminino. Ou seja: 
Número de meninas = 55% de 40. 
 
Nesse tipo de problema, a palavra “de” 
representa a operação de multiplicação. 
 
Assim, teremos: 
 
55% de 40=55% ∙40 
 
Dessa forma não é possível realizar o cálculo. 
Devemos, então, escrever a porcentagem na 
forma de fração. 
 

 

Assim, podemos afirmar que nessa sala há 22 
alunos do sexo feminino. 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: IDENTIFICAR FRAÇÕES CENTÉSIMAS E TAXAS PERCENTUAIS; CALCULAR 

PORCENTAGENS EM SITUAÇÕES – PROBLEMAS DA VIDA PRÁTICA 

 

a) 130800 

 

 

 

 

 

Se x é um número real, então x% 
representa a fração x/100. 
 
Isso significa que: 

 

 



 
Exemplo 2. Calcule: 
 
a) 36% de 125 
 
Solução: 

 
 
b) 42% de 80 
Solução: 

 
 
c) 70% de 200 
 
Solução: 

 
 
d) 99% de 52 
 
Solução: 

 
Para facilitar os cálculos, as frações que 
representam a porcentagem podem ser 
simplificadas.  

Veja: 

 

Além disso, podemos escrever a 
porcentagem na forma decimal, também a 
fim de facilitar os cálculos na resolução de 
problemas. 

 

 
 
 
 

 

Porcentagem 

Porcentagem envolve diversas situações com 
que nos deparamos frequentemente em nosso 
cotidiano, por exemplo em indicadores 
econômicos, resultados de pesquisas ou 
promoções.  
 
Entendemos porcentagem como 
sendo a razão entre um número qualquer e 
100, sendo representada pelo símbolo %.  
 
Utilizamos a ideia de porcentagem para 
representar partes de algo inteiro. 
 
Representações da porcentagem 

A porcentagem é uma razão centesimal, ou 
seja, de base 100. 
 
Sabemos que a porcentagem é uma razão, 
logo, pode ser representada por 
uma fração, que, por sua vez, pode ser 
escrita na forma decimal.  
 
De modo geral, se temos um número 
acompanhado pelo símbolo %, basta dividi-
lo  por 100, ou seja: 
 

 

Veja os exemplos seguintes que mostram 
as diferentes representações de 
porcentagens.  
 
Lembre-se, para “transformar” a 
porcentagem em fração, basta dividir o 
número que acompanha o símbolo % por 100 
e simplificar a fração; para “transformar” a 
fração em forma decimal, basta realizar a 
divisão. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/razao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/fracao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/simplificacao-fracao.htm


• Exemplo 

 

Perceba que quando escrevemos a 
porcentagem 100% é o mesmo que considerar 
um inteiro, ou seja, quando 
consideramos 100% de algo, estamos 
levando em conta o total daquilo.  
 
No caso de 210%, estamos considerando mais 
que um inteiro, isto é, consideramos 2,1 
vezes o total. 
 
Para fazer o caminho de volta, ou seja, dado 
uma fração ou um número decimal para ser 
escrito na forma percentual, 
basta multiplicar o número em questão por 
100.  
 
Veja: 

 

 
Como calcular a porcentagem? 
 
Para realizar o cálculo da porcentagem de um 
valor, basta multiplicar esse valor pela 
porcentagem em sua forma decimal ou 
fracionária. 
 
Exemplo 
 
Calcule 50% de 600. 
 
Sabemos que 50% = 0,5, assim, basta fazer a 
substituição e multiplicar os valores. Veja: 

0,5 . 600 
300 

Podendo também substituir os 50% na forma 
fracionária, ficando: 

 

Logo, 50% de 600 = 300. Veja que 50% 
representam a metade do total que é 600. 

 

 

1. ESCREVA AS RAZÕES NA FORMA DA TAXA 

PERCENTUAL: 

 

a) 1/100 = 

b) 9/100 = 

c) 35/100 = 

d) 100/100 = 

e) 143/100 = 

f) 387/100 = 

 

2. REPRESENTE NA FORMA DE RAZÕES 

CENTESIMAIS: 

 

a) 3% = 

b) 8% = 

c) 34% = 

d) 52% = 

e) 89% = 

f) 130% = 

 

3. CALCULE AS PORCENTAGENS: 

 

a) 20% de R$ 4.000,00 

b) 5%   de R$    600.00 

c) 32% de R$ 1.200,00 

d) 18% de R$    500,00 

e) 1%   de  3000 

f) 35% de 42000 

g) 10% de   1000 

h) 3,2% de  6000 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplicacao-numeros-inteiros.htm
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1. RESOLVA OS PROBLEMAS QUE SE SEGUEM:  

 

a) Numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes.Calcule o número de rapazes. 

 

 

 

 

 

b) Por quanto deverei vender um objeto que me custou R$ 720,00 para lucrtar 30%. 

       

 

 

            

c) José comprou uma bicicleta por R$ 500,00.Vendeu com um lucro de 15%.Quanto José ganhou 

na venda da bicicleta? 

 

 

 

 

 

 

d) Meu irmão ganhava R$ 320,00. Seu patrão lhe deu um aumento de 42%.Quanto ganha 

atualmente? 

            

 

 

 

e) Em uma sala de 40 alunos, foi realizado exames sobre Covid19, a qual apontou 30 alunos que 

apresentaram sintomas da doença.Qual é a porcentagem de alunos contaminados ? 

 

 

 

 

OBJETIVO: RESOLVER PROBLEMAS DE PORCENTAGEM EM SITUAÇÕES DA VIDA PRÁTICA. 
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REVOLUÇÃO FRANCESA 

 

Em 1789, acontecia na França a 
revolução que marcaria o fim da Idade 
Moderna e início da Idade 
Contemporânea. A Revolução 
Francesa causou a queda de uma 
monarquia, o enfraquecimento da 
Igreja e o fim da aristocracia. 
Entretanto, essa foi apenas uma 
das revoluções que ocorreram no 
mundo entre os séculos XVIII e XIX, mas 
por que ela é considerada um marco da 
história francesa e mundial? 

Vamos entender, mas para isso, 
primeiro precisamos compreender o 
que não ia bem no reino da França em 
1789 para que a revolução 
acontecesse. Veremos que durante as 

décadas anteriores à Revolução, alguns 
fatores sociais, políticos e econômicos 
serviram de fagulhas para o “espírito 
da Revolução” e foram essenciais para 
culminar nos acontecimentos que 
conhecemos como a “Revolução 
Francesa”. 

As causas da Revolução Francesa 

A Revolução Francesa não aconteceu 
sem aviso na história da França, 
tampouco a forma de pensar 
que norteou os ideais dos 
revolucionários surgiu do dia para a 
noite. Entretanto, nem Luís XVI nem a 
Igreja estavam preparados para o que 

OBJETIVOS: Analisar o processo de ascensão da burguesia através da Revolução 

Francesa; Identificar a consolidação das ideias francesas no mundo Moderno. 
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se iniciou em 1789 e se estendeu até o 
último ano do século XVIII.  

 

Todas essas razões estão ligadas entre 
si, mas vamos entender o que foi cada 
uma. 

O Iluminismo e o Século das Luzes 

O Século das Luzes, como ficou 
conhecido o século XVIII, foi um 
período com grandes mudanças na 
forma como as pessoas por toda a 
Europa lidavam com o conhecimento, e 
foi o momento do despertar de uma das 
correntes de pensamento mais 
importantes da história: O Iluminismo. 

O Iluminismo surgiu no começo do 
século, e teve grande influência sobre 
os intelectuais e a burguesia daquele 
período em toda a Europa. Esse 
movimento defendia valores do 
humanismo e da razão, colocando o 
ser humano e a busca pelo 
conhecimento científico como as 
fontes das quais deveriam emanar todo 
o poder e as decisões da sociedade. No 
pensamento iluminista, não havia 
mais espaço para monarcas com 
poderes absolutos nem para a crença 
religiosa como a fonte para 
justificar estruturas de poder. 

Os ideais iluministas eram 
disseminados facilmente por todo o 
país, com textos circulando por 
gazetas e folhetins. Essa corrente de 
pensamento prosperou entre os 
intelectuais da Europa desde a França, 

com pensadores como Voltaire, Jean-
Jacques Rousseau, e Mostesquieu, até 
a Itália, Alemanha e Inglaterra, onde 
viveu John Locke, o “pai do 
Liberalismo”. Esses nomes são 
conhecidos até hoje como baluartes da 
liberdade e dos direitos individuais dos 
cidadãos.  

A influência da Revolução Americana 

A segunda metade do século XVIII não 
foi marcada apenas pela Revolução 
Francesa, mas por uma série de 
revoltas e revoluções ao redor do 
continente europeu e na América. 
Antes de a revolução na França 
começar em 1789, a mais notável havia 
sido a Revolução de Independência das 
colônias americanas. 

Essa revolução foi apoiada por Luís XVI, 
que enviou tropas francesas para 
ajudar George Washington e 
companhia na empreitada americana 
de se tornar independente da Grã-
Bretanha, o principal rival político e 
econômico da França naquele período. 
A empreitada francesa, apesar de bem 
vista pela população, trouxe um 
prejuízo financeiro e dívida tão 
grandes para a coroa que obrigou Luís 
XVI a fazer sucessivos aumentos de 
impostos ao longo das décadas de 1770 
e 1780, período em que a França já 
passava por uma grande crise 
econômica, que veremos em breve. 

A Revolução Americana foi importante 
também por um motivo simbólico: 
fortalecer no imaginário dos 
franceses os ideais de liberdade e de 
igualdade entre cidadãos, em sintonia 
com o pensamento iluminista da 
época. Porém, esses desejos cada vez 
mais claros do povo francês se 
chocavam com uma barreira poderosa: 
a divisão brutal da sociedade em 
grupos, alguns com muitos privilégios, 
e outro com nenhum. Esses grupos 
eram chamados de Estados. 
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Os três Estados na França 

A França era uma superpotência 
europeia no fim do século XVIII, com 
uma população de aproximadamente 
25 milhões de habitantes e uma das 
monarquias mais vitoriosas do 
continente. Entretanto, existia uma 
desigualdade latente entre nobres, 
membros da Igreja, burgueses e 
camponeses, e essa desigualdade 
existia por meio da existência de três 
ordens hierárquicas distintas, 
conhecidas como Primeiro, Segunda e 
Terceiro Estados. 

 

O Primeiro Estado 

O Primeiro Estado francês 
era composto pelo clero da Igreja 
Católica, que ao longo da Idade Média 
exerceu uma hegemonia religiosa e 
política na França com poderes 
comparáveis aos do rei. Uma figura de 
destaque que representa bem o quão 
forte eram os membros da Igreja é o 
Cardeal de Richelieu, que no início do 
século XVII, como ministro do rei Luis 
XIII, liderou os exércitos da França em 
guerras por todo do continente, como 
a Guerra dos Trinta Anos. 

Mas o clero não contava apenas com o 
poder de influenciar o rei em suas 
decisões, a Igreja também era 
proprietário de mais de 20% das terras 
da França e detinha uma fortuna 
significativa em ouro e outros bens. 

O Segundo Estado  

A nobreza compunha o Segundo 
Estado francês, e era formada pelos 
aristocratas. Esse grupo estava em 
decadência antes de a revolução 
começar, pois vinham de uma tradição 
feudal de vassalagem que estava se 
dissolvendo conforme os camponeses 
se tornavam livres e deixavam as terras 
dos senhores. Essa aristocracia, que 
baseava seu poder em títulos e 
influência por meio de cargos públicos, 

representava algo que a revolução 
queria derrubar: os privilégios. 

 

 

 

 

 

 
 
 

É com essas três frases que o escritor 
francês Emmanuel Joseph Sievès 
(03/05/1748 – 20/06/1836) iniciou seu 
tratado pré-revolucionário sobre o que 
era o Terceiro Estado. Mas você já 
consegue imaginar quais cidadãos 
faziam parte desse grupo? 

O Terceiro Estado era composto pela 
burguesia que estava nascendo na 
França naquele período, pelos 
trabalhadores das cidades e pelos 
camponeses, sendo que esses últimos 
correspondiam a quase 80% do total da 
população francesa. 

Os burgueses estavam em um momento 
de ascensão na França durante o século 
XVIII, com o fim do regime feudal e o 
início da urbanização. Essas pessoas 
eram, em sua maioria, comerciantes e 
empresários, e viviam nos centros 
urbanos franceses como Lyon, 
Bourdeaux, Marselha e Paris. Uma 
outra parcela desse grupo social, 
também muito importante para a 
Revolução, eram os intelectuais, 
acadêmicos, advogados e médicos, 
conhecidos como a ‘baixa burguesia’. 

A burguesia estava se tornando 
economicamente relevante na França 
nos anos pré-revolução, mas não via 
esse mesmo crescimento acontecer 
com o poder político. Antoine Barnave, 
um dos nomes mais importantes da 
Revolução, disse em certo momento 
que “Uma nova distribuição da riqueza 
pressupõe uma nova distribuição do 

O Terceiro Estado 

“O que é o Terceiro Estado? – Tudo. 

O que ele tem sido até agora na política 
da França? – Nada. 

O que ele quer? – Quer ser algo.” 
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poder“. Os burgueses ainda eram sub 
representados na corte, e viam a 
aristocracia como uma inimiga, uma 
vez que esta continuava tendo 
privilégios fiscais e políticos 
garantidos pelo regime, mesmo tendo 
cada vez menos relevância na 
economia. 

Os camponeses, por sua vez, eram as 
pessoas sobre as quais recaiam a maior 
parte dos impostos, as vezes tendo de 
entregar até um décimo de suas 
colheitas. Com o enfraquecimento do 
feudalismo e do regime de servidão, os 
camponeses passaram a trabalhar no 
campo para produzir para si próprios, 
e no século XVIII, o trigo era o produto 
mais importante para a economia 
francesa, e em especial, a principal 
fonte de alimentos para quem vivia no 
interior e nos campos. 

Dá pra imaginar que uma crise na 
produção de trigo seria catastrófica, e 
foi exatamente isso que aconteceu. 

A crise econômica da França 

‘Se não têm pão, que comam 
brioches”. Essa frase é atribuída à 
rainha Maria Antonieta, e embora 
provavelmente nunca tenha sido dita 
de fato, representa bem a situação em 
que a população francesa se 
encontrava em 1789 e a visão que a 
nobreza tinha sobre ela. 

Durante as décadas de 1770 e 1780, a 
França passou por uma grande 
estiagem, o que gerou uma diminuição 
significativa das colheitas de trigo e 
outros cereais, que eram a principal 
fonte de alimento dos camponeses. 
Essa crise, em conjunto com os 
sucessivos aumentos de impostos 
sofridos apenas pelos mais pobres, 
causou um estado de miséria entre 
camponeses e trabalhadores das 
cidades no país. Houve muitas mortes 
por inanição e saqueamentos, além de 
conflitos nas ruas por comida. 

Essa situação obrigou o rei Luís XVI a 
tomar uma atitude para tentar resolver 
a crise dos Franceses. A decisão do rei 
foi convocar a Assembleia dos Estados 
Gerais. Essa Assembleia é considerada 
o ponto sem volta para as mudanças 
que estavam por vir, e se ela não 
tivesse sido convocada, talvez a 
Revolução não ocorresse. Ficou curioso 
para saber o que foi esse grande 
evento? 

