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Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA 

Na aula de hoje iremos reconhecer o efeito de sentido, decorrente da escolha de determinada 

palavra ou expressão. 

- Reconhecer o efeito de sentido, decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

-Localizar informações explícitas em um texto. 

- Inferir o sentido de uma palavra . 

- Identificar o tema comum a partir  de textos de diferentes gêneros. 

- Estudar o plural dos substantivos em -ão 

 

Caros estudantes, 

ESPERAMOS QUE TODOS ESTEJAM BEM! 

CONTINUAMOS O TRABALHO, COM O MATERIAL IMPRESSO: 

“CONSTRUINDO APRENDIZAGENS”.  O USO DESSE MATERIAL, VEM SENDO 

PLANEJADO E ORIENTADO PELOS PROFESSORES, ATRAVÉS DE ATIVIDADES 

PROPOSTAS, AQUI PUBLICADAS, PARA COMPLEMENTAR O TRABALHO. É DE 

EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE TODAS AS ATIVIDADES SEJAM REALIZADAS 

PARA O AVANÇO DA SUA APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO. 

NESTE, MÊS DE SETEMBRO, TEREMOS A ENTREGA DO KIT 

ALIMENTAÇÃO, NO DIA 09/09/2020, QUARTA-FEIRA. NÃO ESQUEÇA! 
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Cidadão 

Zé Ramalho 

1 Tá vendo aquele edifício moço 

2 Ajudei a levantar 

3 Foi um tempo de aflição, era quatro condução 

4 Duas pra ir, duas pra voltar 

5 Hoje depois dele pronto 

6 Olho pra cima e fico tonto 

7 Mas me vem um cidadão 

8 E me diz desconfiado 

9 "Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar" 

10 Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido 

11 Dá vontade de beber 

12 E pra aumentar meu tédio 

13 Eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer 

14 Tá vendo aquele colégio moço 

15 Eu também trabalhei lá 

16 Lá eu quase me arrebento 

17 Fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar 

18 Minha filha inocente veio pra mim toda contente 

19  "Pai vou me matricular" 

20 Mas me diz um cidadão: 

21 "Criança de pé no chão aqui não pode estudar" 

22 Essa dor doeu mais forte 

23 Porque que é que eu deixei o norte 

24 Eu me pus a me dizer 

25 Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava 

26 Tinha direito a comer 

27 Tá vendo aquela igreja moço, onde o padre diz amém 

28 Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo 

29 Lá eu trabalhei também 

https://www.vagalume.com.br/ze-ramalho/
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30 Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena 

31 E o padre me deixa entrar 

32 Foi lá que Cristo me disse: 

33 "Rapaz deixe de tolice, não se deixe amedrontar 

34 Fui eu quem criou a terra 

35 Enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar 

36 Hoje o homem criou asas e na maioria das casas 

37 Eu também não posso entrar" 

 

Compositor: Lucio Barbosa 

 

Na letra da música acima - CIDADÃO -  é possível dizer que o eu lírio (“personagem” e 

voz principal que fala de seus sentimentos na letra) não tem o direito de entrar no edifício que 

ele ajudou a construir. 

 

1.Considerando que cada linha da música seja um verso, quais os números dos versos nos quais 

aparecem essa mensagem. 

|___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Observe abaixo a definição da palavra CIDADÃO, segundo  o dicionário digital Caldas 

Aulete: 

 

 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 

 Fone (11) 4072-7034  

EMEB ANITA CATARINA MALFATTI 

E-mail: emebanita519@gmail.com 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 

R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

2. Ao  ler,   letra da música, você acha que a pessoa que está nos narrando a sua experiência, 

teve assegurados os  direitos à moradia e educação?  

|___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

“Cidadão, não. Engenheiro civil formado, melhor do que você.” 

 

O vídeo em que uma mulher – a pretexto de defender o marido em discussão com um fiscal da 

Vigilância Sanitária – lançou essa frase foi replicado à exaustão na internet. A cena foi registrada 

durante inspeção em um bar na Barra da Tijuca, no Rio, onde se verificou desrespeito às normas 

de prevenção da Covid-19. As consequências foram imediatas e sérias. Com a divulgação 

massiva do vídeo, ela, que é engenheira química, perdeu o emprego – a empresa disse 

compartilhar “a indignação da sociedade em relação ao lamentável episódio” – e, juntamente 

com o marido, tornou-se alvo do esporte preferido nas redes sociais, o linchamento virtual.  

