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Parabéns por ter chegado até aqui! Sejam Bem Vindos e Bem Vindas ao IIº Trimestre.  

Em função da pandemia, continuaremos os nossos estudos por meio dos Blocos de Atividades.  

O IIº Trimestre será composto pelos seguintes meses.  

 

Neste período, você deverá ficar atento aos prazos indicados para retirada e devolutiva dos Blocos de 
Atividades.  

É com base no seu desempenho, nessas atividades, que os professores(as) irão atribuir a nota da 
unidade.  

Por isso não deixe para última hora! O sucesso no avanço da sua aprendizagem dependerá do seu 
compromisso e dedicação com os estudos.  

 
Procure saber,urgentemente, se você tem alguma pendência na entrega dos blocos de atividades de 
MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO na secretaria da escola.  Você precisará estar em dia, com essas atividades, 
para que os professores atribuam a sua do Iº Trimestre.  
 
Bons estudos e continuem se cuidando!  
Logo, logo estaremos todos/as juntos novamente! 
 

Equipe da EJA 
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É através da respiração que o oxigênio entra 

no nosso corpo e libera o dióxido de carbono 

nocivo produzido pelas células. 

O oxigênio é a principal fonte de energia para 

o funcionamento celular. Através da 

respiração, ele chega aos nossos alvéolos 

(células pulmonares) e o sistema circulatório, 

em coordenação íntima com o sistema 

respiratório, leva o oxigênio a cada célula do 

nosso corpo. Por outro lado, é também pela 

circulação que o dióxido de carbono, produto 

de excreção do metabolismo celular, chega 

aos pulmões para ser eliminado durante a 

nossa expiração. 

No entanto, a respiração não se baseia 

somente no ato de inspirar e expirar, nem na 

simples troca de oxigênio e de dióxido de 

carbono entre o corpo e o ar atmosférico. A 

respiração é uma verdadeira orquestra que, 

em exata coordenação, envolve o cérebro, as 

vias respiratórias, os pulmões, o sangue, os 

OBJETIVO: Compreender a importância do sistema respiratório para o bom funcionamento 
do organismo.  
 

          

 

Olá Pessoal, 

Sejam bem-vindos a mais uma etapa de estudos. 

Lembrem-se que trabalho, estudo e cuidado com a saúde são os melhores 

investimentos. São conquistas que vocês jamais se arrependerão! 

Forte abraço, 

Célia Cruz 

 



vasos sanguíneos, o coração e os músculos 

respiratórios. 

 
O sistema respiratório humano é constituído 

pelas vias respiratórias e pelos pulmões. 

Vias respiratórias: 

▪ fossas nasais 

▪ faringe 

▪ laringe 

▪ traqueia 

▪ brônquios 

▪ bronquíolos 

  

Pulmões: 

▪ alvéolos pulmonares 

 

Vias respiratórias 

▪ por onde passa o ar até chegar aos 

pulmões 

  

Pulmões 

▪ órgãos esponjosos e elásticos, de cor 

rosada 

▪ são revestidos por uma membrana 

chamada pleura 

▪ o pulmão esquerdo é menor para dar 

espaço ao coração, e está dividido em 

dois lobos enquanto que o pulmão direito 

está dividido em três 

▪ situam-se no tórax (ou cavidade 

torácica), e estão protegidos pela caixa 

torácica, constituída pelo esterno e 

pelas costelas 

 
Cavidades Nasais 

 

As cavidades nasais são dois condutos 

paralelos revestidos de mucosa e separados 

por um septo cartilaginoso, que começam nas 

narinas e terminam na faringe. 

No interior das cavidades nasais, existem 

pelos que atuam como filtro de ar, retendo 

impurezas e germes, garantindo que o ar 

chegue limpo aos pulmões. 

A membrana que reveste as cavidades nasais 

contém células produtoras de muco que 

umidificam o ar. Ela é rica em vasos 

sanguíneos que aquecem o ar que entra no 

nariz. 

Faringe 

 

A faringe é um tubo que serve de passagem 

tanto para os alimentos quanto para o ar, 

portanto, faz parte do sistema respiratório e do 

sistema digestório. 

Sua extremidade superior se comunica com 

as cavidades nasais e com a boca, na 

extremidade inferior se comunica com a 

laringe e o esôfago. Suas paredes são 

musculosas e revestidas de mucosa. 

Laringe 

 

A laringe é o órgão que liga a faringe à 

traqueia. Na parte superior da laringe está a 

epiglote, a válvula que se fecha durante a 

deglutição. 

Este é também o principal órgão da fala. Nela 

estão localizadas as cordas vocais. 

https://www.todamateria.com.br/faringe/
https://www.obichinhodosaber.com/wp-content/uploads/2012/01/07-CN-6-Caixa-tor%C3%A1cica.png


Traqueia 

 

A traqueia é um tubo situado abaixo da laringe 

e formado por quinze a vinte anéis 

cartilaginosos que a mantêm aberta. 

Este órgão é revestido por uma membrana 

mucosa, e nela o ar é aquecido, umidificado e 

filtrado. 

   Brônquios 

                            

 
 

A traqueia, o brônquio, os bronquíolos e os 

alvéolos desempenham importantes funções. 

Os brônquios são duas ramificações da 

traqueia formadas também por anéis 

cartilaginosos. 

Cada brônquio penetra em um dos pulmões e 

divide-se em diversos ramos menores, que se 

distribuem por todo o órgão formando os 

bronquíolos. 

Os brônquios se ramificam e subdividem-se 

várias vezes, formando a árvore brônquica. 

Ventilação pulmonar 

 

Movimentos respiratórios 

Músculos intercostais que interligam as 

costelas, e diafragma são importantes 

responsáveis por esses movimentos.  

 
 

A ventilação pulmonar ocorre em duas 

fases: inspiração e expiração. 

 

Na inspiração: (entrada de ar no organismo) 

▪ os músculos intercostais contraem e as 

costelas sobem 

▪ o diafragma contrai e desce 

▪ o volume dos pulmões aumenta e o ar 

entra 

  

Na expiração: (saída de ar do organismo) 

▪ os músculos intercostais relaxam e as 

costelas descem 

▪ o diafragma relaxa e sobe 

▪ o volume dos pulmões diminui e o ar sai 

 

A ventilação pulmonar permite que exista uma 

renovação constante do ar nos pulmões que, 

como já sabes, é onde ocorrem as trocas 

gasosas que permitem a entrada de oxigénio 

na corrente sanguínea.  

Estas trocas gasosas ocorrem mais 

concretamente nos alvéolos pulmonares e 

constituem o processo de  hematose 

pulmonar, em que o sangue recebe oxigénio 

e liberta dióxido de carbono e vapor de água.  

 

Os alvéolos pulmonares são pequeníssimos 

sacos, com paredes muito finas e irrigadas de 

vasos sanguíneos. Eles têm esta estrutura 

para permitir essas trocas gasosas entre o ar 

alveolar e o sangue. 

 

https://www.todamateria.com.br/bronquios/


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO CORONAVÍRUS AGE NO SEU 

CORPO? 

 

 
O Coronavírus (COVID-19) é uma doença 

infecciosa causada por um novo vírus que 

nunca havia sido identificado em humanos. 

 

Causando uma doença respiratória 

semelhante à gripe, ela traz sintomas como 

tosse seca, febre e cansaço, podem 

apresentar dores musculares, congestão 

nasal, dor de garganta e diarreia, de acordo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

casos mais graves, pneumonia. Ainda não há 

um tratamento contra o vírus, sendo que os 

médicos tratam os sintomas para evitar o 

agravamento da doença e reduzir o 

desconforto. 

 

Sabe-se também que pessoas acima dos 60 

anos e aquelas com doenças crônicas, como 

diabetes e doenças cardiovasculares, são 

mais vulneráveis, e, portanto, a melhor forma 

de proteger esse público é fazendo com que 

permaneçam em casa. 

 

Além disso, todos devem adotar medidas de 

prevenção como lavar as mãos com 

frequência até a altura dos punhos, com água 

e sabão ou então higienize com álcool em gel 

70%, e evitar tocar no rosto. Manter uma 

distância mínima cerca de 2 metros de 

qualquer pessoa tossindo ou espirrando. 

Evitar abraços, beijos e apertos de mãos, 

assim como aglomerações, mantendo os 

ambientes limpos e bem ventilados. 

 

Se estiver doente ou apresentar alguns dos 

sintomas, deve-se evitar o contato físico com 

outras pessoas, principalmente, idosos e 

doentes crônicos e fique em casa até 

melhorar. 

Mas afinal, como esse vírus age no corpo? 

Estima-se que o contágio ocorra quando 

inalamos pequenas gotas expelidas pela 

tosse ou espirro com vírus de pessoa 

infectada. Quando o vírus entra no corpo por 

meio dos olhos, boca ou nariz, ele se liga às 

células da mucosa do fundo do nariz e da 

garganta e por esse motivo, começa 

infectando a garganta. 

Doenças relacionadas com o sistema respiratório 

▪ Constipações e gripes 

▪ Infeções respiratórias agudas: laringite, faringite, bronquite… 

▪ Pneumonia 

▪ Tuberculose  

▪ Efisema pulmonar 

▪ Cancro do pulmão 

▪ Covid 19 

 



Para se replicar, o Coronavírus precisa 

penetrar na membrana de uma célula para se 

replicar, pois, sendo um agente infeccioso 

microscópico acelular, só pode se multiplicar 

dentro das células de outros organismos. 

 

Quando as cópias estão prontas, elas deixam 

a célula onde se originaram, a destroem e 

começam a infectar outras células. Cada vírus 

pode criar entre 10 mil e 100 mil cópias. 

 

Quando isso ocorre, o corpo percebe que o 

vírus está lá e produz uma resposta 

inflamatória para tentar combatê-lo. É por isso 

que começamos a sentir um pouco de dor de 

garganta e podemos ter um nariz entupido. 

 

O vírus então entra nos tubos brônquicos (as 

vias aéreas que vão para os pulmões) e ali 

produz inflamação na mucosa desses tubos, 

causando irritação. É neste momento que a 

pessoa começa a tossir. Quando isso ocorre, 

a resposta inflamatória aumenta porque o 

corpo está combatendo o vírus e, 

consequentemente, a febre aparece. Nesse 

ponto, começamos a nos sentir mal e a perder 

o apetite. 

 

De acordo com uma análise da OMS baseada 

no estudo de 56 mil pacientes, 80% dos 

infectados desenvolvem sintomas leves 

(febre, tosse e, em alguns casos, pneumonia), 

14% sintomas severos (dificuldade em 

respirar e falta de ar) e 6% doença grave 

(insuficiência pulmonar, choque séptico, 

falência de órgãos e risco de morte). 

 

Se o vírus sair do canal brônquico e atingir os 

pulmões, pode causar inflamação 

(pneumonia) e a situação pode piorar, já que 

se uma porção suficiente de tecido pulmonar 

for afetada, será mais difícil para o paciente 

respirar. Quando o corpo não recebe oxigênio 

suficiente, o paciente deve ser hospitalizado e 

pode precisar estar conectado a um 

respirador. 

 

O problema não é apenas a infecção, mas a 

maneira como nosso corpo responde para 

combatê-la. Para evitar que a infecção 

continue se multiplicando nas células, nosso 

corpo produz substâncias químicas bastante 

agressivas. No caso da pneumonia, o vírus 

cria congestão nos pequenos sacos de ar na 

base dos pulmões (alvéolos), impedindo que 

o corpo receba oxigênio suficiente isso leva à 

insuficiência respiratória e o coração, sem 

oxigênio suficiente pela corrente sanguínea, 

não pode funcionar. 

 

Em outras palavras, a resposta do corpo em 

combater a infecção pode ser tão poderosa 

que acaba danificando o tecido onde o vírus é 

encontrado, chamado pelos médicos de dona 

colateral, o que pode aumentar o problema da 

pneumonia. Isso significa que a infecção não 

precisa passar para outra parte do corpo para 

que uma pessoa infectada fique em estágio 

crítico. 

 

Quanto aos danos a longo prazo, tanto nos 

pulmões quanto em outros órgãos, o 

especialista diz que a grande maioria dos 

pacientes tem uma recuperação completa. 

Embora também haja alguns relatos de 

pacientes que, como consequência da 

inflamação, possam ter algumas cicatrizes 

nos pulmões e uma função pulmonar 

reduzida. 

 

 
Fonte: BBC/ Brasil 

 

 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51891465


Boas práticas para a saúde do sistema 

respiratório 

▪ Inspirar pelo nariz, para o ar ser aquecido, 

umedecido e filtrado.  

▪ Arejar as habitações, para renovar o ar.  

▪ Não fumar, pois o tabaco possui 

substâncias tóxicas como a nicotina.  

 

 
 

▪ Praticar exercício físico, para reforçar os 

músculos que envolvem o movimento 

respiratório. 

▪ Evitar mudanças bruscas de temperatura, 

para evitar doenças como constipações e 

gripes. 

▪ Evitar locais onde a poluição do ar é muito 

elevada, para prevenir infeções 

respiratórias e outras doenças.  

▪ Higienizar sempre as mãos com água e 

sabão ou usar alcool em gel. 

▪ Evitar passar a mão no rosto sem 

higienizá-la antes. 

▪ Evitar aglomerações 

 

A falta de ar é uma sequela enfrentada por um 

em cada quatro pacientes infectados por 

covid-19, mas o impacto vai bem além dos 

pulmões. "O oxigênio é a gasolina do nosso 

carro. Se ele estiver em níveis muito baixos, 

nenhum dos órgãos do corpo funciona 

corretamente", explica Irma de Godoy, 

presidente da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia. E a principal 

sequela associada à falta de ar é conhecida 

como fadiga, uma espécie de cansaço intenso 

que afeta 58% dos pacientes, segundo um 

amplo levantamento de pesquisadores dos 

Estados Unidos, da Suécia e do México. 

Relacionadas Sintomas de covid: 

pesquisadores britânicos ampliam para 7 os 

sinais que deveriam levar a exame ao médico. 

 

 
 

 
 

1.  O oxigênio é o principal combustível para o 

funcionamento das células. Como é chamado 

o caminho percorrido pelo oxigênio até chegar 

aos pulmões? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

2. Qual é a importante função das fossas 

nasais?  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

3. O que são os alvéolos? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

4. Ao chegar aos pulmões, como o oxigênio 

chega até todas as células do organismo? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________



____________________________________

____________________________________ 

5. Enquanto o oxigênio é aproveitado pelas 

células, outro gás é liberado como devolução. 

Qual é o nome desse gás? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

6. Quais são os órgãos que compõem as vias 

respiratórias? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

7. Explique os seguintes movimentos 

envolvidos na ventilação pulmonar: inclua o 

gás envolvido em cada um? 

a) inspiração_________________________

_________________________________

_________________________________ 

b) expiração_________________________

_________________________________

_________________________________ 

8. Qual é a função dos pulmões? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

9. Complete as lacunas: 

a) As ______________________ e 

_________________ são dois 

condutos paralelos revestidos de 

mucosa e separados por um septo 

cartilaginoso, que começam nas 

narinas e terminam na faringe. 

b) A ____________________ é um tubo 

que serve de passagem tanto para os 

alimentos quanto para o ar, portanto, 

faz parte do sistema respiratório e do 

sistema digestório. 

c) A ______________________ é o 

órgão que liga a faringe à traqueia. Na 

parte superior da laringe está a 

______________________, a válvula 

que se fecha durante a deglutição. Este 

é também o principal órgão da fala. 

Nela estão localizadas as 

________________________. 

d) A _________________ um tubo 

situado abaixo da laringe e formado por 

quinze a vinte anéis cartilaginosos que 

a mantêm aberta. 

10.  Afinal, o que é Coronavírus?  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

11. Como é dada a transmissão do 

Coronavírus?  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

12. O que devemos fazer para evitar o 

contagio do Coronavírus?  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

https://www.todamateria.com.br/faringe/


____________________________________

____________________________________ 

 

13. Quais sintomas são apresentados pela 

doença, Covid 19? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

  

14.  Existe tratamento eficaz? Quais as formas 

de tratamento da Covid 19? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

  

15.  Pesquise e responda. Qual o significado 

do termo Pandemia?  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

16. Agora, escreva uma texto, de sua 

preferência (e-mail, mensagem de whatsApp, 

carta, bilhete) para uma pessoa especial, 

explicando o que é o Corona Vírus e os 

cuidados que essa pessoa deve ter para evitar 

o contágio. 
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Você sabe como funciona o Sistema Circulatório? Não?! Então... 

 

 
 

Imagine uma cidade construída às margens 

de um rio que nasce de uma cachoeira. No 

inicio do rio é lago, e por causa da força da 

cachoeira, tem correnteza forte. Depois, 

conforme se divide,  suas ramificações vão 

ficando cada vez mais estreitas e suas águas, 

cada vez mais calmas. Finalmente´os ramos 

finos são apenas fios d’água, de curso lento e 

tranquilo. 

 

Esse rio está sempre cheio de barcos que 

transportam pessoas, todas elas com tarefas 

expecíficas para cumprir na cidade. Algumas, 

por exemplo fazem entrega de mantimentos. 

Outras são encanadores, eletricistas ou 

pedreiros que fazem o concerto necessário 

em cada casa. Outras ainda são coletores de 

lixo e andam em barcos equivalentes aos 

caminhões de limpeza pública, recolhendo e 

levando embora o lixo produzido nas casas. 

 

Podemos comparar essa cidade imaginária 

com o nosso corpo. Suas casas representam 

as nossas células. Os rios são os tubos ou 

vasos sanguíneos de todos os tamanhos e 

espessuras por onde o sangue circula. A 

cachoeira faz o papel do coração, 

impulsionando a água, que representa a parte 

líquida do sangue. Os barcos com as pessoas 

estão no lugar das diferentes células 

sanguíneas e dos materiais transportados 

pelo sangue de um lugar a outro do 

organismo. 

 

 
POR QUE PRECISAMOS DO SISTEMA  

CIRCULATÓRIO? 

OBJETIVO: compreender a dinâmica do sistema circulatório e sua importância para o bom 
funcionamento do organismo.            

 



 

Todos os organismos vivos precisam de um 

sistema que tranporte nutrientes (inclusive 

oxigênio) até as células e se encarregue de 

eliminar resíduos resultantes da atividade 

celular. 

 

quando o organismo como o nosso é forrmado 

por varias, milhões, trilhões de células. A 

maioria delas situada bem longe do ambiente 

externo e bem complexo. É ai que entra o 

sistema circulatório, que é composto por om 

sistema fechado de tubos (vasos) que se 

ramificam por todo as células do corpo e 

dentro circula circula o sangue impulsionado 

por uma bomba (coração) com valvulas que 

garante o movimento do líquido em direção as 

células. 

 

O coração humano é um músculo oco e muito 

forte. Começa a contrair-se e relaxar-se desde 

quando o feto tem oito semanas de vida e 

continua batendo sem descanso até o final da 

vida. Tem uma massa de aproximadamente 

de 300 gramas e é mais ou menos do 

tamanho de uma mão fechada. Localiza-se no 

meio do tórax, um pouquinho deslocado para 

a esquerda e parcialmente coberto pelo 

pulmão esquerdo.  

 

Por dentro o coração está dividido em quatro 

compartimentos. Os dois de cima são os 

átrios; os dois de baixo são os ventrículos, de 

paredes bem mais espessas que as dos 

átrios. 

 

Uma grossa parede separa os lados direito e 

esquerdo do coração. Do lado esquerdo só 

circula sangue carregado de oxigênio; do lado 

direito só sangue sem oxigênio.  

 

OS BATIMENTOS CARDÍACOS 

 

                                  

 
 

A passagem do sangue dos átrios para os 

ventrículos é regulada pela presença de 

válvulas que abrem ou fecham a passagem 

entre elas. 

 

O sangue com pouco oxigênio entra no átrio 

direito ao mesmo tempo que o sangue que 

chega dos pulmões cheio de oxigênio entra no 

átrio esquerdo. Os átrios contraem-se  

simultaneamente e forçam o sangue a passar 

para os ventrículos. 

 

As válvulas entre átrios e ventrículos fecham-

se. Os dois ventrículos fazem o movimento de 

sístole. 

 

O ventrículo direito bombeia sangue sem 

oxigênio que vai para os pulmões e o 

ventrículo esquerdo bombeia sangue com 

oxigênio que vai para o corpo inteiro.  

 

Quando o sangue deixa os ventrículos e estes 

se encontram relaxados, as valvulas 

atrioventriculares abrem-se e deixam o 

sangue sem oxigenio que vem do corpo 

passar para o ventrículo direito e o sangue 

que vem dos pulmões passar para o 

ventrículo esquerdo apresentando o 

movimento de diástole. 

 



 
 

Para identificar a hipertensão, consideram-

se os valores apresentados no quadro abaixo: 

Categoria 
Pressão 

sistólica 
 Pressão 

diastólica 

Normal 
Menor 

que 120 
e 

Menor que 

80 

Elevada 120 - 129 e 
Menor que 

80 

Hipertensão 

estágio 1 
130 - 139 ou 80 - 90 

Hipertensão 

estágio 2 

140 ou 

maior 
ou 

90 ou 

maior 

Crise 

hipertensiva 

180 ou 

maior 
e/ou 

Maior que 

120 

 

A pressão arterial inferior ao recomendado (12 

por 8) só é considerada hipotensão se 

apresentar algum tipo de sintoma. 

 
Nos jovens e nos adultos em repouso, o 

coração bate cerca de setenta vezes por 

minuto. Num bebê esse número pode dobrar. 

Fatores como exercícios rigorosos e emoções 

fortes, como medo ou raiva aceleram 

temporariamente o rítmo dos batimentos 

cardíacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você já mediu seus batimentos 

cardíacos? Teste você mesmo. 

 

 
 

Você vai precisar de: 

 

MATERIAL: Relógio com ponteiros de 

segundos ou cronômetro, caneta ou 

lápis; papel 

 

FAÇA ASSIM: 

 

1- Escolha alguém na sua casa 

para testar. A pessoa deve estar 

sentada em repouso há algum 

tempo. Cheque o pulso dela 

comprimindo os dois dedos na 

parte interna do punho. 

2- Conte quantos batimentos 

ocorrem durante um minuto. 

Anote no caderno. 

3- Peça para a pessoa correr 

durante três minutos seguidos e 

sentar-se. Conte novamente os 

batimentos dela durante um 

minuto. Anote o resultado.  

4- Deixe ela descansar por 4 

minutos e conte novamente 

seus batimentos cardíacos. 

 

                                                

 

https://www.todamateria.com.br/hipertensao/
https://www.todamateria.com.br/hipotensao/


 

 

 
 

 

1 – Houve variação no numero de batimentos nas diferentes situações? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2 – Por que isso aconteceu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3 – Como o aumento do rítmo dos batimentos cardíaco afeta a pressão sanguìnea? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03 

 

 

 

 

 
Que existem três tipos de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares? Não? Então, veja 

as características de cada um. 

 

                                          
 

OS CANAIS DE TRANSPORTES DO 

SANGUE 

 

A maior parte das artérias está localizada 

profundamente no corpo, mas umas poucas 

estão próximas à superfície da pele, que é 

onde sentimos o pulso. 