Assembleia dos Estados Gerais 

Durante mais de duzentos anos (desde 
1614) os monarcas franceses não se 
utilizaram do seu poder de convocar 
uma assembleia que reunisse os três 
estados para deliberar sobre a política 
e economia da França. Foi Luís XVI 
quem decidiu fazer essa convocação 
em 1789 para reunir e consultar 
representantes dos três estados para 
solucionar a crise. 

A Assembleia foi marcada para ter 
início em 1 de maio, e contava com 
1200 delegados, sendo metade deles 
representantes do Terceiro Estado, 
que era composto por mais de 90% da 
população. Uma das votações mais 
importantes que a Assembleia 
realizaria seria sobre um novo aumento 
de imposto. O Clero e a nobreza 
queriam realizar a votação de forma 
que cada Estado tivesse um voto, para 
que pudessem votar juntos e se manter 
isentos. Já os representantes do 
Terceiro Estado entendiam que suas 
chances de conseguir ou se opor à elite 
aristocrática só seria possível se a 
assembleia seguisse a lógica de cada 
deputado ter um voto. 

A aristocracia venceu, e por dois votos 
a um, foi decidido que o terceiro 
Estado sofreria um aumento de 
impostos, enquanto os demais 
permaneceriam isentos. 
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O juramento do jogo de pela 

Na manhã do dia 20 de junho, com 
mais de um mês e meio de Assembleia 
disputas contínuas entre os grupos 
votantes, os deputados do Terceiro 
Estado tiveram uma surpresa ao 
chegar para a assembleia no palácio de 
Versalhes e encontrar as portas 
trancadas para sua entrada. Os 
deputados então invadiram uma sala 
secundária do palácio, que servia de 
espaço para jogo de pela, e declaram 
que só sairiam dali quando tivessem 
em mãos uma Constituição do Estado 
Francês. Esse evento ficou conhecido 
como o Juramento do jogo de pela, e 
naquele dia, os deputados do 
Terceiro Estado se autodeclararam a 
Assembleia Nacional Constituinte da 
França. 

Luís XVI, aparentemente rendido pelas 
exigências dos representantes do 
terceiro estado, aos quais haviam se 
juntado também alguns membros do 
clero e da nobreza, decidiu por acatar 
a exigência dos deputados. Entretanto, 
ao mesmo tempo em que a assembleia 
acontecia no palácio próximo a Paris, 
o exército da coroa se preparava na 
capital para suprimir a assembleia e os 
representantes. 

A população parisiense, alerta para 
a tentativa de Luís XVI, se rebelou 
contra as forças do rei. Liderados pela 
Milícia de Paris, um grupo composto 
por guardas e membros da burguesia, 
os parisienses invadiram o Hospital dos 
Inválidos de Paris, onde saquearam 
armas e equipamentos de combate e 
partiram para a fortaleza da Bastilha, 
onde se armazenava a pólvora da 
cidade. 

Nesse momento, ocorreu o que se pode 
chamar de o início definitivo da 
Revolução: a queda da Bastilha. 

A queda da Bastilha 

No dia 14 de julho de 1789, a 
população de Paris tomou a prisão da 
Bastilha. Ainda hoje, o dia 14 de julho 
é o principal feriado nacional e motivo 
de comemorações na França.  Mas o 
que era a Bastilha? 

A Bastilha de Saint-Antoine, ou 
simplesmente Bastilha, foi uma 
fortificação que durante quatro 
séculos esteve localizada no centro de 
Paris. A partir do século XV, a Bastilha 
passou a funcionar como uma prisão 
para onde eram enviados tanto 
prisioneiros de guerra quanto 
pessoas acusadas de crimes contra a 
monarquia, como panfletagem e 
publicação de sátiras. 

A fortificação representou, durante 
todo o período em que funcionou como 
uma prisão, o poder absoluto da 
monarquia de prender e torturar 
prisioneiros sem julgamento ou direito 
a defesa. Muitos prisioneiros morriam 
de fome e frio nos calabouços da 
fortificação após serem presos por 
ordens do rei. Apesar de representar 
um símbolo do absolutismo francês, em 
1789 a Bastilha servia mais como um 
depósito de pólvora e armamentos do 
que como uma prisão, e foi por conta 
dessas armas que ela foi tomada e 
saqueada pelos revolucionários. 

A queda da Bastilha foi rápida e a 
fortificação foi incendiada. Houve 
mortos no confronto entre população e 
guardas, entre eles o diretor da prisão, 
que foi decapitado e teve sua cabeça 
exposta em toda a cidade pelos 
revolucionários. 

Nos dias seguintes à tomada da 
bastilha, o rei cede à pressão da 
população francesa e aceita a criação 
de uma Assembleia Constituinte 
Nacional, formada pelos deputados 
presentes na Assembleia dos Estados 
Gerais, que serão responsáveis por 
criar a Constituição da França. O país 
passa então a ser uma monarquia 
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constitucional. Esse documento ficou 
conhecido como a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. 

Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão 

 

A declaração contava com 17 artigos 
que definiam os ‘direitos naturais’ dos 
cidadãos, como a liberdade de 
expressão e de crença religiosa, e 
delimitavam os poderes dos 
governantes e agentes do Estado. O 
primeiro e mais conhecido artigo da 
declaração dizia: 

“Os homens nascem iguais e são livres 
e iguais em direitos. As distinções 
sociais só podem fundar-se na 
utilidade comum”. 
 
A Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão de 1789, diferente das que 
já haviam surgido na Inglaterra e 
Estados Unidos pós-independência, 
descrevia os direitos universais dos 
cidadãos. Não apenas os franceses, e 
não apenas os franceses que viviam 
naquela época, mas todos os cidadãos 
de todos os lugares em todas as 
épocas. 

Nesse momento, alguns grupos de 
representantes do povo começaram a 
se destacar dentro da assembleia, 
sendo dois deles fundamentais para o 
desenrolar da Revolução. Você já 
deve ter ouvido os nomes, mas sabe o 
que cada um deles defendia? 

 

Jacobinos e Girondinos 

 

Os Girondinos eram da alta 
burguesia, composta por empresários 
e comerciantes. Esse grupo queria 
uma reforma com foco no liberalismo 
econômico e no fim das isenções de 
impostos e privilégios dos nobres. 
Eram conhecidos pela moderação nas 
pautas que defendiam, contrários ao 
uso da violência e defensores da 
monarquia constitucional. 

Os Jacobinos, por sua vez, eram a 
baixa burguesia. Esse grupo era 
formado principalmente por 
intelectuais, advogados, trabalhadores 
da justiça e médicos. Os Jacobinos 
eram considerados mais radicais e 
queriam uma revolução mais 
profunda, com reformas econômicas e 
fiscais, mas também políticas, sendo 
que alguns deles defendiam a 
erradicação total da monarquia 
constitucional que se instaurou, para 
criar um regime republicano. 

Girondinos se sentavam à direita na 
Assembleia, e jacobinos à esquerda. 
Essa divisão foi a origem do que 
definimos hoje como esquerda e 
direita. 

A Revolução Francesa contra a Igreja 

Uma das primeiras ações dos 
deputados da assembleia constituinte 
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contra a Igreja Católica foi confiscar e 
nacionalizar as terras do clero, que 
equivaliam a 20% do território francês, 
e a transformar os padres em 
funcionários do Estado Francês, 
submissos às decisões da assembleia e 
com o dever de prestar juramento de 
fidelidade ao rei, à França e à lei. 

Mas os revolucionários não queriam 
apenas combater o poder político e 
econômico da Igreja, e sim erradicar 
qualquer resquício de tradição 
católica do país. Foram realizadas 
mudanças profundas, entre elas a 
substituição do calendário gregoriano 
por um calendário revolucionário em 
que os meses eram definidos com base 
nas estações do ano, e no qual o ano I 
era 1793, ano de nascimento da 
república francesa. Os domingos 
também foram abolidos, por serem 
dias destinados à adoração cristã.  

O fim da monarquia na França 

Entre 1789 e 1791 existiu na França um 
regime de monarquia constitucional, 
no qual o rei permanecia como o 
monarca, mas na prática não tinha 
mais o poder de legislar. Durante esse 
período, a ordem política francesa se 
manteve relativamente estável, até 
que na noite de 20 de junho de 1791, a 
família real francesa realizou uma 
tentativa de fuga da França com a 
ajuda de outros monarcas europeus, 
entre eles o Imperador do Sacro 
Império Romano-Germânico, Leopoldo 
II, irmão de Maria Antonieta. A 
intenção de Luís XVI e seus aliados era 
reunir forças estrangeiras para 
retomar a França dos revolucionários. 

O plano não funcionou e os 
fugitivos foram descobertos durante a 
viagem e enviados novamente para 
Paris. Com o fracasso da tentativa, 
monarcas de toda a Europa, da Prússia 
(atual Alemanha) à Rússia, iniciaram 
ataques às fronteiras francesas, pois 
passaram perceber a revolução como 

uma ameaça para seus próprios países, 
se ela se mostrasse vitoriosa na 
França. Os franceses, por sua vez, 
estavam divididos e seus exércitos 
desgastados. A guerra devastou as 
cidades de fronteira da França, e foi o 
motivo derradeiro para a população de 
Paris decidir por derrubar a 
monarquia, que estava atuando contra 
os interesses franceses na guerra. 

No dia 10 de agosto de 1792, os 
parisienses, liderados por um grupo de 
revolucionários conhecidos como sans-
culottes, tomaram o palácio das 
Tulherias, onde vivia a família real, e 
nesse momento, a monarquia francesa 
acabava de vez, dando lugar à 
república, proclamada no dia 21 de 
setembro. Luís XVI e Maria Antonieta 
foram presos por alta traição. 

A execução de Luís XVI e o regime do 

terror 

A Assembleia Nacional, que era eleita 
por meio de sufrágio censitário, deu lugar 
à Convenção, uma assembleia eleita 
por sufrágio semiuniversal, onde 
qualquer homem poderia votar, 
independentemente de sua renda; 
mulheres, entretanto, não poderiam. 
As reuniões da Convenção foram 
marcadas pelos embates cada vez mais 
acirrados entre girondinos e jacobinos. 
O primeiro desses embates se referia a 
qual deveria ser o destino de Luís XVI 
e sua família. Girondinos defendiam 
que a família real fosse exilada, ao 
passo que os jacobinos entendiam que 
apenas a execução da monarquia 
livraria a França da ameaça de um 
retorno do absolutismo. Estes últimos 

https://www.politize.com.br/reforma-da-previdencia-entenda-os-principais-pontos/
https://www.politize.com.br/voto-universal-e-voto-censitario-qual-a-diferenca/
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venceram, e no dia 21 de janeiro de 
1793, Luís XVI foi executado na 
guilhotina. 

Os conflitos entre jacobinos e 
girondinos não cessaram nesse ponto, 
na verdade eles se intensificaram. Os 
girondinos estavam com medo das 
proporções que a Revolução e que os 
movimentos populares como os sans-
culottes estavam tomando, e pediam o 
fim da Revolução, uma vez que haviam 
alcançado suas reivindicações pela 
liberdade econômica e fim da 
aristocracia; mas os 
jacobinos acreditavam que 
o fortalecimento dos movimentos 
populares era essencial para que uma 
revolução profunda ocorresse. O auge 
desse conflito foi a prisão de boa parte 
dos deputados girondinos, em junho de 
1793. 

Esse golpe de Estado deu início ao 
regime do terror na França, e 
desencadeou uma guerra civil por todo 
o país. Foi instaurado pelos deputados 
jacobinos, nesse momento, um comitê 
de salvação nacional, que se utilizava 
do terrorismo de Estado para conter 
manifestações e insurreições e 
praticar execuções em massa por todo 
o país. Entre trinta e cinquenta mil 
pessoas foram mortas nesse período. 

O Regime do terror, liderado pelo 
jacobino Maximilien de Robespierre, 
não poupou adversários políticos assim 
como não poupou aliados. Robespierre, 
o ‘Incorruptível’, deu continuidade 
a uma agenda de reformas econômicas 
e culturais na França, ora se aliando a 
deputados revolucionários, ora 
a deputados de centro. Seu poder 
dentro da Convenção se deteriorou 
rapidamente e resultou em sua queda. 

Termidor foi o nome dado pelos 
revolucionários aos meses de julho e 
agosto, e em 10 de Termidor do ano II 
da Revolução (que corresponde a 28 de 
julho de 1794, segundo ano do 
calendário revolucionário) foi 

executado na guilhotina Maximilien de 
Robespierre, o principal líder 
jacobino e um dos grandes nomes da 
Revolução e comandante do regime do 
terror. 

No período posterior à queda de 
Robespierre e dos Jacobinos, o 
diretório passou a ser dominado pelos 
girondinos, e durante os cinco anos 
seguintes, os deputados conseguiram 
avançar com pautas de incentivo à 
liberdade econômica e com uma série 
de vitórias militares na Europa, em 
especial na Itália e na Áustria. 

Em 1799 a população francesa volta a 
eleger maioria de jacobinos para a 
Convenção. Essa volta da esquerda 
francesa ao poder causa temor em 
girondinos e burgueses, e em 
conjunto, estes dois grupos apelam 
para um novo golpe de Estado. Mas 
desta vez não para tomar o poder, e 
sim para sede-lo a um novo monarca. E 
não havia ninguém melhor do que o 
astuto comandante militar responsável 
pelas vitórias francesas no exterior: 
Napoleão Bonaparte. 

Em 18 de Brumário do ano VIII (9 de 
novembro de 1799), Napoleão toma o 
poder por meio de um golpe militar e 
se declara cônsul da França. Esse 
golpe tem o apoio da burguesia, que 
enxerga em Napoleão um aliado de 
seus interesses econômicos. Nesse 
momento termina a Revolução 
Francesa. 

A chegada de Napoleão 

Termidor foi o nome dado pelos 
revolucionários aos meses de julho e 
agosto, e em 10 de Termidor do ano II 
da Revolução (que corresponde a 28 de 
Julho de 1794, segundo ano do 
calendário revolucionário) foi 
executado na guilhotina Maximilien de 
Robespierre, o principal líder 
jacobino e um dos grandes nomes da 
Revolução e comandante do regime do 
terror. 
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No período posterior à queda de Robespierre e dos Jacobinos, o diretório passou a 
ser dominado pelos girondinos, e durante os cinco anos seguintes, os deputados 
conseguiram avançar com pautas de incentivo à liberdade econômica e com uma 
série de vitórias militares na Europa, em especial na Itália e na Áustria.  

Em 1799 a população francesa volta a eleger maioria de jacobinos para a Convenção. 
Essa volta da esquerda francesa ao poder causa temor em girondinos e burgueses, e 
em conjunto, estes dois grupos apelam para um novo golpe de Estado. Mas desta 
vez não para tomar o poder, e sim para sede-lo a um novo monarca. E não havia 
ninguém melhor do que o astuto comandante militar responsável pelas vitórias 
francesas no exterior: Napoleão Bonaparte. 

Em 18 de Brumário do ano VIII (9 de novembro de 1799), Napoleão toma o poder 
por meio de um golpe militar e se declara cônsul da França. Esse golpe tem o 
apoio da burguesia, que enxerga em Napoleão um aliado de seus interesses 
econômicos. Nesse momento termina a Revolução Francesa. 

 

Fonte: https://www.politize.com.br/revolucao-francesa/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questão – 01. Em 1789, acontecia na França a revolução que marcaria o fim da 
Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa causou a 
queda de uma monarquia, o enfraquecimento da Igreja e o fim da aristocracia. 
Entretanto, essa foi apenas uma das revoluções que ocorreram no mundo entre os 
séculos XVIII e XIX, mas por que esta revolução é considerada um marco da história 
francesa e mundial? 

https://www.politize.com.br/revolucao-francesa/
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Comente: 
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Questão – 02.           