(...) Mas o curioso é o significado pejorativo atribuído ao termo “cidadão”. Pelo Dicionário 

Aurélio, a palavra designa o “indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, ou no 

desempenho de seus deveres para com este”. Ora, por que isso ofenderia alguém? Podemos 

especular a respeito. Talvez porque a palavra evoque diretamente “cidadania”, condição em 

que os integrantes de uma sociedade democrática se reconhecem como iguais no exercício de 

direitos e deveres. (...) Para quem tem uma visão na qual existem “inferiores” e “superiores” por 

natureza, “cidadania” é um conceito que não faz muito sentido. 

Fonte:http://www.gaz.com.br/conteudos/luisferreira/2020/07/12/167962-cidadao_nao.html.php 

 

3. 

A. De acordo com a reportagem sobre a uma cena recente que foi veiculada nos meios de 

comunicação, você acha que a pessoa envolvida teve razão por se sentir ofendida ao ouvir a 

palavra “cidadão”. Explique. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B. Procure no dicionário o sentido das palavras  ESPECULAR e PEJORATIVO. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

http://www.gaz.com.br/conteudos/luisferreira/2020/07/12/167962-cidadao_nao.html.php
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Coronavírus: São Paulo decreta obrigatoriedade do uso de máscaras 

O governo de São Paulo vai publicar amanhã um decreto instituindo a obrigatoriedade do uso 

de máscara em todo o estado para evitar a disseminação do novo coronavírus. O anúncio foi 

feito hoje pelo governador João Doria (PSDB). A medida entra em vigor no dia 7 de maio, quinta-

feira. Todo cidadão que sair às ruas deverá usar a proteção e pode ser utilizada a máscara 

caseira. De acordo com o governador, caberá a cada prefeitura editar decreto para definir multas 

a quem desobedecer a norma e também especificar qual agente público fará a fiscalização....  

É uma obrigatoriedade, mas tenho certeza que o cidadão terá responsabilidade de, ao usar a 

máscara e recomendar que outros membros da família usem, você estará defendendo a vida de 

seus familiares, amigos e vizinhos", disse Doria....  

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/04/sao-paulo-decreta-

obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-em-todo-o-estado.htm?cmpid=copiaecola 

 

3. Você acha que o uso de máscara é um dever de todo cidadão? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Você se sente desrespeitado, caso esteja em um  ambiente no qual as pessoas não estejam 

cumprindo seu dever de cidadão de usar a máscara? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Responda com (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(   ) o cidadão do estado de São Paulo tem o direito de não usar máscaras em lugares públicos. 

(   ) o cidadão do estado de São Paulo tem o dever de usar a máscara, uma vez existe um 

decreto que obriga o uso da peça. 

 

6. Pesquise o plural dos seguintes substantivos: 

Cidadão_____________ sertão__________chão________ salão__________ 

Pão_________ missão__________portão____________orgão___________ 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/04/sao-paulo-decreta-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-em-todo-o-estado.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/04/sao-paulo-decreta-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-em-todo-o-estado.htm?cmpid=copiaecola
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Na aula de hoje iremos entender a 2ª unidade temática CIDADANIA 

Refletir sobre a língua inglesa no nosso cotidiano. 

Ressaltar o ambiente urbano no uso do inglês 

PÁGINAS DA APOSTILA PARA SEREM CONSULTADAS 9, 29 e 30 

 

Essa semana na apostila Construindo Aprendizagens vamos continuar falando do tema 

CIDADANIA. 

 

 

Citizen: cidadão   Citizenship: CIDADANIA 

 

Vocabulary: 

street:rua    avenue: avenida   food:comida 

sidewalk: calçada   city: cidade 

     snackbar: lanchonete 

 

 

Leia o texto abaixo: 

 

Você sabe o que é um FOOD TRUCK? 

 

  

 Food truck ou carro de comida é um espaço móvel que transporta e vende comida. 

Alguns como caminhões de sorvete vendem congelados ou pré-embalados; outros se 

Componente Curricular: INGLES 
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assemelham a restaurantes sobre rodas. Alguns servem refeições específicas, como, por 

exemplo, tacos (uma comida mexicana), kebab (parecido com panqueca vem do oriente 

médio), hambúrguer e comida chinesa. A sua popularização, no entanto, se deu quando os 

caminhões passaram a servir comida gourmet. 