 

A maior artéria do corpo é a aorta, que sai do 

ventrículo esquerdo e vai se ramificando em 

artérias cada vez mais finas, as arteríolas. 

Estas também se ramificam até se 

transformarem em capilares, que tem 

diâmetro de centésimos de milímetro e 

OBJETIVO: compreender as estruturas dos vasos sanguíneos como uma rede de transportes de 
substâncias importantes para o bom funcionamento do organismo. 

 



formam uma extensa rede que chega até 

mesmo às células localizadas em lugares bem 

distantes do coração. 

 

Conforme entregam sua carga de oxigênio e 

nutrientes às células, os capilares també 

recolhe os detritos eliminados por elas, dentre 

eles, o gás carbônico. Em seguida vão se 

reunindo até formarem as vênulas, vasos um 

pouco mais grossos. As vênulas se reunem 

dando orígem as veias. 

 

 As veias tem paredes mais finas que as 

artérias porque normalmente transportam 

sangue a baixa pressão. 

 

O sangue circula dentro dos vasos 

sanguíneos sempre seguindo a mesma 

direção, ou seja: 

 

Coração – corpo – coração - pulmão – 

coração 

                     

 
 

VENCENDO A LEI DA GRAVIDADE 

 

A gravidade atrai os corpos em direção à 

Terracomo as veias conseguem fazer o 

sangue, por exemplo, dos pés, vencer a lei da 

gravidade e subir até o coração? Bem, não é 

fácil! Felizmente elas contam com a ajuda dos 

músculos dos membros que, ao se contraírem 

durante os movimentos normais da pessoa, 

impulsionam o sangue veias acima, na 

direção do coração. 

 

A presença de válvulas dispostas 

regularmente ao longo das veias mantém o 

sangue fluindo na direção do coração, 

impedindo que ele reflua (volte) quando os 

músculos relaxam. 

 

                                       

 
 

Quem permanece na mesma posição durante 

muito tempo pode ter dificuldade de fazer o 

sangue venoso retornar para o coração. É por 

isso que pessoas que trabalham de pé e se 

movem pouco, como balconistas e garçons, 

costumam se queixar de inchaços nas pernas.  

 

Quando, além de se movimentar pouco a 

pessoa tem válvulas que não funcionam bem, 

suas válvulas acabam por dilatar-se 

definitivamente transformando-se em veias 

varicosas (varizes). 

 

A GRANDE E PEQUENA CIRCULAÇÃO 

 

As sucessivas reuniões das veias dão orígem 

a um único vaso muito largo, a veia vava, que 

transporta o sangue sem oxigênio até o átrio 

direito do coração. Desse átrio, o sangue 

passa para o ventrículo direito, de onde é 

bombeado para as artérias pulmonares, 

que, como o nome indica, vão para os 

pulmões. 

 

Aí se inicia a chamada pequena circulação, 

na qual o sangue passa pelos capilares dos 

pulmões onde recebe o oxigênio e deixa o gás 

carbônico. Oxigenado, o sangue é 

transportado para o atrio esquerdo do coração 

e pelas veias pulmonares. É onde termina a 

pequena circulação. 

            



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

        

Que o sangue oxigenado pelos pulmões 

não é injetado diretamente nas artérias que 

o distribuem pelo corpo? Que precisa 

passar outra vez pelo coração?  

 

Acontece que o sangue sai dos pulmões com  

pressão tão baixa que não teria impulso 

suficiente para circular pelo corpo na 

velocidade necessária para suprir os tecidos 

com oxigênio e o alimento de que eles 

precisam 

 

Na verdade, o coração funciona como uma 

bomba com função de transferir o sangue que 

recebe dos vasos para as câmaras coletoras 

(os átrios) situados na parte superior do 

coração. Os átrios bombeiam o sangue para 

os ventrículos abaixo deles, os poderosos 

músculos dos ventrículos injetam sangue a  

alta pressão no interior das artérias, Átrios e 

ventrículos bombeiam o sangue ao mesmo 

tempo, fazendo-o entrar nas artérias em 

grandes ondas. São essas ondas que nos 

permitem detectar os pulsos em artérias mais 

superficiais, como as da face intena do punho 

e do pescoço.  

 

 

PEQUENA CIRCULAÇÃO 

 

O ar sai do coração com gás carbonico e vai 

até o pulmão onde ocorre as trocas gasosas 

nos alvéolos pulmonares. Neste processo, o 

gás carbonico é trocado por oxigênio e faz o 

caminho de volta ao coração. 

 

 

GRANDE CIRCULAÇÃO 

 

O sangue sai do coração e é distribuído para 

todas as células. Neste processo, o gás 

oxigênio é trocado por gás carbônico e faz o 

caminho de volta até o coração. 

 

 



 

 

 

 

 

                   



 

 

1- A ilustação mostra um coração humano aberto, suas quatro cavidades e os  principais 

vasos que dele saem e a ele chegam. Observe a figura e respoda: 

 

 
                                                

a) Como se chama a partes numeradas 3 e 4 ? 

b) Para onde o sangue vai, na saída numero 1? 

c) Para onde vai o sangue transportado pelo vaso 1 e o sangue transportado pelo vaso 6 

d) Como se chama a cavidade de número 5? 

e) Que tipo de sangue é tranportado pelo vaso de número 2? 

 

2- Descreva a pequena circulação e grande circulaçao? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3- Que vasos levam o sangue ao coração? E quais vasos levam o sangue do coração 

para todo o corpo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4- Descreva em detalhes o que acontece quando um desses vasos é bloqueado. Como 

se chama esse distúrbio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



5- Desenhe um coração como visto na leitura. Use caneta vermelha para mostrar o 

caminho do sangue arterial e caneta azul para mostrar o caminho do sangue venoso.  

                                                                       

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

    

 

6- As ilustrações mostram os três principais vasos do sistema circulatório. Observe-os 

atentamente e identifique cada um deles. 

 

                                                                          
         1____________________ 2_______________________ 3_________________________ 

 

7- Observe a figura a seguir e informe o distúrbio apresentado 

 
________________________________ 

 

8- Você sabe como ajudar a manter os vasos desobstruídos? Faça uma pequena 

pesquisa e indique nessa questão seus achados.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9- Procure saber como é feita a circulação de nutrientes para as células e de resíduos 

para a eliminação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10- Entre os distúrbios do sistema circulatório estão a isquemia e a hipertensão. Procure 

o significado dessas duas palavras e escreva ao lado delas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 04 

 

 

 

 

 

 

O SANGUE – UM LÍQUIDO PRECIOSO 

 
 

O sangue é um tecido vivo formado em 55% 

de um líquido aquoso, o plasma e por 45% de 

componentes sólidoos: células ou glóbulos 

vermelhos ( também chamado de hemácias 

ou eritrócitos), células ou glóbulos brancos: ( 

igualmente denominados leucócitos) e 

plaquetas. 

Quase todos os tipos de células sangüíneas 

são produzidas na medula óssea, a parte 

central dos ossos longos como os da coxa. 

 

O plasma consiste em grande parte de água. 

Muitas substâncias sólidas viajam de um lugar 

a outro do organismoo por meioo dele. 

Algumas dessas substâncias são: 

• Nutrientes: principalmente glicose, 

gorduras, aminoácidos e sais minerais, 

absorvidos no intestino e levados para 

os tecidos. 

• Células do sangue: globulos vermelhos 

que transportam oxigênio, glóbulos 

brancos, que atuam na defesa do 

corpo; e plaquetas, que colaboram 

para estancar os sangramentos. 

• Substâncias produzidas pela atividade 

celular e que devem ser removidas – 

gás carbônico do sangue para os 

pulmões, por exemplo. 

• Hormônios: que viajam do local onde 

foram produzidos para as partes do 

corpo em que vão agir.  

 

OBJETIVO: compreender que o sangue tem a função de proteger o corpo contra invasão de 
patógenos identificando as estruturas que participam desse processo. 
 

 



Que o plasma é como se fosse o rio do nosso 

exemplo inicial, enquanto as células e as 

substâncias que nele viajam são como os 

barcos e os viajantes desse rio. 

 

O SANGUE E A TEMPERATURA DO 

CORPO 

 

Em sua contínua viagem pelo corpo, o sangue 

passa por órgãos como o fígado, os pulmões 

e os músculos, que durante sua vigorosa 

atividade liberam muito calor. Esse calor é 

distribuído pelo sangue para o resto do corpo. 

                                  

 
 

GLÓBULOS VERMELHOS 

 

Também chamadas de hemácias ou 

eritrócitos, são células minúsculas, com a 

forrma de disco bicôncavo (uma rosquuinha 

com o centro fechado). Em cada gota (1mm³) 

de  sangue normal, há cerca de 4,5 a 5 

milhões de globulos vermelhos. 

 

Esses valores são mais elevados em pessoas 

que vivem em altitude de 2.000m ou mais. O 

sangue delas pode absorver maior quantidade 

de hemácias para compensar a menor 

quantidade desse gás nessas alturas. 

 

As hemácias são células muito pequenas e 

sem núcleo. Duram apenas quatro meses. 

Depois desse período são destruídas. O ferro 

que elas continham é reaproveitado pela 

medula óssea para a formação de novas 

hemácias, que substituem as células 

destruídas.  

 

As hemácias contém uma substância 

vermelho-brilhante chamada hemoglobina. 

Depois que a hemácia entrega o oxigênio para 

as células, a hemoglobina passa a ter cor 

vermelho-escura, quase azulada.  

 

O principal componente da hemoglobina é o 

elemento ferro, retirado dos alimentos, como 

gema de ovo, feijão, carnes de qualquer 

animal, principalmente fígado, vegetais e 

folhas verde escuro como o espinafre e o 

agrião, aveia e cereais em geral. 

 

Se uma pessoa não come, regularmente, 

alimentos que contém ferro, pode desenvolver 

uma anemia.  

 
 

Que a anemia é uma doença que provoca 

fraqueza, falta de ar, cansaço fácil e em geral 

deixa a pele e as mucosas muito pálidas? 

                                                                       

 
 

GLÓBULOS BRANCOS 

 

Em cada mm³ de sangue, existem 

aproximadamente de 8.000 a 10.000 glóbulos 

brancos que também são chamados de 

leucócitos (defesa do corpo contra doenças). 

Existem leucócitos de vários tipos diferentes: 

 

 



Células 

brancas 

Local de 

formaçã

o 

Núcleo Citoplasm

a 

Função 

Linfócitos Tecido 

linfático 

Redond

o 

Sem 

grânulas 

Produzir e 

liberar 

anticorpos 

Granulócito

s        ( 

neutrófilos, 

eosinófilos, 

basófilos) 

Medula 

óssea 

Lobular  Com 

grânulos 

Fagocitos

e  

Monócitos  Medula 

óssea  

Em 

forma de 

feijão  

Sem 

grânulos  

Fagocitos

e 

Obs: granulócitos e monócitos são fagócitos 

 

Os fagócitos englobam os microorganismos 

e depois destroem por fagocitose.  

 

Fagocitose é o processo de englobamento de 

partículas sólidas por células chamadas 

fagócitos. 

 

Nos locais onde ocorre fagocitose podem 

acumular-se bactérias mortas, substâncias 

químicas e glóbulos brancos – tudo junto 

formando pus. 

 

Os linfócitos produzem substâncias químicas 

chamadas anticorpos, que se destroem ou 

neutralizam os microorganismos 

transmissores de doenças. 

 

DEFESA CONTRA INFECÇÕES 

 

 O sangue desempenha papel muito 

importante na defesa do organismo. Mas ele 

so precisa entrar em ação depois que outras 

barreiras protetoras, como por exemplo, a 

pele, as mucosas, os ácidos do estômago, 

falharem. 

 

Essas barreiras evitam a entrada de micróbios 

causadores de doenças e outros agentes 

nocivos ao corpo. 

 

Em geral, essas barreiras são suficientes para 

manter nosso corpo sadio. Às vezes, porém, 

algum micróbio consegue chegar ao interior 

do corpo, causando infecção. 

 

É então, que o exército de fagócitos entra em 

cena, “engolindo” e digerindo os invasores no 

mesmo local por onde eles entraram. Quase 

sempre os fagócitos acabaam rapidamente 

com os invasores. Muitas vezes o inimigo se 

mostra mais forte ou mais numeroso e 

começa a multiplicar-se maais depressa que 

os fagócitos, podendo destruí-los.  

 

Quando isso acontece, é a vez dos micróbios 

enfrentarem a mais avançada linha de defesa 

do organismo – os linfócitos. Estes, além de 

garantir a vitória nessa primeira luta, 

eliminando os microorganismos atuais, ainda 

podem garantir também que o próximo ataque 

do mesmo inimigo não passará de uma breve 

visita! A esse mecanismo de defesa a longo 

prazo, chamamos de imunidade. 

 

Imunidade  

 

Capacidade de resistir a ataques de agentes 

patógenos, ou imunidade, pode ser ativa ou 

passiva. 

 

Imunidade ativa 

Quando temos alguma infecção, os linfócitos 

produzem anticorpos específicos.  São 

substâncias químicas que so atacam o 

microorganismo causador da doença. Depois 

da cura da infecção, alguns desses anticorpos 

“feitos de encomenda” para aquele 

determinado micróbio permanecem no 

sangue da pessoa por meses, anos ou até por 

toda a vida. 

 

Se o tall microorganismo volta a atacar 

tempos depois, a “patrulha” de anticorpos 

imediatamente faz sua identificação e passa 

as informações para os linfócitos. Assim eles 

podem produzir sem demora grande 

quantidade de anticorpos específicos contra o 

microorganismo, que não tem tempo de iniciar 

a infecção. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim acontece toda vez que o mesmo micróbio faz nova investida. 

 

Chamamos esse tipo de imunidade de imunidade ativa natural. 

Em algums casos a imunidade ativa natural pode ser provocada artificialmente por aplicação de 

vacinas. 

 

Vacinação – é a introdução no organismo, pela boca ou por injeção, de pequena quantidade de 

microorganismo mortos ou enfraquecidos, ou substâncias produzidas por eles. A vacina funciona 

como um elemento estranho ao organismo (antígeno) que estimula a produção de defesas 

(imunidade). 

 

A vacinação consiste na mais efetiva proteção contra doenças infecciosas como sarampo, 

poliomielite, tétano, COVID 19 e outras. 

  
 

Priorize a da covid 19 e faça um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a da gripe por precaução. 

(ainda não existem estudos sobre interações entre elas) 

 

Imunidade passiva  

 

Não exige esforço do organismo. É conseguida quando anticorpos produzidos em um organismo e 

é injetado em outro. Como o soro antitetânico, por exemplo 

 

 
 

Na testagem rápida 
 
IgM – significa que o vírus está ativo 
anticorpos iniciais são produzidos. 
IgG – significa que o organismo 
continua lutando com mais força para 
defender o organismo que já sente os 
impactos.  
Ou seja: (IgM - anticorpos que 
caracterizam resposta imediata, fase 
aguda ou IgG - anticorpos que 
caracterizam uma resposta tardia, 
memória), em fases mais tardias após 
o aparecimento de sintomas. 

 



 

  

 
 

 



    

 

 

1- Qual é a parte líquida do sangue? E a parte 

sólida? Quais são seus principais 

componentes? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

2- Onde são produzidas as células 

sangüineas? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

3- Qual é o tempo de vida das hemácias? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

4- Por que os leucócitos são considerados o 

exército do corpo? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

5- Se um indivíduo tiver uma dieta pobre em 

ferro, qual doença poderá ter e quais seus 

sintomas? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

6- Qual é a principal característica dos 

linfócitos? Qual a vantagem disso? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

7- Se microorganismos tentarem penetrar em 

seu organismo por um ferimento na pele, o 

que pode acontecer? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

8- Qual a diferença entre imunidade ativa e 

passiva? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

9- O soro e a vacina são substâncias que 

agem como imunizadores do organismo. A 

respeito desses produtos, marque a 

alternativa INCORRETA: 

a) O soro é responsável por uma imunização 
passiva. 

b) As vacinas estimulam o corpo a produzir 
anticorpos contra determinado antígeno. 

c) As vacinas são produzidas injetando-se o 
antígeno em um animal, que passará a 
produzir anticorpos. Os anticorpos são 
posteriormente processados e podem ser 
usados em humanos. 

d) Como exemplo de soro, podemos citar o 
antiofídico. 

e) Podemos dizer que a vacina é usada na 
prevenção, enquanto o soro é usado para 
curar. 

10- Sabemos que as vacinas são capazes de 

estimular a produção de anticorpos pelo 

corpo, protegendo-nos, portanto, de 

doenças. Graças a essa capacidade, 

dizemos que as vacinas nos garantem: 

a) uma imunização passiva. 
b) uma imunização imediata. 
c) uma imunização prolongada. 
d) uma imunização ativa. 
e) uma imunização contínua. 
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ATIVIDADE 01  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINENTE EUROPEU 
 

 
 

A Europa fica situada em três hemisférios 

diferentes — Setentrional (norte), Ocidental e 

Oriental, está entre os continentes que mais 

influenciaram costumes dos povos ocidentais 

nos últimos séculos. 

 

Observe alguns dados gerais do continente 

europeu e, em seguida, colocações pontuais 

sobre temas específicos do continente com a 

melhor qualidade de vida do planeta. 

 

Dados gerais da Europa 
 

Gentílico: europeu 

Extensão territorial: aproximadamente 

10.180.000 km² 

Localização: a oeste da Ásia, ao norte da 

África, a leste do oceano Atlântico e ao sul do 

oceano Glacial Ártico. 

Clima: Temperado, Mediterrâneo e Polar 

Idiomas: russo, alemão, francês, inglês, turco, 

italiano, espanhol e português são os idiomas 

mais falados na Europa. 

Religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo 

são as mais praticadas pelos europeus. 

População: aproximadamente 750 milhões de 

habitantes 

Densidade demográfica: 72,9 hab/km² 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 

varia de 0,954 (Noruega) a 0,750 (Moldávia) 

Moeda: euro e libra esterlina são as mais 

utilizadas. 

Produto Interno Bruto (PIB): aproximadamente 

19 trilhões de dólares 

OBJETIVO: Compreender os aspectos gerais do continente Europeu. 

 

Olá Pessoal!  
 
Sejam bem vindos ao IIº trimestre! 
 
Neste bloco de atividade, estudaremos o continente Europeu. 
Aqui, conheceremos os países que compõem o continente, seus 
aspectos naturais, culturais e econômicos.  
 
E aí, animados? 
 
#PARTIU! 
 
 
 
 



PIB per capita: varia entre US$ 111.062 

(Luxemburgo) e US$ 3225 (Ucrânia). 

Gini: média de 35,7 

Relações exteriores: 

Países: ao todo são 50 países, sendo dois 

presentes também na Ásia — Turquia e Rússia. 

 

Países da Europa 
 

A Europa concentra, ao todo, 50 países em sua 

extensão territorial. Trata-se de um número 

considerável, levando-se em consideração a 

área continental. Isso se deve à história e 

formação territorial do continente, com muita 

instabilidade, rivalidades ideológicas e disputas 

governamentais. 

 

 
 

Regiões da Europa 
 

O continente europeu, devido a sua 

complexidade territorial e econômica, pode ser 

dividido sob os mais variados quesitos. 

Entretanto, há uma divisão consensual entre os 

estudiosos desse continente que estabelece 

quatro macrorregiões europeias. Veja quais são 

elas: 

 

 

 

 
Europa Setentrional: corresponde aos países 

banhados pelo mar do Norte e mar Báltico, 

englobando as penínsulas Escandinava e 

Jutlândia, além das ilhas que formam a 

Dinamarca. 

 

Europa Ocidental: região central e oeste do 

continente, com quase todos os países 

participantes da União Europeia. 

Europa Meridional: região banhada pelo mar 

Mediterrâneo, no sul da Europa. Abriga as 

penínsulas Itálica, Ibérica e Balcânica. 

 

Europa Oriental: abriga os países localizados 

ao leste do continente, reunindo todos os que 

estavam sob domínio/influência da extinta 

União Soviética, durante a Guerra Fria. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 
Covid: Por que brasileiros devem ficar fora de plano de retorno de turistas à Europa 
4 maio 2021 

 
 
A ideia é retomar, ao menos em parte, o 
turismo nos países que fazem parte do bloco. 
No entanto, viajantes de países onde a 
pandemia está em situação crítica ou onde há 
novas variantes vão continuar sendo 
barrados. 
 
A Comissão da União Europeia (UE) 
recomendou uma diminuição das restrições 
para entrada de pessoas de fora do bloco, 
para viagens não essenciais. A ideia é 
retomar ao menos em parte o turismo nos 
países-membros. 
 
Os novos planos permitem que pessoas que 
tenham recebido a segunda dose de uma 
vacina aprovada na União Europeia há pelo 
menos duas semanas possam viajar para o 
bloco. Atualmente, a União Europeia só 
permite viagens não essenciais de pessoas 
vindas de sete países. 
 
O projeto de retomada, no entanto, contém 
um "freio de emergência" que permite que 
países-membros limitem as viagens a partir 
de outros países em caso de surgimento de 
novas variantes ou de uma piora na pandemia 
nesses locais. Os planos da UE são de que a 
cada duas semanas haja uma reavaliação da 
situação. 
 

O mais provável é que viajantes vindos do 
Brasil façam parte dessa lista de passageiros 
cuja entrada não é permitida, já que diversos 
países do bloco implementaram restrições 
extras — além das adotadas pela UE — para 
brasileiros. 

 
Esse é o caso de Portugal e França, por 
exemplo. Portugal anunciou nesta semana 
mais restrições a passageiros vindos do Brasil. 
E a França cancelou, em abril, todos os voos 
vindos do Brasil, sem data para retomada. 
 
Além do Brasil ter o segundo maior número 
mortos do mundo — mais de 400 mil — a 
variante P.1, descoberta primeiro em Manaus 
e que já se espalhou pelo país, é um fator de 
preocupação internacional. Além disso, o 
descontrole da pandemia no Brasil pode levar 
à aparição de outras mutações com potencial 
de reduzir a eficácia das vacinas. 
A UE já tinha anunciado planos de criar um 
certificado digital com categorias para quem 
se vacinou contra covid, teve resultados 
negativos em exames ou recentemente se 
recuperou da doença. 
 
O que o plano prevê 
 
Os Estados membros da UE poderão aceitar 
turistas de fora do bloco se eles tiverem 
recebido uma vacina aprovada pelo bloco 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56255766
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56255766


europeu. Mas é possível que a autorização 
seja estendida para vacinas que tenham 
concluído o processo de uso de emergência da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
 
Além disso, as crianças que não puderam 
receber a vacina devem poder viajar com 
seus pais, desde que apresentem um exame 
negativo — e novos exames podem ser 
necessários na chegada. 
 
Até que haja um certificado válido para toda 
a UE, os países individualmente "devem ser 
capazes de aceitar certificados de países não 
pertencentes à UE com base na legislação 
nacional". 

 
De acordo com levantamento do Skyscanner, 
114 países têm fortes restrições à entrada de 
brasileiros 
 
Quais vacinas serão aceitas? 
 