O Terceiro Estado 

“O que é o Terceiro Estado? – Tudo. 

O que ele tem sido até agora na política da França? – Nada. 

O que ele quer? – Quer ser algo.” 
Com base nas informações acima e nos conhecimentos, comente que era o Terceiro 
Estado. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Questão – 03. Analise a charge abaixo 
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A gravura ressalta o lema “liberdade, igualdade e fraternidade” da Revolução 
Francesa. Sobre este assunto, considere as afirmativas a seguir e marque a opção 
correta. 
 
I. Em linhas gerais, a liberdade preconizada pela Revolução Francesa consistia na de 
mercado, pois a burguesia é que estava livre para explorar os trabalhadores. 
II. Os ideais políticos da Revolução Francesa espalharam-se pela Europa e, também, 

pelas Américas tendo, até, influenciado muitos movimentos em prol da liberdade. 
 
III. Muito embora o lema fraternidade, a Revolução Francesa constituiu a mais 

importante das denominadas revoluções burguesas, pois consolidou as estruturas 
feudais e abriu espaço para o absolutismo. 

 
IV. As ideias iluministas foram essenciais para o desenvolvimento de uma 

mentalidade revolucionária, tanto que em 1789, a Assembleia Constituinte 
aprovou a célebre “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, a qual 
aponta a liberdade individual como um direito inalienável. 

 

A) II, III, IV 
B) II e III 
C) I e IV 
D) I, II e IV 
E) Todas as afirmativas estão corretas 
 
 
 

 

ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 7/8 ANO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ASSUNTO: DIREITOS HUMANOS 

PROFESSORA: MARIO ANGELO BARRETO 

MÊS: ABRIL TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 02 

 
 
Questão – 04. Diante dessa situação, o rei francês tentou dissolver a Assembleia dos  
 
Questão – 01. Os representantes do Terceiro Estado não aceitaram a situação, rebelaram-
se e fundaram a Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de redigir uma 
Constituição para transformar a França em uma monarquia constitucional. 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (Constituição 
do Brasil) 
 
 
 
  

OBJETIVOS: Analisar a importância da Constituição na consolidação de direitos; 

Identificar a natureza política da Carta Magna para um país. 
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Pesquise: 
  

a)    O que é uma Constituição de um Estado? 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
a) Qual a importância de um país ter uma Constituição? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Questão – 02. Comente sobre: 

a) Partido Girondino 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Partido Jacobino 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Questão – 03. Sobre o Golpe 18 de Brumário é possível afirmar: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 6/7 ANO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ASSUNTO: O PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

PROFESSORA: MARIO ANGELO BARRETO 

MÊS: ABRIL TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 

ATIVIDADE 03  
 
 

Independência do Brasil 

 

A independência do Brasil foi declarada 
em 1822 e esse acontecimento está 
diretamente relacionado com eventos 
que foram iniciados em 1808, ano em que 
a família real portuguesa, fugindo das 
tropas francesas que invadiram Portugal, 
mudou-se para o Brasil. 
 
A chegada da família real no 
Brasil ocasionou uma série de mudanças 
que contribuiu para o desenvolvimento 
comercial, econômico e, em última 
instância, possibilitou a independência do 
Brasil. 
 
Com a chegada da família real, o Brasil 
experimentou, em seus grandes 
centros, um grande desenvolvimento 
resultado de uma série de medidas 
implementadas por D. João VI, rei de 
Portugal. Instalado no Rio de Janeiro, o 
rei português autorizou a abertura dos 

portos brasileiros às nações amigas, 
permitiu o comércio entre os brasileiros e 
os ingleses como medidas de destaque no 
âmbito econômico. 
Isso, na prática, significou que o Brasil 

deixava de ser uma colônia e 

transformava-se em parte integrante do 

Reino português, que agora passava a ser 

chamado de Reino Unido de Portugal, 

Brasil e Algarves. Essa medida era 

importante para o Brasil e, segundo as 

historiadoras Lilia Schwarcz e Heloísa 

Starling, a medida tinha como objetivo 

principal evitar que o Brasil seguisse pelo 

caminho da fragmentação revolucionária 

– como havia acontecido na relação entre 

EUA e Inglaterra. 

A Revolução Liberal do Porto eclodiu em 
1820 e foi organizada pela burguesia 
portuguesa inspirada em ideais liberais. 

OBJETIVOS: Compreender o processo de formação do Estado brasileiro; Identificar as 

mudanças ocorridas com a Independência do Brasil. 
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Um dos grandes objetivos dos portugueses 
era o retorno do rei para Portugal. Na 
visão da burguesia portuguesa, Portugal 
deveria ser a sede do Império português. 
 
Outra reivindicação importante dos 
portugueses foi a exigência de 
restabelecimento do monopólio 
comercial sobre o Brasil. Essa exigência 
causou grande insatisfação no Brasil, uma 
vez que demonstrava a intenção dos 
portugueses em permanecer os laços 
coloniais em relação ao Brasil. O rei 
português, pressionado pelos 
acontecimentos em seu país, resolveu 
retornar para Portugal em 26 de abril de 
1821. 
 
Na viagem de D. João VI, cerca de quatro 
mil pessoas retornaram para Portugal. O 
rei português, além disso, levou para 
Portugal uma grande quantidade de ouro 
e diamantes que estavam nos cofres do 
Banco do Brasil. Com o retorno de D. João 
VI, Pedro de Alcântara foi transformado 
em regente do Brasil. 
 
O processo de independência do Brasil 
aconteceu, de fato, durante a regência 
de Pedro de Alcântara no Brasil. As Cortes 
portuguesas (instituição surgida com a 
Revolução do Porto) tomaram algumas 
medidas que foram bastante impopulares 
aqui, como a exigência de transferência 
das principais instituições criadas durante 
o Período Joanino para Portugal, o envio 
de mais tropas para o Rio de Janeiro e a 
exigência de retorno do príncipe regente 
para Portugal. 
 
Essas medidas junto com a intransigência 
dos portugueses, no decorrer das 
negociações com representantes 
brasileiros, e do tratamento 
desrespeitoso em relação ao Brasil 
fizeram com que a resistência dos 
brasileiros com os portugueses 
aumentasse, e reforçou a ideia de 
separação em alguns locais do Brasil, 
como no Rio de Janeiro. A exigência de 
retorno de D. Pedro para Portugal 

resultou em uma reação instantânea no 
Brasil. 

Em dezembro de 1821, chegou à ordem 
exigindo o retorno de D. Pedro para 
Portugal e a reação decorreu da criação 
do Clube da Resistência. Em janeiro de 
1822, durante uma audiência do 
Senado, um documento com mais de 8 mil 
assinaturas foi entregue a D. Pedro. Esse 
documento exigia a permanência do 
príncipe regente no Brasil. 
 
Supostamente motivado por isso, D. 
Pedro disse palavras que entraram para a 
história do país: “Como é para bem de 
todos e felicidade geral da nação, estou 
pronto; diga ao povo que fico”. Os 
historiadores não sabem ao certo se essas 
palavras foram mesmo ditas por D. Pedro. 
De toda forma, esse acontecimento 
marcou o Dia do Fico. Apesar disso, os 
historiadores afirmam que em janeiro de 
1822 ainda não havia um desejo em 
muitos de permanecer o vínculo com 
Portugal. 
 
A sucessão dos acontecimentos nos meses 
seguintes foram responsáveis por incitar o 
Brasil à ruptura com Portugal, uma vez 
que, como mencionado, isso não era certo 
em janeiro de 1822. Ao longo do processo 
de independência, duas pessoas tiveram 
grande influência na tomada de decisões 
de D. Pedro: sua 
esposa, Maria Leopoldina, e José 
Bonifácio de Andrada e Silva. 
 
O rompimento ficou cada vez mais 
evidente com algumas medidas aprovadas 
no Brasil. Em maio de 1822, foi decretado 
o “Cumpra-se”, medida que determinava 
que as leis e as ordens decretadas em 
Portugal só teriam validade no Brasil com 
o aval do príncipe regente. No mês 
seguinte, em junho, foi determinada a 
convocação de eleição para a formação 
de uma Assembleia Constituinte no 
Brasil. 
 
Essas medidas reforçavam a progressiva 
separação entre Brasil e Portugal, uma 
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vez que as ordens de Portugal já não 
teriam validade aqui conforme 
determinava o “Cumpra-se” e, além 
disso, esboçava-se a elaboração de uma 
nova Constituição para o país com a 
convocação de uma Constituinte. 

A relação das Cortes portuguesas com as 
autoridades brasileiras permaneceu 
irreconciliável e prejudicial aos 
interesses dos brasileiros. Em 28 de 
agosto de 1822, ordens de Lisboa 
chegaram ao Brasil com a mensagem que 
o retorno de D. Pedro para Portugal 
deveria ser imediato. Além disso, 
anunciava-se o fim de uma série de 
medidas em vigor no Brasil e tidas pelos 
portugueses como “privilégios” e os 
ministros de D. Pedro eram acusados de 
traição. 

A ordem, lida por Maria Leopoldina, a 
convenceu da necessidade do 
rompimento com Portugal e, em 2 de 
setembro, organizou uma sessão 
extraordinária, assinou uma declaração 
de independência e a enviou para D. 
Pedro que estava em viagem a São Paulo. 
O mensageiro, chamado Paulo Bregaro, 
alcançou a comitiva de D. Pedro, na 
altura de São Paulo, quando estavam 
próximos ao Rio Ipiranga. 
 
Na ocasião, D. Pedro I estava sofrendo de 
problemas intestinais (que não se sabe 
sua origem específica). O príncipe 
regente leu todas as notícias e ratificou a 
ordem de independência com um grito às 
margens do Rio Ipiranga, conforme 
registrado na história oficial. 
Atualmente, os historiadores não têm 
evidência que comprovem o grito do 
Ipiranga. 

O 7 de setembro não encerrou o processo 
de independência do Brasil. Esse processo 
seguiu-se com uma guerra de 
independência e nos meses seguintes 
acontecimentos importantes 
aconteceram, como a Aclamação de D. 
Pedro como imperador do Brasil, no dia 

12 de outubro, e sua coroação que 
aconteceu no dia 1º de dezembro. 
 
Guerra de independência do Brasil 
 
Diferente do que muitos acreditam, a 
independência do Brasil não foi pacífica. 
Com a declaração da independência, uma 
série de regiões no Brasil demonstrou sua 
insatisfação e rebelou-se contra o 
processo de independência. Eram 
movimentos “não adesistas”, isto é, 
movimentos que eclodiram nas províncias 
que não aderiram ao processo de 
independência e que se mantiveram leais 
a Portugal. 
 
Os quatro grandes centros da resistência 
contra a independência do Brasil 
aconteceram nas seguintes 
províncias: Pará, Bahia, Maranhão e Cis
platina (atual Uruguai). Aconteceram 
campanhas militares nessas localidades e 
os combates contra as forças que não 
aderiram à independência estenderam-se 
até 1824. Para saber mais sobre, leia este 
texto: Guerra de Independência do Brasil. 
 
Consequências da independência do 
Brasil 
 
Entre as consequências do processo de 
independência do Brasil, podem ser 
mencionados: 
 

• Surgimento do Brasil enquanto 
nação independente; 

• Construção da nacionalidade 
“brasileira”; 

• Estabelecimento de uma 
monarquia nas Américas (a única 
no continente junto da haitiana e 
mexicana);  

• Endividamento do Brasil por meio 
de um pagamento de 2 milhões de 
libras como indenização aos 
portugueses. 
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Questão – 01. Após a leitura das 
sentenças seguintes, assinale a que 
corretamente trata sobre o Dia do Fico: 
 
A) O Dia do Fico foi o dia em que Dom 
João VI recusou-se a ceder às pressões 
portuguesas para retornar e decidiu ficar 
no Brasil, transferindo a capital do 
império de Lisboa para o Rio de Janeiro. 
B) Dom Pedro I declarou, em 9 de janeiro 
de 1822, o famoso Dia do Fico, que não 
sairia de Portugal em hipótese alguma, ao 
contrário do seu pai, que fugiu para o 
Brasil em 1808. 
C) O Dia do Fico foi um marco para a 
independência do Brasil, pois foi quando 
Dom Pedro I declarou a sua permanência 
na colônia, contrariando ordens vindas 
de Portugal. 
D) Apesar de ter declarado, no Dia do 
Fico, que permaneceria no Brasil, meses 
depois, Dom Pedro I não resistiu à pressão 
da Coroa portuguesa e voltou para 
Europa, em 7 de setembro de 1822. 
 
Questão – 02. Assinale a alternativa que 
aponta um evento em Portugal que 

buscou recolonizar o Brasil entre os anos 
de 1820 e 1822: 
 
A) Revolução do Porto 
B) Revolução Francesa 
C) Restauração portuguesa 
D) Proclamação da república 
 
Questão – 03. A expansão do Império 
napoleônico refletiu diretamente na 
independência do Brasil, pois: 
 

a) Portugal apoiou a Inglaterra e foi 
obrigado a lutar ao seu lado 
contra Bonaparte, deixando as 
colônias abandonadas. 
b) Napoleão Bonaparte invadiu 
Portugal, a Família Real 
portuguesa foi para o Brasil e 
assim, os brasileiros ganharam 
mais vantagens comerciais. 
c) As batalhas napoleônicas 
mudaram o mapa europeu fazendo 
com que Portugal modernizasse 
seu exército e se fortalecesse. 
d) Os franceses invadiram 
Portugal e ajudaram os brasileiros 
a lutar contra Dom João VI. 
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ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 6/7 ANO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ASSUNTO:  

PROFESSORA: MARIO ANGELO BARRETO 

MÊS: ABRIL TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 
 

ATIVIDADE 04 

 

Questão – 01. Na cidade de Madre de Deus existe um bairro batizado com o nome de 
Quitéria. Nas guerras de Independência, uma heroína chamada Maria Quitéria se destacou. 
Pesquise uma breve biografia sobre esta soldada baiana. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OBJETIVOS: Conhecer personagens do povo que contribuiu com as mudanças do 

Brasil; Analisar o papel do indivíduo no processo histórico. 

 

 



 



ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

ASSUNTO: AMÉRICA, RECURSOS NATURAIS  

PROFESSOR: JILSON PEREIRA 

MÊS: ABRIL  TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 01 

 
 
 
 

 

 

 

América - recursos naturais 

O continente americano apresenta 
uma larga extensão territorial no 
sentido norte-sul, ou seja, possui uma 
grande variação em suas latitudes. Ao 
norte, ele é banhado pelo Oceano 
Glacial Ártico e, ao sul, pelo Oceano 
Glacial Antártico. A oeste, o referido 
continente é banhado pelo Oceano 
Pacífico, e a leste, pelo Oceano 
Atlântico. 

As grandes variações de latitude são 
um fator muito importante para a 
composição dos aspectos naturais do 
continente americano, que, por isso, 
apresenta uma grande variabilidade 
tanto em seus tipos climáticos quanto 
em sua vegetação. Além disso, o clima 
é influenciado também em grande 
parte pelas variações de altitude e 
pela maritimidade e continentalidade. 

Nas porções setentrionais, o clima da 
América é o polar, uma vez que parte 
de sua área é recortada pelo círculo 
polar ártico, que indica as zonas da 
Terra que recebem em menor 
intensidade o calor dos raios solares, 
sobretudo no inverno, quando os 
solstícios inviabilizam a iluminação 
natural em várias áreas. 