 Os food trucks são muito comuns na city hoje em dia. Em tempos de isolamento social 

eles não operaram na normalidade, mas fizeram entregas delivery. Neles é possível além de 

comer uma boa comida, bater um bom papo com os amigos, dar os famosos likes nas redes 

sociais usando seu smartphone e lembrar-se do querido crush que muitas vezes não sai da 

nossa cabeça. Eles ficam estacionados em streets, bem próximos das sidewalks.  

 

 Agora que você já sabe que é um food truck, responda as perguntas sobre o texto acima 

em português e leve em consideração o nosso eixo temático CIDADANIA. 

 

a) Com a relativa flexibilização do funcionamento dos estabelecimentos comerciais comente 

quais regras você precisa seguir para freqüentar um food truck? 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

b) Pequise na internet como os Food trucks (que são classificados na linha de restaurantes) 

podem operar em tempos de Pandemia na FASE amarela e escreva abaixo. Você pode acessar 

o link abaixo do pronunciamento de sua Excelência o Governador do Estado de São Paulo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09ETc1HIAts  

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gourmet
https://www.youtube.com/watch?v=09ETc1HIAts
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c) Como você acha que se sentiria assim que puder voltar a frequentar estabelecimentos como 

os food trucks? Faça um emoji de acordo com o que se pede no quadro. Não é para traduzir é 

para desenhar. 

 

 

 

AFRAID 

 

 

 

 

 

FURIOUS RELAXED 

ALERT 

 

 

 

 

 

 

HUNGRY EMOTIONAL 
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Obs.: A tabela com emojis abaixo serve para você consultar antes de fazer os seus. 
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Olá, nesta semana iremos, juntos, refletir um pouco sobre a cidadania. O que não é muita 

novidade para nós, pois o tempo todo ouvimos e também dizemos que somos cidadãos. Mas, 

na prática, o que  significa isso realmente? O que é ser cidadão? Mais do que dizer que cidadãos 

tem direitos e deveres, é necessário questionar quais são esses direitos e deveres e se eles são 

iguais para todos.  

 

Então, Vamos Lá! 

 

Em nosso caderno de atividades, na página 33, começamos a reflexão sobre cidadania 

com a leitura de um texto que busca pensar essa ideia historicamente, ou seja, que olha para 

ela ao longo do tempo. Nesse caminho são levantadas algumas questões sobre a origem da 

cidadania e também as suas conquistas e limitações ao longo da História ocidental. 

Depois temos a oportunidade de analisar um documento histórico, a Declaração Universal 

dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que foi produzido no ano de 1791 e através dele poderemos 

analisar as lutas das mulheres para também serem reconhecidas como cidadãs. Luta essa que 

segue sendo travada pelas mulheres ainda nos dias de hoje.  

Na página 35, temos exercícios para orientar e provocar um pouco mais nossas reflexões 

sobre esse tema tão importante.  

 

Bora Lá! 

  

Leia os textos, anote as palavras que não conhecer o significado e todas as dúvidas que 

surgirem. Pesquise em dicionários o significado das palavras que tirou do texto e envie as demais 

dúvidas pelo grupo de whatsapp.  

Finalmente, responda os exercícios no próprio caderno.  

 

Seguimos juntos nessa jornada. 

Abraços 

Professor Leandro 

 

Componente Curricular: HISTÓRIA 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 

 Fone (11) 4072-7034  

EMEB ANITA CATARINA MALFATTI 

E-mail: emebanita519@gmail.com 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 

R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

 

 

Caros alunos, 

 

Essa semana, daremos inicio ao tema “Cidadania” da apostila. Pra começar, você deve 

ler o texto da página 32 e responder as questões números 1, 2 e 3. 

Para lhe ajudar a tirar suas dúvidas, estamos organizando os grupos de WhatsApp e, 

em breve entraremos em contato. 

Abraços!  
 

 

 

Na aula de hoje iremos: 

 Discutir o papel histórico e atual da mulher na arte. 

 Fixar conteúdo sobre a Arte Mural através de exercício, relacionando com obra realizada 
por artista diademense do gênero feminino. 

 

Nesta atividade vamos discutir o papel da mulher na arte, os preconceitos e dificuldades do 

gênero perante o contexto artístico. 