Até agora, a UE aprovou quatro vacinas: a da 
Pfizer-BioNTech, a da Moderna, a de Oxford-
AstraZeneca e a Janssen-Johnson & Johnson. 
Todas requerem duas doses para proteção 
máxima, exceto a da Janssen, que é de dose 
única. 
 
As vacinas da Sinopharm e da Sinovac (que 
produz a Coronavac) poderão ter o uso 
emergencial aprovado em breve pela 
Organização Mundial da Saúde. A análise está 
na fase final. Se isso ocorrer, esses 
imunizantes deverão obter aprovações na UE 
no futuro. 
 
Como os certificados serão administrados? 
 
Na semana passada, legisladores europeus 
aprovaram planos para a criação de um 
certificado digital válido para toda a UE para 
a retomada das viagens até as férias de verão 
no continente. 
 
O certificado vai funcionar através de um QR 
Code — aquele código "quadrado" legível pela 

câmera do celular. O Comitê da UE diz que o 
código, que vai conter dados pessoais do 
usuário, será seguro e protegido. O comitê 
está trabalhando com a OMS para garantir 
que o certificado seja reconhecido fora da 
Europa. 
 
Os 27 estados-membros também querem 
incluir países não pertencentes à UE no 
certificado, como Noruega, Islândia e Suíça. 
Autoridades também disseram no início desta 
semana que viajantes vacinados dos EUA 
poderão visitar a Europa neste verão. 
 
Já o governo do Reino Unido — que está em 
processo de saída do bloco — indicou que 
viagens ao exterior podem ser retomadas a 
partir de 17 maio. O país não faria parte desse 
plano da UE e teria seu próprio sistema digital 
para viagens internacionais. 
 
Mas as preocupações práticas sobre o 
certificado digital permanecem, incluindo 
questões sobre quanto tempo dura a 
imunidade após uma infecção e se mais doses 
de vacinas serão necessárias em meio à 
rápida disseminação de variantes mais 
contagiosas de covid. 
 
Para onde os brasileiros podem viajar? 
 
Apenas nove países possuem restrições leves 
ou nenhuma restrição à entrada de brasileiros 
no momento: México, Afeganistão, República 
Centro Africana, Albânia, Costa Rica, 
República Dominicana, Macedônia do Norte, 
Nauru e Tonga. 
 
Outros 216 países têm restrições à entrada de 
pessoas vindas do Brasil, segundo um 
levantamento do site de viagens Skyscanner. 
Destes, 114 países têm fortes restrições — 
incluindo os destinos mais procurados por 
brasileiros em 2019, como Estados Unidos, 
Argentina, Chile, França, Reino Unido e 
Itália. 
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ATIVIDADE 02 
 
 
 
 

  

EUROPA – ASPECTOS GERAIS 
 

Podemos dividir o relevo europeu em duas 

áreas: 

 

norte (planícies e planaltos)  

sul (relevos de altitudes elevadas) 

 

No sul da Itália, encontramos áreas de 

vulcanismo, como os vulcões Etna, Vesúvio e 

Stromboli. Ainda pelo sul do continente, há 

cordilheiras como: 

 

os Pirineus (entre a França e a Espanha); 

os Alpes (Suíça, Áustria, França, Alemanha, 

Itália e Eslovênia); 

os Apeninos (Itália); 

o Cáucaso, que abriga o pico mais alto do 

continente, o monte Elbrus, com 5642 metros 

de altitude. 

Monte Elbrus, na cordilheira do Cáucaso 

 

A nascente dos rios mais importantes da Europa 

está localizada nessas montanhas, são eles: 

Sena, Ródano, Loire, Reno, Elba e Danúbio. Por 

ter uma grande área plana e rios navegáveis, os 

países da Europa Ocidental utilizam hidrovias 

para escoar a produção industrial, além dessas 

hidrovias servirem de transporte de 

passageiros. 

 

O rio Reno, com o Meno e o Danúbio, integra a 

mais importante hidrovia do continente, a 

Reno-Meno-Danúbio. O primeiro dá acesso ao 

porto de Roterdã, na Holanda, o maior porto da 

Europa. Os outros dois interligam o continente, 

desaguando no mar Negro e promovendo uma 

grande integração continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O clima Temperado se subdivide em 

Temperado Oceânico, que abrange áreas 

banhadas pelo oceano Atlântico, na parte 

ocidental da Europa; e Temperado 

Continental, presente nos países 

centrais/orientais do continente. 

 

 

 

 

 

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

 

 
O clima europeu pode ser dividido em: 

 

Temperado 

Mediterrâneo 

Polar 

 



 
Terras alpinas na Alemanha 

 

 

Esses dois tipos climáticos dão origens a 

estações do ano bem definidas e paisagens 

conhecidas como Florestas Temperadas, que 

contêm árvores caducifólias, como carvalho, 

nogueiras e olmos. 

 

Já o clima Mediterrâneo é encontrado nas 

regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo, como 

sul de Portugal, Espanha, França, além das 

ilhas gregas e outros países da Europa 

Meridional. O clima Polar está presente no 

extremo norte de países como Noruega, 

Suécia, Finlândia e Rússia. 

 

Economia da Europa 

 

A Europa possui uma das economias mais 

avançadas do globo, com amplo dinamismo e 

avançados graus de tecnologia e inovações 

científicas. Vários países do continente são 

líderes em rankings econômicos mundiais, 

como a produção de vinhos e gás natural. 

 

 
 

O continente vivencia o processo de 

terciarização da economia, algo típico de 

países desenvolvidos. Esse processo consiste no 

predomínio do setor terciário nas atividades 

econômicas, sendo relacionado com a 

desindustrialização das áreas urbanas 

europeias. 

 

Com vários países sendo a preferência de 

turistas do mundo todo, atividades como 

shoppings, teatros, bares, hotéis, museus, 

teatros e passeios históricos ganham força nas 

economias regionais. 

 

Na agricultura, o continente não é um grande 

destaque mundial. Basicamente tudo o que é 

produzido nesse setor é consumido 

internamente, como cereais, frutas e 

hortaliças. Os rebanhos bovino e suíno são 

criados de forma intensiva (norte) e extensiva 

(sul), com destaque para Rússia, França e 

Alemanha, os detentores dos maiores 

rebanhos. 

 

Os grandes parques industriais europeus 

possuem alto grau de mecanização, o que gera 

um baixo índice de empregos nessa área. Nesse 

quesito, a Alemanha é destaque e possui o 

maior parque industrial da Europa. Empresas 



como Adidas, Volkswagen, Mercedes-Benz e 

BMW, todas alemãs, estão presentes no mundo 

todo. 

 

Outros países também são referência na 

produção industrial, como França e Reino 

Unido, além do norte italiano, uma região 

bastante desenvolvida da Itália. Desses países, 

podemos destacar Air Bus, Peugeot, Renault 

(França); Jaguar, Shell BHP Billiton, Aston 

Martin (Reino Unido); e Fiat, Parmalat e Pirelli 

(Itália). 

 

A exploração de recursos naturais é forte na 

Inglaterra e na Rússia. O solo inglês possui 

grandes quantidades de carvão mineral, o que 

permitiu que esse país fosse o berço da 

Primeira Revolução Industrial. Já em solo 

russo, podemos encontrar significativas jazidas 

de gás natural e petróleo, o que torna a Rússia 

grande expoente desses produtos na economia 

mundial, sendo a maior produtora de gás 

natural do planeta. 

 

População da Europa 

 

Com aproximadamente 750 milhões de 

habitantes em 2020, a Europa possui uma das 

menores taxas de natalidade e fecundidade do 

mundo, em especial nos países da Europa 

Ocidental. 

 

Vários países enfrentam crises demográficas, 

como Portugal, Itália e Alemanha. Essas crises 

fazem referência a um baixo crescimento 

vegetativo e ao progressivo envelhecimento 

populacional, o que leva a uma diminuição da 

mão de obra e um aumento com gastos 

previdenciários. 

 

Muitos motivos podem explicar o baixo 

crescimento populacional europeu, como 

aumento do tempo de estudo (maior 

escolaridade), independência e participação da 

mulher no mercado de trabalho, disseminação 

dos métodos contraceptivos, educação 

avançada, além dos altos curtos que envolvem 

a formação de um cidadão. 

 

Para solucionar tais problemas, governos 

incentivam o aumento da fecundidade com 

licenças-maternidades de até 12 meses, 

educação pública, além de incentivos 

financeiros para os casais, como na França, que 

fornece um bônus de 900 euros para a família 

no seu primeiro filho. 

 

Outra solução seria incentivar a imigração, 

facilitando o acesso dos imigrantes a países 

com baixos índices de crescimento vegetativo, 

porém essa medida esbarra na crescente 

xenofobia que assola o continente. 

 

Apesar desses problemas, a Europa reúne oito 

dos 10 melhores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo, resultando em 

localidades com excelentes padrões de vida, 

como Noruega, Irlanda, Suíça e Alemanha, os 

maiores IDH do continente. 

 

Os países mais populosos são: Rússia (145 

milhões) Alemanha (83 milhões) e França (65 

milhões). 

 

Cultura da Europa 

 

Um dos quesitos para diferenciar o continente 

europeu do continente asiático é a cultura. 

Com 50 países, a Europa possui uma cultura 

diversificada e heterogênea, com muitas 

diferenças que levam em conta a geografia, a 

história e os aspectos sociais. 

 

Os países do leste europeu (Europa Oriental) 

possuem hábitos culturais bem semelhantes 

entre si devido ao processo histórico a que 

foram submetidos nos últimos anos. Cidades 

como Budapeste (Hungria), Praga (República 



Tcheca), Varsóvia (Polônia) e Moscou (Rússia) 

possuem ótimos atrativos turísticos que 

encantam os visitantes, como o Castelo de 

Buda e a Cidade das Cem Torres. 

 

Já na Europa Ocidental, países como 

Alemanha, França e Paris, além das ilhas gregas 

e outras regiões mediterrâneas, podem ser 

apreciados pela riqueza de festivais, por 

destinos históricos e pelas belas paisagens. 

 

A história do continente, recheada de 

acontecimentos marcantes, influencia a 

cultura e o turismo continental. Monumentos 

como Capela Sistina, Torre de Pisa, Coliseu 

(Itália), Palácio de Versalhes, Torre Eiffel, Arco 

do Triunfo (França), Padrão dos 

Descobrimentos (Portugal), Big Ben 

(Inglaterra), Catedral Sagrada Família 

(Espanha) e o Portão de Brandemburgo 

(Alemanha) merecem destaque no padrão 

cultural europeu. 

 

A Europa foi o berço de muitas culturas 

ocidentais e influenciou hábitos e tradições 

milenares. Grandes nomes da história mundial 

nasceram em solo europeu, o que explica a 

grande diversidade cultural e turística do 

chamado “Velho Mundo”. 

 

 

 

 

Uma das explicações para o nome do 

continente é uma homenagem a Europa, filha 

de Agenor, rei da Fenícia na mitologia grega. 

Mais de 60 línguas são faladas no continente 

europeu. 

 

O seguro de saúde é obrigatório em alguns 

países da Europa. 

 

O euro é mais valorizado que o dólar desde 

2002. 

 

O menor país da Europa é o Vaticano. 

 

O maior país da Europa é a Rússia. 

 

A maior cidade europeia é Londres, na 

Inglaterra. 

 

Geologicamente, a Europa não é um 

continente, mas sim uma península da Ásia. 

 

França e Espanha são os países mais visitados 

da Europa pelos turistas de todo o mundo. 

 

Em 9 de maio se comemora o Dia da Europa. 

A Groenlândia é território europeu, 

pertencente à Dinamarca. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMECON é a sigla correspondente a Conselho para Assistência Econômica 
Mútua, uma organização internacional fundada em 1949. O COMECON visava 
a integração econômica das nações do Leste Europeu e o impedimento do 
avanço do Plano Marshall sobre a região. 

Era formada pela União Soviética, Alemanha Oriental (1950-1990), 
Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Hungria e Romênia. Posteriormente, outras 
nações juntaram-se à organização: Mongólia (1962), Cuba (1972) e Vietnã 
(1978). 

 



 



 
 

 
 
 

Assinale a alternativa correta: 

 

1. Sobre os Países Socialistas da Europa 

que não integra o COMECOM EA: 

 

a) (   ) União Soviética. 

b) (   ) Tehegoslováquia. 

c) (   ) Alemanha Ocidental. 

d) (   ) Iugoslávia.  

 

2.  A Comunidade economicamente 

Europeia é chamada atualmente de: 

 

a) (   ) Europa dos Seis. 

b) (   ) COMECOM. 

c) (   ) Benelux. 

d) (   ) Mercado Comum Europeu.  

 



3. Assinale abaixo qual país compõe a 

União Europeia e não adota o Euro 

como moeda oficial.: 

 

a) (   ) França. 

b) (   ) Inglaterra. 

c) (   ) Alemanha.  

d) (   ) Chipre.  

 

4. A Europa é um dos seis continentes 

do planeta. Ela é considerada o berço 

da civilização ocidental e, ainda, 

detém um grande poderio político e 

econômico. Qual dos países abaixo 

NÃO está localizado na Europa: 

 

a) (   ) Alemanha. 

b) (   ) Estados Unidos. 

c) (   ) França. 

d) (   ) Ítalia 

 

5. O continente europeu está localizado 

predominantemente da faixa 

temperada do planeta. Mesmo assim, 

por meio da influência dos elementos 

e fatores climáticos, possui diferentes 

tipos de clima. Qual o tipo climático 

que NÃO é encontrado na Europa: 

 

a) (   ) Equatorial. 

b) (   ) Mediterrâneo. 

c) (   ) Polar. 

d) (   ) Frio de Montanha. 

 

6. A União Europeia é o principal bloco 

econômico da atualidade. É 

caracterizada pela elevada integração 

econômica e política dos países-

membros, assim como pela adoção de 

uma moeda única — o euro — e pela 

livre circulação de bens, serviços e 

pessoas. Qual o nome do acordo que, 

assinado em 1992, deu origem à 

União Europeia?: 

 

a) (   ) Acordo de Paris. 

b) (   ) Espaço Schengen. 

c) (   ) Plano Marshall. 

d) (   ) Pacto de Varsóvia. 

 

7. A Europa está citualizada a 

setentrional do: 

 

a) (   ) Oceano Índico. 

b) (   ) Oceano Glacial Ártico. 

c) (   ) Mar Vermelho.  

d) (   ) Mar Mediterrâneo.  

 

8. A Noruega e a Suécia estão situadas 

na Península: 

 

a) (   ) Escandinava. 

b) (   ) Itálica.  

c) (   ) Ibérica. 

d) (   ) Balcânica 

 

9. A Península Ibérica encontrada nas 

terras do Velho Mundo é formada 

por: 

  

a) (   ) Albânia e Inglaterra. 

b) (   ) Inglaterra e Espanha. 

c) (   ) Espanha e Portugal. 

d) (   ) Portugal e Itália. 

 

 

10. No continente Europeu o Maior 

conjunto Insular é formado por: 

 

a) (   ) Grã-Bretanha e Finlândia. 

b) (   ) Irlanda e Islândia 

c) (   ) Grã-Bretanha e Irlanda . 

d) (   ) Irlanda e Finlândia.  

 

11. Na Europa, O fenómeno do ( Sol da 

Meia Noite ) pode ser observado na: 

a) (   ) Península Itálica. 

b) (   ) Península Balcânica. 

c) (   ) Península Escandinava. 

d) (   ) Ilhas Britânicas. 
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ATIVIDADE 03 
 
 
 
 

A divisão do mundo de acordo com a visão eurocentrista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mundo em que vivemos recebe diversas 
regionalizações. Tais divisões possuem o fim 
de facilitar a compreensão das informações 
requeridas e de partes especificas do espaço 
geográfico, impedindo que haja 
generalizações dos dados. 
 
Dentre as muitas divisões que o mundo é 
sujeitado, as principais são: divisão em 
hemisférios (norte/sul e oriental/ocidental), 
em continentes (América, Europa, África, 
Ásia e Oceania), e assim por diante. 
 
Mas, o mundo é regionalizado também do 
ponto de vista histórico, tomando como base 
os continentes já conhecidos. Nessa 
abordagem, o mundo é divido em três: Velho 
Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. 
 
O Velho Mundo é uma expressão usada para 
designar a visão de mundo que os europeus 
detinham por volta do século XV. Naquela 
época, os europeus conheciam somente os 
continentes da Europa, África e Ásia. 
 
Novo Mundo é um termo criado pelos 
europeus para designar o continente 
americano. A expressão teve seu uso 
difundido no período do descobrimento do 

novo continente, a América, pois até então 
era desconhecido pelos europeus, vindo a ser 
algo novo em relação aos continentes já 
conhecidos. 
 
Já o Novíssimo Mundo compreende o 
continente da Oceania, constituída pela 
Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia, entre 
outras ilhas. Tal denominação se deu em 
razão do continente ter sido o último a ser 
descoberto. 
 
É bom ressaltar que as regionalizações 
citadas acima não passam de uma visão 
eurocentrista (idéia que coloca a Europa 
como o centro do mundo), a qual crê que o 
continente (Velho Mundo) é a principal 
civilização e que sua cultura, povo e língua 
são superiores às demais existentes. 
 
A abordagem eurocentrista desconsidera 
totalmente todas as civilizações existentes 
fora do Velho Mundo. No Novo Mundo 
(América), por exemplo, importantes 
civilizações como os Incas, Maias e Astecas 
não são levadas em conta. Na visão dos 
europeus não existe história antes de sua 
chegada. 

 

OBJETIVO: Compreender que o Continente Europeu faz parte das terras do Velho Mundo. 

 



No eurocentrismo a Europa é o centro do mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. No continente chamado de Velho mundo 

onde não estar incluído a:  
. 

 

a) (   ) Europa. 

b) (   ) Ásia. 

c) (   ) Africa. 

d) (   ) Oceânia 

 
2. A Porção Continental mais extensa do 

Velho Mundo e de todo o Globo é 
constituída pela:   

 
a) (   ) Europa. 
b) (   ) Ásia.  
c) (   ) África. 
d) (   ) Austrália. 

 
 

3. A Extensão total do Velho mundo é de 

aproximadamente duas vezes no continente 

Americano, sabendo disso a sua localização 

geográfica da Europa possui latitude: 

a) (   ) Apenas Norte. 
b) (   ) Norte e Sul. 
c) (   ) Apenas Sul. 
d) (   ) Leste e Oeste. 

  
4. O Mar Mediterrâneo banha o Velho 

Mundo, circulando terra da: 
 

a) (   ) Europa, África e Ásia. 
b) (   ) Europa e África. 
c) (   ) África e Ásia. 
d) (   ) Europa e Ásia. 

 
5.As Terras do Velho Mundo é separado 
do Golfo de Aden e o Mar Vermelho pela: 
 

a) (   ) África da Ásia. 
b) (   ) Ásia da Europa. 
c) (   ) Europa da África. 
d) (   ) Velho Mundo das América 
 

6.Entre os Acidentes Geográfico que 
separam a Europa da Ásia podemos 
destacar: 
 

a) (   ) Mar Negro e Montes Rurais. 
b) (   ) Mar Mediterrâneo e Estreito de 

Bering. 
c) (   ) Mar Vermelho e Rio Ural 
d) (   ) Mar Negro e Estreito de 

Gibraltar. 

 
7. São Países independentes no Velho 

Mundo:  
. 

a) (   ) As Duas Alemanha e As duas 

Coreia. 

b) (  ) As duas Coreia e os dois Vietnã . 

c) (   ) Os dois Vietnã e as duas China. 

(   ) As duas Irlandas e os dois 
Vietnã. 
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ATIVIDADE 04 

 
 
 
 

 

União Europeia 

 

A UE enfrenta atualmente vários desafios de 
natureza económica, ambiental, tecnológica 
e ainda internacional, para citar apenas 
alguns exemplos. Muitos cidadãos perderam a 
confiança nos políticos.  Algumas das 
conquistas da integração europeia, como a 
livre circulação de pessoas, estão a ser postas 
em causa. 

 

Emprego, crescimento e investimento 
 

A Europa está a recuperar da pior crise 
económica e financeira desde os anos 1930. 
Em resultado desta crise, perderam-se muitos 
postos de trabalho e realizaram-se poucos 
investimentos na UE. A prioridade absoluta da 
UE é relançar o crescimento da Europa e 
aumentar o número de postos de trabalho, 
em especial para os jovens, sem criar mais 
dívidas. 

 

Mercado interno 
 

O mercado único é uma das maiores 
realizações da UE. Permite que pessoas, 
mercadorias, serviços e capitais circulem 
mais livremente. Proporciona oportunidades 
a profissionais e empresas, ao mesmo tempo 

que assegura uma maior escolha e preços 
mais baixos aos consumidores. Torna possível 
que as pessoas viajem, vivam, trabalhem e 
estudem onde desejam. 

Apesar do sucesso global do mercado único, 
as suas vantagens nem sempre se 
materializam, devido a desconhecimento ou 
inaplicação das regras ou porque há outros 
obstáculos. 

A UE decidiu completar o mercado único de 
produtos e serviços e transformá-lo, por 
forma a permitir o crescimento e a 
prosperidade das empresas e indústrias na 
economia mundial. Para concretizar esse 
objetivo, a Comissão Europeia está a: 

• criar uma «união dos mercados de 
capitais», facilitando às pequenas 
empresas a angariação de fundos e 
tornando a Europa mais atrativa ao 
investimento; 

• incentivar os trabalhadores a 
aceitarem trabalho noutros países da 
UE, a fim de preencher vagas e 
satisfazer a necessidade de 
competências específicas; 

• reforçar os aspetos sociais; 
• lutar contra a evasão e a fraude 

fiscais. 

 

União Econômica e Monetária 
 

A União Económica e Monetária representa 
um grande passo para aproximar as 
economias da UE. Facilita muito o trabalho e 
as atividades empresariais em toda a UE, 
porque as políticas económicas e fiscais estão 
interligadas em toda a UE: todos intervêm no 
âmbito de uma política monetária comum e 

OBJETIVO: Identificar os desafios sociais e políticos do continente europeu.  

 



de uma moeda comum, o euro, que é 
utilizada na maioria dos Estados-Membros. 

Quando a crise económica mundial estalou, a 
UE e os seus então 28 Estados-Membros 
tomaram medidas sem precedentes para 
proteger as suas economias. Estas revelaram-
se difíceis para os cidadãos e nem sempre 
tiveram em conta as consequências para a 
vida das pessoas. Atualmente, a UE tenciona 
agir com base nos ensinamentos retirados e 
concluir a união económica e monetária para 
ajudar a apoiar as pessoas desfavorecidas e a 
criar mais postos de trabalho. Para tal, 
pretende assegurar a estabilidade do euro, 
reforçar as finanças públicas e relançar o 
diálogo social. 

Comércio livre 
 

Todos os dias, a UE importa e exporta bens e 
serviços no valor de centenas de milhões de 
euros. Em conjunto, os 27 países da UE 
representam a maior economia do mundo, o 
maior exportador e importador, o maior 
investidor e destinatário de investimento 
estrangeiro e o maior doador de ajuda. Ao 
falar a uma só voz, a UE tem 
consideravelmente mais peso nas 
negociações do comércio internacional do 
que teria qualquer um dos seus Estados--
Membros individualmente. Estes mercados 
abertos geram crescimento económico e 
emprego de melhor qualidade para a Europa 
e os seus parceiros. Proporcionam ainda aos 
consumidores da UE maior escolha e poder de 
compra e ajudam as empresas a ser 
competitivas no estrangeiro. 