Em várias áreas na América do Norte 
e na América do Sul, os climas 
temperado e continental 
predominam, com a existência 
também de áreas desérticas e 
semiáridas graças ao bloqueio das 
massas de ar pelas formas de relevo, 
como ocorre no Nordeste brasileiro, 

no Chile e nos desertos dos Estados 
Unidos e México. 

 

 

 

 
 

              Paisagem desértica no Novo 
México 

Na América Central e em boa parte 
da América do Sul, predomina o clima 
tropical, por serem áreas que 
apresentam latitudes entre os 
trópicos. No continente sul-
americano, ainda se registram as 
variações do clima equatorial, com 
elevados índiceS de umidade 
proporcionados pela Floresta 
Amazônica. Na porção oeste de todas 
as Américas, ainda há algumas faixas 
climáticas do tipo mediterrâneo e de 
montanha, típicas de elevadas 
altitudes. 

O relevo do continente americano 
também é bastante diversificado, 
com uma tendência a apresent 
menores latitudes a leste e pontos 
mais elevados a oeste, onde há zonas 
de encontro entre placas tectônicas. 
No norte, o tectonismo proporcionou 
a formação de relevos como as 
Montanhas Rochosas, já no sul, a 
gênese da Cordilheira dos Andes. 

OBJETIVO: Compreender a distribuição dos recursos naturais no continente americano. 

 



Outra consequência é a presença de 
áreas com vulcanismos e terremotos, 
mais notadamente sentidos em zonas 
do Alasca, Haiti, Peru e Chile. Nos 
Estados Unidos, encontra-se um dos 
mais perigosos vulcões do mundo, o de 
Yellowstone. O ponto mais alto das 
Américas é o monte Aconcágua, com 
6.960 metros de altitude, 
consolidando-se como o ponto mais 
alto do mundo em relação ao nível do 
mar fora da Cordilheira do Himalaia. 

 

 
 

 

 
 

Monte Aconcágua na fronteira entre Chile e 
Argentina 

Já a vegetação do continente 
americano costuma acompanhar as 
variações dos tipos climáticos. Nas áreas de 
; clima mais frio, ao norte, desenvolveu-se 
a Taiga; nas áreas mais temperadas, alguns 
tipos de florestas temperadas, mais 
comuns no norte; nas regiões de clima 
subtropical, algumas vegetações como as 
pradarias e algumas formações do pampa 
sul-americano. 

Já nas áreas tropicais, 
encontram-se algumas florestas típicas, 
das quais merece destaque o cerrado • 
brasileiro — uma formação vegetal em 
forma de savanas com áreas bastante 
degradadas pela atuação agrícola. Mas é 
na área equatorial que se encontra a 
principal floresta, a Amazônica, que é 
responsável pela maior biodiversidade do 
continente. Existem ainda outros tipos 
de formações vegetais ao longo das 
Américas, como a Caatinga, no Brasil, e 
alguns tipos de vegetação de altitude nas 
áreas mais elevadas, tanto ao norte 
quanto ao sul. 

 

 

 

 

 

Imagem aérea da Floresta Amazônica 

Outro importante aspecto natural do 
continente americano diz respeito à sua 
hidrografia. O norte e o sul representam 
áreas em que se nota uma abundância de 
bacias hidrográficas, com grande 
potencial tanto para a navegação e 
transporte quanto para a produção de 
energia elétrica. Os principais cursos d'água 
são os rios Mississipi e Missouri, nos Estados 
Unidos; o Amazonas, no lado sul-americano; 
e o Rio da Prata, no Cone Sul. Esse último é 
alimentado por rios brasileiros, como o 
Paraná e seus afluentes. Ao todo, os rios da 
América representam 20% da água doce de 
todo o planeta. 

 

 

 



ATIVIDADE  

“A Amazônia é uma terra de superlativos: É 
a maior floresta tropical do mundo, com 
mais de 40.000 espécies de plantas. Em 
nenhum lugar na Terra se encontram 
tantas aves, peixes de água doce ou 
borboletas diferentes. Esta é a casa de 
uma em cada dez espécies conhecidas 
pela ciência. Entre elas estão a onça! 
pintada, o maior felino das Américas; a 
surucucu, a maior víbora da Terra; a sucuri, 
a cobra mais pesada do mundo; a harpia, a 
maior ave de rapina da América do Sul”. 

1. A localização e a configuração 
vegetal das fitofisionomias do Bioma 
Amazônia permitem classificar sua 
floresta como: 

a) (   )Temperada Decídua 

b) (   ) Equatorial 

c) (   ) Subtropical Úmida 

d) (   ) Ombrófila Densa 

e) (   ) Tropical Aciculifoliada 

2. Sobre a bacia hidrográfica amazônica, 
podemos afirmar que: 

a) (   ) é composta por uma rede de 
drenagem exclusivamente brasileira. 

b) (   ) é a segunda maior bacia 
hidrográfica do mundo, atrás somente da 
bacia Platina. 
c) (   ) possui um baixo potencial 
hidrelétrico e um alto potencial 
hidroviário. 

d) (   ) é abastecida pelas chuvas 
regulares e também pelo regime nival 
oriundo dos Andes. 

e) (   ) o seu rio principal ocupa uma área 
de relevo irregular do tipo planáltico. 

3. A Floresta Amazônica, com toda a sua 
imensidão, não vai estar aí para 
sempre. Foi preciso alcançar toda essa 
taxa de desmatamento de quase 20 
mil quilômetros quadrados ao ano, na 
última década do século XX, para que 
uma pequena parcela de brasileiros 

se desse conta de que o maior 
patrimônio natural do país está sendo 
torrado. 

Um processo econômico que tem 
contribuído na atualidade para acelerar o 
problema ambiental descrito é: 

a) (   ) Expansão do Projeto Grande 
Carajás, com incentivos à chegada de 
novas empresas mineradoras. 

b) (   ) Difusão do cultivo da soja com a 
implantação de monoculturas 
mecanizadas. 

c) (   ) Construção da rodovia 
Transamazônica, com o objetivo de 
interligar a região Norte ao restante do 
país. 

d) (   ) Criação de áreas extrativistas do 
látex das seringueiras para os chamados 
povos da floresta. 

 
e) (   ) Ampliação do polo industrial da 
Zona Franca de Manaus, visando atrair 
empresas nacionais e estrangeiras. 

4. A América Andina é uma subdivisão 
da América do Sul, os países 
integrantes dessa região apresentam 
seus territórios cortados pela 
Cordilheira dos Andes. Todos esses 
países integram a América Andina, 
exceto: 

a) (   ) Paraguai 

b) (   ) Chile 

c) (   ) Bolívia 

d) (   ) Colômbia 

e) (   ) Venezuela 
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América Latina 
 

A expressao “América Latina” é usada 
comumente para se referir a todos os países 
do continente americano com exceção de 
EUA e Canadá. Pórém, não há nenhuma 
"lista" oficial de países "latino-americanos" e 
as diversas fontes de informação divergem 
um pouco quanto aos países que realmente 
fariam parte da América Latina. 

Segundo o senso comum, ou o 
significado mais empregado, os países que 
compõem a "América Latina" seriam os que 
fazem parte da América do Sul, América 
Central e o México. Essa definição é parecida 
com a que é utilizada pela ONU, porém, da 
classificação geralmente utilizada por ela, 
são excluídos o Caribe e o México, embora 
eles possam aparecer em outras definições. 

Por outro lado, algumas fontes definem 
a “América Latina” como o nome que se dá aos 
países dos continentes americanos que foram 
colonizados predominantemente por países 
latinos (denominação dada aos países 
europeus que surgiram após a queda do 
Império Romano do Ocidente e que têm 
como língua majoritária, línguas latinas. Por 
exemplo: Espanha, França, Portugal, 
Romênia, etc.) e onde a língua oficial é 
derivada do latim (neolatina), como o 
espanhol, o português e o francês. 

 

 

 
 
 

 
 
 Segundo esta denifição, não fariam 
parte da América Latina, além dos EUAS e 
Canadá (embora no Canadá as línguas oficiais 
sejam o inglês e o francês e este último seja 
o masi falado), o Suriname e a Guiana, ambos 
colonizados por Inglaterra e Holanda (países 
de origem germânica) e que tem como língua 
oficial o holandês e o inglês, 
respectivamente. Mas estad efinição engloba 
também, alguns países do Caribe e como 
Cuba, Haiti e República Dominicana, que tem 
o espanhol ou o francês como língua oficial. 

A expressão teria sido usada pela 
primeira vez por Napoleão III no século XIX, 
na mesma época em que teria surgido a 
expressão de "Europa latina" para designar 
os países europeus de língua neolatina. 
Outras fontes apontam para Michel 
Chevalier que teria usado o termo em 1836. 

A utilização do termo foi consolidada 
com a criação da CEPAL (Comissão 

OBJETIVO: Identificar os paises Latino Américanos e as atuais divisões econômicas.  

 



Econômica para a América Latina e o Caribe) 
em 1948, pelo Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas (ECOSOC) e a partir daí 
passou a ser largamente utilizado para 
denominar os países latino-americanos, 
embora com algumas divergências. 

A junção de todos os países das 
Américas do Sul e Central em uma 
denominação comum não podem, contudo, 
levar a uma interpretação errônea de que 
todos estes países são iguais. Seja 
cultural, econômica, ou socialmente. 

A América Latina é uma porção do 
continente americano localizada entre o 
Rio Grande (fronteira entre os Estados 
Unidos e o. México) e a Terra do Fogo 
(conjunto de ilhas situado no extremo sul da 
América do Sul). Nessa porção do continente 
americano, vivem cerca de 586 milhões de 
pessoas*. A área total é de 21.060.501 km2, 
o que resulta em uma densidade 
demográfica de 27,8 habitantes por km2. 

Essa regionalização leva em conta a 
história e as características culturais. O 
continente americano fica então dividido 
em América Anglo-saxônica (Estados Unidos 
e Canadá) e América Latina, que recebe 
esse nome porque é composta por países 
que têm como língua oficial idiomas que 
derivam do latim, como português, espanhol 
e francês. Por essa razão, o México também 
está incluído nessa divisão. 

Os países da América Latina possuem 
um passado colonial em comum. A 
colonização de exploração foi a marca do 
passado desses países. A maioria dessas 
atuais nações serviu às suas metrópoles e 
teve suas economias voltadas à exportação, 
o que impediu a constituição de um mercado 
interno consolidado e causou prejuízos que 
permanecem até os dias atuais. Essa 
característica também diferencia 
expressivamente a América Latina da 
América Anglo-saxônica. 

Outra característica histórica que é 
comum aos países da América Latina é a 
concentração de terras nas mãos da elite, 
mesmo após a descolonização. Esse fator é 
um dos responsáveis pelas marcantes 
desigualdades sociais e econômicas 
presentes nesses países. Todavia, apesar de 
muitas semelhanças, esse conjunto de 
países possui diferenças que nos permitem 

agrupá-los em grandes conjuntos regionais: 

• México 

• América Central e Guianas 
A América Central é a região formada por 

dois conjuntos de países: a porção ístmica 
(ligada ao continente) e a porção insular 
(composta por ilhas). 
Suriname e Guiana - países independentes 

- e Guiana Francesa (departamento 
ultramarino francês), embora estejam na 
América do Sul, possuem características 
socioeconômicas mais parecidas com as 
dos países caribenhos (América Central). 
 

• América do Sul: 
América Andina 
É marcada pela presença da 
Cordilheira dos Andes. São chamados 
de andinos os países que compõem 
essa sub-região latino-americana: 
Venezuela, Colômbia, peru, equador 
(Plata, em espanhol), que é formada 
pelos rios Paraná, Paraguai e 
Uruguai. Os países que constituim 
essa sub-região sao: Argentina, 
Paraguai e Uruguai.  
 

O Rio Amazonas é o maior da América Latina. Sua bacia 
compreende Peru, Colômbia, Equador, Venezuela,  
Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil.  

A América Latina está situada na 
zona intertropical, onde predominam os 
climas quentes, com exceção do extremo 
sul (Argentina e Chile) e das áreas 
montanhosas (Andes). 

Sua grande extensão no sentido 
norte-sul, as diferentes latitudes e a 
variação climática conferem à América 
Latina uma enorme diversidade de 
formações vegetais. Destacam-se as 
principais paisagens: Floresta 
Amazônica, Cerrado, Caatinga, Pampa ou 
Estepes e desertos (México, Atacama e 
Patagônia). 

 



Brasil 

É o país mais extenso da América 
Latina e com maior população. O Brasil é o 
único país que tem a língua portuguesa como 
idioma oficial. Faz fronteira com quase 
todos os países da América do Sul, com 
exceção do Chile e do Equador. 

Aspectos físicos da América Latina 

 

 

A Cordilheira dos Andes é uma extensa cadeia montanhosa que 

abrange sete países: Venezuela, Colômbia,  Equador, Peru, Bolívia, 

Chile e Argentina 

Os principais elementos do relevo da 
América Latina são: A Serra Madre Ocidental, 
no planalto mexicano; a Cordilheira 
Montanhosa dos Andes, situada na porção 
oeste da América do Sul; o Planalto das 
Guianas e c Planalto Brasileiro; e as Planície 
do Orinoco, Planície Amazônica e Planície 
Platina, localizadas na porçãc central da 
América do Sul. 

A América Latina é rica em recursos 
hídricos e possui extensas bacias 
hidrográficas, como a Bacia do Orinoco a 
Bacia Amazônica e a Bacia Platina. 

 

ATIVIDADE 

1. O Manufacturing Belt no Nordeste 

americano apresentava, na década de 

50, cerca de 69% da produção 

industrial dos Estados Unidos, baixando 

essa participação, três décadas depois, 

para 48%. Milhões de trabalhadores 

migraram para o Sul e o Oeste que 

despontavam como áreas mais 

dinâmicas. O mesmo Manufacturing 

Belt, orgulho dos americanos, ganhava 

uma nova designação pejorativa - o Rust 

Belt – o "cinturão da ferrugem". 

Assinale a alternativa que melhor se 
relaciona ao texto: 

a) (   ) A sociedade industrial norte-
americana se reestrutura frente as novas 
exigências do mercado mundial. 

b) (   ) A terceirização das atividades 

econômicas no Leste americano tem 

promovido o intervencionismo do Estado, 

para garantir a estabilidade do emprego 

de milhares de americanos. 

c) (   ) Os investimentos das grandes 

transnacionais americanas no exterior 

esvaziaram a produção industrial e 
aumentaram o desemprego. 

d) A redução contínua das taxas de 

natalidade e o crescente aumento da 

imigração tem provocado sucessivas crises 

sociais na classe operária-norte 

americana. 

e) (   )O espaço geoeconômico norte-
americano está se reorganizando com o 
surgimento de novos polos industriais. 
 
 

2. A costa oeste dos Estados Unidos da 
América apresenta: 

a) (   ) polos tecnológicos na região 
conhecida corno Vale do Silício, que 
combina universidades e empresas. 



b) (   ) grande presença de mão-de-obra 
migrante, devido à proximidade com a 
fronteira mexicana. 

c) (   ) maior possibilidade de furacões que 
a costa leste, devido à presença de falhas 
geológicas. 

d) (   ) menor densidade populacional na 
porção sul que no norte, em função das 
temperaturas mais baixas. 

e) (   ) produção de laranja orgânica em 
larga escala, competindo com a produção 
brasileira. 