 

 

TEMA DA AULA:  

Uma Breve História das Mulheres na Arte 

Através dos séculos, as mulheres têm se envolvido no fazer artístico, seja como 

criadoras de arte, patrocinadoras, colecionadoras, fontes de inspiração ou com 

contribuições como historiadoras e críticas de arte. 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 

Componente Curricular: ARTE 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 

 Fone (11) 4072-7034  

EMEB ANITA CATARINA MALFATTI 

E-mail: emebanita519@gmail.com 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 

R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

As mulheres são parte indispensável da indústria artística, mas apesar disto, muitas 

mulheres artistas encontraram barreiras na história da arte. Elas têm enfrentado preconceitos, 

dificuldade em estudar, vender suas obras a obter reconhecimento.  

Como as mulheres têm sido representadas na história da arte? 

Desde a antiguidade, somente um pequeno grupo de mulheres conseguiu o 

reconhecimento por serem artistas.  

Durante séculos, as mulheres foram excluídas dos registros da história da arte. Isso se 

deve a uma série de fatores: formas de arte como a têxtil e o que chamamos de “artes 

decorativas” eram muitas vezes desvalorizadas e consideradas artesanato ao invés de “artes 

plásticas”; muitas mulheres não tinham acesso à educação básica, muito menos a uma 

formação em arte; e os homens que dominavam a arte, muitas vezes acreditavam que as 

mulheres eram artistas inferiores.  

O artista e professor Hans Hoffmann disse uma vez em um “elogio” para a influente pintora 

abstrata Lee Krasner: “Isso é tão bom que não dá pra saber que foi feito por uma mulher.” 

Mas na década de 1960, com os movimentos pela igualdade de direitos e feministas 

em pleno andamento, houve uma explosão de mulheres ensinando e estudando em escolas 

de arte nos Estados Unidos e na Europa. Essas tornaram-se locais de atividade feminista, 

incentivando a representatividade das mulheres em museus e galerias.  

 

Um novo movimento feminista, com ênfase na defesa de direitos iguais, organizações 

dedicadas aos interesses das mulheres, e uma nova geração de mulheres profissionais e 

artistas transformaram a tradicional estrutura do mundo. 

Fonte: adaptado de https://pt.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/tools-understanding-

art/a/a-brief-history-of-women-in-art 

 

http://www.tate.org.uk/art/artists/lee-krasner-1441?utm_source=khanacademy.org&utm_medium=referral&utm_campaign=khan_academy
https://pt.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/tools-understanding-art/a/a-brief-history-of-women-in-art
https://pt.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/tools-understanding-art/a/a-brief-history-of-women-in-art
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elfokurten.com.br     lisboasecreta.co 
Autorretrato de Tarsila do Amaral   Autorretrato com coroa de espinhos – Frida Kahlo 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Por qual motivo as mulheres sofreram e sofrem preconceitos e dificuldades no campo das 

artes? 

 

2. Na sua opinião, o que mudou em relação aos direitos das mulheres desde o ano que você 

nasceu até os dias de hoje? 

 

3. Observe uma obra da artista de Diadema, Nenê Surreal: 
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jabaquaranews.com.br 

a) A arte acima trata-se de uma Arte Mural. Na sua opinião qual a mensagem que a artista 
quis passar com esta obra? 

 

b) Qual público que esta obra irá atingir? 
 

 

 
 

Componente Curricular:  MATEMÁTICA 

 Na aula de hoje iremos entender o que é Média e Média Móvel – Tema Pandemia  

 

Os meios de comunicação apresentam divulgam dados detalhados sobre a pandemia no 

Brasil e no mundo. Esses indicadores permitem mostrar ondem os casos e as mortes causadas pelo 

novo coronavírus estão aumentando, diminuindo ou estáveis. Para isto adotam alguns critérios: média 

móvel, variação e estabilidade. Nesta aula vamos saber que, neste caso, a média móvel é média de 

casos ou mortes dos últimos 7 dias. 

MÉDIA 

A média aritmética, também conhecida como média aritmética simples ou média, apenas, 

é uma medida de tendência central bastante utilizada nas operações matemáticas para 

demonstrar a variação padrão de determinados resultados. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/operacoes-matematicas
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Muito presente no cotidiano, a média aritmética é utilizada, por exemplo, para calcular a 

média de gols em uma partida de futebol; a média de salários dos funcionários de uma empresa; 

a variação de taxa de câmbio do dólar; dentre outros.  

 

 

A média aritmética é obtida através da soma de todos os valores dentro de conjuntos 

numéricos e, posteriormente, dividindo todos os valores pelo número total de elementos deste 

conjunto. 

 

Exemplo 1: 

 

Um time de futebol qualquer participou de cinco partidas ao longo de um campeonato 

esportivo. Na primeira partida, esse time marcou 2 gols, 3 gol na segunda partida, na terceira 

rodada foram 4 gols, 1 na quarta e 5 na quinta.  