Todavia, a UE deixou bem claro junto dos 
seus parceiros que o comércio livre não 
poderá ser realizado a qualquer preço. Todos 
os acordos comerciais negociados pela UE em 
nome dos seus Estados-Membros têm de 
respeitar os valores da UE, ser transparentes, 
razoáveis e equitativos e não prejudicar os 
cidadãos nem o ambiente. O acordo 
económico e comercial assinado entre a UE e 
o Canadá em outubro de 2016, conhecido por 
CETA, é um bom exemplo desta abordagem 
progressista, juntamente com os acordos de 
comércio livre assinados em julho de 2018 
entre a UE e o Japão. 

Justiça e direitos fundamentais 
 

A UE não é apenas um mercado comum de 
bens e serviços. Assenta nos valores do 
respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do 
Estado de direito e do respeito pelos direitos 
humanos. Por este motivo, a Comissão 
Europeia tomou medidas para reforçar 
a proteção dos direitos fundamentais nos 
domínios da proteção dos dados, da partilha 
de informações pessoais e dos direitos dos 
consumidores, e intensificou os esforços para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres, lutar contra a discriminação e 
erradicar o tráfico de seres humanos. 

No entanto, os atentados terroristas em solo 
europeu criaram aos países da UE desafios 
sem precedentes. É por este motivo que a UE 
está a envidar esforços para desenvolver 
uma União da Segurança eficaz. Para 
combater todos os aspetos da ameaça 
terrorista, adotou-se um conjunto de 
medidas à escala da UE. Estas medidas 
incluem a prevenção da radicalização, 
nomeadamente através da Internet; a 
criminalização da ação de viajar para 
cometer ou apoiar atos de terrorismo; o 
reforço da detenção do terrorismo, 
intensificando o intercâmbio de informações; 
o combate ao financiamento do terrorismo; a 
restrição do acesso a armas de fogo e 
explosivos; e o apoio a países parceiros, 
sobretudo na bacia do Mediterrâneo. 

Migração 
 

Em 2015 e 2016, a UE conheceu um afluxo 
sem igual de refugiados e de migrantes. 
Chegaram à União Europeia mais de um 
milhão de pessoas, a maioria das quais 
fugindo da guerra e do terror na Síria e 
noutros países; outras atravessando as 
fronteiras externas da UE para se juntarem às 
famílias e/ou em busca de uma vida melhor. 

No entanto, nenhum país da UE pode ou deve 
ter de enfrentar sozinho as enormes pressões 
migratórias. Por estas razões, a UE está a 
intensificar os esforços para salvar vidas, 
combater o tráfico de seres humanos e 
cooperar com os países de origem dos 
migrantes e os países por onde transitam para 
chegar a outros países. A UE pretende ainda 
acima de tudo combater as causas profundas 
que forçam as pessoas a fugir e a migrar: a 
pobreza, as guerras, as perseguições, as 



violações dos direitos humanos e as 
catástrofes naturais. 

A UE já envidou muitos esforços para 
dar resposta à crise dos refugiados e 
continua a fazê-lo. Além da disponibilização 
de mais recursos financeiros, ajuda a 
relocalizar os requerentes de asilo que já se 
encontram na Europa e a reinstalar pessoas 
necessitadas de países vizinhos. Além disso, a 
fim de proporcionar vias seguras às pessoas 
para entrarem legalmente na UE, está a 
trabalhar no sentido de reforçar a segurança 
nas suas fronteiras e resolver o problema da 
introdução clandestina de migrantes. 

 

O aumento na chegada de imigrantes, puxada 
por refugiados vindos da Síria, do Afeganistão 
e de outras regiões de conflito, tem causado 
transtornos à Europa. 

Desde o início de 2015, a Acnur (agência das 
Nações Unidas para refugiados) estima que 
mais de 300 mil imigrantes tenham cruzado 
o Mediterrâneo para chegar ao continente 
europeu. Principais pontos de entrada, 
Grécia e Itália receberam neste ano, 
respectivamente, 200 mil e 110 mil pessoas, 
segundo os últimos números divulgados. 
Relatórios anteriores também apontavam que 
1.953 imigrantes se dirigiram à Espanha, e 94, 
a Malta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.folha.uol.com.br/mundo/2015/04/1620798-europa-anuncia-mais-verba-para-crise-de-imigracao-no-mediterraneo.shtml?mobile
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ATIVIDADE 01 
 
 

Independência do Brasil 

 

 
A abolição da escravatura aconteceu no 
Brasil em 13 de maio de 1888 e foi 
uma conquista tardia — uma 
demonstração do conservadorismo das 
elites brasileiras. A aprovação da Lei 
Áurea, por sua vez, foi resultado 

do envolvimento popular com a causa 
da abolição. Ao longo das décadas de 
1870 e 1880, o movimento abolicionista 
cresceu e pressionou o Império para que 
a escravidão fosse abolida no país. 
 

 

OBJETIVOS: Compreender o processo de lutas contra a escravidão; Identificar as 

mudanças ocorridas durante o final do Império que possibilitou a abolição. 

 

 

 

Queridos alunos e alunas,  

Sejam bem-vindos ao IIº Trimestre!   

Nesta unidade, vocês irão dar mais um passo na direção de 

um grande futuro. Avançaremos nos conhecimentos 

históricos para que vocês possam fazer cada vez mais 

leituras críticas do mundo.  

Vamos lá!? 

 

 

E aí, animados? 

 

#PARTIU! 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-lei-aurea.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-lei-aurea.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/brasil-monarquia.htm
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 Abolicionismo 
 

 
A aprovação da Lei Áurea foi uma 
conquista popular, fruto do crescimento 
que o movimento abolicionista teve na 
segunda metade do século XIX. O 
movimento abolicionista no Brasil agrupou 
pessoas de diferentes classes sociais que 
agiam de diversas maneiras na luta pela 
abolição da escravatura. Incluída no 
movimento abolicionista não está apenas 
a ação da parcela livre da sociedade, mas 
também a resistência dos escravos. 
O movimento abolicionista cresceu de 
maneira notável a partir da década de 
1870, e nesse período uma série 
de associações abolicionistas surgiu 
em diferentes partes do país. A ação 
desses grupos era diversa, e o 
crescimento do debate 
abolicionista alcançou a política, apesar 
da grande resistência existente contra a 
abolição. 
 

As associações abolicionistas debatiam 
estratégias para promover a sua causa e 
atuavam publicamente para atrair 
pessoas em apoio a ela. Entre as 
personalidades de destaque que atuaram 
pelo fim da escravidão no Brasil 
estão: André Rebouças, Luís Gama, Jo
sé do Patrocínio, Joaquim Nabuco,  
Castro Alves, entre outras. 
 
O crescimento da causa abolicionista fez 
a criação de associações 
desse cunho disparar 
entre 1878 e 1885, e 
assim surgiram 227 
sociedades 
abolicionistas. Esses 
grupos pró-abolição 
organizavam 
conferências, comícios 
na rua, distribuíam 
panfletos, publicavam 
artigos em jornais, e 
também ajudavam na 
resistência organizando 
rotas de fugas para 

escravos, abrigando-os, incentivando-os a 
fugirem etc. 
 
Existiu uma consistente ação dos 
abolicionistas no meio jurídico, e foi 
comum nesse período a atuação 
de advogados na defesa de 
escravos que buscavam melhores 
condições de trabalho, defendiam os que 
não estavam devidamente matriculados 
no registro de escravos. 
 
No jornalismo, a atuação contra a 
escravidão e a distribuição de folhetos 
eram constantes, além de vários jornais 
abrirem espaço para a publicação de 
artigos em defesa da abolição. Dentre as 
publicações que atuavam nessa defesa, 
podem ser destacados A 
Abolição, Oitenta e Nove, A Liberdade, O 
Amigo do Escravo, A Gazeta da 
Tarde etc. 
Na década de 1880, a atuação do 
movimento abolicionista dava-se 
por duas vias: a legal e a ilegal. No caso 
da atuação legal, voltamos a mencionar 
aqueles exemplos: defesa de escravos 
nos tribunais, publicação de artigos, 
realização de conferências, distribuição 
de panfletos. 
 
Já as ações ilegais são aquelas 
enxergadas como criminosas do ponto 
de vista da lei da época e incluíam ações 
de desobediência civil. Os abolicionistas 
incentivavam a fuga de escravos e davam 

abrigo para os que haviam 
fugido. Uma ação comum foi o 
transporte de escravos 
fugidos para o Ceará — 
estado que aboliu a 
escravidão em 1884. 
 
Existia também 
o “sequestro” de 
escravos que estavam em 
transporte ou que seriam 
embarcados para algum lugar 
do Brasil. Nessa ação, os 
envolvidos “sequestravam” os 
escravos para, em seguida, 
libertá-los. Existiram grupos 

“Sempre que você 

encontrar qualquer forma 

de discriminação, 

denuncie. Não se cale, 

mostre que você não tem 

vergonha de ser o que é e 

continue incomodando os 

covardes. Só assim vamos 

construir um Brasil mais 

civilizado.” 

 Taís Araújo, atriz, em publicação no Instagram 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/castro-alvespoeta-dos-escravos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/castro-alvespoeta-dos-escravos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/castro-alvespoeta-dos-escravos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/desobediencia-civil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/desobediencia-civil.htm
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abolicionistas que também defenderam 
o levante armado para forçar o fim dessa 
atividade desumana. 
A associação abolicionista de maior 
destaque da história brasileira foi 
a Confederação Abolicionista. Esse 
grupo foi criado por José do Patrocínio e 
André Rebouças, em 1883, e defendia 
uma abolição irrestrita e imediata, sem 
indenização para os senhores de 
escravos. A Confederação Abolicionista 
atuou na coordenação da campanha 
abolicionista a nível nacional. 

 
Resistência dos escravos 
O movimento abolicionista não se 

fez apenas pela ação das pessoas livres, 
mas contou com a atuação fundamental 
dos escravos que resistiam à escravidão 
de diversas maneiras. Esses, muitas 
vezes, eram incentivados a fugir, mas, na 
maioria dos casos, as fugas aconteciam 
porque os escravos percebiam o 
crescimento do movimento e sentiam-se 
encorajados para tanto. 
 
As fugas coletivas e constantes tinham 
como objetivo pressionar os donos de 
escravos, e, em outros casos, os escravos 
rebelavam-se contra seu senhor, o que 
resultava na morte desse e de sua família. 
Essa resistência procurava enfraquecer a 
escravidão para que seu fim fosse 
conquistado. 

Os escravos que fugiam, muitas vezes, 
poderiam mudar-se para as cidades e 
misturar-se na multidão de negros libertos 
e escravizados que habitavam esses 
locais. Outros, por sua vez, preferiam 
mudar-se para os quilombos — redutos 
que abrigavam escravos fugidos. No final 
do século XIX, surgiram quilombos em 
diferentes partes do Brasil, sobretudo ao 
redor de cidades como Rio de Janeiro. 
 
Um dos quilombos mais conhecidos 
desse período era o Quilombo do 
Leblon, responsável por ter “criado” 
o símbolo da causa: a camélia 
branca. Essa flor foi transformada em 
símbolo de todo esse movimento, e 

aqueles que a portavam em sua roupa ou 
mesmo a cultivavam em casa, estavam 
dizendo publicamente que apoiavam a 
abolição. 
 

 
 

Questão – 01. Escreva sobre:  
 

a) Abolição da escravatura 
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………..................... 

b) Lei Áurea 

………………………………………………

………………………………………………

……………….………………………………

………………………………………………

…………….…………………………………

………………………………………………

…………………………............................. 

C) Resistência dos escravos 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………................................... 
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Questão – 02. O papel da imprensa 
 

 
 
Jornais eram usados a favor da escravidão. Porém, na luta pela libertação, diversos 
panfletos e jornais surgiram questionando a escravidão. Cite alguns jornais que 
defendiam o fim da escravidão no Brasil. 

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

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

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

 
Questão – 03. Na década de 1880, a atuação do movimento abolicionista dava-se por duas vias: 
a legal e a ilegal. Comente as estratégias:  
 

a) Legais: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

b) Ilegais: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Questão – 04. Em busca da liberdade, os negros escravizados utilizavam a fuga como 
estratégia. Comente sobre essa resistência a escravidão. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………  
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ATIVIDADE 02 
 

 

 
 

Ao longo da segunda metade do século 
XIX e à medida que o abolicionismo 
ganhava força, o debate na política foi 
sendo dominado por essa pauta. As 
mudanças aconteceram de maneira lenta 
porque o interesse da elite econômica e 
política era estender a utilização dos 
trabalhadores escravos ao máximo que 
fosse possível. Assim, a transição até a 
abolição irrestrita no Brasil foi gradual. 
 
Duas leis foram importantes nessa 
transição: a Lei do Ventre Livre, de 1871, 
e a Lei dos Sexagenários, de 1885. 
Essas decretavam o seguinte: 
 

 

Lei do Ventre Livre: decretava 
que os filhos de escravos nascidos no 
Brasil a partir de 1871 estariam livres. Os 
senhores de escravos poderiam 
aproveitar da mão de obra desses até os 
21 anos e então deveriam conceder sua 
liberdade sem nenhuma indenização. Se 
preferissem, poderiam conceder a 
liberdade desses aos oito anos, e por 
isso receberiam 600 mil-réis de 
indenização. 

 
 

 Lei dos Sexagenários:    
decretava que todo escravo com mais de 
60 anos seria alforriado depois de 

OBJETIVOS: Relacional o processo legal na luta pelo fim da escravidão; Analisar a 

transição da escravidão para o trabalho assalariado 
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trabalhar por mais três anos como 
indenização de sua alforria. 
 
Caso tenha interesse em ampliar seus 
conhecimentos sobre esse assunto, 
sugerimos a leitura deste texto: Leis 
Abolicionistas. 

 
Abolição da escravatura 

 
Ao longo da década de 1880, à medida 
que o abolicionismo ganhava força, a 
situação saía do controle do Império. O 
Brasil era o único país da América ainda a 
utilizar trabalhadores escravos; as fugas 
de escravos eram tão volumosas que 

“ameaçavam” a ordem interna do país; as 
instituições, como polícia e Exército, 
recusavam-se a procurar escravos 
fugidos; e a pressão popular era muito 
forte. 

Encurralado, restou ao Império decretar a 
abolição da escravatura, que aconteceu 
oficialmente no dia 13 de maio de 1888, 
com a assinatura da Lei Áurea. O 
grande temor do Império e de 
personalidades influentes na época era 
que o debate pela abolição resultasse 
em guerra civil, assim como havia 
ocorrido nos Estados Unidos. Para evitar 
isso, a solução era promover a abolição.  

 

 

 
 
 

 
 
Questão – 01. Quando se fala das leis 
abolicionistas decretadas no intervalo de 
tempo entre 1850 e 1888, referimo-nos 
especificamente às 
 

A) leis Saraiva e Eusébio de Queirós. 
B) leis Eusébio de Queirós e Bill 
Aberdeen. 
C) leis do Ventre Livre e dos 
Sexagenários. 
D) leis Saraiva e dos Sexagenários. 
E) leis Bill Aberdeen e do Ventre Livre. 
 
Questão – 02. A Lei do Ventre Livre foi 
decretada em 1871 e demonstrou que a 
abolição da escravatura no Brasil 

aconteceria de maneira gradual — como 
desejava as elites econômicas. A respeito 
dessa lei, responda: 
 
A) Foi criada pessoalmente pelo 
imperador D. Pedro II. 
B) Poderiam conceder a liberdade desses aos 
oito anos, e por isso receberiam 600 mil-réis 

de indenização. 
C) Não previa o pagamento indenização 
aos senhores pelos escravos indenizados. 
D) Determinava que os escravos 
devessem ser libertados, sem exceção, 
aos 18 anos de idade. 
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E) Previa indenização de 1 conto de réis 
para os senhores que libertassem seus 
escravos com 18 anos. 

Questão – 03. O movimento abolicionista 
ganhou força a partir da década de 1870, 
e o ativismo pela abolição da escravatura 
contou com grandes nomes que deram 
força à causa nacionalmente. Entre os 
nomes mencionados a seguir, qual deles 
NÃO teve envolvimento com o movimento 
que conquistou a abolição do trabalho 
escravo em 1888? 
 

A) André Rebouças 
B) Joaquim Nabuco 
C) Luís Gama 
D) Deodoro da Fonseca 
E) José do Patrocínio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. (Questão Desafio - FCC/2018) 
Segundo os historiadores, um dos fatos 
que impactaram o processo de abolição 
de escravatura no Brasil foi o Bill 
Aberdeen, que correspondeu 
 
A) ao documento, aprovado pelo 
parlamento inglês em 1845, que declarava 
lícito deter e capturar navios que 
traficassem escravos africanos. 
 

B) ao acordo firmado entre Portugal e 
Inglaterra, em 1864, para por fim à 
escravidão nas colônias portuguesas no 
prazo de dez anos. 
 

C) ao conjunto de regras que previram o 
fim paulatino da escravidão nos Estados 
Unidos da América como resultado do 
acordo de paz que pôs fim à Guerra de 
Secessão. 
 

D) ao tratado firmado entre quatro países 
europeus no ano de 1870, dando 
liberdade aos filhos de escravos nascidos, 
a partir de então, nas suas colônias. 
 

E) à primeira declaração internacional, de 
1855, que reconhecia o direito de 
liberdade como direito universal, 
extensivo a todas as pessoas integrantes 
de todos os povos, inclusive escravos. 

 

Questão – 06. Resolva as cruzadinhas 

 
Site gerador: https://www.educolorir.com/crosswordgenerator.php 
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ATIVIDADE 03 

 

 
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

 
 
A Proclamação da República aconteceu 
no dia 15 de novembro de 1889 e foi 
resultado de uma articulação entre 
militares e civis insatisfeitos com a 
monarquia. Havia insatisfação entre os 
militares com salários e com a carreira, 
além de eles exigirem o direito de 
manifestar suas posições políticas (algo 
que tinha sido proibido pela monarquia). 
Havia também descontentamento entre 
elites emergentes com a sub-
representação na política da monarquia. 
Grupos na sociedade começavam a exigir 
maior participação pela via eleitoral. A 
questão abolicionista também somou 
forças ao movimento republicano. Esses 

grupos se uniram em um golpe que 
derrubou a monarquia e expulsou a família 
real do Brasil. 

 
Monarquia em crise 
 

A Proclamação da República, em 15 de 
novembro de 1889, foi o resultado de um 
longo processo de crise da monarquia no 
Brasil. O regime monárquico começou a 
entrar em decadência logo após o fim 
da Guerra do Paraguai, em 1870, o que 
resultou da incapacidade da monarquia 
de atender aos interesses e as 
demandas da sociedade brasileira. 

OBJETIVOS: Identificar as principais transformações com a República; Analisar os 

fatores decisivos para a Proclamação da República. 
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Uma série de novos atores e novas ideias 
políticas surgiu e ganhou força por meio 
do movimento republicano, estruturado 
oficialmente a partir de 1870, quando foi 
lançado o Manifesto Republicano. Ao 
redor das ideias republicanas, formou-se 
um grupo consistente que organizou um 
golpe contra a monarquia em 1889. 
 

 
 
 
Disputas políticas e a consolidação do 
Exército como uma instituição profissional 
são dois fatores de peso nessa crise da 
monarquia. A exigência pela 
modernização do país fez com que muitos 
civis e militares enxergassem 
na república a solução para o país, uma 
vez que a monarquia começou a ser 
considerada como incapaz para as 
demandas existentes. 
  
A insatisfação dos militares está 
diretamente relacionada com a 
profissionalização da corporação. Depois 
disso, eles começaram a exigir melhorias 
em sua carreira como reconhecimento 
aos serviços prestados no Paraguai. As 
principais exigências eram melhorias 
salariais e no sistema de promoção. 
 
Outra forte insatisfação tem relação com 
o envolvimento do Exército brasileiro 
com a política. Os militares entendiam-se 
como tutores do Estado brasileiro e, por 
isso, queriam ter o direito de manifestar 
suas opiniões políticas publicamente. Um 
caso simbólico aconteceu em 1884, 
quando o oficial Sena Madureira foi punido 
por mostrar apoio aos abolicionistas do 
Ceará. 

A monarquia também procurou censurar 
os militares, proibindo que eles 
manifestassem suas opiniões em jornais e 
nas corporações militares. Havia também 
exigências entre os militares para que o 
Brasil se convertesse em um país laico.  
 
 

 
 

 
 

 
 
Questão – 01. Com base nas informações 
e na charge abaixo, comente: 

 

a) Diferencie Monarquia de 

República. 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………......................................

..................................................................

.................................................................. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-republica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-republica.htm
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b) Cite duas causas que provocaram a 

queda da Monarquia e a Proclamação 

da República. 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

Questão – 03. Segundo o texto, qual 

reação teve a monarquia contra os 

militares que desejavam a Proclamação 

da República? 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 
Questão – 04. Com base no texto do 
caderno e na charge abaixo, cite um dos 
fatores que contribuiram para a queda do 
Império brasileiro e comente. 
  
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão – 05. Hora de relaxar. Encontre 

as palavras abaixo.  
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ATIVIDADE 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Instituto Humanitas Unisinos (IHU) 
entrevistou a historiadora Lilia Moritz em 
15 de novembro de 2019. Na ocasião, o 
Brasil celebrava 130 anos da instalação 
de sua República. 
                                                                                                                     
Lilia Moritz Schwarcz é historiadora e 
antropóloga, doutora em Antropologia 
Social pela Universidade de São Paulo e, 
atualmente, professora titular da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da mesma universidade. Obras 
publicadas: “Retrato em branco e 
negro; “Espetáculos das raças”; “As 
Barbas do Imperador”; “O sol do Brasil”; 
“Brasil: Uma biografia” e “Lima Barreto - 
Triste visionário”; “Sobre o autoritarismo 
brasileiro”; “Dicionário da República”; 
“Três Vezes Brasil”. 

 
 Confira a entrevista. 

 
IHU On-Line – Passados 130 anos da 
Proclamação da República no Brasil, 
ainda resta um sentimento de mal-
estar, de um projeto que ainda não deu 
certo? Por quê? 

 
Lilia Schwarcz – A grande questão é que 
nós vivemos numa grande República que 
ainda não pratica valores republicanos. 
Basta ver como continuamos imersos 
nessas questões da corrupção, que é um 
dos grandes inimigos da república. 
Também as práticas de patrimonialismo, 
que são muito frequentes. Basta ver as 
atitudes de nosso chefe do governo no 
sentido de favorecer os seus filhos e 
mesmo o fato de abandonar o partido pelo 
qual ele foi eleito para criar um novo 
partido. É como se adotasse a máxima 
de Luís XIV, que dizia ‘o Estado sou eu’. 
Agora, o presidente diz ‘o partido sou eu’. 
 