3. A região do "Sun Belt", nos EUA, tem se 

caracterizado por um acalorado 

crescimento econômico, Grandes obras 

de infraestrutura, instalação de centros 

de desenvolvimento tecnológico e uma 

fantástica expansão do turismo, entre 

outros aspectos. Exemplos de áreas que 

apresentam estas características são: 

a) (   ) São Francisco - indústria da 

informática e centros de pesquisa - e 

Houston - indústria petrolífera, 

biotecnologia e tecnologia de ponta. 

b) (   ) Seatle - indústria aeronáutica a 

informática - a Portland - produção de 

alumínio e indústria bélica. 

c) (   ) Boston - indústria de informática a 

centro aeroespacial - e São Francisco - 

indústria da informática e centros de 

pesquisa. 

d) (   ) Atlanta - indústrias têxteis, químicas 

o de defesa - e Portland - produção de 

alumínio e indústria bélica. 

e) Seatle - indústria aeronáutica e 
informática - e Houston - indústria 
petrolífera, biotecnologia de ponta. 

4. Com uma produção diversificada, 

abrangendo indústrias têxteis, 

siderúrgicas e de equipamentos 

ferroviários, a região do Manufacturing 

Belt, comparada a outras regiões 

industriais dos EUA: 

a) (   ) vem aumentando sua participação 

relativa no total da produção do país, desde 

o pós-guerra. 

b) (   ) é uma região de fortes investimentos 

(hot belt) graças à vertiginosa expansão da 

indústria automobilística nas duas últimas 

décadas. 

c) (   ) perdeu sua posição de comando nas 

decisões econômicas do país, devido ao 

deslocamento significativo de indústrias, 

serviços e rede bancária para o Noroeste. 

d) ( ) apresenta organização 

predominantemente fordista, 

diferenciando-se dos novos centros 

industriais do Sun Belt, pautados pela 

acumulação flexível. 

e) (    ) caracteriza-se por dispersão 

territorial de suas indústrias, grande 

automação e pequena dependência das 

fontes de energia. 

 

5. Os polos mundiais de alta 

tecnologia, chamados tecnopolos, agrupam 

os centros de pesquisa de grandes 

empresas, localizam-se próximos a 

importantes universidades e contam com 

eficientes sistemas de transmissão de 

dados e informações, como é o caso: 

a) (   ) do Vale do Rhur, na Alemanha. 

b) (   ) da região industrial dos 
Grandes Lagos nos E.U.A. 

c) (   ) do Vale do Silício na Califórnia. 

d) da Bacia de Londres, na Inglaterra. 

e) (   ) da região industrial dos Urais, na 
Rússia. 

6. Sobre a economia dos Estados Unidos 
é INCORRETO afirmar: 

a) (   ) As grandes extensões de solos 

férteis, a maior parte do relevo de 

topografia plana e o clima 

temperado favorece a agricultura na 



porção central, que se caracteriza 

pelo emprego maciço da mecanização 

e pela baixa utilização de mão-de-

obra. 

b) (   ) A região das Planícies Centrais 

é dividida em cinturões de cultivo, 

onde a agricultura é altamente 

especializada, com alta 

produtividade. 

c) (   ) A atividade industrial, 

tradicionalmente concentrada na 

região Nordeste e em torno dos 

Grandes Lagos, beneficiou-se da 

riqueza mineral e energética da 

região. 

d) (   ) Atualmente verifica-se uma 

descentralização industrial, em 

direção à Costa Oeste (indústrias de 

alta tecnologia) e à região do Golfo 

(indústria petrolífera). 

e) (   ) Apesar da grande dependência 

de carvão e petróleo e, em menor 

grau, de minerais metálicos, o país 

ainda é responsável pela maior 

produção industrial do mundo. 

7. Um certo carro esporte é desenhado 

na Califórnia, financiado por Tóquio, 

o protótipo criado em Worthing 

(Inglaterra) e a montagem é feita nos 

EUA e MéXico, com componentes 

eletrônicos inventados em Nova 

Jérsei (EUA), fabricados no Japão. 

(...). Já a indústria de confecção 

norte-americana, quando inscreve 

em seus produtos `made in USA', 

esquece de mencionar que eles 

foram produzidos no México, Caribe 

ou Filipinas. 

(Renato Ortiz, Mundialização e Cultura) 

 

O texto ilustra como em certos países 

produz-se tanto um carro esporte caro e 

sofisticado, quanto roupas que nem 

sequer levam uma etiqueta identificando 

o país produtor. De fato, tais roupas 

costumam ser feitas em fábricas — 

chamadas "maquiladoras" — situadas em 

zonas-francas, onde os trabalhadores nem 

sempre têm direitos trabalhistas 

garantidos. 

a) ( ) A produção nessas condições 
indicaria um processo de globalização 
que fortalece os Estados Nacionais e 
diminui as disparidades econômicas 
entre eles pela aproximação entre um 
centro rico e uma periferia pobre. 

b) (   ) garante a soberania dos Estados 

Nacionais por meio da identificação, 

da origem de produção dos bens e 

mercadorias. 

c) (   ) fortalece igualmente os Estados 
Nacionais por meio da circulação de 
bens e capitais e do intercâmbio de 
tecnologia. 

d) ( ) compensa as disparidades 

econômicas pela socialização de novas 

tecnologias e pela circulação 

globalizada da mão-de-obra. 

e) (   ) reafirma as diferenças entre um 
centro rico e uma periferia pobre, 
tanto dentro como fora das fronteiras 
dos Estados Nacionais. 

 

8. O grande continente americano 

abriga países com características 

diversas. A América pode ser dividida 

entre países que adotam o inglês ou 

o espanhol como língua oficial (no 

caso do Canadá, em algumas 

províncias, ainda há o francês como 

língua oficial). Há países 

desenvolvidos, países em 

desenvolvimento e outros com taxas 

altas de miséria, como é o caso do 

Haiti. Há também um país cujo 

sistema político-econômico é 

socialista. Que país é esse? 

 

a) (   ) Honduras. 
b) (   ) Porto Rico. 
c) (   ) Guatemala. 
d) (   ) México. 
e) (   ) Cuba 



9. As Américas foram formadas pela 

colonização europeia, resultado 

da expansão marítimo-comercial 

dos países europeus a partir do 

final do século XV. Sobre esse 

tema é incorreto afirmar que: 

a) ( )ao chegarem, os europeus se 
depararam com grandes 
impérios indígenas, como o 
inca e o asteca. 

b) ( ) os principais grupos que 

colonizaram as Américas 

foram os ingleses, 

portugueses, espanhóis, 

franceses e holandeses. 

c) ( ) os indígenas que habitavam 
esse território foram, em sua 
maioria, massacrados. 

d) ( ) os países europeus e 
asiáticos repartiram o 
continente americano entre 
eles. 

 
10. Sobre a América do Sul, é 

incorreto afirmar que: 

a. (  ) A cordilheira dos Andes é 
resultado do choque de duas 
placas tectônicas. 

b. (  )A porção leste do continente é 
marcada por planaltos de origem 
recente na história geológica do 
planeta. 

c. (  ) As terras centrais apresentam 
planícies e terras baixas, como a 
planície Amazônica. 

d. (  ) A porção oeste do continente 
tem grande instabilidade sísmica. 

e. (  ) A porção leste do continente 
apresenta terrenos muito antigos 
e desgastados pela erosão. 
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América Central 

A América Central é um istmo que une a 
América do Sul e a América do Norte. Ela 
está limitada ao norte pela Península de 
Iucatã, no México e ao sul pela Colômbia, 
limitado a Oeste com o Oceano Pacífico e a 
Leste com o Oceano Atlântico. 

A América Central representa uma área 
montanhosa com uma extensão de 523.000 
km2 sendo uma das regiões com maior 
número de vulcões ativos (o continente está 
assentado na Placa Tectônica Caribeana). 

Existem montanhas ao longo de toda a 
região (a maioria é vulcânica), sendo a mais 
alta o monte Tajumulco, na Guatemala, 
com 4 220 metros de altitude. 

Os rios de maior curso da América Central 
desembocam no Caribe, enquanto os 
menores deságuam no Pacífico. Há três 
grandes lagos: Nicarágua, Manágua e Gatún. 

Além do espanhol, idioma oficial de vários 
países na América Central, outros idiomas 
também são falados, como o inglês em 
Belize, o neerlandês e o papiamento em 
Aruba, o francês no Haiti, além de outros 
numerosos dialetos que são falados na 
América Central. 

A maioria dos habitantes da Guatemala, 
Honduras, Nicarágua, El Salvador e Panamá 
são constituídos de mestiços (mistura de 
índio com branco), sendo reduzido o 
contingente branco. A maior parcela da 
população é católica 

Países da América Central 

Mapa Político da América Central 

A 

América Central é formada por 20 países: 

• Belize 

• Costa Rica 

• El Salvador 

• Guatemala 

• Honduras 

• Nicarágua 

• Panamá 

• Antígua e Barbuda 

• Bahamas 

• Barbados 

• Cuba 

• Dominica 

• República Dominicana 

• Granada 

• Haiti 

• Jamaica 

• Santa Lúcia 

• São Cristóvão e Névis 

• São Vicente e Granadinas 

• Trinidad e Tobago 
 

OBJETIVO: Identificar os paises da america e as atuais divisões econômicas. 
 

 



Além disso, outros países possuem 
territórios na região: Estados Unidos têm 
Porto Rico, Ilha Navassa e Ilhas Virgens dos 
Estados Unidos; a França possui São 
Bartolomeu e São Martinho; a Holanda 
possui Aruba e Antilhas Holandesas; e o 
Reino Unido possui Anguila, Ilhas Cayman, 
Monserrat, Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas 
Turcas e Caicos. 

Colonização e história da América 
Central 

 

Nos primórdios, a América Central era 
povoada por diversos grupos aborígenes, 
sendo o mais importante à civilização 
maia. 

Posteriormente, a colonização terá início 
no século XVI, partir das colônias 
caribenhas de Hispaniola e Cuba. 

A conquista da região foi, porém, empresa 
de Hernán Cortés e outros, enquanto a 
conquista espiritual foi obra de frei 
Bartolomeu de las Casas. 

Durante o período colonial, toda a América 
Central estava incluída na Capitania Geral 
da Guatemala, fazendo, portanto, parte 
do Vice-Reino da Nova Espanha e ficando 
sob jurisdição do vice-rei que governava a 
partir da Cidade do México. 

Com a independência dos países da 
América Central Ístmica da Espanha, em 
1821, a maior parte da área foi anexada 
até 1822 ao Império Mexicano de Augustín 
de Iturbide. 

Ademais, os ingleses estabeleceram-se na 
costa atlântica, com feitorias, para a 
exploração de pau-campeche, 
constituindo a colônia de Belize, apesar 

dos esforços feitos pelos espanhóis para 
recuperar a região. 

Economia da América Central 

1. Indústria 

A fabricação industrial restringe-se ao 
beneficiamento de artigos agrícolas para a 
exportação e a produção de bens de 
consumo e materiais de construção 
destinados ao uso doméstico, enquanto a 
produção de café, algodão e outras fibras 
têxteis, de couros e madeiras estão ligados 
à economia de todos os países. 

Já a indústria de transformação é 
concebida por fábricas de produtos 
alimentícios, bebidas, cigarros, tecidos, 
sapatos, etc. O país mais industrializado 
da região é El Salvador. 

2. Agricultura e pecuária 

Os terrenos das planícies úmidas do lado 
atlântico e o litoral panamenho do 
pacífico têm uma fertilidade superficial, 
sendo as áreas vulcânicas de El Salvador, 
Nicarágua e Guatemala as melhores terras 
agrícolas de toda a região, bem como as 
regiões de florestas dos planaltos da Costa 
Rica. 

Cria-se gado, principalmente em 
Honduras, enquanto nos outros ambientes 
a cinza vulcânica fertilizou a terra 
permitindo a plantação de bananas, cana-
de-açúcar, milho e frutas. 

A agricultura de subsistência é a atividade 
dominante entre as populações centro-
americanas, sendo que os principais 
artigos dessa agricultura são o milho, 
feijão, abóbora, frutas, iúca e batata-
doce. 

No âmbito das exportações, o café 
(cultivado nas terras altas) e a banana 
representam quatro quintos do total das 
receitas obtidas. 

As maiores plantações de banana 
estendem-se pelas planícies tropicais 
tanto do Atlântico quanto do Pacífico. 



Outros produtos, como o fumo e o trigo são 
produzidos em pequenas quantidades, 
enquanto a cana-de-açúcar é cultivada em 
larga escala na região. 

Possui certa importância econômica a 
criação de gado bovino e na vertente 
atlântica, de ovino, nas porções 
setentrionais e centrais, sendo o caprino 
criado em áreas mais elevadas. 

3. Mineração e extrativismo 

Na América Central encontramos grandes 
depósitos de petróleo e gás, assim como 
de prata e ouro. 

Portanto, ainda hoje a região produz ouro 
e prata, bem como zinco, chumbo e alguns 
metais não-ferrosos. 

Por outro lado, metade do território é 
coberta de florestas e possuem extensos e 
variados os recursos extrativos, como 
madeiras (principalmente mogno, cedro 
espanhol e pau-campeche), gomas 
(notadamente o chicle), resinas, taninos e 
produtos medicinais. 

Fauna, flora e clima da 
América Central 

A biodiversidade da América Central é 
riquíssima, pois existem várias florestas 
tropicais com grande quantidade de 
espécies animais e vegetais. 

Assim, a fauna da região é uma 
composição das faunas sul-americana 
(neotropical) e norte-americanas (neo-
ártica). 

Os répteis apresentam uma distribuição 
complexa, que inclui espécies e gêneros 
do norte e do sul, assim como os 
mamíferos, os quais podem contar com 
espécies corriqueiras em todo o território 
americano. 

No que tange a flora, notamos que nas 
extensões montanhosas mais elevadas, 
predomina uma vegetação herbácea 
gigante, enquanto nas zonas mais baixas, 
a floresta subtropical dominará com suas 
formações arbóreas. 

Já nas regiões de transição entre a floresta 
tropical e a subtropical, desenvolvem 
vegetações de ambos os tipos. 

Por outro lado, nos planaltos áridos 
predominam os arbustos esquálidos, 
plantas xerófilas e cactos. As palmáceas 
irão surgir nas áreas localizadas abaixo de 
600 metros. 

Por fim, a vegetação compreende densas 
florestas que já foram desmatadas em 
quase 50% devido à exploração da madeira 
de Lei. 

Do clima, é notável a categorização por 
altitude: 

a “terra quente” (regiões do nível do mar 
até a altitude de 910 m); 

a “terra temperada”, (regiões de 915 m a 
1830 m); 

a “terra fria”, (regiões de até 3050 m). 

Podemos dizer de modo geral que na 
América Central temos o clima tropical 
quente com estação úmida no verão e seca 
no inverno, sendo corriqueiras 
tempestades tropicais alcançarem a 
região. 

 

 

 
 



1. O grande continente americano abriga 
países com características diversas. A 
América pode ser dividida entre países 
que adotam o inglês ou o espanhol 
como língua oficial (no caso do Canadá, 
em algumas províncias, ainda há o 
francês como língua oficial). Há países 
desenvolvidos, países em 
desenvolvimento e outros com taxas 
altas de miséria, como é o caso do 
Haiti. Há também um país cujo sistema 
político-econômico difere dos demais. 
Que país é esse? 

a) (   ) Hondura 

b) (   ) Porto Rico. 

c) (   )Guatemala 

d) (   ) México  

e) (   ) Cuba. 