 

 

Com essas informações, é viável saber qual a média de gols desse time por partida. Basta 

somar o total de gols e dividir pelo número de partidas. Neste caso, foram 5. 

 

 

Ms = (2 + 3 + 4 + 1 + 5) / 5 

Ms = 15 / 5 

Ms= 3 

Logo, o time esportivo marcou, em média, 3 gols em cada jogo.  

 

 

Exemplo 2:  Marcelo trabalhava num laboratório. No primeiro dia  ele realizou 4 exames 

para COVID-19, no segundo  5, no terceiro 8 e no quarto 7. Qual média de exames para COVID-

19 que ele realizou nesses dias? 

  

Primeiramente, vamos somar a quantidade de exames que o Marcelo realizou: 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/conjuntos-numericos
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/conjuntos-numericos
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Quantidade total de exames = 4 + 5 + 8 + 7 = 24 

Na sequência, dividimos a soma pelo total de dias: 24/4= 6 

Logo, ele realizou, em média, 6 exames por dia. 

 

Exemplo 3: Dona Teresa é costureira e está calculando o preço médio do metro do tecido 

de algodão para confecção de máscaras. Para isto, ela pesquisou o preço do metro em três 

bazares, como mostra a tabela abaixo: 

 

Nome do Bazar Valor do metro do 

tecido 

Minuezas da Vila R$ 18,00 

Mundo das Coisas R$ 20,00 

Maravilha tecidos R$ 16,00 

 

Agora, vamos ajudar a Dona Teresa a calcular o preço médio do tecido: 

 

Vamos somar os valores dos tecidos: 18 + 20 + 16 = 54 

Na sequência, dividimos a soma por 3, pois ela pesquisou o preço em três bazares: 54/3 = 18 

Logo, a média de preço corresponde a R$ 18,00 reais. 

 

Agora é com você, 

 

1. Calcule, em seu caderno,  a média móvel de novos casos de Corona vírus registrados no 

Brasil:  

Dica: utilize calculadora 

 

Dias 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 

Números 

de casos 

45323 30355 50032 23421 17078 47134 47161 
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Fonte:  Coronavirus Brasil https://covid.saude.gov.br/ Acesso em: 27/08/2020 

 

 

2. Calcule, em seu caderno, a média móvel de novos casos de Coronavírus registrados na 

cidade de Santo André, localizada no ABC Paulista. 

Dica: utilize calculadora 

Dias 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 

Números 

de casos 

183 199 136 44 117 85 183 

Fonte: Serra, Paulo https://www.facebook.com/paulohserra Acesso em: 27/08/2020. 

 

Referências 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/media-aritmetica Acesso em: 27/08/2020 

 

 

 

Componente Curricular:  CIENCIAS 

 

 

ATIVIDADE 1 – CORRIGIR SUA APOSTILA NA PÁGINA 20 E 21 

CONSTRUINDO APRENDIZAGENS 

1) VOCES RESPONDERAM AS PÁGINAS 20 E 21 DA APOSTILA? 

 

VAMOS CORRIGIR OK? 

1 DA PAGINA 20 – doenças crônicas são caracterizadas basicamente por serem doenças que 

possuem um lento desenvolvimento e uma longa duração, muitas delas ainda não possuem uma 

cura. Elas são categorizadas por dois tipos: doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e as 

transmissíveis. 

2 da página 21 - As doenças respiratórias são enfermidades que atingem os órgãos e as 

estruturas do sistema respiratório — vias nasais, faringe, laringe, brônquios, traqueia, diafragma, 

pulmões e alvéolos pulmonares. 

https://covid.saude.gov.br/
https://www.facebook.com/paulohserra
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/media-aritmetica
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Esses distúrbios causam inflamações e irritação na região respiratória, além de provocarem a 

obstrução das vias aéreas, de forma a dificultar a passagem do ar e impedir a respiração 

completa. 

3 da página 21 - O principal fator responsável por incluir todos os indivíduos com diabetes no 

grupo de risco é o controle glicêmico. A capacidade do nosso sistema imune de combater uma 

infecção está diretamente relacionada à quantidade de glicose no sangue. Isso se deve ao fato 

de a glicose em excesso comprometer nossos vasos sanguíneos, impedindo a chegada das 

células de defesa, ao mesmo tempo que atrai bactérias para esse local. Daí a importância de o 

indivíduo com diabetes manejar sua glicemia diariamente: quanto mais glicose no sangue, menor 

a capacidade de defesa do nosso organismo. 