No entanto, não é apenas o nosso chefe 
do Executivo que pratica 
o patrimonialismo. Basta vermos que 
a bancada dos parentes cresceu muito 
no Brasil ao invés de diminuir. Por outro 
lado, o Brasil continua sendo um país 
muito desigual. Segundo a Oxfam, somos 
o nono país mais desigual do mundo e 
a desigualdade e a falta de equidade são 
verdadeiros inimigos da república. O outro 
grande inimigo, como já mencionei, é a 
corrupção. A corrupção retira verbas dos 
setores básicos do país, me refiro à 
educação, saúde, transporte, moradia, 
perspectiva de vida e de morte. Enquanto 
tivermos esses dois grandes inimigos 
da República, a corrupção e 
o patrimonialismo, não teremos de fato 
uma república. 
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PATRIMONIALISMO: Este modelo de administração, típico dos estados absolutistas 

europeus, tinha como principal característica a não distinção entre o que era bem público e 

o que era bem privado. 

CORRUPÇÃO: é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo, com a finalidade de 

obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos. 

REPÚBLICA: forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o 

interesse geral dos cidadãos. 

EQUIDADE: promoção de iguais oportunidades para todos os cidadãos. 

 

 

 

E aí, animados? 

 

#PARTIU! 
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Questão - 01. Por que a historiadora acha que “corrupção” e “patrimonialismo” são dois 

inimigos da República? 

 

 

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

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

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

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

 

Questão – 02. Com base na entrevista, quais setores públicos sofrem com a corrupção? 

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

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

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

 

Questão – 03. “A igualdade nunca foi um valor, uma qualidade extensiva para todo nosso 
país. Ou seja, a igualdade vale para algumas populações e não tanto para outras” - Lilia 
Schwarcz. 
 
República significa “Res” (coisa), Pública (do povo). Com base nas informações e 
vivencias, os trabalhadores são a classe mais beneficiada na República brasileira? 
 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/591776-desigualdade-bate-recorde-no-brasil-mostra-estudo-da-fgv
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ATIVIDADE 01 

 
 
 
 

                                                      
 

 
 
O presente contínuo deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma 
ação que ainda está acontecendo.  
 

 

OBJETIVO: Recordar, entender e aplicar o present continuous em situações cotidianas. 
 

 

Olá, queridos alunos!  
Estamos iniciando mais uma jornada! Começamos o IIº Trimestre e quero 
contar com você em mais um mergulho no conhecimento da Língua Inglesa. 
Vamos juntos? Saúde e bons estudos! 
Kisses! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo nosso “ando”, “endo” e “indo” dos verbos em português devem ser trocados em inglês por “ing”. 
 

 
 
A construção do presente contínuo deve ser dada segundo a forma: 
Sujeito + verbo to be + verbo com “ing” + complemento 
 

 
 
Esta é a forma afirmativa.  
 

E aí, galera, beleza? Bom, hoje eu decidi falar um pouquinho sobre o Present Continuous, pra 

que ele serve, suas aplicabilidades, etc. O Present Continuous é um tempo verbal muito 

simples de entender. Ele descreve uma ação que está ocorrendo agora, neste exato 

momento. Por exemplo, eu agora estou explicando o uso do Present Continuous pra vocês, 

alunos! Viram que simples?  

 
 



Exemplos: 
I am sleeping. (Eu estou dormindo.)  
She is studying English now. (Ela está estudando inglês agora). 
 

 
 Para a forma negativa, basta acrescentar o “not” após o verbo “to be” 
(am, is are). 
Ex: 

He is not playing the electric guitar at this moment. (Ele não está 
tocando guitarra neste exato momento). 
 
She is not listening to music. (Ela não está ouvindo música) 

 

 

Para elaborar uma frase interrogativa é necessário colocar o verbo “to be” no início da frase: 

Is Mariane talking to Bob? (A Mariane está conversando com o Bob?) 
Is Susan watching the soap opera? (A Susan está assistindo a novela? 
 
 

1- Deve-se retirar o “e” dos verbos terminados com essa letra, 
antes de se acrescentar o “ing”. 

2- Examples:    to ride (andar) 
                            to dance (dançar) 

 
She is riding a bike now. (Ela está andando de bicicleta agora). 
She is dancing ballet. (Ela está dançando balé). 
 

2- Deve-se dobrar a última letra dos verbos monossílabos terminados em CVC (consoante, vogal, 
consoante) antes de se acrescentar o “ing”. 

Examples:    to swim (nadar) 
                       to put (colocar) 
 
He is swimming on the lake. (Ele está nadando no lago). 
She is putting the folders in the drawer. (Ela está colocando as pastas na gaveta). 
 



 
 

 
SEMPRE QUE ESTIVER NA DÚVIDA RECORRA AO ESQUEMA ABAIXO: 
 
 
 

 

 



1)Uma característica marcante do tempo verbal presente contínuo, em inglês, é: 
 

a) O uso da terminação -ing em advérbios. 
b) O uso da terminação -ing em verbos. 
c) O uso da terminação -ing em substantivos 
d) O uso da terminação -ing em adjetivos. 
 
2)Em relação ao estudo do presente contínuo, em inglês, é incorreto afirmar que: 

a) É utilizado para narrar ou descrever um evento finalizado. 
b) É utilizado para narrar ou descrever um evento finalizado ou evento a acontecer. 
c) É utilizado para narrar ou descrever um evento do passado. 
d) É utilizado para narrar ou descrever um evento em andamento. 
 

3)A frase the number of coronavirus cases is increasing revela que: ( O número de casos de 
coronavirus está aumentando.) 

a) O aumento no número de casos se dá de forma progressiva. 
b) A queda no número de casos se dá de forma progressiva. 
c) O aumento no número de casos se deu de forma progressiva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

4) I am _______ a sandwich now. 

A) eating 
B) not eat 
C) eat 
D) eats 

5) I am busy right now. I _______ breakfast. 

A) am have 
B) have 
C) having 
D) am having 

 

6) My daughter _________ studying English at Istanbul University. 
 

A) is 
B) does 
C) not 
D) do 

 

7) _____ you waiting for a bus? 

A) Do 
B) Are 
C) Does 
D) Are 

 



8) What _____________? It looks awful. 
 

A) do you drinking 
B) are you drink 
C) are you drinking 
D) does you drink 

 
9) We ________ enjoying our holiday here so much. 
 

A) don’t 
B) are 
C) is 
D) doesn’t 

10) I ___________ washing the dishes. 
 

A) am  
B) are not 
C) is 
D) don’t 
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ATIVIDADE 02 

 

 

 

 
              
 
 
 
 
 
 
 

 

    
                                                                                                                                                             

OBJETIVO: Conhecer as regras de formação do present continuous. 
 
 

 

CAROS ALUNOS;         
NESSA ATIVIDADE, CONTINUAREMOS ESTUDANDO O 
PRESENTE CONTÍNUO.  
PARA QUE VOCÊ NÃO FIQUE COM DÚVIDAS SOBRE COMO USÁ-
LO FAREMOS UMA BREVE REVISÃO E CONHECEREMOS AS 
REGRAS DE SUA FORMAÇÃO. 
FIQUE ATENTO E BONS ESTUDOS! 
 
 
 



 
 
QUANDO USAR O PRESENT CONTINUOUS? 
 
O present continuous é usado em inglês quando desejamos falar de alguma ação ou situação que está 
acontecendo no mesmo tempo de fala, isto é, que está acontecendo agora. A continuidade da ação 
também pode ter um período mais longo, pois a ação precisa ter um início e um fim, se ela terminará 
hoje ou daqui duas semanas não faz diferença se comparamos com o present simple, cujas ações são 
rotineiras e habituais. 
 
Dessa forma, o present continuous é usado para ações temporárias também. Assim, a duração de uma 
ação no present continuous é subjetiva, porque pode ser momentânea, curta ou longa. Acrescenta-se 
aos seus usos a noção futura quando falamos de planos que já fizemos e organizamos, por exemplo, 
viagens que já têm data marcada, as pessoas que participarão da viagem, o meio de transporte que 
realizará o trajeto etc. 
 
Uma boa maneira de identificar esse tempo verbal é procurar por expressões temporais que são 
recorrentes, entre as quais se destacam: now, at the moment, at presente, just, already e still. 
 
 

Principais regras do Present continuous 
 

Deve-se prestar atenção à ortografia dos verbos que terminam 
em -ing. Veja os casos em que são necessárias mudanças: 
→ Verbos de uma sílaba que terminam em consoante + vogal + 
consoante - deve-se dobrar a última consoante e acrescentar –

ing 

 

• Stop (parar) – stopping 
• Run (correr) – running 
• Get (pegar) – getting 
• Dig (cavar) – digging 

 
Exceto com verbos que terminam em -w ou -x: 

• Fix (consertar) – fixing 
• Mix (misturar) – mixing 
• Snow (nevar) – snowing 
 

→ Verbos com duas sílabas se a última for tônica — deve-se dobrar a consoante também (CVC): 

• Prefer (preferir) – preferring 
• Begin (iniciar) – beginning 

https://mundoeducacao.uol.com.br/ingles/simple-present.htm


→Verbos que terminam em -e — deve-se retirar a terminação e acrescentar -ing: 

• Make (fazer) – making 
• Dance (dançar) – dancing 
• Practice ( praticar) - practing 
• Use (usar) - using 

→ Verbos que terminam em -ie — deve-se substituir a terminação por y + -ing: 

• Lie (mentir) – lying 

• Die (morrer) – dying 

 

 

1) Usamos o present continuous para falar de coisas que estão acontecendo no momento da fala. 
Complete a explicação da tirinha abaixo colocando os verbos entre parenteses no present 
continuous.  

 
 
In this comic strip, Jeremy is ____________ (eat) dinner and he is ______________ (use) his phone at the same 
time. He told his mother that he is _________________ (practice) future dinner conversation. That's why he 
is_________________ (eat) with his feet and he  is ____________________(text) with his hands.  
 
( Nesses quadrinhos, Jeremy está comendo e usando seu telefone ao mesmo tempo. Ele disse a sua que 
está praticando o  futuro da comunicação. Conversa de jantar. É por isso que está comendo com os pés 
e enviando mensagens com as mãos.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DE ACORDO COM A HISTÓRIA EM QUADRINHOS, RESPONDA AS QUESTÕES SEGUINTES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) What is Jeremy doing on panel number 1 of the comic strip? (O que Jeremy está fazendo no painel número 1 
da história em quadrinhos?)__________________________________________________________________________________________ 

 
3)  What is Jeremy doing on panel number 3 of the comic strip?( O que Jeremy está fazendo no painel número 3 
da história em quadrinhos?) _____________________________________________________________________________________________. 
 

4)What is he doing on panel number 2 of the comic strip? (O que ele está fazendo no painel 2 da história em 
quadrinhos?) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5)  Is Jeremy talking to his parents on panel number 4 of the comic strip?( Jeremy está conversando com seus 
pais no painel número 4 da história em quadrinhos?) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6) Complete as frases no present continuous com a forma correta do verbo to be (am, is, are). 
 
a) She ______ studying maths. (Ela está estudando matemática) 
b) I ______ drinking lemonade. (Eu estou bebendo limonado) 
c) He _______ listening to music.( Ele está ouvindo músicas) 
d) My sister _______ doing her homework. (Minha irmã está fazendo seu trabalho de casa) 
e) John and I _______ playing football. (John e eu estamos jogando futebol) 
  
QUAL OPÇÃO COMPLETA CORRETAMENTE NO PRESENT CONTINUOUS AS SENTENÇAS A SEGUIR? 
 
7) John ___________ football at the moment. 

A) play         B) plays                  C) am playing                    D)is playing 

FIQUE DE OLHO NESSE VOCABULÁRIO! 
 
 

Verbos                                                                     Outros 
Eat – Comer / Eating – Comendo                    homework – trabalho de 
casa 
Watch – Assistir / watching- Assistindo       friends - amigos 
Do – Fazer/ Doing – Fazendo                                   people - pessoas 
Talk – Falar/ Talking – Falando                              something – alguma coisa 
Sing – Cantar/ singing - Cantando 

 
 
 



 

8) She  ______________________ salsa now. 

A) dance              B) dancer                  C) is dancing      D) am dancing 

   
9) Eѕсоlhа а аltеrnаtіvа nо рrеѕеnt соntіnuоuѕ quе ехрrеѕѕа соrrеtаmеntе о quе а mеnіnа dа іmаgеm 
еѕtá fаzеndо. 
 

 
 
 
a) Тhе gіrl іѕ tаlkіng  wіth hеr mоm. 
b) Тhе gіrlѕ іѕ ѕіngіng.  
c) Тhе gіrl іѕn't ѕіngіng. 
d) Тhе gіrl іѕ dаnсіng. 
 
 
 
 

10) Аѕѕіnаlе аѕ аltеrnаtіvаѕ соrrеtаѕ еm rеlаçãо ао Рrеѕеnt Соntіnuоuѕ: 
 

A) О рrеѕеnt соntіnuоuѕ é um tеmро vеrbаl. 
B) О рrеѕеnt соntіnuоuѕ é utіlіzаdо раrа іndісаr аçõеѕ quе осоrrеrаm еm um раѕѕаdо рróхіmо. 
C) Іndіса аçõеѕ quе еѕtãо осоrrеndо nо mоmеntо dа fаlа. 
D) О рrеѕеnt соntіnuоuѕ é fоrmаdо роr ѕuјеіtо + vеrbо tо bе + vеrbо соm -іng + соmрlеmеntо. 
E) Nоѕ vеrbоѕ nо рrеѕеnt соntіnuоuѕ é рrесіѕо аdісіоnаr а tеrmіnаçãо -еd. 
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ATIVIDADE 03 

 

                   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OBJETIVOS: Ler e interpretar os textos apresentados; Evidenciar as imagens como textos que 

fornecem informações e possibilidades interpretativas.  

 

 
Hi, student! 

Que tal treinarmos a sua habilidade de ler e interpretar os textos? Fique 

atento às imagens, ao vocabulário e dicas  pois isso ajudará você a 

compreender melhor sua atividade! Bons estudos e sucesso! Kisses! 

 
 
 



 
 

 

 

To read 
 

Espero um dia poder entrar no 
facebook com conteúdo. 
 
... pensando sobre o que vestir. 
 
... acabando de sair da aula. 
 
 
Ferramenta do facebook para 
mudança democrática. 
 
 

1) Leia o desenho e marque a verdadeira afirmação sobre ele.  
 
a.(  ) O cartoon menciona apenas aspectos negativos das redes sociais.  
b.(  ) O cartoon menciona apenas aspectos positivos das redes sociais.  
c.(  ) O cartoon menciona aspectos negativos e positivos das redes sociais. 
d.(  ) O cartoon menciona que Facebook não é uma rede social. 
 
CHECK THE BEST ALTERNATIVES TO ANSWER THE QUESTIONS ABOUT THE COMIC STRI 
(CONFIRA AS MELHORES ALTERNATIVAS PARA RESPONDER AS PERGUNTAS SOBRE A HISTÓRIA 
EM QUADRINHOS) 

 
1ºquadrinho: Era uma vez havia uma casa com um homem, um cachorro e um gato. 
2ºquadrinho: O homem era magro, o cachorro estava feliz e o gato era gordo 
3ºquadrinho: Então o gato comeu meu café da manhã e o cachorro mastigou chinelos esta manhã. Isso 
soa familiar. 
 



2) Qual parte da frase da história em quadrinhos nos faz acreditar que Jon vai ler um conto de fadas em 
voz alta? 
A.  "This sounds familiar"  
B.  "Once upon a time there was... " 
C. “The man was thin...” 
 

3) A qual casa você acha que Jon se refere? 
A. His own house. ( Sua propria casa) 
B. The house from the story he is reading. ( A casa  da história que ele está lendo.) 
C. My house my life. ( Minha casa minha vida) 

 

4) Quem são o verdadeiro gato gordo e o cachorro feliz? 

  A. Garfield and Oddie.  
  B. Characters from the story.  
  C. Garfield and Jon. 

 

5) Por que Jon está com raiva? 
A. Because he is tired of reading stories aloud.( Porque ele está cansado de ler histórias em voz alta.) 
B. Because Garfield and Oddie have ruined his morning. (Porque Garfield e Oddie arruinaram sua 
manhã.) 
C. Because Oddie is very fat. (Porque Oddie é muito gordo.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     SE LIGA NO VOCABULÁRIO 
 
 
KID- CRIANÇA                              HAPPY - FELIZ                                                                                 
DREAM – SONHO                        LIVES - VIVE 
FOOTBALL PLAYER- JOGADOR DE FUTEBOL 
BROTHERS – IRMÃOS               CITY - CIDADE 
FATHER – PAI                              MOTHER – MÃE 
TEACHER – PROFESSORA       STUDYING - ESTUDA 
TAKES CARE – CUIDA                FOUND - ENCONTROU 
STREET – RUA                              SATURDAY - SÁBADO                  
LIKES TO GO- GOSTA DE SAIR   
HIS FAMILY- SUA FAMILIA 
 
 
 

 

 

 

 

 

LEIA: 

Caio is a happy kid. His dream is to be a football player. He lives in São Gonçalo do Amarante 

. He has two brothers . Caio studying in the school of the city. His father is a dentist and her 

mother is a teacher. His brothers studying medicine . Caio likes to go out on Saturday night 

with his family to eat pizza. Caio takes care of a dog he found in the street , his name is Rex. 

Caio love your family. 

 

 
 
 



RESOLVA EM PORTUGUÊS: 
 

6) Qual o sonho de Caio? 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
7) Segundo o texto, Caio tem : 
 
(A) dois irmãos.  
(B) dois amigos. 
(C) três irmãos.  
D) quatro irmãos.  
 
8) Quais as profissões dos pais de Caio? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9) Traduza a frase:  
 “Caio likes to go out on Saturday night with his family to eat pizza.” 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
10) Segundo o texto, Caio cuida de qual animal? 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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OBJETIVOS: Evidenciar as imagens como textos que fornecem informações e possibilidades 

interpretativas; Compreender os textos informativos.   

• Compreender textos informativos em inglês. 

 
 
 

 

Caros estudantes, 

Nessa atividade, mais uma vez, vamos refletir sobre a pandemia. 

Quais cuidados devemos ter para não disseminar o vírus e evitar 

assim a transmissão? Quais as consequências da contaminação?  

Vem vacina! Siga se cuidando até que esteja imunizado! Vamos 

lá?  

 
 

 

 
 
 



 
Observe a imagem: 

 

 

                     

 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Assinale a alternativa correta: 

 

A) O cartoon retrata o período de férias escolares conhecido no Brasil conhecido como Spring Break. 

B) O cartoon faz alusão, especificamente, à estação do inverno. 

C) O personagem, supostamente infectado pelo coronavírus, alerta para a necessidade de não se gerar pânico 

entre as pessoas. 

D) O contexto em questão (em que há uma pessoa de mais idade infectada pelo vírus COVID-19) declara sobre 

recomendação dada a jovens praieiros no sentido de tomarem o devido cuidado. No entanto, o cartoon é 

composto, em verdade, de uma mistura de ironias, sendo o elemento principal dessa mistura o que segue: pessoa 

já infectada alertando como se comportar para não contrair a doença. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES ABAIXO: 

Nurse is first person to receive COVID-19 vaccine in Brazil 

54-year-old nurse Mônica Calazans, who has been on the front line 
against the novel coronavirus for eight months at the Emílio Ribas, 
in São Paulo, was the first Brazilian to receive, this Sunday, a dose 
of the Coronovac vaccine, developed by Chinese laboratory 
Sinovac in a partnership with the Butantan Institute.  

Enfermeira é a primeira pessoa a receber a vacina COVID-19 no 
Brasil 

A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, há oito meses na linha de 
frente contra o novo coronavírus no Emílio Ribas, em São Paulo, foi 
a primeira brasileira a receber, neste domingo, uma dose da vacina 

Coronovac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. 

2) Quem é o desenvolvedor da primeira vacina a ser aplicada no território brasileiro? 

A) Developed by chinese Oxford laboratory in a partnership with the Butantan Institute. 
B) Developed by chinese COVAXIN laboratory in a partnership with the FIO CRUZ Institute. 
C) Developed by  Chinese laboratory Sinovac in a partnership with the Butantan Institute. 
 

Vocês, crianças, vão ficar 

doentes se não tomarem 

cuidado! 

 



3) A primeira pessoa a receber a 1ª dose de vacina no Brasil, em São Paulo, trabalha na linha de frente 
do combate ao novo Conoravírus. Qual a sua profissão? 

A) Doctor                    B)  Physiotherapist        

C) Nurse                      D) Singer 

 

 

 

 

 

 

4) Mark True ( Verdadeiro) or False ( Falso) 
 
A) The coronavirus causes respiratory problems. (      ) 
B) The 2019 novel coronavirus has caused a global health emergency. (      ) 
C) Two people died in Brazil in 2018 because of the coronavirus. (      ) 
D) The coronavirus has never killed anyone. (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Assinale somente as alternativas corretas no combate a disseminação do Coronavírus: 

 

 

A) Use mask.  

B) Never use mask. 

C) Wash hands. 

D) Social distancing. 

 

 

 

 

 

SE LIGA NESSA DICA E RESPONDA À QUESTÃO SEGUINTE: 

Never killed anyone.   (Nunca matou ninguém.) 
Two people died in Brazil.  (Duas pessoas morreram no Brasil 
Respiratory problems.   (Problemas respiratórios) 
Caused a global health emergency.  (Causou uma emergência global 
de saúde) 

 
 

 

 
 
 

CINCO CUIDADOS  QUE VOCÊ PRECISA TER: 

1. Wash hands = Lave as mãos; 

2. Use mask properly = Use máscaras de proteção 
adequadamente; 

3. Have temperature checked regularly = Verifique sua 
temperatura regularmente; 

4. Avoid large crowds = Evite grandes multidões; 

5.  Never touch your face with unclean hands = Nunca 
toque seu   rosto com as mãos sujas. 

 
 

 

 
 
 



6) Relacione os sintomas do COVID-19 do inglês para o português: 

 

A) Fever                                             (    ) aperto no peito 

B) Cough                                            (    ) dificuldade de respirar 

C) Tightness of the chest              (    ) febre 

D) Difficult in breating                  (    ) Tosse                          

 

7) De acordo com as imagens a seguir, enumere 10 sintomas ou características da Covid-19, em 

INGLÊS 

 

        

 

 
1 - __________________________________ 6 - ____________________________________ 
2 - __________________________________ 7 - ____________________________________ 
3 - __________________________________ 8 - ____________________________________ 
4 - __________________________________ 9 - ____________________________________ 
5 - __________________________________ 10 - ___________________________________ 
 
 
 



 

COMPLEXO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PROF. MAGALHÃES NETTO - CEMPMN 

ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

ASSUNTO: PORCENTAGEM OU PERCENTAGEM 

PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 

MÊS: JULHO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 
 

 
 
 
 
 

ATIVIDADE 01 
 
 
 
 

 

 

                                                                          

  
Vamos conversar sobre a Porcentagem e 
como a utilizamos no nosso cotidiano. 