2. As Américas foram formadas pela 
colonização europeia, resultado da 
expansão marítimo-comercial dos 
países europeus a partir do final do 
século XV. Sobre esse tema é 
incorreto afirmar que: 
a) (  ) ao chegarem, os europeus se 

depararam com grandes impérios 
indígenas, como o inca e o asteca. 

b) (   ) os principais grupos que 
colonizaram as Américas foram os 
ingleses, portugueses, espanhóis, 
franceses e holandeses. 

c) (  ) os indígenas que habitavam esse 
território foram, em sua maioria, 
massacrados. 

d) (    ) no final do século XVIII, o 
território já estava todo repartido  
entre os países europeus  
 

e)  (  ) a superioridade bélica foi a única 
forma de os conquistadores tomarem 
as terras americanas. 
 

3. Estados Unidos e Canadá são países 
de língua ingles que passaram pelo 
processo de colonização de 
povoamento. Essa parte do 
continente americano é chamada 
de: 

a) (   ) América Latina 
b) (   ) América Central 
c) (   ) América do Sul 
d) (   ) América Anglo-Saxônica 
e) (   ) América do Norte. 

 

4. O méxico, oficialmente Estados 
Unidos Mexicanos, é uma república 
constitucional federal. É o quinto 
maios país das Américas em 
extensão. O México, dentro dos 
critérios de regionalização físico e 
socioeconômicos está localizado: 

a) (   ) na Amércia do Sul e na América 
Anglo-Saxônica 

b) (   ) na América Central e na América 
Latina 

c) (   ) na América dp Norte e na América 
Anglo-Saxônica 

d) (   ) na América do Norte e na América 
Latina 

e) (   ) na América Central-Sul.  
 

5. Utilizando os seus conhecimentos e a 

observação do mapa, pode-se dizer 

que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (   ) o clima na América do Norte varia 

unicamente conforme a latitude, ou seja, 

quanto mais ao sul, mais quente. 

b) (   ) o fato de a América do Norte situar-

se em latitudes mais altas do que a 

América do Sul faz com que lá 

predominem climas tropicais e 

subtropicais. 

c) (   ) praticamente todos os tipos de 

clima do planeta podem ser 

observados no continente 

americano. 

d) (   ) o relevo e as correntes marítimas não 

interferem na variação das temperaturas, 



uma vez que a maior parte do continente 

se situa na faixa intertropical. 

na América do Sul predominam os climas 
semiárido e subtropical. 

 
6. Observe o climograma de Brasília, 

cidade que está localizada bem no 

coração do Brasil, em área de clima 

tropical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual das alternativas abaixo explica 

corretamente a informações contida no 

climograma? 

 

a) (   ) possui inverno rigoroso e verões 
quentes 

b) (   ) possui invernos secos e verões 
chuvosos 

c) (   ) possui grandes índices de chuva o 
ano inteiro 

d) (  ) as chuvas concentram-se no 
inverno 

e) (   ) há baixos índices pluviométricos 
o ano inteiro.  
 

7. Como é denominado o clima 

brasileiro que possui temperaturas 

elevadas e escassez de chuvas 

durante o ano, provocando secas 

prolongadas? 

a) (   ) Equatorial semi-úmido. 

b) (   ) Tropical de altitude. 

c) (   ) Subtropical. 

d) (   ) Tropical. 
e) (   ) Semiárido. 

 
 

 
8. Observe o mapa e responda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) A regionalização do mapa se baseia em 
qual critério? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
b) Que porção do continente está indicada 

com cinza claro? 
______________________________________
______________________________________ 
 
c) Que porção do continente está indicada 

com cinza escuro? 
______________________________________
______________________________________ 
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1. Estados Unidos e Canadá são 

países de língua inglesa que 

passaram pelo processo de 

colonização de povoamento. Essa 

parte do continente Americano é 

chamada de: 

a) (   ) América Latina 

b) (  )América Central  

c) (   )América do Sul  

d) (   ) América Anglo-Saxõníca 

e) (  ) América do norte 

2. A parte do continente Americano 
que passou pelo processo de 

colonização de povoamento é 
chamada de: 

a)  (    )  Amér ica  Lat ina.  

b)  (    )  Sudeste  As iát ico.  

c )  (    )  Le s te  Europeu.  

d) (   ) América Anglo-Saxõnica. 

e) (   ) América Caribenha. 

3. O México, oficialmente Estados 

Unidos Mexicanos, é uma 

república constitucional federal.É 

o quinto maior pais das Américas 

em extensão. O México, dentro dos 

critérios de regionalização físicos e 

socioeconômicos está localizado: 

OBJETIVO: Compreender a Importância dos Países da América Central dos seus Aspectos Fisico, 
Humanos e Econômico. 
 

 



a) (   ) na América do Sul e na 
América Anglo-Saxônica. 

b) (   ) na América Central e na 
América Latina. 

c) (   ) na América do Norte e na 
América Anglo-Saxônica. 

d) (   ) na América do Norte e na 
América Latina. 

e) (   ) na América Central e na 
América Latina. 

 

4. Quando chegaram à América, os 
europeus encontraram inúmeros 
povos que ocupavam o continente 
há milhares de anos. Estes povos 
posteriormente foram 
denominados povos pré-
colombianos. Dentre os vários 
povos pré-colombianos, três se 
destacaram por terem, de certa 
forma, encontrado um 
desenvolvimento social bem 
avançado, formando verdadeiros 
Impérios. Estes povos eram: 

a) (   ) os Portugueses, Astecas e 
Jês. 

b) (   ) os Astecas, Maias e Incas. 

c) (   ) os Maias, Astecas e Espanhóis. 

d) (   ) os Astecas, Tupis e Esquimós. 

e) (   ) os Maias, Tupis e 
Xeroquees. 

 

5. O continente americano foi 
colonizado por povos de várias 
nações europeias, dentre eles: 
portugueses, espanhóis, 
franceses, ingleses e holandeses. 
Esses povos passaram a explorar 
toda a América e a impor sua 
cultura de maneira forçada aos 
povos nativos do continente. Essa 
influência cultural oriunda de 
diferentes nacionalidades produziu 
distinções entre os países do 
continente, especialmente no que 
se refere ao idioma. Diante desse 
fator, o continente é regionalizado 
em América Latina e América 
Anglo-Saxônica. Essa distinção 
acontece, pois: 

a) (   ) são considerados países latinos 

todos aqueles que possuem línguas 

derivadas do latim, como por xemplo: 

espanhol, francês e português. Já as 

nações que falam língua de origem 

anglosaxônica, como o inglês, formam 

a América Anglo-Saxõnica. 

b) (   ) os Estados Unidos, antiga colônia 

de exploração, haviam sido 

primeiramente colonizados pelos 

portugueses e espanhóis, estando 

assim inseridos na América Anglo-

Saxôníca. 

c) (   ) a chamada América espanhola 

fala a língua inglesa e francesa, 

inserindo-os na América AngloSaxônica, 

enquanto que o Brasil e Canadá estão 

na América Latina. 

d) (   ) o Brasil, mesmo estando na 
América do Sul, faz parte da América 
Anglo-Saxônica. 
e) (   )A Jamaica, antiga colônia de 
povoamento, havia sido 
primeiramente colonizados pelos 
portugueses e espanhóis, estando 
assim inseridos na América Anglo-
Saxônica. 
 

6. A respeito do processo de 
industrialização que culminou 
com a presença de grandes   
diversificadas plantas fabris em 
países como Brasil. México, Chie 
e Argentina, em que consistia o 
processo conhecido como 
“substituição de importações'? 
Responda:  

a) (   ) O país deixa de comprar 
produtos estrangeiros e investe esse 
capital nas forças armadas. 

b) (   ) Trata-se da produção interna 
de bens que antes eram 
importados de países 
industrializados e desenvolvidos. 

c) (   ) A nação passa a produzir dentro 

de seus domínios os produtos que 

antes eram exportados. 

d) (   ) O país começa a importar 

produtos que antes exportava para as 

potências ricas. 
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A REPRODUÇÃO HUMANA 
 

O Sistema Genital Masculino 
 
O Sistema Genital Masculino é formado por 
varios órgão como mostra o esquema abaixo 
alguns deles: 
 

 
Os testículos- Situados no escroto, são duas 
glândulas produtoras de espermatozóides 
(gametas masculinos). Cada espermatozóide 
possui partes vistas no esquema a seguir:  

 
 
Os testículos produzem também o 
testosterona, o hormonio sexual masculino. 
Na puberdade esse hormônio provoca no 
menino o desenvolvimento de certos 
caracteres como a barba, o tom mais grave 
de voz e pêlos pubianos. 
 

Os epidídimos. São dois órgãos em forma de 
tubo, cada um, localizado a um testículos. Os 
espermatozóides podem ficar armazenados 
nesses tubos de uma a três semanas, até que 
endureçam. De cada epidídimo nasce um 
ducto deferente. 
 
Canal deferentes – São tubos com parede 
muscular onde os espermatozóides passam ao 
sair do epidídimo. 
 
Vesículas seminais – São duas glândulas em 
forma de bolsa. Elas produzem um líquido 
denso que nutre os espermatozóides e 
aumenta sua mobilidade. 
 
Próstata – Glândula produtora de um líquido 
leitoso. Esse líquido é viscoso e neutraliza a 
acidez natural da vagina. Protegendo os 
espermatozóides na relação sexual. 
 
Uretra- tubo que se inicia na bexiga urinária 
e percorre o interir do pênis, alarganddo se 
em seu final. 
 
Pênis – órgão formado principalmente por 
tecido erétil, ou seja, que tem a capacidade 
de se erguer com excitação sexual. Esse 
tecido é preenchido com uma maior 
quantidade de sangue, o que torna o pênis 
ereto e rígido. 
 
Esperma ou sêmen – os espermatozóides e os 
líquidos produzidos pelas vesículas seminais e 
pela próstata formam um conjunto chamado 
esperma ou sêmen. O esperma é ejaculado 
através da uretra durante a ejaculação. Cada 
mililitro de esperma contem 100 milhões de 
espermatozóides. Cada ejaculação normal 
são expelidos de 2 a 4 mililitros de esperma. 

OBJETIVOS: Identificar os principais órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, suas funções e conhecer 
sintomas e tratamento de algumas doenças que podem acometer esse sistema.   

 



 
 
 
CUIDADOS QUE O HOMEM PRECISA TER PARA 
PREVENIR PROBLEMAS NO SISTEMA 
REPRODUTOR 
 
Grande parte dos pacientes atendidos 
com câncer de pênis  chega com o tumor em 
estágio avançado, quando a amputação do 
órgão é quase inevitável. Porém, como esta 
não é uma doença silenciosa e o seu 
desenvolvimento costuma ser lento, a 
amputação poderia ser evitada se o paciente 
procurasse um médico ao notar os primeiros 
sintomas. 

Dr. Stenio Zequi, head do Centro de 
Referência de Tumores Urológicos, explica as 
principais informações que todo homem 
precisa saber sobre a doença.  

Sinais e sintomas que podem indicar a 
doença 

• Mudanças na pele, com área que fica 
mais grossa, alteração da cor, nódulo, 
ferida que sangra ou não cicatriza, 
erupção cutânea vermelha sob o 
prepúcio, pequenas feridas 
escamosas, crescimento de manchas 
marrom-azuladas planas, fluido 
malcheiroso ou sangramento sob o 
prepúcio. 

• Inchaço na cabeça do pênis. 
• Nódulos na virilha (quando o tumor 

alcança os gânglios linfáticos). 

Condições inadequadas de higiene 
 
Uma das causas da doença é a falta de acesso 
adequado à higiene íntima, decorrentes de 
baixas condições socioeconômicas e de 
instrução. Fazer a limpeza diária do pênis 
com água e sabonete é importante para 
evitar o acúmulo de secreções, que podem 
causar a proliferação de bactérias e 
infecções.  

Fimose  
Ao fazer a higiene íntima, é importante expor 
a glande (cabeça do pênis) para fazer a 
limpeza adequada.  A fimose (excesso de pele 
que recobre a cabeça do pênis) não permite 
que a glande seja exposta e, dessa forma, a 
higienização do órgão fica prejudicada. 

HPV e câncer de pênis 

O papilomavírus humano (HPV), transmitido 
por meio de relações sexuais desprotegidas, 
é uma das causas da doença, além de também 
ser responsável por tumores no útero e ânus, 
por exemplo. Antecedentes de doenças 
sexualmente transmissíveis, como 
Aids, também aumentam o risco de câncer de 
pênis. Por isso, é importante utilizar 
preservativo, inclusive durante a prática de 
sexo oral. 

Fumo é fator de risco para a doença 
Fumar é um fator de risco para câncer de 
pênis. Se o fumante for portador do HPV, o 
risco é ainda maior. 

A detecção precoce evita a amputação 
Sempre que possível, são utilizadas técnicas 
que evitam a amputação do pênis, a fim de 
manter a função sexual, a aparência e a 
capacidade de urinar de pé. Porém, se o 
tumor é grande ou se encontra em estágio 
avançado, parte do pênis ou todo ele será 
retirado. Ou seja, com a detecção precoce da 
doença, são menores as possibilidades de 
amputação. 
 
 

 
 
“Novembro Azul é uma campanha que busca 
conscientizar a respeito da necessidade 
da prevenção e diagnóstico do câncer de 
próstata, além da importância de cuidados 
integrais com a saúde do homem. O câncer de 
próstata é um dos cânceres mais comuns no 
mundo e tem prevalência em homens com 
idade acima de 65 anos.” 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.accamargo.org.br/tipos-de-cancer/penis
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/cancer-prostata.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/cancer-prostata.htm


 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
Questão 1 – Com base no texto acima redija um texto para uma campanha de prevenção ao câncer 
de próstata e de pênis (10 linhas no mínimo) 
 
(Comece falando do histórico da doença, da incidência no Brasil, necessidade do conhecimento 
para a prevenção, coloque uma data e liste as ações para conscientizar a população) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
2 – Cite os sintomas que podem indicar um possível problema de câncer no sistema reprodutor 
masculino. Quais cuidados ajudam a prevenir? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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O sistema Reprodutor Feminino 

 

O sistema genital feminino é constituído 

basicamente pelas estruturas mostradas 

neste esquema: 

           
 

Ovários – são duas glândulas produtora dos 

óvulos (gametas feminino). Além dos óvulos, 

os ovários produzem dois hormônios 

femininos: o estrogênio e a progesterona. O 

estrogênio é responsavel pelo 

desenvolvimento de certas características, 

como o desenvolvimento das mamas e o 

surgimento dos pêlos púbicos. A 

progesterona, entre outras funções, 

“prepara” o útero para receber o embrião. 

 

Tubas uterinas (trompas de Falópio) – São 

dois tubos que comunicam o ovário ao útero. 

Útero – órgão  muscular, com cerca de 7cm 

de comprimento por 5 cm de largura. Seu 

interior é revestido pela mucosa uterina. É 

nessa mucosa que o embrião se aloja. 

 

Vagina – canal que liga o útero ao meio 

externo. Tem grande elasticidade, o que 

permite a relação sexual e a abertura 

adequada à passagem do bebê na hora do 

parto normal. 

 

Vulva – conjunto formado por estruturas 

como os maiores e os menores lábios e o 

clitóris. Portanto, os órgãos genitais externo 

constitui a vulva. 

 

Ovulação, fecundação e menstruação 

 

Ovulação – a maturação de óvulos começa, 

em geral por volta dos 11 ou 13 anos de idade. 

Então mais ou menos a cada mês, um óvulo 

de um ovário amadurece e é eliminado na 

superfície de cada ovário. Ao processo de 

liberação de óvulo pelo ovário dá-se o nome 

de ovulação. 