A PORCENTAGEM está presente nos descontos 
concedidos em compras, nos juros das 
prestações e das contas em atraso, para 
medir a gordura corporal, nos dados 
estatísticos veiculados nos meios de 
comunicação etc. 

Você se lembra o que significa porcentagem? 

 

 

 

    
          

Relembrou?! 

 

OBJETIVOS: Identificar frações centesimais  e taxas porcentuais; Calcular porcentagens em situações 
– problemas da vida prática. 

 

Queridos(as) alunos(as), 
 
Sejam bem-vindos ao IIº Trimestre do ano de 2021!  
 
Espero que possamos compartilhar muitos saberes e 
conhecimentos matemáticos nessa nova etapa. 
 
Bons estudos!  
 
 



Agora veja, algumas possibilidades de como 
ela aparece no nosso dia a dia: 

Na forma de descontos concedidos em 
promoções, nesse caso o celular está com 23% 
de desconto: 

 
Aparecem em notícias em vários tipos de 

mídias:  

 
Em dados estatísticos, nesse caso uma 
pesquisa sobre a preferência do usuário em 
artigos de Opinião ou Informação e por faixa 
etária para presidência em 2022: 

 
 

 

 

 
 

As taxas de juros por atraso do pagamento 

do cartão de crédito: 

 

 
 

A porcentagem pode ser representada na 
forma de uma fração centesimal 
(denominador igual a cem) ou por um número 
decimal. Veja os exemplos: 

 

 
Acredita que podemos fazer essas 
representações em outras formas também!! 
Utilizando figuras geométricas!!!  Vou te 
mostrar 02 casos, mas saiba que são inúmeras 
as possibilidades!!!     

 



 

 
É frequente o uso de expressões que refletem 
acrescimos ou reduções em preços, números 
ou quantidades, sempre tomando como base 
100 unidades. alguns exemplos: 

• A gasolina teve um aumento  de 15%. 

significa que em cada r$ 100,00 houve 
um acrescimo de r$ 15,00 

• O cliente recebeu um desconto de 10% 
em todas as mercadorias 

 Significa que em cada R$ 100,00 foi 
dado um desconto  de R$ 10,00 

• Os jogadores que jogaram no Grêmio 
90% são craques. 

 Significa que em cada 100 jogadores 
que jogam no Grêmio 90 são craques 

 

RAZÃO CENTESIMAL  

Toda a razão que tem para consequente o 
número 100 denomina-se razão centesimal. 
Alguns exemplos: 

 

Podemos representar uma razão centesimal 
de outras formas: 

 

As expressões 7%, 16% e 125% são 
chamadas taxas centesimais ou taxas 
percentuais. 

Considere o seguinte problema: 

João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos 
cavalos ele vendeu? 

Para solucionar esse problema, devemos 
aplicar a taxa percentual (50%) sobre o total 
de cavalos. 

 

Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa 
a porcentagem procurada. Portanto, 
chegamos à seguinte definição: 

Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos 
uma taxa percentual a um determinado 
valor. 
 

Exemplos: 

        Calcular 10% de 300 

 
    

        Calcular 25% de 200Kg 

    

    
 
Logo, 50kg é o valor correspondente à 
porcentagem procurada. 

Porcentagem é uma razão centesimal 
representada pelo símbolo % (por cento) 

Para resolvermos os problemas de 
porcentagem usamos a Regra de Três 
Simples. 

 

 



FATOR DE MULTIPLICAÇÃO 

Se, por exemplo, há um acréscimo de 10% a 
um determinado valor, podemos calcular o 
novo valor apenas multiplicando esse valor 
por 1,10, que é o fator de multiplicação. Se 
o acréscimo for de 20%, multiplicamos 
por 1,20, e assim por diante. Veja outros 
exemplos na tabela abaixo: 

Acréscimo ou 
Lucro 

Fator de 
Multiplicação 

10% 1,10 
15% 1,15 
20% 1,20 
47% 1,47 
67% 1,67 

 

Exemplo: Aumentando 10% no valor de 
R$10,00 temos: 10 * 1,10 = R$ 11,00. 

No caso de haver um decréscimo, teremos: 

Fator de Multiplicação = 1 - taxa de 
desconto (na forma decimal) 

Veja exemplos na tabela abaixo: 

Desconto Fator de Multiplicação 
10% 0,90 
25% 0,75 
34% 0,66 
60% 0,40 
90% 0,10 

Exemplo: Descontando 10% no valor de 
R$10,00 temos: 10 * 0,90 = R$ 9,00 

1. Na semana passada, o quilograma do feijão 

em um supermercado custava R$ 3,50. Nesta 
semana, o preço desse feijão sofreu um 
acréscimo de 20%. Quanto passou a custar o 
quilograma do feijão nesse supermercado? 
A) R$ 0,70 
B) R$ 2,80 
C) R$ 3,70 
D) R$ 4,20 

 

2. Em uma determinada loja, um tipo de 
computador, no valor de 800 reais, foi 
vendido em uma promoção com um desconto 
de 15%. Esse computador foi  vendido por: 
 
A) 680 reais. 
B) 785 reais 
C) 815 reais. 

  D) 920 reais.  
 
3. Lucas tem uma dívida de R$ 5 000,00 com 
o banco. Este mês, ele conseguiu pagar 30% 
dessa dívida.Qual foi a quantia dessa dívida 
paga por Lucas ao banco neste mês? 
 
A) R$ 30,00 
B) R$ 50,00 
C) R$ 1 500,00 

  D) R$ 3 500,00  
 
4. Após uma reforma e a compra de novos 
aparelhos, a mensalidade de uma academia 
que custava R$ 52,00 teve uma aumento de 
75%. Qual é o preço da mensalidade após esse 
aumento? 
 
A) R$ 75,00 
B) R$ 87,00 
C) R$ 91,00 

  D) R$ 127,00  
 
5. Marina quer comprar uma bolsa que custa 
R$ 60,00, mas, para pagamento à vista, a loja 
oferece um desconto de 5%. Se Marina optar 
pelo pagamento à vista, ela vai pagar: 
 
(A) R$ 30,00 
(B) R$ 55,00 
(C) R$ 57,00 

  (D) R$ 59,70  
 
6. Observe no quadro abaixo a promoção de 
uma loja de calçados. 

 
Ao comprar esse tênis à vista, o valor do 
desconto oferecido por essa loja é de 
A) R$ 250,00 
B) R$ 150,00 
C) R$ 50,00 

D) R$ 15,00  
 
7. João comprou 1 kg de açaí congelado, 
como de costume ele descongelou para fazer 
a sua vitamina diária e logo percebeu que o 
açaí estava pesando menos de 1 kg. O peso 
após o descongelamento foi de 900g. A 
porcentagem de gelo que havia no açaí era 
de:  
(A) 0,5%  



(B) 10%  

(C) 20%  

(D) 15%  
 

8. Mauro pagava, mensalmente, R$ 1 150,00 
referente ao aluguel do apartamento em que 
mora. No entanto, ele foi notificado que, no 
próximo mês, o aluguel terá um aumento de 
6% sobre o valor atual. Com esse aumento, o 
valor do aluguel do apartamento de Mauro 
passará a ser: 
 
A) R$ 1 081,00. 
B) R$ 1 156,00. 
C) R$ 1 219,00. 
D) R$ 1 840,00.  
 

9. Em uma cidade em que as passagens de 
ônibus custavam R$ 1,20, saiu em um jornal 
a seguintes manchete:   
 

“NOVO PREFEITO REAJUSTA O 
PREÇO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS 
EM 25% NO PRÓXIMO MÊS”. 

 
Qual será o novo valor das passagens? 

(A) R$ 1,23 
(B) R$ 1,25 
(C) R$ 1,45 
(D) R$ 1,50 

 
10. Comprei uma bicicleta em prestações. De 
entrada, dei R$ 75,00, que correspondia a 
25% do preço da bicicleta.      

 
Quanto custou a bicicleta é: 

(A) R$ 150,00 
(B) R$ 250,00 
(C) R$ 200,00 

   (D) R$ 300,00 
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OBJETIVOS: Representar as razões em forma de taxa percentual.Representar as taxas na 
forma de razões centesimais; Resolver os problemas de percentagem  na  vida prática . 

 



 
 

 

  

1. Represente na forma de razões centesimais: 

 

a) 3%        b) 8%         c) 34%         d) 130% 

 

 

2. Escreva as razões  na forma de taxa porcentual: 

 

a)  1/4       b) 9/25         c) 3/8      d) 1/50 

 

3. Numa caixa há 50 cartões: 

 

9 brancos, 18 amarelos e 23 vermelhos 

 

a) Qual é a taxa porcentual  dos cartões brancos 

b) Qual é a taxa porcentual dos cartões  amarelos 

c) Qual é a taxa  porcentual dos cartões vermelhos 

 

4. Resolva os problemas de porcentagem : 

 

a) Comprei uma camisa e obtive um desconto de R$ 12,00, que corresponde à  taxa de 5%.Qual 

era o preço da camisa ? 

 

( ) R$300,00            (  ) R$ 150,00       

(   ) R$ 240,00         (  ) R$ 360,00 

 

b) Oito por cento dos vencimentos de um operário equivalem a R$ 33,60.Calcule o total de seus 

vencimentos. 

 

( )  R$ 500,00          (  ) R$ 630,00        

(  )  R$ 1.500,00     (  ) R$ 420,00 

 

c) Segundo o IBGE a população de Madre de Deus /Ba é de 21.432 habitantes.Sabendo –se que já 

foram vacinados 14.097 habitantes contra a covid19. Que porcentagem representa de pessoas 

vacinadas na população? 

 

(  ) 5%                   (    ) 8,78%            

(  )  6,57%               (   )  8,25% 

 

d) Numa indústria, 15% dos operários são solteiros. Se a indústria possui 700 operários, quantos 

são os casados 

(   ) 600 casados       (   ) 560 casados     (   ) 595 casados         (   )  430 casados 
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DÍZIMAS PERIÓDICAS 

 

Há frações que não possuem representações 
decimal exata. Por exemplo: 

 

 

Aos numerais decimais em que há repetição 
periódica e infinita de um ou mais 
algarismos, dá-se o nome de numerais 
decimais periódicos ou dízimas periódicas. 

Em uma dízima periódica, o algarismo ou 
algarismos que se repetem infinitamente, 
constituem o período dessa dízima. 

DÍZIMAS PERIÓDICAS SIMPLES 

Nas dízimas periódicas simples, o período 
apresenta-se logo após a vírgula. Veja os 
exemplos: 

  (período: 5) 

 (período: 3) 

 (período: 12) 

DÍZIMAS PERIÓDICAS COMPOSTAS 

Nas dízimas periódicas compostas, entre o 
período e a vírgula existe uma parte não 
periódica. Exemplos: 

 

Período:2  
Parte não periódica: 0 

 

Período:4  
Período não periódica: 15 

 

Período:23  
Parte não periódica: 1 

 

Consideramos parte não periódica de uma 
dízima o termo situado entre vírgulas e o 
período. Excluímos, portanto, da parte não 
periódica o inteiro. Podemos representar 
uma dízima periódica das seguintes maneiras: 

OBJETIVOS: Identificar dízimas períodicas simples e composta;Diferenciar dízimas periódicas de 
Geratriz; Identificar a geratriz de uma dízima periódica simples para a composta.  

 



 

   

GERATRIZ DE UMA DÍZIMA PERIÓDICA 

É possível determinar a fração (número 
racional) que deu origem a uma dízima 
periódica. Denominamos esta fração 
de geratriz da dízima periódica. 

 
 

Como determinar a geratriz de uma dízima? 
 
Dízima simples 

A geratriz de uma dízima simples é uma 
fração que tem para numerador o período e 
para denominador tantos noves quantos 
forem os algarismos do período. Exemplos: 

 

 

Dízima Composta 

A geratriz de uma dízima composta é uma 

fração da forma , onde: 

n é a parte não periódica seguida do período, 
menos a parte não periódica. 
 
d tantos noves quantos forem os algarismos 
do período seguidos de tantos zeros quantos 
forem os algarismos da parte não periódica. 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 
 

1. Verifique se os números abaixo são 
dízimas periódicas: 
 
a) um quarto 
b) dois terços 
c) quatro quintos 
d) cinco sétimos 
e) três oitavos 
f) vinte e cinco sétimos 

 
2. Calcule as geratrizes das dízimas 
periódicas:  
 

a) 0,333333…. 
b) 1,444444…. 
c) 2,525252…. 
d) – 1,313131… 

 
3. Escreva o número racional sete sextos 
dividido por 0,333333…. na forma de uma 
fração irredutível. 
 
4. Determine a fração geratriz de cada uma 
das dízimas periódicas.  
 
a) 2,7777... 
b) 0,454545... 
c) 1,2343434... 
d) 3,1672867286728...  
 
 
5- Determinar a fração geratriz das dízimas 
periódicas simples abaixo: 
 
a) 0,555... 
b) 0,121212... 
c) – 0,888... 
d) – 3,222... 
e) 1,212121... 
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ATIVIDADE 04 
 
 
 
 

1. Calcule a dízima periódica e diga se 
ela é Simples ou Composta 

 

 a)         

b)        

c)        

d)        

e)        

f)       

 2. Dada a dízima periódica, diga de qual é a 
fração: 

  a) 0,44444...       

  b) 0,12525...       

  c) 0,54545...       

  d) 0,04777...       

<< 

  3. Qual é a fração geratriz da dízima 

periódica 0,27777...? 

R: ( ______ ) 

  4. Qual é a fração geratriz da dízima 

periódica 2,017777...? 
 

R: ( ______ ) 

  5. O número “três inteiros e cinco 

milésimos” representa-se por: 

a. 3,5 
b. 3,05 

c. 3,005 

d. 3,0005 

  6. Obtenha as geratrizes das 

seguintes dízimas periódicas: 

a. 2,666... 

b. 3,4848... 
c. 1,7555... 

d. 0,352121... 
e. 0,35444... 

f. 2,5424242... 

  7.  Analise os números abaixo, em 

seguida, classifique-os em decimais 

exatos ou dízimas periódicas. 

a) 15,888 

b) 1,030506  

c) 2,3 

d) 45,666… 

e) 0,131313…  

 

OBJETIVO: Identificar dízimas períodicas simples e composta.  

 

https://www.somatematica.com.br/soexercicios.php
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OBJETIVO 
 
Contar uma história através de uma ... voz do narrador e 
na fala direta das personagens, simultaneamente. 
Identificar, em textos lidos, 
orações subordinadas com conjunções de uso . 

Revelar, de forma sucinta, o emprego dos pronomes 
oblíquos em textos, bem como a sua aplicabilidade 

 

 

ATIVIDADE 01 
ESOPO 
Esopo era um escravo de rara inteligência que servia à casa de um conhecido chefe militar da antiga 
Grécia. Certo dia, em que seu patrão conversava com outro companheiro sobre os males e as virtudes 
do mundo, Esopo foi chamado a dar a sua opinião sobre o assunto, ao que respondeu seguramente: 

— Tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da Terra está á venda no mercado. 

— Como? – perguntou o amo, surpreso – Tens certeza do que estás falando? Como podes afirmar tal 
coisa? 

— Não só afirmo, como, se meu amo permitir, irei até lá e trarei a maior virtude da Terra. 

Com a devida autorização do amo, saiu Esopo e, dali a alguns minutos, voltou carregando um pequeno 
embrulho. Ao abrir o pacote, o velho chefe encontrou vários pedaços de língua e, enfurecido, deu ao 
escravo uma chance para se explicar. 

— Meu amo, não vos enganei – retrucou Esopo — A língua é, realmente, a maior das virtudes. Com ela 
podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua os ensinos dos filósofos são 
divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. 
Acaso podeis negar essas verdades, meu amo? 



— Boa, meu caro – retrucou o amo – Já que és desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior vício do 
mundo? 

— É perfeitamente possível, senhor. E com nova autorização de meu amo, irei novamente ao mercado e 
de lá trarei o pior vício de toda Terra. 

Concedida a permissão, Esopo saiu novamente e dali a minutos voltava com outro pacote, semelhante 
ao primeiro. Ao abri-lo, o amo encontrou novamente pedaços de língua. Desapontado, interrogou o 
escravo e obteve dele surpreendente resposta: 

— Por que vos admirais de minha escolha? Do mesmo modo que a língua, bem utilizada, se converte 
numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Através 
dela tecem-se as intrigas e as violências verbais. Através dela, as verdades mais santas, por ela mesma 
ensinadas, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da 
língua, estabelecem-se as discussões infrutíferas, os desentendimentos prolongados e as confusões 
populares que levam ao desequilíbrio social. Acaso podeis refutar o que digo? – indagou Esopo. 

Impressionado com a inteligência invulgar do serviçal, o senhor calou-se, comovido, e, no mesmo 
instante, reconhecendo o disparate que era ter um homem tão sábio como escravo, deu-lhe a liberdade. 

Esopo aceitou a libertação e tornou-se, mais tarde, um contador de fábulas muito conhecido da 
Antiguidade, cujas histórias até hoje se espalham por todo o mundo. 
(Autor desconhecido) 

Atividades de Português 8 ano – Interpretação de texto 
1) Essa narrativa tem como protagonistas: 
a-( ) o amo e o patrão 
b-( ) o chefe militar e o escravo 
c-( ) o companheiro e o patrão 
d-( ) o servo e o escravo 
2) A passagem “indagou Esopo” pode ser escrita, mantendo-se o 
mesmo sentido, como: 
a-( ) respondeu Esopo; 
b-( ) percebeu Esopo; 
c-( ) perguntou Esopo; 
d-( ) assegurou Esopo; 
3) Segundo o texto, a língua tanto serve para as virtudes quanto 
para os vícios do mundo. Como exemplo de virtude e vício, 
respectivamente, podem-se citar: 
a-( ) ensinamentos filosóficos e conceitos religiosos; 
b-( ) discussões infrutíferas e obras literárias; 
c-( ) rede de intrigas e desentendimentos; 
d-( ) ensinamento das verdades santas e criação de anedotas vulgares; 



4) Em “impressionado com a inteligência invulgar do serviçal…”, o 
adjetivo destacado significa: 
a-( ) rara 
b-( ) medíocre 
c-( ) impopular 
d-( ) respeitosa 
5) Em “Já que és desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior 
vício do mundo?”, a oração destacada tem o sentido de: 
a-( ) finalidade 
b-( ) condição 
c-( ) causa 
d-( ) consequência 
6) De acordo com o texto, quando a língua é mal utilizada, intrigas 
e violências verbais podem ser: 
a-( ) confrontadas 
b-( ) armadas 
c-( ) superadas 
d-( ) rejeitadas 
7) Em “por ela mesma ensinadas…”, a palavra destacada está no 
feminino plural em concordância com: 
a-( ) “violências” 
b-( ) “anedotas” 
c-( ) “verdades” 
d-( ) “discussões” 
8) Em “Ao abri-lo”, o pronome foi usado para substituir a seguinte 
palavra: 
a-( ) pacote 
b-( ) amo 
c-( ) primeiro 
d-( ) Esopo 
9) O sentido de negação, em determinadas palavras, é dado por 
prefixos, como em: 
a-( ) “impressionado” e “intrigas” 
b-( ) “infrutíferas” e “desentendimentos” 
c-( ) “desapontado” e “inteligência” 
d-( ) “interrogou” e “ensinadas” 
10) Nessa história, a libertação do escravo se deve ao fato de 
Esopo: 
a-( ) fazer boas compras 
b-( ) ser educado 



c-( ) falar muito bem 
d-( ) ter grande sabedoria 
 

PARA AJUDAR A RESPONDER A QUESTÃO 5 

Tipos de conjunções subordinativas 

Conjunções subordinativas 
Conjunções mais recorrentes 

  
Causais Porque, pois, por isso que, uma vez que, já que, visto que, que, porquanto. 

Condicionais Se, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que. 
Conformativas Conforme, segundo, como, consoante. 

Concessivas Por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se 
bem que. 

Comparativas Mais, menos, menor, maior, pior, melhor, seguidas de que ou do que. Qual depois de tal. 
Quanto depois de tanto. Como, assim como, como se, bem como, que nem. 

Consecutivas Tal, tão, tamanho, tanto (em uma oração, seguida pelo que em outra oração). De maneira que, 
de forma que, de sorte que, de modo que. 

Proporcionais À proporção que, ao passo que, à medida que, à proporção que. 

Temporais Depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, sempre que, 
logo que, mal, quando. 

Finais A fim de que, para que. 
Integrantes Que, se. 

 

PARA AJUDAR A RESPONDER A QUETÃO 8 

 

Uso dos pronomes oblíquos átonos 
• os pronomes me, te, nos, vos e se são empregados como objetos direto ou indireto: Exemplos: Eles me 

respeitam. (respeitar alguém - objeto direto) ou Entregaram-te o documento ontem. (entregar a alguém - objeto 
indireto). 

• os pronomes o, a, os e as são empregados como objetos diretos. Exemplo: Fechou-a e saiu. (fechou algo - 
objeto direto). 

• os pronomes lhe e lhes são empregados como objetos indiretos. Exemplo: Devolverei se estas coisas 
pertencerem-lhes. (pertencer a alguém - objeto indireto) 

Quando seguidos de verbos que terminam em –z, -s ou –r, os pronomes o, a, os, as assumem as 
formas lo, la, los, las. Neste caso, a terminação verbal é retirada. 
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OBJETIVO 

 

ATIVIDADE 02 
 

Florestas: conservação em ação! 
    Pela estrada afora, eu vou…” Lembrança de algum conto famoso? Pois é! Assim como a Chapeuzinho 
Vermelho, o Lobo e a Vovó, vários outros personagens da vida real dependem, de alguma forma, da conservação 
das florestas e demais áreas verdes. 

    Quando falamos em matas, temos de pensar nos vegetais, nos pequenos animais e nos grandes também, nas 
águas que correm lá dentro e nas vidas que dependem desse líquido tão precioso e cada vez mais raro. Temos de 
pensar ainda no clima. 

    Esse papo de conservar o verde, portanto, é para você que sabe pensar grande, pensar no presente e no futuro 
de todos os seres que habitam a Terra, o que inclui a nós – humanos. 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. 
Edição 265. Disponível em: 

<http://capes.cienciahoje.org.br>. 
  

Questões 

Questão 1 – Sublinhe o pronome indefinido a seguir: 
  

“Lembrança de algum conto famoso?” 

  
Questão 2 – O pronome indefinido sublinhado acima desempenha a função sintática de: 
(     ) explicar um substantivo. 

(     ) determinar um substantivo. 



(     ) complementar um substantivo. 

  

Questão 3 – O pronome indefinido, empregado na passagem “[…] outros personagens da vida real dependem 
[…]”, é: 
(     ) variável em gênero. 

(     ) variável em número. 

(     ) variável em gênero e em número. 

  
Questão 4 – Em “[…] conservação das florestas e demais áreas verdes.”, o termo grifado é: 
(     ) um pronome indefinido. 

(     ) um advérbio de intensidade. 

(     ) nenhuma das alternativas anteriores. 

  
Questão 5 – No trecho “[…] pensar no presente e no futuro de todos os seres que habitam a Terra, o que inclui a 
nós – humanos.”, há um pronome indefinido. Assinale-o: 
(     ) “todos”. 