 

Fecundação – numa relação sexual, no 

momento da ejaculação, o esperma é lançado 

no fundo da vagina. Uma vez, no corpo 

feminino, os milhões movem ativamente, 

graças ao batimento do flagelo, após 

atravessar o útero, chegam a tuba uterina. Se 

houver um óvulo no interior de uma das tubas 

uterínas, um dos espermatozóide poderar 

penetrá-lo. A fusão do espermatozóide com o 

óvulo configura fecundação. 

 

Menstruação – no período da ovulação o  

útero se “prepara” para abrigar o embrião 

quee formará caso o óvulo seja fecundado. 

Então a mucosa do útero, que reveste a 

cavidade desse órgão se desenvolve 

“preparando” o local para fixação do 

OBJETIVOS: Identificar os principais órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino, suas funções e conhecer 
sintomas e tratamento de algumas doenças que podem acometer esse sistema.   

 



embrião. Se não houver fecundação, o óvulo 

se degenera, e, alguns dias depois, parte da 

mucosa do útero se desprende desfazendo-

se, assim o “ninho” que havia sido 

“preparado” para abrigar o novo ser. A esse 

material que se desmancha do útero é 

misturada a  certa quantidade de sangue, 

originando o rompimento de vasos 

sanguíneos.. o sangue e os restos da mucosa 

é eliminado através da vagina. Esse fenômeno 

recebe o nome de menstruação e geralmente 

costuma durar de 3 a 5 dias. A primeira 

menstruação é chamada de menarca. 

 

Ciclo menstrual e menopausa – Depois da 

menarca, sucedem-se as menstruações, a 

cada 28 dias. O período entre o início de  uma 

menstruação e início de outra forma o ciclo 

menstrual. A menstruação cessa mais ou 

menos aos 50 anos de idade, na menopausa, 

depois da última ovulação. O período que vai 

da menarca até a menopausa é a idade fértil 

da mulher. Nesse período ela pode gerar 

filhos. 

 

A gravidez 

 

Relações sexuais durante o período fértil 

pode resultar em gravidez. O período 

fértilpodem resultar em gravidez. O período 

fértil compreende o dia provável da ovulação 

mais os quatro dias anteriores a ela e os 

quatro dias posteriores. Se houver 

fecundação o embrião se fixa na parede do 

útero. O embrião é protegido pelo líquido 

aminiótico contido na bolsa aminiótica, que 

permanece até o final da gravidez. 

 

Por volta da oitava semana de gestação o 

embrião já exibe uma forma humana e passa 

a ser chamado de feto: é possível reconhecer 

estruturas como braços, pernas, olhos, nariz 

e boca. No útero, o embrião ou o feto recebe 

do organismo materno o gás oxigênio e os 

alimentos que necessita. Isso ocorre com a 

participação da placenta. Essas substâncias 

passam da mãe para o filho ou filha através 

do cordão umbilical. 

 
 

Em geral, a gravidez dura cerca de 9 meses, 

quando então se realiza o parto. Com o 

nascimento do bebê, a placenta é eliminada 

do organismo materno pelas contrações.  

 

COMO SE FORMAM OS GÊMEOS 

 

Gêmeos idênticos Quando as células 

embrionárias se separam em dois ou mais 

embriões. Estes se desenvolvem como 

gêmeos idênticos ou univitelinos. Portanto 

esses gêmeos se originam de um mesmo 

zigoto e, por isso, são identicos no sexo e na 

aparência fisíca. 

 

Gêmeos não idênticos – Quando a mulher 

libera dois ou mais óvulos, em vez de um só, 

e esses óvulos são fecundados, formam-se 

zigotos diferentes.  Cada zigoto dá orígem a 

um embrião. Esses embriões, por sua vez, se 

desenvolvem como gêmeos não idênticos ou 

bivitelinos, que são deferentes um do outro 

como quaisquer irmãos que nasceram em 

partos distintos. Portanto podem ou não ser 

do mesmo sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analise os esquemas: 

 

 
 

                    
Gêmeos bivitelinos 

 

 

Questão 1 – O que é ovulação? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – De que maneia os espermatozóides se locomovem até chegar a tuba uterina? Lá 

chegando, o que acontece se encontrar um óvulo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – O que é a menstruação? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Qual é a diferença entre período fértil e idade fertil da mulher? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Qual e a duração do período fértil da mulher, em que ela pode gerar filhos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – Como o embrião ou feto respira, se alimenta e elimina seus resíduos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

Questão 7 - Qual é a diferença na formação de gêmeos univitelinos e bivitelinos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São muitos os problemas que podem aparecer no sisttema reprodutor feminino. Atencão! 

 

1. Endometriose - Frequente na idade reprodutiva, é conhecida como a “doença da mulher 
moderna”, por conta do adiamento da maternidade ou pela opção de não engravidar. 
A endometriose é uma doença ginecológica que se caracteriza pela presença do tecido do 
endométrio, camada que reveste o interior do útero, fora de seu lugar habitual. 
É um transtorno ginecológico que causa diversos desconfortos – cólicas menstruais fortes, 
diarreia, dor pélvica crônica, dor nas relações sexuais – e pode levar à infertilidade. 
Algumas mulheres podem não apresentar sintomas, mas em geral sim e os sinais costumam 
ser: cólica menstrual; dor pélvica crônica; dor na relação sexual; sangramento ou dor ao 
urinar; constipação intestinal. 
 
O diagnóstico realizado pelo médico ginecologista leva em consideração os sintomas e 
também são realizados exames como o ultrassom, a ressonância magnética e exame de 
sangue (marcadores tumorais). Porém, neste caso, um diagnóstico definitivo só é possível 
por biopsia. 
 
O tratamento é feito com o uso de anticoncepcionais, cirurgias para a retirada das lesões 
e, para as mulheres que querem ser mães, em geral será preciso submeter-se a tratamentos 
de reprodução assistida, como a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. 
 

 
 
 

2. Mioma uterino - A fibrose uterina (mioma), assim como a endometriose, acomete as 
mulheres em idade fértil. O mioma uterino é um tumor benigno composto por tecido 
uterino e pode permanecer estável por anos e sem causa aparente começar a crescer 
excessivamente e de forma rápida em pouco tempo. 

 

https://www.ism.net.br/saude/o-que-e-importante-saber-sobre-a-endometriose
https://www.ism.net.br/saude/o-que-e-o-mioma-uterino-e-quando-devo-me-preocupar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As causas da sua formação são desconhecidas, porém acometem mais as mulheres negras e 
com obesidade. Pode causar hemorragias com coágulos, cólicas intensas, aumento do 
útero, dor na relação sexual e infertilidade. 
 
A maioria das mulheres (aprox. 75%) não apresentam nenhum sintoma, mas em outros casos 
os sintomas podem acontecer e os mais comuns são: fluxo menstrual intenso, cólicas 
menstruais, anemia, sangramento fora do período menstrual, urgência de urinar, dor abaixo 
do umbigo ou sensação de pressão na região, dor durante a relação sexual. 
 
O diagnóstico se dá exatamente pelos sintomas da paciente e pela ultrassonografia. 
 
Síndrome dos Ovários Policísticos – SOP  
 
Um distúrbio que geralmente se inicia na puberdade ou adolescência, quando os ovários 
apresentam grandes quantidades de folículos iniciais.  
 
Os principais sintomas são: dificuldade para engravidar, diabetes, pelos nos seios, buço e 
queixo. Pele oleosa e acneica, queda de cabelos, obesidade e manchas escuras no pescoço 
e axilas. 

 
A síndrome também possui relação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 
resistência à insulina e obesidade. 
 
Por mais que o problema não seja contagioso, a doença ginecológica pode voltar, pois não 
tem cura, somente é controlada através dos seguintes tratamentos: com o uso de 
medicamentos que variam de acordo com o quadro de sintomas da paciente e suas 
complicações; normalmente, é indicada a utilização de anticoncepcionais hormonais como 
pílulas, pois auxiliam na diminuição do hormônio masculino e controlam o ciclo menstrual; 
manter hábitos de vida saudáveis, fazer exercícios e evitar a obesidade. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osteoporose  

A Osteoporose afeta principalmente mulheres na fase pós-menopausa e se caracteriza pela 
perda acelerada de massa óssea, que ocorre durante o envelhecimento. 
A doença provoca a diminuição da absorção de minerais e de cálcio, tornando os ossos 
porosos e frágeis. 
A prevenção consiste em um estilo de vida saudável, alimentação rica em cálcio e exercícios 
físicos. 
 

Câncer de mama  

 

O câncer de mama, apesar de atingir também os homens, mais comum entre as mulheres. 
Considerado, a segunda maior causa de morte de mulheres no Brasil – atrás somente das 
doenças cardíacas – é também o segundo câncer mais comum. 

 
Não existe uma causa específica conhecida, mas sabe-se que as mulheres que têm caso na 
família, as que menstruaram muito precocemente, que entraram tardiamente na 
menopausa e as que nunca amamentaram, estão mais propensas a desenvolver o câncer de 
mama. 

 
O melhor tratamento ainda é a prevenção: a realização regular do autoexame com 
regularidade e a mamografia periódica. 
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Métodos anticoncepcionas 

 

Camisinha masculina  

 
Também chamada de preservativo é vendida 

em farmácias e supermercados. Trata-se de 

uma espécie de saquinho de borracha que 

deve ser colocada no pênis já ereto, antes da 

relação sexual. O esperma ejaculado fica 

dentro da camisinha impedindo que os 

espermatozóides entrem no corpo da mulher. 

Deve ser retirado e descarta no final da 

relação sexual. 

 

Camisinha feminina.  

 

 
É um tubo de plástico flexível, maior e mais 

largo que o preservativo masculino. Deve ser 

introduzida no canal vaginal, com a 

extremidade fechada ao fundo da cavidade 

da vagina; a extremidade aberta fica do lado 

de fora do órgão genital feminino. 

 

Pílula anticoncepcional.  

 
É o metodo mais comum. Medicamento feito 

com hormônios sintéticos (não naturais). Ela 

impede o amadurecimento dos ovulos e a 

ovulação. É um método quase 100% seguro de 

evitar a gravidez. Durante o primeiro mês de 

uso é conveniente usar tambem a camisinha. 

Pois é possivel que nesse período inicial ainda 

ocorra ovulação. 

 

Diu 

 
 

(Dispositivo IntraUterino). É uma peça de 

plástico coberto de cobre, que é colocada 

OBJETIVOS: Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e 
justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização 
do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). 
 
      

 



pelo médico dentro do útero. Essa peça 

impede que o espermatozóide chegue ao 

útero e o fecunde. 

 

Diafragma.  

 

 
Capinha de borracha para ser colocada na 

parte mais profunda da vagina e tapar a 

entrada do útero, impedindo a passagem dos 

espermatozóides. Deve ser colocado antes da 

relação sexual e retirado cerca de oito horas 

depois.  

 

Tabelinha.  

 

 

 
Método natural que não emprega nenhum 

dispositivo ou medicamento. Consiste em não 

ter relações sexuais no período fértil, ou seja, 

no período mais próximo à ovulação. Portanto 

só pode dar certo em mulheres que tem o 

ciclo menstrual bem regular. 

 

Alem desses, há os métodos 

antticoncepcionais cirúrgicos: a vasectomia, 

(para esterilização do homem) e a 

laqueadura de tubas uterinas, (para 

esterilização da mulher). Observe os 

esquemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1 – Por que a camisinha feminina e a 

masculina não pode ser usada ao mesmo 

tempo? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

2. De que maneira a pílula combinada pode evitar a gravidez? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3 – De que maneira o DIU funciona como método anticoncepcional? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4 – Onde e quando o diafragma deve ser colocado? Quando deve ser retirado? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5 - Por que o método da tabelinha só funciona em mulheres que tem o ciclo menstrual regular? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6 – Qual o nome do grupo de vírus causador da AIDS? Que células do corpo eles atacam? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7 – gonorréia, sífilis, e condiloma genital (HPV) são DSTs. Qual delas é causada por vírus? Qual 

pode ser transmitida pela mãe ao bebê no momento do parto? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Algumas Doenças Sexualmente 
Transmissíveis –DSTs 
 
AIDS (sigla de expressão inglesa que significa: 
sindrome da imunodeficiência adquirida). É 
causada por um grupo de vírus, chamado HIV. 
Eles invadem células do sangue responsáveis 

pelas defesas do organismo e se multiplicam 
dentro dessas células. Quando a Aids se 
manifesta, o organismo da pessoa fica 
debilitado e incapaz de se defender contra 
infecçõs, como pneumonia e meningite. O 
doente pode morrer de uma doença que o 
corpo não consegue combater. 

OBJETIVOS: Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de 
algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. 
        

 



Importante: na convivência social, o portador 
de HIV não há risco de contágio. Portanto, 
abraços, aperto de mão, compartilhamento 
de utensílios domesticos, toalhas, roupas de 
cama, entre outros não constituem vias de 
transmissão. 
 
Transmissão: relações sexuais sem uso de 
preservativos, compartilhamento de 
seringas, transfusão de sangue contaminado, 
amamentação feitas por mães contaminadas.  
 
Gonorrréia. É causada por uma bactéria. O 
homem com gonorréia elimina pus pela 
uretra e sente dor e ardência ao urinar. A 
mulher não costuma apresentar sintomas no 
início; depois pode sentir dor no abdome. É 
preciso procurar logo um médico, avisar o 
parcceiro e suspender relações sexuais por 
um tempo. O tratamento é com antibióticos, 
sob orientação médica. 
 
Sífilis. Causada por bactéria, necessita de 
tratamento médico adequado. Gestantes com 
sífilis também passa a doença para o bebê, 
que pode nascer com deficiências fisicas e/ou 
mentais. Na fase mais grav, a doença causa 
cegueira, paralisia, disturbios mentais e até a 
morte. 
 
Condiloma genital. Também conhecido como 
“crista de galo”, “jacaré de crista” ou 
“verruga genital”, é causada por virus 
transmitido por contato sexual íntimo, 
mesmo sem ocorrência de penetração. 
Surgem lesões que formam verrugas, mais 
comumente nas extremidades do pênis, da 
vagina e do ânus e colo do útero. 
O uso de camisinha proporciona proteção 
contra o condiloma. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
Questão 1- Encaixe na cruzadinha abaixo as palavras que estão em destaque no texto. 
 
“Nos últimos anos os NÚMEROS de casos de DSTs vêm AUMENTANDO gradativamente. Mudanças 
de COMPORTAMENTO dos jovens que iniciam sua VIDA sexual PRECOCEMENTE, as vezes de forma 
PROMÍSCUA e sem INFORMAÇÃO, são alguns fatores que contribuem para o AGRAVAMENTO da 
situação. A PREVENÇÃO pelo uso do PRESERVATIVO ainda continua sendo a melhor forma de evitar 
as DSTs. 
 

                    
 
Questão 2 – O uso do preservativo masculino ("camisinha") tem sido amplamente divulgado e 
estimulado nos dias de hoje. Várias são suas indicações, como: 
 
01 - Evitar doenças como sífilis e gonorreia; 
02- Controle da natalidade; 
04 - Bloqueio da produção de gametas masculinos; 
08 - Prevenção da AIDS. 
16 - Controle da ovulação. 
 
Dê como resposta a soma dos números associados às alternativas CORRETAS: 
 
a) 15 
b) 8 
c) 31 
d) 11. 
 