(     ) “que”. 

(     ) “nós”. 

QUESTÃO 6- O Texto acima te lembra de qual história? Faça um resumo dessa história. 

R= 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Pronomes Indefinidos 
São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago (impreciso) ou expressando 
quantidade indeterminada. Por exemplo: 

Alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. 

Não é difícil perceber que "alguém"  indica uma pessoa de quem se fala (uma terceira pessoa, portanto) de forma 
imprecisa, vaga. É uma palavra capaz de indicar um ser humano que seguramente existe, mas cuja identidade é 
desconhecida ou não se quer revelar.  

Classificam-se em: 

Pronomes Indefinidos Substantivos 

Assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na frase. 



São eles: algo, alguém, fulano, sicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem, tudo. Por exemplo: 

Algo o incomoda? 
Quem avisa amigo é. 

Pronomes Indefinidos Adjetivos 

Qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. 

São eles: cada, certo(s), certa(s). Por exemplo: 

Cada povo tem seus costumes. 
Certas pessoas exercem várias profissões. 

Note que: 

Ora são pronomes indefinidos substantivos, ora pronomes indefinidos adjetivos: 

algum, alguns, alguma(s), bastante(s) (= muito, muitos), demais, mais, menos, muito(s), muita(s), nenhum, 
nenhuns, nenhuma(s), outro(s), outra(s), pouco(s), pouca(s), qualquer, quaisquer, qual, que, quanto(s), 
quanta(s), tal, tais, tanto(s), tanta(s), todo(s), toda(s), um, uns, uma(s), vários, várias. 

Por exemplo: 

Poucos vieram para o passeio. 
Poucos alunos vieram para o passeio. 
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OBJETIVO 

 

Elucidar e esclarecer o leitor sobre um determinado 

tema em questão e motivar o aluno a  ter condições de 

desenvolver a escrita com maior facilidade, produzindo o 

seu próprio texto. 

 



 

ATIVIDADE 03 
Produção Textual 

Por que eles bebem e dirigem? 
        A adoção de uma lei seca mais rigorosa no Estado de São Paulo não bastou. Os dados da Secretaria de 
Segurança Pública revelam uma redução de quase 20% de acidentes com mortes no trânsito nos primeiros meses 
de 2012 para 2013 no Estado depois da lei, mas, no mesmo período dois acidentes impressionaram. Um deles 
amputou o braço de um jovem ciclista em plena Avenida Paulista, uma das principais artérias de São Paulo. O 
outro matou um garoto de 15 anos que andava de skate numa rua de Guarulhos, na grande São Paulo. Ambos 
foram vítimas de motoristas alcoolizados. O convívio de motoristas com ciclistas, motoqueiros, skatistas e 
pedestres nas ruas, cada vez mais estranguladas pelo trânsito nas médias e grandes cidades do país, se tornou 
insano. Quando a bebida entra nessa relação tensa, os efeitos são ainda mais catastróficos. 

        Várias propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Em muitos países, ela é a 
principal causa de mortes entre os jovens. Entre as medidas, aumentar a carga tributária (e, por tabela, o preço 
das bebidas), diminuir os pontos de venda de álcool à noite, regulamentar a publicidade, fiscalizar com mais rigor 
e impor penas mais duras. Tudo isso parece causar um impacto inicial nos números. O grande desafio é aprimorar 
os resultados e torná-los permanentes. 

        Há questões estruturais importantes que devem, também, ser destacadas. Nas grandes cidades, transporte 
público de qualidade e barato, estendido madrugada adentro, que garanta um meio tranquilo de o jovem chegar 
em casa, é um deles. Criar áreas seguras nas ruas (com ciclovias protegidas) também pode ser uma medida 
importante. Alguns países estudam a instalação de detectores de álcool (uma espécie de bafômetro pessoal) 
acoplados a caminhões, ônibus e até carros particulares. Para ligar o motor, o próprio carro exige um controle do 
consumo de bebida. 

        Além desses fatores, não se pode esquecer do comportamento. Mais que ensinar a guiar e a respeitar quem 
está nas ruas, a educação pelo trânsito deveria passar pela percepção do risco envolvido no ato de guiar 
embriagado ou sob efeitos de outras drogas. É aí que se esbarra numa das questões mais difíceis. Como 
sensibilizar o condutor do veículo, principalmente o jovem motorista, do risco que ele corre e, pior, que ele pode 
oferecer aos outros? Sem mexer nesse componente humano, de noção de responsabilidade e limite, será difícil 
solidificar as conquistas deste início de ano. 

BOUER, Jairo. Época, p.81, 1º abr.2013. 

  

Questões 
1) O  texto traz dois temas relevantes  relacionados ao trânsito. Quais são eles ? Comente. 

R: 

  

2) De acordo com o texto, a adoção de uma lei seca mais rigorosa no Estado de São Paulo não bastou, mesmo 
tendo havido uma redução nos acidentes de trânsito. Explique por quê? 

R: 

  



3) Algumas propostas  têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Cite algumas medidas, 
 que de acordo com o texto podem contribuir com essa redução. 

R: 

  

4) Cite alguns fatores que se colocados em prática irão contribuir para a diminuição de acidentes no trânsito. 

R: 

  

5) De acordo com o texto, qual questão é a mais difícil de ser tratada em relação a diminuição de uso excessivo de 
álcool e consequentemente a violência no trânsito? 

R: 

  

Com base no tema proposto no texto acima, produza um texto argumentativo;  aponte soluções para melhorar os 
problemas causados pelo trânsito em nosso país. 

Não esqueça que seu texto deverá conter: a tese ou o ponto de vista expostos no primeiro parágrafo e definido 
nos demais parágrafos, o desenvolvimento no qual deverá conter  argumentos convincentes em defesa de seu 
ponto de vista e, finalmente  a conclusão. 
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OBJETIVO 

Elucidar e esclarecer o leitor sobre um determinado 

tema em questão e motivar o aluno a  ter condições de 

desenvolver a escrita com maior facilidade, produzindo o 

seu próprio texto. 

 

ATIVIDADE 4 
 

Texto : Cuide das suas atitudes 
    Um belo dia de sol, Sr. Mário, um velho caminhoneiro chega em casa ,depois de 20 longos anos de 
trabalho,chama sua esposa para ver seu lindo caminhão, o primeiro que conseguira comprar após todos 
aqueles anos de sufoco, e que a partir daquele dia levaria a ser seu próprio patrão. 
    Ao chegar à porta de sua casa, encontra seu filhinho, de 6 anos, martelando alegremente a lataria do 
reluzente caminhão. Irado, aos berros pergunta o que o filho estava fazendo e sem hesitar,no meio de seu 
furor, martela impiedosamente as mãos do filho, que se põe a chorar sem entender o que estava 
acontecendo. 
    A mulher do caminhoneiro, corre em socorro do filho, mas pouco pôde fazer. Chorando junto ao filho, 
consegue trazer o marido de volta a realidade e, juntos o levam ao hospital, para fazer um curativo nos 
machucados provocados. 
    Passadas várias horas de cirurgia o médico desconsolado, bastante abatido, chama os pais e informa 
que as dilacerações foram de tão grande extensão que todos os dedos da criança tiveram que ser 
amputados, mas que de resto o menino era forte e tinha resistido bem ao ato cirúrgico, devendo os pais 
aguardá-lo acordar no quarto. 
    Ao acordar, o menino foi só sorrisos e disse ao pai: 
    Papai, me desculpe eu só queria consertar seu caminhão, como você me ensinou outro dia. Não fique 
bravo comigo. 
    O pai enternecido, disse que não tinha mais importância, que já nem estava mais bravo e que não havia 
estragado a lataria do seu caminhão. 
    Ao que, o menino com olhos radiantes perguntou: 
    Quer dizer que não está mais bravo comigo? 
    Não, respondeu o pai. 
    Se estou perdoado papai, quando os meus dedinhos vão nascer de novo? 
 
REFLEXÃO 
    Apesar de forte, esta história tem cunho muito real, porque na hora do ímpeto,machucamos profundamente 
quem amamos e em muitas das vezes não podemos mais “sarar” a ferida que deixamos. Pense em suas atitudes 
e reflita para ver o quanto tem sido impetuoso e, se for possível mude suas atitudes a fim de evitar danos 
irreversíveis.  Fazendo ao outro o melhor, estaremos recebendo do outro o melhor que lhe doamos. Somos 
herdeiros de nós mesmos. O que damos é o que recebemos. 



Colaboração: Prof.José Roberto da Mata -https://pt-br.facebook.com/essenciadamarcia/posts/441937135881123 

  

Questões 
Após a leitura do texto responda: 

1) Analise a passagem do texto” Apesar de forte, esta história tem cunho muito real, porque na hora do 
ímpeto,machucamos profundamente quem amamos e em muitas das vezes não podemos mais “sarar” a ferida 
que deixamos…” Você concorda com essa afirmação? Por quê? 

R: 

  

2) Você já magoou alguém ou foi magoado? Comente. 

R: 

  

3) Para você , qual situação é mais difícil de viver: magoar alguém que amamos ou ser magoado por quem 
amamos? Comente. 

R: 

  

4) Você concorda com a afirmação:” O que damos é o que recebemos…”? Explique. 

R: 

  

5) Quais lições a leitura do texto pode nos proporcionar? Explique. 

R: 

  

     Com base na leitura do texto reflexivo acima você deverá redigir um texto dissertativo expositivo com o tema 
“Cuide das suas atitudes”. Porém antes analise a estrutura de um texto dissertativo abaixo: 

Estrutura de um texto dissertativo: 
– Introdução: 
A introdução é o início do texto. É importante produzir um bom desenvolvimento para  despertar no leitor vontade 
de continuar a ler o texto.  Na introdução é que se define o que será dito e o assunto a ser tratado deve ser 
apresentado de maneira clara e objetiva. 
– Desenvolvimento: 
Na dissertação a persuasão aparece de forma explícita, essa se faz presente no desenvolvimento do texto. É 
nesse momento que o escritor desenvolve o tema  , tomando sua posição a respeito do que está sendo discutido, 
através da  argumentação, ou seja, persuasão. 
– Conclusão: 
A conclusão é a parte final do texto, um resumo breve de tudo o que já foi dito, cabe também a essa parte expor 
uma avaliação final do assunto tratado no texto. 



Exemplo de texto dissertativo com elementos de coesão: 

Viver é perigoso, mas navegar é preciso 
   O mundo moderno fez da segurança sua maior obsessão.    Nos países desenvolvidos tudo é para reduzir a 
margem de risco ao mínimo, pois tudo é supervisionado pela informática da mais alta precisão.. E,  no entanto, 
as bolsas despencam, arrastando consigo países inteiros(…) – Introdução 
A preocupação exagerada com a segurança não evitou duas guerras mundiais devastadoras, nem eliminou a 
miséria no mundo cada vez mais rico, e muito menos impediu o surgimento de vandalismo(…)     A vida humana 
não é possível sem certa margem de segurança, mas os instrumentos de segurança não podem 
abafar nem paralisar a vida. Pois esses instrumentos não são feitos para substituir a vida , mas sim para 
assegurá-la. –    Desenvolvimento 
Viver é perigoso, porque a vida não nos é dada feita. Temos que nós mesmos fazer a nossa vida , a cada dia, a 
cada passo ,a  cada instante.    Portanto digo: viver é perigoso, mas navegar é preciso. ( autor desconhecido)  –
 Conclusão 
Após análise redija seu texto lembrando de inserir os elementos de coesão para que suas ideias fiquem claras e 
objetivas. Boa produção. 
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Observe a imagem acima, e descreva usando uma frase, o que na sua opinião significa 
empreendedorismo.__________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

OBJETIVO: Analisar  o conceito de empreendedorismo e reconhecer as suas classificações. 

 

Olá Pessoal!  
 
Sou Neuraci, professora que irá ministrar o 
componente Projeto de Vida e Empreendedorismo. 
 
Você já ouviu falar de empreendedorismo? 
Conhece algum empreendedor em Madre?  
 
Pois bem! Nesse componente iremos conversar 
sobre esse assunto e como ele pode nos ajudar a 
elaborar um Projeto de Vida. 
 
 
 



 

 
 
Ao longo do tempo empreendedorismo deixou de ser um termo exclusivamente ligado aos 
negócios e às empresas, passando a ser visto como um comportamento.  
 

 
 

 
 
O Empreendedorismo, como 
“comportamento”, pode estar associado a 
um negócio, uma empresa, mas também 
pode estar associado a um projeto, a uma 
realização pessoal. É a partir dessa visão 
que surgem novas “formas” de 
empreendedorismo. E o que era só 
“empreendedorismo”, agora pode ser 
subdividido em “empreendedorismo de 
negócios”; “empreendedorismo social” e 
“intra-empreendedorismo” 
  

EMPREENDEDORISMO DE NEGÓCIOS 
 
O “empreendedorismo de negócios” pode 
ser definido como o comportamento 
empreendedor vinculado a um negócio, 
uma empresa, um empreendimento. É 
quando você tem uma boa idéia e a 

transforma em um negócio lucrativo. Esse 
comportamento envolve planejamento, 
criatividade e inovação.  
 

 
Mas lembre-se: uma inovação nem sempre 
quer dizer a criação de um novo produto ou 
um novo serviço. Você pode oferecer ao 
mercado um mesmo produto ou serviço, só 
que de forma mais barata, mais rápida ou 
de melhor qualidade em relação aos seus 
concorrentes. Isso é empreendedorismo. 
 

EMPREENDEDORISMO DE SOCIAL 
 
O “empreendedorismo social” tem 
características semelhantes ao 
“empreendedorismo de negócios”. A 
diferença está na missão social, cujo 
objetivo final não é a geração de lucro, mas 
o impacto social. Empreendedores sociais 
são como empresários, utilizam as mesmas 
técnicas de planejamento, mas são 
motivados por objetivos sociais, ao invés de 
benefícios materiais. Ou seja: se para o 
empreendedor de negócios o sucesso 
significa o crescimento da sua empresa (e 
dos seus lucros), para o empreendedor 
social o sucesso significa a transformação 
de uma realidade social, a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas que vivem 
naquele local.  Isso não significa que o 
empreendedor de negócios pensa somente 



nos lucros, a qualquer custo. Um 
empreendedor gera riquezas para si mesmo 
e para a sociedade. 
 
 

INTRA-EMPREENDEDORISMO  
 
O intra-empreendedorismo surgiu quando 
grandes empresas começaram a identificar 
a necessidade de incentivar o 
empreendedorismo dentro dos seus 
departamentos. Pode ser definido 
simplesmente como “empreender dentro 
das empresas”. Apresentar idéias, 
soluções, projetos e colocar essas idéias em  
ação. O intra-empreendedorismo se aplica 
tanto ao funcionário da iniciativa privada 
quanto ao servidor público, por exemplo. É 
a pessoa empregada que apresenta um 
comportamento empreendedor, 
independente da função que ocupa na 
organização onde trabalha, e é esse 
comportamento que a leva a merecer 
destaque e crescer profissionalmente. 
 

 
 
A figura do empreendedor vem sendo 
elogiada por sua coragem de se arriscar, de 
se libertar do tradicional modelo do 
“emprego com carteira assinada”. Para a 
maioria das pessoas, o empreendedor é o 
indivíduo que apesar das adversidades e 
que conquistou um sucesso individual. Mas 
é preciso conceber o empreendedor para 
além dessa perspectiva do sucesso apenas 
individual.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
O que leva alguém a ter o próprio negócio? 

 

 
 

Empreendedorismo: uma visão crítica 

 

A pandemia da Covid-19 veio à tona no início 
do ano de 2020 e, desde então, tem 
intensificado os graves problemas 
econômicos do capitalismo contemporâneo, 
principalmente nos países periféricos e 
dependentes, como o Brasil.  

A intensa desigualdade social, seguida do 
aumento exponencial do número de 
desempregados, demonstra que a dimensão 
da crise em que estamos inseridos é de 
caráter trágico para a classe trabalhadora.  
 
 
Contudo, mesmo no momento mais crítico 
desse início de século, o discurso capitalista 
e empresarial tenta negar sua 
responsabilidade pela tragédia social e busca 
impor sua agenda mercadológica como a 
solução dos problemas mais urgentes, 
principalmente da população mais pobre e 
mais atingida pelo caos social.   
 
Dessa forma, temos presenciado a 
propagação em massa da palavra 
empreendedorismo como sinônimo de 
solução, modernidade e progresso, 
principalmente no que diz respeito aos rumos 
da educação pública e da formação de 
jovens.   
 
Mas, afinal, o que é o tal 
empreendedorismo? 
 
Em primeiro lugar, vale afirmar que o que se 
propaga hoje como empreendedorismo tem 
como objetivo a privatização total da vida e 
a transformação de todos os sujeitos em 
empresas de si mesmos, educados pelas leis 
do mercado e atentos a qualquer 
oportunidade de lucro.  
 
O sujeito, em uma jornada solitária e sem 
apoio de ninguém, a não ser a sua própria 
perspicácia mercadológica, deve ser, 
necessariamente, adepto da ordem e 
totalmente alienado quanto às contradições 
estruturais do capitalismo. 
 
Essa dimensão do discurso neoliberal tem os 
grandes veículos de comunicação como 
agentes que desempenham papel 
fundamental de convencimento das 
consciências de que esse é o único horizonte 
possível, não há alternativas.  

Para os adeptos da solução através do 
“empreendedorismo”, não importa que se 
trate de um trabalhador assalariado ou de um 
capitalista, todos têm que ser educados para 
exercer a função empreendedora. Para isso, 



basta ter “força de vontade”, 
“determinação”, “flexibilidade”, 
“resiliência”, “proatividade”, 
“persistência”, “iniciativa” etc. Pois é o 
sujeito em sua singularidade o único 
responsável pelo seu sucesso ou o seu 
fracasso econômico.  

Entretanto, o que percebemos dentro do 
contexto atual, e da propagação da lógica do 
empreendedorismo, é uma teoria 
completamente deslocada da realidade 
concreta dos sujeitos, da história e a da 
consequente luta de classes cotidiana.  
 
A flexibilização das relações de trabalho e a 
falsa sensação de liberdade precisam ser 
analisadas, uma vez que o ataque aos direitos 
trabalhistas e a retirada da proteção social 
aos trabalhadores (como seguro desemprego, 
seguro acidente, auxílio doença e a 
aposentadoria) é uma característica desse 
discurso neoliberal que dissemina a lógica 
empreendedora como solução. 
 
A centralidade dos problemas, como a 
desigualdade de renda e o desemprego, se 
desloca da esfera das questões econômicas 
para a esfera da vida privada de cada um.  

A tal solução empreendedora é, portanto, 
aquela que ensina, desde cedo, o sujeito a se 
virar sozinho, não depender de ninguém, se 
alienar politicamente e construir sua própria 
história de fracasso ou de sucesso. O 
empreendedor é o modelo a ser seguido. O 
homem de negócios seria antenado às novas 
tendências mundiais. Ignora-se 
completamente a brutal desigualdade social 
em que estamos inseridos.  

Fonte da matéria: 
(https://aterraeredonda.com.br/critica-do-
empreendedorismo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=critica-do-
empreendedorismo&utm_term=2020-09-27) 

 
 

 
 
 
1.O que é empreendedorismo?  
 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
....................................................... 
 
2.O que é ser empreendedor?  
 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
....................................................... 
 
 
3.Quais são os elementos chaves do 
empreendedorismo?  
 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
....................................................... 
 
4.Como podemos classificar o 
empreendedorismo?  
 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
....................................................... 
 
 
 



 
5.Quais as princípias críticas feitas ao 
empreendedorismo?  
 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
....................................................... 
 
6. Marque a alternativa que aborda a crítica 
feita na charge ao empreendedorismo. 
 

   
 

A) Habilidade de criar e implementar 
mudanças, inovações e melhorias 
mesmo diante de grandes desafios. 

B) A intensa desigualdade social, seguida 
do aumento  do número de 
desempregados,  é de caráter trágico 
para a classe trabalhadora. dessa forma, 
temos presenciado a propagação em 
massa da palavra empreendedorismo 
como sinônimo de solução, modernidade 
e progresso. 

C) A pandemia da Covid-19 veio à tona no 
início do ano de 2020 e, desde então, 
tem intensificado os graves problemas 
econômicos do capitalismo. 

D) Cada um é responsável pelo seu 
sucesso ou seu fracasso econômico 

 
7. Marque a alternativa que aborda a crítica 
feita na charge aos empreendedores. 
 
 

 
A) Aumento significativo da carga 

horária de tralho para que o sujeito 
consiga prover seu próprio sustento 
sem ter nehum apoio. 

B) Coragem de se arriscar, de se libertar 
do tradicional modelo do “emprego 
com carteira assinada”. 

C)  Para a maioria das pessoas, o 
empreendedor é o indivíduo que 
apesar das adversidades conquistou 
um sucesso individual.  

D) Não importa que se trate de um 
trabalhador assalariado ou de um 
capitalista, todos têm que ser educados 
para exercer a função empreendedora 
 

8. A a alternativa que aborda a crítica feita 
na charge ao  empreendedor. 
 
  

 
 



A) Cada um é responsável pelo seu 
sucesso ou seu fracasso econômico 
dentro do seu contexto social. 
 

B) Sujeito não satisfeito com a forma de 
trabalho, que de certo modo foi 
imposta pela sociedade , devido a 
crise da pandemia. 

C) Visão otimista e de conformidade do 
empreendedorismo como uma 
oportunidade. 

D) O sujeito, em uma jornada solitária e 
sem apoio de ninguém,  deve ser, 
necessariamente, adepto da ordem e 
totalmente alienado quanto às 
contradições estruturais do 
capitalismo. 
 

 
 
9 A charge revela uma crítica aos direitos 

trabalhistas, em especial ao 

empreendedorismo, porque? 

 

   
 

A) Assim o sujeito tem mais liberdade e 
horários flexíveis.Conquista a 
estabilidade financeira.Trabalha com 
o que gosta.Causa impacto positivo 
na vida das pessoas.Deixa um legado. 

B) Tem Visão, Coragem e Competência. 
C) A exaltação da lógica 

do empreendedorismo na sociedade 
atual busca afirmar que, ao exercer essa 
função, o sujeito está acima das 
relações das classes sociais. ... Pois é o 
sujeito em sua singularidade o único 

responsável pelo seu sucesso ou o seu 
fracasso econômico. 

D) A flexibilização das relações de trabalho e a 

falsa sensação de liberdade precisam ser 

analisadas, uma vez que o ataque aos direitos 

trabalhistas e a retirada da proteção social 

aos trabalhadores (como seguro 

desemprego, seguro acidente, auxílio doença 

e a aposentadoria) são desreipeitadas. 

 

10.As charges utilizam os recursos do desenho e 

do humor para tecer algum tipo de crítica a 

diversas situações do cotidiano. Sobre a charge 

“ Os Empreendedores”, analise as  afirmações e 

julgue aquelas que são verdadeiras: 

 

  

 
I - Não importa que se trate de um trabalhador 
assalariado ou de um capitalista, todos têm 
que ser educados para exercer a função 

empreendedora. 

 

 II - O retorno daquilo que você, como 
proprietário do capital social, do dinheiro ou 
dos títulos investidos inicialmente na sua 
empresa, recebe é mais lucrativo do que o 
empreendedor que contribui com os serviços. 
 
III - A intensa desigualdade social, seguida do 
aumento  do número de desempregados,  é de 
caráter trágico para a classe trabalhadora.  

 
IV -  Empreender não traz expectativa de 
retorno rápido: Nenhum negócio próprio vai 
gerar retorno sobre o investimento feito no 
curto prazo. O empreendedor vai sofrer muito 
para começar a gerar algum resultado do 
negócio . 

 



São verdadeiras: 
 
A) I e IV 
B) I, II e III 
C) II e IV 
D) III e IV 
 
GABARITO 
(Sugestões de resposta: sendo que o aluno 
poderá expor suas reflexões a cerca do 
assunto). 
   

1. Empreendedorismo 
significa empreender, resolver um 
problema ou situação complicada. É um 
termo usado no setor empresarial e 
muitas vezes está relacionado com a 
criação de empresas ou produtos 
novos. Empreender é também saber 
identificar oportunidades e transformá-
las em um negócio lucrativo. 

2. A palavra é também pode ser entendida 
como a habilidade em criar e 
implementar mudanças, inovações e 
melhorias a um mercado ou 
negócio. Empreender  

3. Visão, Coragem e Competência. A visão 
é a capacidade que se tem de enxergar 
além do óbvio, é ver o futuro do seu 
negócio antes mesmo de concretizá-
lo.10 de abr. de 2018significa superar 
desafios, aprender coisas novas, ter e 
colocar em prática novas ideias. 

4. Empreendedorismo de negócios”; 
“empreendedorismo social” e 
“intra-empreendedorismo” 

5. à avaliação de desempenho, o que afeta 
sensivelmente a eficácia de sua 
implementação: ausência anejamento, 
falta de treinamento para aplicação, 
baixo envolvimento da alta 
administração, ausência de líderes para 
avaliar pessoas. 

6. LETRA B 
7. LETRA A 
8. LETRA C 
9. LETRA D 
10. LETRA B 
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CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR 

 
Vamos conhecer  as principais características do empreendedor, elencadas pelo SEBRAE 
(Serviço Brasileiro de apoio as Micro e Pequenas Empresas). 
 

a) Busca oportunidades e tem iniciativa 
 

 

• Faz as coisas antes de ser solicitado ou 
antes de ser forçado pelas circunstâncias. 
• Age para expandir o negócio a novas 
áreas, produtos ou serviços. 
• Aproveita oportunidades fora do comum 
para começar um negócio, obter 
financiamentos, equipamentos, terrenos, 
local de trabalho ou assistência 
 
  

b) Corre riscos calculados 
 

 
 

• Avalia alternativas e calcula riscos 
deliberadamente. 
• Age para reduzir os riscos ou controlar os 
resultados. 
• Coloca-se em situações que implicam 
desafios ou riscos moderados. 
        

c) Exige qualidade e eficiência 
 

 
  

 
 
Encontra maneiras de fazer as coisas 
melhor, mais rápidas, ou mais baratas. 
• Age de maneira a fazer coisas que 
satisfazem ou excedem padrões de 
excelência. 
• Desenvolve ou utiliza procedimentos para 
assegurar que o trabalho seja terminado a 
tempo ou que o trabalho atenda a padrões 
de qualidade  
previamente combinados. 

OBJETIVO: Identificar características empreendedoras “presentes” e “ausentes” no seu 
próprio perfil. 

 

 
 

 



 
d) Persistência 

 

 
 

• Age diante de um obstáculo significativo. 
• Age repetidamente ou muda de estratégia 
a fim de enfrentar um desafio ou superar 
um obstáculo. 
• Assume responsabilidade pessoal pelo 
desempenho necessário para atingir metas 
e objetivos 
         

e) Comprometimento 
 

 
 

• Faz um sacrifício pessoal ou despende um 
esforço extraordinário para completar uma 
tarefa. 
• Colabora com os empregados ou se coloca 
no lugar deles, se necessário, para terminar 
um trabalho. 
•Esmera-se em manter os clientes 
satisfeitos e coloca em primeiro lugar a boa 
vontade em longo prazo, acima do lucro

em curto prazo. 
 
               CONJUNTO DE PLANEJAMENTO 

 
a) Busca de informações 

 
•Dedica-se pessoalmente a obter 
informações de clientes, fornecedores  
ou concorrentes. 
• Investiga pessoalmente como fabricar um 
produto ou fornecer um serviço. 
•Consulta especialistas para obter 
assessoria técnica ou comercial. 
 
    b) Estabelecimento de metas 
 
• Estabelece metas e objetivos que são 

desafiantes e que têm significado pessoal. 
•Define metas de longo prazo, claras e 
específicas. 
• Estabelece objetivos de curto prazo, 
mensuráveis. 
  
     c) Planejamento e monitoramento 
sistemático 
 
• Planeja dividindo tarefas de grande porte 
em sub-tarefas com prazos definidos. 
• Constantemente revisa seus planos, 
levando em conta os resultados obtidos e 
mudanças circunstanciais. 
• Mantém registros financeiros e utiliza-os 
para tomar decisões.           

CONJUNTO DE PODER     a
) Persuasão e rede de contatos 
 
•Utiliza estratégias deliberadas para 
influenciar ou persuadir os outros. 
• Constantemente revisa seus planos, 
levando  
em conta os resultados obtidos e mudanças  
circunstanciais. 
• Mantém registros financeiros e utiliza-os  
para tomar decisões.  
• Mantém seu ponto de vista, mesmo diante 
 da oposição ou de resultados  
inicialmente desanimadores. 
• Expressa confiança na sua própria 
 capacidade de completar uma tarefa  

difícil ou de enfrentar um desafio. 
 
 
•Age para desenvolver e manter relações  
comerciais. 
 

b) Independência e autoconfiança 
• Busca autonomia em relação a normas e 
 controles de terceiros. 
 
 
•Utiliza pessoas-chave como agentes 
 para atingir seus próprios objetivos. 
 



 

 
 
 
 

  

1.  Dê um exemplo de um empreendedor 

que você conheça. 

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................  

2. Por que você considera essa pessoa 

empreendedora? 

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

..................................................................... 

 

 

 

3.  Das características do empreendedor 

listadas no texto, quais essa pessoa 

possui? 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

......................................................................... 

4. . Qual a importância da inovação no 

processo empreendedor?  

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

.......................................................................... 

5. Até que ponto a criatividade pode 

influenciar o processo de inovação?  

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

................................................................... 

6. Você se considera criativo(a)? 

...........................................................................

...........................................................................

.......................................................................... 

7. O empreendedor é nato ou pode se 

desenvolver? 

.....................................................................

.....................................................................

.................................................................... 

 

8. Faça uma leitura da charge do Amarildo Lima sobre a “Lei Seca – Oportunidades”. 

Escreva a sua interpretação da charge. 

 

 



_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

9- Após a interpretação da charge do 

Amarildo Lima sobre a “Lei Seca – 

Oportunidades”, responda: 

a) Como você analisa a charge do 

Amarildo Lima sobre a “Lei Seca – 

Oportunidades”? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________  

 

 

 

b) A palavra “oportunidades” 

aparece no texto da charge. Para 

você o que significa essa palavra no 

contexto da charge ? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

c) Relacione o contexto da charge 

com empreendedorismo. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

 

d) Você acredita que para ser um 

bom empreendedor é necessário ser 

rico ? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

e) Enumere algumas atitudes que 

garantem o sucesso de um bom 

empreendedor. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

f) Imagine que você tenha um sonho 

de ser um grande empreendedor . 

Relate aqui uma sugestão de 

empreendedorismo destacando as 

vantagens e desvantagens que 

poderá encontrar para colocar o seu 

plano em ação. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

10. Analise a frase de Thomas J. 

Watson. 

 

 

 

10. Analise a frase de Thomas J. 

Watson. 

 

 

 Quando o autor diz : “Erre o 

máximo que puder. É aí que você vai 

conseguir o sucesso" Explique o que 

você entendeu sobre essa frase. 

 

sucesso” que o autor abordou no texto ? 

Justifique. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCONTRE NA CRUZADINHA PALAVRAS   CARACTERÍSTICAS DE UM  EMPREENDEDOR 
 

S L R N W N N S I N I C I A T I V A 

P L A N E J A M E N T O C P A S W M 

W D M G I U L D E A W P C P E I N I 

R E I F I M A C O M P R O M I S S O 

Q I E E N E I E O P Q R T M S I R I 

B U S C A T O I P T M E T A S O I C 

O C N L I A B A N E M L L J R A I I 

R F D E W S E I N F O R M A Ç Ã O A 

I O P O R T U N I D A D E J C Ã O T 

S C S I L N B S A A E E Q K C A A P 

C T E M P R E E N D E D O R D T F A 

O O O N E E I O R W E O I K E T I A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPLEXO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PROF. MAGALHÃES NETTO - CEMPMN 

ÁREA:  ANO: EJA II 8/9 ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: PROJETO DE VIDA E EMPREENDEDORISMO 

ASSUNTO:POSICIONAMENTO DIANTE DE UM PROBLEMA 

PROFESSORA: NEURACI OLIVEIRA 

MÊS: JULHO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

  
ATIVIDADE 03 

 
 
 
 

     

 
1 – Assinale a alternativa que melhor 
explica o seguinte  verso: “Não pense / Que 
a cabeça aguenta / Se você parar?” 
     
   A.  Muitas vezes temos o hábito de ficar 
nos apiedando de nós mesmos. De 
acreditarmos que não há solução para a 
crise e que jamais sairemos da situação em 
que nos encontramos. 
 
     B. Que a gente tem que ser otimista, e 
ter ânimo pela vida. 
 
 
 
 
 

2 – Raul Seixas, nesta música, tenta passar 
uma mensagem de: 
 
a)   Desengano. 
b)   Otimismo. 
c)   Saudosismo. 
d)   Gratidão. 

 
 
3 – Na estrofe: “Queira! Basta ser sincero / 
E desejar profundo / Você será capaz / De 
sacudir o mundo / Vai! / Tente outra vez!”, 
tem a ver com qual dito popular abaixo? 

 
A. Querer é poder. 
B. Quem espera sempre alcança. 
C. Não desista do sonho. 
D. Devagar se vai longe. 
 
4 - Em algumas línguas, a palavra crise é a 
mesma que oportunidade, ou seja, quando 
nos encontramos no momento de maior 
dificuldade, aí sim é que devemos 
perseverar, levantar a cabeça e acreditar 
que não estamos desamparados. Usar nossa 
criatividade e capacidade de entendimento 
para se auto reformar e sair ainda mais 
fortalecido deste momento inoportuno. Em 
que versos da canção desse incentivo? 
 

A.  “Tenha fé em Deus 
              Tenha fé na vida 
              Tente outra vez!” 
 

B.  “Beba! (Beba!) 
                Pois a água viva 
              
 
 
 
 

OBJETIVO: Refletir sobre as ações praticadas visando ao seu aperfeiçoamento   e / ou a um novo 

posicionamento diante do problema a ser resolvido.  

 

 

 
 

 



5.Quem é a água viva? 
.......................................................
.......................................................
....................................................... 
 
6 – Por que dizemos que a Terra é uma 
escola? 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................
 
7 – Por que as pessoas dizem que Deus não 
dá um fardo maior do que podemos 
carregar? 

 
 

.......................................................

.......................................................

.......................................................
 
8 – Qual o aprendizado que tiramos da 
canção? 

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

....................................................... 

 

9. Através da gradação na mudança de 
expressão do filho na Charge, podemos 
perceber que: 

A) Expressa confiança na sua própria 
 capacidade  de enfrentar um desafio. 
 
B) Utiliza estratégias deliberadas para 
influenciar ou persuadir os outros. 
 
C) Faz um convite ao pai para tentar outra 
vez e não dessistir nunca. 
  
D) Mantém seu ponto de vista, mesmo 
diante da oposição ou de resultados  
inicialmente desanimadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.Como você analisa a atitude dos personagens na Charge? 
 



COMPLEXO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PROF. MAGALHÃES NETTO - CEMPMN 

ÁREA:  ANO: EJA II 8/9 ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: PROJETO DE VIDA E EMPREENDEDORISMO 

ASSUNTO:COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

PROFESSORA: NEURACI OLIVEIRA 

MÊS: JULHO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 04 

 
 
 
 

 

VEJA ALGUMAS MUDANÇA 
DE COMPORTAMENTO DE 
EMPREENDEDORES NA 
PANDEMIA 

Empreendedores aderem 
ao serviço de delivery 
após pandemia e vibram 
com resultados

 

 

 
Um exemplo de 
destaque neste período 
é o grupo produtivo 
“MadrepérolaSabores”, 
do município de Madre 
de Deus-BA, que estão 
recebendo encomendas 
e fazendo 
entregas delivery de 
salgados de pescados, 
fritos ou congelados, 
para toda a cidade 

 

 

 

 

Pescadores e marisqueiras 

se adaptam para 

continuarem 

comercializando durante à 

Pandemia 

 

 
Seguindo o caminho contrário do 
mercado, empreendedores 
apostam primeiro no delivery para 
depois abrir o próprio restaurante. 
Leia no Bom Gourmet 

 
 

 
 
 

 
 

Delivery na 

quebrada! 

TrazFavela 

conecta 

motoboys e 

empresas em 

Salvador 

OBJETIVOS:  Identificar oportunidades reais nas quais o comportamento empreendedor pode ajudá-

lo(a) a atingir seus objetivos. 

 



 

 

 
 

 
Comportamento empreendedor 
O comportamento empreendedor é um 
conjunto de capacidades necessárias para 
transformar ideias e oportunidades em ação. 
Parece simples, mas é como se fosse um jogo 
para acumular saberes e experiências. Em cada 
fase, é necessário desenvolver diferentes 
aptidões, e a soma delas nos torna capazes de 
gerar valor, resolver problemas e superar 
desafios até passar ao próximo nível. 

 Empreender pode ser criar um negócio, 
organizar uma ação que resolva um problema 
da comunidade ou um projeto de inovação 
dentro de uma empresa. São características 
como liderança, iniciativa, boa comunicação, 
planejamento, trabalho em equipe,  

criatividade, resiliência, persistência, 
comprometimento e autoconfiança, entre 
muitas outras. E podemos encontrar esses 
perfis em empresários, em políticos, em 
colaboradores de uma empresa ou em um líder 
comunitário. 

  

No futuro, as profissões serão muito diferentes 
das que temos agora. O profissional mais 
valorizado será aquele que tiver o maior 
número de competências empreendedoras, que 
seja criativo para ter ideias, e resolutivo para 
colocá-las em ação. E para finalizar, vale 
enfatizar: tudo que se aprende no início da vida 
é mais fácil de assimilar, mas nunca é tarde 
para desenvolver, aprimorar e adquirir novas 
habilidade

 
 

Administrador fala sobre mudanças no trabalho durante a 

pandemia 

https://g1.globo.com/ba/bahia/edicao/2021/05/14/videos-do-g1-e-tv-bahia-sexta-feira-14-de-maio-
de-2021.ghtml 
 
 
Mais afetadas pelo desemprego, baianas se reinventam e ajudam umas às outras a superar dificuldades 
econômicas 
Conheça a história de algumas mulheres que se aventuraram em novas áreas de trabalho após 

https://g1.globo.com/ba/bahia/edicao/2021/05/14/videos-do-g1-e-tv-bahia-sexta-feira-14-de-maio-de-2021.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/edicao/2021/05/14/videos-do-g1-e-tv-bahia-sexta-feira-14-de-maio-de-2021.ghtml


perderem os empregos em meio à pandemia. Para elas, ajudar umas às outras tem sido fundamental. 
 
https://g1.globo.com/ba/bahia/blogdoemprego/noticia/2021/05/15/mais-afetadas-pelo-desemprego-
baianas-se-reinventam-e-ajudam-umas-as-outras-a-superar-dificuldades-economicas.ghtml 
 
1- Pesquise imagens de mudança de comportamento de empreendedores de seu município? 
 
 
 
https://sebraers.com.br/momento-da-empresa/afinal-o-que-e-comportamento-empreendedor/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/ba/bahia/blogdoemprego/noticia/2021/05/15/mais-afetadas-pelo-desemprego-baianas-se-reinventam-e-ajudam-umas-as-outras-a-superar-dificuldades-economicas.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/blogdoemprego/noticia/2021/05/15/mais-afetadas-pelo-desemprego-baianas-se-reinventam-e-ajudam-umas-as-outras-a-superar-dificuldades-economicas.ghtml
https://sebraers.com.br/momento-da-empresa/afinal-o-que-e-comportamento-empreendedor/


Leia os textos abaixo: 

 

Texto 01 

 

 
Texto 02  
Números mostram que mulheres foram mais afetadas do que os homens pela crise econômica 

provocada pelo novo coronavírus na Bahia. Em um ano, 6,6 milhões mulheres deixaram o mercado de 

trabalho. Entre os homens, esse número foi de 4,2 milhões. Para driblar as dificuldades, muitas 

mulheres estão apoiando umas às outras. Conheça algumas histórias. 

Desempregada após 14 anos como servente na construção civil, Lilia Grei usou o dinheiro da rescisão 

para comprar ingredientes e também investiu em moda praia. Mas os negócios com raiz na própria 

comunidade não renderam como esperado. Com as praias fechadas, Lilia não conseguia cobrir 30% 

das despesas de casa, nem ajudar as filhas e os netos. 

Foi quando, conversando com uma amiga de infância, veio a sugestão da atividade de cuidadora de 

idosos. Lilia sentiu medo, insegurança, mas a Lucineia foi decisiva para essa mudança de área. 

"Eu acreditei porque eu sei que Lilia é uma pessoa muito profissional, uma pessoa que corre atrás das 

coisas, sabe 'desembolar' muito bem o que faz", conta Lucineia. 



Baiana Lilia Grei trabalha há cerca de seis meses como cuidadora de idosos — Foto: Reprodução/TV 

Bahia 

Até o momento, são seis meses de Lilia trabalhando como cuidadora de idosos. "Seis meses de 

gratidão e trabalho extra, já a venda dos alimentos no bairro continua durante as folgas como 

cuidadora, e muito aprendizado!", celebra. 

 

 

 

2- Qual a relação entre os dois textos? 

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

........................ 
 

3 De acordo com os textos é possível afirmar que 

apenas as mulheres empreendem? Por quê? 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

............................ 

 

4. “Desempregada após 14 anos como servente 

na construção civil, Lilia Grei usou o dinheiro 

da rescisão para comprar ingredientes e 

também investiu em moda praia. Mas os 

negócios com raiz na própria comunidade não 

renderam como esperado. Com as praias 

fechadas, Lilia não conseguia cobrir 30% das 

despesas de casa, nem ajudar as filhas e os 

netos”. O que podemos afirmar deste 

comportamento de Lilia? 
 

(A) Que estar associado a um negócio.  

(B) Que esta associado a uma empresa.  

(C) Estar associado a um projeto. 

(D) É  uma realização pessoal. 

 

5. Mas os negócios com raiz na própria 

comunidade não renderam como esperado. Das 

afirmações abaixo, quais justificam o fracasso 

do investimento do Lilia. 

 
I - Uma boa oportunidade por si só não se 

transforma num bom negócio, é preciso de 

viabilidade técnica e econômica.   

II -  Lilia fez um investimento por impulso, sem 

pesquisa e sem nenhum tipo de planejamento, e 

não calcula os riscos a que vai se expor. 

 

III -"Eu acreditei porque eu sei que Lilia é 

uma pessoa muito profissional, uma pessoa 

que corre atrás das coisas, sabe 'desembolar' 

muito bem o que faz", conta Lucineia. Mas 

isso não a faz uma empreendedora. 

 
IV -Características como liderança, iniciativa, 

boa comunicação, planejamento, trabalho em 

equipe, criatividade, resiliência, persistência, 

comprometimento e autoconfiança. 

São verdadeiras: 

(A) I e III 

(B) III e IV 

(C) I, II e III 

(D) II e IV 
 

6. Qual a base para que o investimento inicial de 

Lilia pudesse dar certo? 

A) Realização 

(B) Poder 

(C) Planejamento 

(D) Entusiasmo 

 

 

7. Lilia identificou na venda de alimentos e roupas 

uma oportunidade, mas não se planejou. Não segue 

orientações técnicas sobre o assunto. Não calculou 

os riscos que iria correr. Foi quando, 

conversando com uma amiga de infância, veio 

a sugestão da atividade de cuidadora de idosos. 

Lilia sentiu medo, insegurança, mas a Lucineia 

foi decisiva para essa mudança de área. Qual 

foi o investimento assertivo de Lilia? 

 

(A)  Venda de roupas de praia. 

(B) Sendo cuidadora de idosos. 

(C) Venda de alimentos 

(D) Vendas de roupas e alimentos nas horas 

vagas. 

 

8. Lilia, passou de vendedora para 

cuidadora de idosos. O que, na sua 

opinião percebe-se nesta mudança de 

atitude? 

 

 

(A) Que não foi assertiva. 

(B) Que é durável, desejada pela 

comunidade, satisfaz um problema 

comum, possui valor agregado 

(C) Valores e reais oportunidades são 

insignificantes 



(D)  Que só mulheres podem cuidar de 

idosos. 
 

9. O que a charge tem referente ao 

comportamento empreendedor? Escreva 

 

 
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

................................... 

 

10. Observe a imagem e responda: 

 
a) Na sua opinião o personagem tem   um 

comportamento empreendedor? Poe quê? 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

... 

b) O personagem, na Charge, propõe troca de 

produtos. Você considera esta ação 

empreendedora? Por 

quê?...................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... 

Administrador fala sobre mudanças no trabalho durante a 

pandemia 

https://g1.globo.com/ba/bahia/edicao/2021/05/14/videos-do-g1-e-tv-bahia-sexta-feira-14-de-maio-
de-2021.ghtml 
 
 
Mais afetadas pelo desemprego, baianas se reinventam e ajudam umas às outras a superar dificuldades 
econômicas 
Conheça a história de algumas mulheres que se aventuraram em novas áreas de trabalho após 
perderem os empregos em meio à pandemia. Para elas, ajudar umas às outras tem sido fundamental. 
 
https://g1.globo.com/ba/bahia/blogdoemprego/noticia/2021/05/15/mais-afetadas-pelo-desemprego-
baianas-se-reinventam-e-ajudam-umas-as-outras-a-superar-dificuldades-economicas.ghtml 
 

 
 
 

 

https://g1.globo.com/ba/bahia/edicao/2021/05/14/videos-do-g1-e-tv-bahia-sexta-feira-14-de-maio-de-2021.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/edicao/2021/05/14/videos-do-g1-e-tv-bahia-sexta-feira-14-de-maio-de-2021.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/blogdoemprego/noticia/2021/05/15/mais-afetadas-pelo-desemprego-baianas-se-reinventam-e-ajudam-umas-as-outras-a-superar-dificuldades-economicas.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/blogdoemprego/noticia/2021/05/15/mais-afetadas-pelo-desemprego-baianas-se-reinventam-e-ajudam-umas-as-outras-a-superar-dificuldades-economicas.ghtml
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