 



 
 
4) Considere as seguintes moléstias: 
 
I. AIDS 
II. sífilis 
III. gonorreia 
IV. condiloma genital 
 
O uso de camisinha durante as relações sexuais contribui para diminuir a incidência de 
 
A) apenas I, II e III; 
B) apenas I, II e IV; 
C) apenas I, III e IV; 
D) I, II, III e IV; 
 
 
Questão 5 - Em relação à AIDS, julgue as seguintes afirmações em (V) para verdadeiro e (F) para 
falsa 
 
(  ) A doença é causada por um vírus. 
(  ) O contágio se dá principalmente, por transfusões de sangue contaminado, contato sexual com 
portadores e uso em comum de agulhas por viciados em drogas. 
(  ) A convivência com a pessoa doente, em casa, no trabalho, oferece perigo de transmissão de 
doença. 
(  ) A doença atua sobre o sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo. 
 
 
Questão 6 - São doenças sexualmente transmissíveis: 
 
A) Herpes, sífilis, aids, candidíase, cancro. 
B) Aids, sífilis, rubéola, herpes. 
C) Cancro, gripe, aids e sífilis 
D)  Nenhuma das respostas anteriores corresponde a doenças sexualmente transmissíveis. 
 
Questão 7 - A doença que ocasiona formações de verrugas na região genital masculina e feminina 
é: 
 
A) Condiloma genital 
B) Gonorreia 
C) Sífilis 
D)Aids. 
 
 
Questão 8 – Qual o nome do grupo de vírus causador da AIDS? Que células do corpo eles atacam? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Questão 9 – gonorréia, sífilis, e condiloma genital (HPV) são DSTs. Qual delas é causada por 

vírus? Qual pode ser transmitida pela mãe ao bebê no momento do parto? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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O verbo To Be, da língua inglesa, expressa dois significados: ser ou estar. 

Logo, tanto para dizer que eu sou uma professora (I am a teacher), quanto para dizer que eu 
estou na escola (I am at school), deve-se utilizar o verbo “to be”. 
 
O verbo “to be” no presente se conjuga em “am”, “is” e “are”. Segue uma tabela para indicar o 
uso correto do verbo “to be” no presente: 
 

Personal Pronouns (Pronomes pessoais) Verbo “to be” no presente 

I (Eu) am (sou/estou) 

You (Você) are (é /está) 

He(Ele) is (é/está) 

She (Ela) is (é/está) 

It( Ele/ Ela) Animal ou objeto is (é/está) 

We(Nós) are (somos/estamos) 

You( Vocês) are (são/estão) 

They(Eles/Elas) are (são/estão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar os pronomes sujeitos e fazer uso do tempo  presente do verbo To Be na forma 
afirmativa  para descrever rotinas diarias. 

 

 
Examples: 

You are a student. (Você é um aluno). 

He is my eighbor. (Ele é meu vizinho).She is at the supermarket. (Ela está no 

supermercado 

The dog is out side. (O cão está lá fora). 

We are friends. (Nós somos amigas). 

You are my enemies. (Vocês são meus inimigos). 

They are up  stairs. (Eles estão lá em cima). 

 



 

 
 
Substitua a expressão destacada pelo 
pronome correto. 
 

1. The dog is black. 
 

A. It 
B. He 
C. They 
D. We 

 

2. We, you, They, significa: 
 

A. Nós, vocês, eles 
B. Ele, ela, eu 
C. Eu, você, ele 
D. Dele, dela, deles  

 
3. Complete as frases com o verbo BE: 

 
A. Mary and I ________________ good 

friends. 
B. They ____________ here. 
C. you _________ a mechanic. 
D. She  ________ a doctor. 

 
 

4. Complete usando IS ou ARE: 
 

A. Lucy and  Elizabeth  _______ sisters. 
B. He ________ my brother. 
C. It _________ my caty. 
D. you ________ students.  

 

 
     5. Substitua o nome destacado por um 
pronome: 
 

Suzy is a beautiful girl. 
 

A. He 
B. It 
C. They 
D. She 

 
6. Complete a sentença afirmativa: Paul and 
Peter  ___________ teachers. 
 

A. Am 
B. Is 
C. Are 
D. He 

 
7. Escreva o pronome pessoal adequado em 
cada caso: 
 
A) Edward ____________________    C) The 
book_____________________________ 
B) Anne    _____________________    D) 
Frank and Maggie _________________ 
 
8. Complete as frases corretamente: 
a) I _______ at home 
b) She ________ not  at home in the 
morning. 
c) We  ________in the park. 
d) This  _________ my new laptop. 
 
QUAL A OPÇÃO QUE MELHOR COMPLETA A 
FRASE: 
 
9.  The bag ________ blue. 
 

A. am 
 B. are 
 C. is 

 
10. Susan and Juan  ________ married. 
 

A. am 
B. are  
C. is 
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VERB TO BE NEGATIVE FORM 

Forma-se a negativa pondo o not após o 
verbo. 

Exemplos: 

✓ I am not at the club. (Eu não estou no 
clube.) 

✓ We are not French. (Nós não somos 
franceses.) 

Na forma negativa também podemos usar a 
forma contraída. 

Quando o is e are se contraem com 
o not temos isn’t e aren’t. O am não admite 
a contração com o not. 

Exemplos: 

✓ She isn’t hungry. (Ela não está com 
fome). 

✓ You aren’t late. (Você não está 
atrasado.) 
 

OBJETIVO: Conhecer a forma negativa do verbo To Be no tempo presente e diferenciá-la da forma 
afirmativa. 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Choose the correct option:( escolha a opção 
correta:) 

1. I ________ not at home. 

A. Are 
B. Is 
C. Am 
D. Yes 

 
2. Are aplles blue? 
 

A) No, she is not. 

B) Yes, they are. 
C) Yes, it is. 
D) No, they are not. 

 

3. Put the sentence in the negative form. 
(Coloque a frase na forma negativa.) 

THEIR BOOK IS ON THE TABLE. 

A. Their book not is on the table. 
B. Their book is  not  on  the  table. 
C. Their book is on the table not. 
D.  Is their book  on the table?. 

 
4. Number Four -  (Número 4)     
 

– IS IT MEXICAN? 

 
 

A. No, it isn’t. 
B. Yes, it is.  
C. No, it is brazillian. 
D. No, it is japanese. 

 
5. Escolha a resposta! Leia a sentença. 

Circule a resposta correta. 
 
A. I _______________ 12 years old.                  
AM / IS / ARE 
B. My brother _______________ at 
university.           HE’S / IS / ARE 
C. He _______________ good at swimming.             
NOT / ’S NOT / NOTE 
D. I _______________ short.                     IS 
/ ’M / ’S 
E. They _______________ always late for 
school.                  ARENT / AREN’T / ARES 
 

 
6. Leia e circule true (verdadeiro) ou 
false ( falso) 

 
 I’m seven years old. I have got one brother 
and one sister. They are older – he is eight 
and she’s ten. My mum is a doctor. My dad 
isn’t a doctor, he’s a teacher. We are very 
happy because it’s saturday and we aren’t at 
school!  
                                               

 
7. Complete a sentença negativa: 

 

JONH AND PETER 

___________________BROTHERS. 

 
A. Is 
B. Is not 
C. Are 
D. Are not 

 
8. Traduza:  My dad isn’t a doctor 

 
A. Meu pai não é engenheiro. 
B. Meu irmão é médico. 
C. Meu pai não é médico. 
D. Meu pai é professor. 

 
 

 

A. He is seven years old TRUE       FALSE 

B. His sister is six years 
old 

TRUE       FALSE 

C. His dad is a teacher. TRUE       FALSE 

D. They are sad today TRUE       FALSE 



9. Escreva he, we, it or they.  
 

Jane and Martin are 
friends.     

They are 
friends 

Elephants are huge  

My father is an 
astronaut 

 

My family and I are 
from madrid 

 

 
10.  Escolha A Melhor Resposta 

 
MAGGIE AND CAROL …………… GOOD FRIENDS. 

 

A. Am      B. Are  
not 

C. Is D.  Isn’t 
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VERB TO BE - INTERROGATIVE FORM 

 

 

OBJETIVO: Saber fazer uso correto da forma interrogativa do verbo To Be no tempo presente assim como 
estabelecer as diferenças entre as três formas verbais. 

 



Forma-se a interrogativa pondo o verbo 
antes do sujeito. 

Exemplos: 

✓ Is he happy? (Ele está feliz?) 
✓ Are they American? (Elas são 

americanas? 

 
 
 

1. Preencha as lacunas com a forma 
correta do verbo be  

AM, IS, ARE. 
 
A. ___________  Jane and Alice 
sisters? 
B. ___________  This car yours? 
C.___________  I in your way? 

 

2. Put the sentence in the interrogative 
form. (Coloque a frase na forma 
interrogativa.) 
 

THEY ARE MY STUDENTS. 

A. They are not my students. 
B. They are my students? 
C. Are they my students? 
D. Are my they students? 

3. Diálogo: 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com o diálogo acima, quem é 
Carl? 
 

A. O diretor da escola. 
B. O novo professor de inglês 
C. Um estudante da turma de inglês 
D. A escola que foi inaugurada. 

4. Transforme as afirmativas em perguntas.  

EX: I AM AN ENGINEER.  

       AM I AN ENGINEER?  

A. You are ill. 
…………………………………………………..  
B. Linda is a pretty girl. 
………………………………………………….. 
C. Belinda is a singer. 
………………………………………………….. 
D. Nick is an actor. 
…………………………………………………..  
E. We are good friends. 
………………………………………………….. 

5. COMPLETE AS SENTENÇAS COM 

A FORMA INTERROGATIVA DO VERBO 

TO BE NO PRESENTE SIMPLES: ARE...? 

IS...? 

EXEMPLO: SHE IS FRENCH. --> IS SHE 

FRENCH? 

A. You're from Argentina. 

 ARGENTINA? 

B. They're In school now. 

 NOW? 

C. John is Tired. 

 TIRED? 

D. They're good with maths. 

 MATHS? 

6. Passem as frases com o verbo " To Be" 
para as formas negativa e interrogativa. 
 
Afirmativa: I am a student. 
Negativa: 
______________________________________
______________________________________ 
Interrogativa:__________________________
______________________________________ 
 
Afirmativa: You are my teacher. 
Negativa:______________________________
______________________________________ 
Interrogativa:__________________________
______________________________________ 

 

A. Hello! Are you a new english teacher ? 
B .Yes, i am.  
A. What is your name?  
B. My name is Carl ! 
A. Pleased to meet you! Carl, welcome to 
our school! 

 
 



 NAS QUESTÕES A SEGUIR ESCOLHA A 
MELHOR RESPOSTA: 

  7. _______________hot today? 

A. She is 
B. It is 
C. Is it 
D. They are 

8. __________ cold, Fiona?   

A. It is 
B. You are 
C. Are you 
D.  Is you 

 
 
 

9.  ____________classmates? 

A. We are 
B. They are 
C. You are 
D. Are we 
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READ (LEIA) 

 

 

 

 

 

 

Jamaica is a large Island in the carib bean 
sea. Nearly a million tourists visit the Island 
every year to relax in the sun and swim in the 
clear blue sea. For tourists, the island is a 
paradise, but for most jamaican people life is 
hard. There are very few jobs, except in the 
tourist industry. Jamaica is also famous for 
reggae music. 

Jamaica é uma grande ilha no mar do Caribe. 
Quase um milhão de turistas visitam a ilha  

 

todos os anos para relaxar ao sol e nadar no 
mar azul claro. Para os turistas, a ilha é um 
paraíso, mas para a maioria das pessoas 
jamaicanas a vida é difícil. Tem poucos 
empregos, exceto na indústria do turismo. A 
Jamaica também é famosa pela música 
reggae. 

1. Onde fica a Jamaica? 
A. In an Island 
B. In a sea 
C. In the Caribe 

 
2.  Para que os turistas visitam a Jamaica? 

A. To relax in the sun 
B. To surf 
C. To dance arrocha 

OBJETIVOS: Ler e interpretar pequenos trechos de textos na Língua Inglesa;relembrar e fixar a 
conjugação do verbo To Be no simple present. 
 
 

 



3. Como está a vida do povo jamaicano? 
A. Quiet 
B. Próspera 
C. Difficult 

 
 

4. Read  (Leia) 
 
Hello! My name is Douglas hunter. I’m a pilot 
for british airlines. I fly planes. I am not 
working today. I am playing golf. It is my 
favorite sport. 
 
A. Qual é o nome do piloto?   
______________________________________
______________________________________ 
B. Qual o seu esporte favorito? 
______________________________________
______________________________________ 
 
5.  Read  (Leia) 
 
He is Gordon Lester. He is a champion 
jockey. He rides race horses, but he isn’t 
riding a race horse now. He is dancing with 
his wife. 
 
A. Qual o nome do referido campeão de 
jockey?________________________________
______________________________________ 
B. Com quem ele está dançando agora? 
______________________________________
______________________________________ 
 
6. Read  (Leia) 
 
They are Bob and Michael. They teach 
english in a school. They aren’t teaching 
now. They are in the pub. They’re talking 
and laughing. 

 
A. Qual disciplina Bob e Michael ensinam? 
______________________________________
______________________________________ 
B. Eles estão na escola agora? ( ) Sim  (  )Não 
Onde eles estão? 
______________________________________ 
 
7.  Read  (Leia) 
 
She is Rosalind Graham. She is a ballet 
dancer. She dances for royal ballet. She isn’t 
dancing now. She is having a bath. 
 
A. O que Rosalind faz? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
B. Para qual companhia ela dança? 
______________________________________
______________________________________ 
 
NAS QUESTÕES A SEGUIR, ESCOLHA A 
MELHOR RESPOSTA: 
 
 
8. Sue ………. a science teacher.  
 

A. Are not        B. Is C. Are D. Am 

 
9.  Mark Steven ………….. a student at 
kennedy high school. It …….. an old school. 
 

A. Am / is           B. Are / is          C. Is / am              D. Is / is 

 
10. Margarita ……….. from Spain. I ………….. 
from Turkey.  

 

A. Is / am                      A. Are / is                             B. Am / is               C. Is / are 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

OUÇA E CANTE JUNTO! 

 

One love, one heart 
Let's get together and feel all right 
Hear the children crying (one love) 
Hear the children crying (one heart) 
Sayin', "Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right" 
Sayin', "Let's get together and feel all right" 
Whoa, whoa, whoa, whoa 
Let them all pass all their dirty remarks (one love) 
There is one question I'd really love to ask (one heart) 
Is there a place for the hopeless sinner 
Who has hurt all mankind just to save his own? 
Believe me 
One love (what about one heart?) 
One heart (what about the love?) 
Let's get together and feel all right 
As it was in the beginning (one love) 
So shall it be in the end (one heart) 
Alright, give thanks and praise to the Lord and I will feel all right 
Let's get together and feel all… 
 
Um Só Amor, Um Só Coração, 
Um só amor, um só coração, 
Vamos ficar juntos e nos sentiremos bem. 
Um só amor, um só coração, 
Vamos ficar juntos e nos 
sentiremos bem. 

Deixe-os todos passarem todas suas advertências sujas 
Há uma única questão que eu realmente gostaria de esclarecer 
Há um lugar para um pecador sem esperança? 
Que fere toda a humanidade só para salvar suas próprias crenças 

Um só amor, 
um só coração, 

Vamos nos unir e lutar contra este armageddon 
assim, quando o homem vem não haverá mais condenação 
tenho pena daqueles cujas chances vão diminuindo 
Não existe lugar para se esconder do Pai da Criação. 

 

 