4 da página 21 é opinião própria quanto ao relaxamento do isolamento. 

 

ATIVIDADE 2 – LER O TEXTO ABAIXO 

SISTEMAS HUMANOS 

O corpo humano é formado pelos sistemas: cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, 

sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático, 

tegumentar. Cada um deles envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do 

organismo. 

Podemos dizer que o corpo humano apresenta doze sistemas principais. São eles: 

→ Sistema Tegumentar: Formado pela pele e seus anexos, tais como pelos, unhas e glândulas. 
Atua, entre outras funções, isolando o corpo, evitando a perda excessiva de água e regulando a 
temperatura. 

→ Sistema Esquelético: Constituído basicamente por ossos e cartilagens. A principal função 
desse sistema é garantir a movimentação e sustentação do nosso organismo; proteger órgãos 
de impactos; produzir células sanguíneas e atuar como depósito de cálcio. 

→ Sistema Articular: Formado pelas articulações, esse sistema proporciona a união das peças 
do esqueleto humano. 

→ Sistema Muscular: Composto pelos músculos, esse sistema garante a movimentação do 
nosso corpo e a contração de órgãos. 

→ Sistema Cardiovascular: É composto pelo tecido sanguíneo, vasos sanguíneos e o coração. 
O objetivo desse sistema é garantir que oxigênio e nutrientes sejam levados até as células e os 
produtos indesejáveis sejam removidos. 

https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-esqueletico.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-muscular.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-cardiovascular.htm
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→ Sistema Respiratório: Formado por nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos 
e pulmões, esse sistema garante a hematose e, consequentemente, que oxigênio seja levado 
às células. 

→ Sistema Digestório: Composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, 
intestino grosso e glândulas associadas, tais como as salivares, o fígado e o pâncreas, esse 
sistema quebra os alimentos em partículas menores para que possam ser aproveitadas pelo 
organismo. 

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) 

→ Sistema Urinário: Formado por rins, ureteres, bexiga e uretra, esse sistema elimina as 
substâncias tóxicas e em excesso no organismo. 

→ Sistema Genital: O sistema genital masculino é formado por testículos e vias espermáticas, 
enquanto o feminino é formado por ovários, tubas uterinas, útero e vagina. A principal função 
desse sistema é garantir a reprodução e produção de hormônios. 

→ Sistema Nervoso: Formado pelo Sistema Nervoso Central, constituído por encéfalo e medula 
espinhal, e pelo Sistema Nervoso Periférico, constituído pelos nervos e gânglios, esse sistema 
capta estímulos do meio externo e interno, bem como formula respostas para esses estímulos. 

→ Sistema Endócrino: Ele é formado por todas as glândulas endócrinas do corpo, tais como a 
hipófise, tireoide, pâncreas, testículos e ovários. Sua função principal é garantir a produção de 
hormônios e, portanto, o controle das funções biológicas e a homeostase. 

→ Sistema Linfático: Constituído pela linfa, vasos linfáticos, linfonodos e órgãos linfoides, esse 
sistema recolhe o líquido intersticial e devolve para o sangue, além de ajudar na defesa do 
organismo. 

 

 

 

Os diferentes sistemas do corpo humano realizam atividades específicas para garantir o 
funcionamento do organismo  

https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-respiratorio.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-digestorio.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-urinario.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-urinario.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-nervoso.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-linfatico.htm
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Por Vanessa Sardinha dos Santos  
 
ATIVIDADE 3 – REPONDER AS TRES QUESTOES ABAIXO 

1) O corpo humano é uma máquina extremamente complexa que pode ser estudada em 
diferentes níveis. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a 
sequência dos níveis de organização do corpo humano: 

a) célula → sistemas → tecidos → órgãos → organismo 

b) célula → tecidos → órgãos → sistemas → organismo 

c) célula → órgãos → tecidos → sistemas → organismo 

d) tecidos → órgãos → sistemas → célula → organismo 

e) tecidos → órgãos → célula → sistemas → organismo 

2) O corpo humano é formado por uma grande quantidade de órgãos, cada um exercendo uma 
atividade específica. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do maior órgão do 
corpo humano: 

a) Fígado 

b) Pele 

c) Intestino grosso 

d) Intestino delgado 

e) Esôfago 

3) O corpo humano apresenta vários órgãos, os quais estão interligados formando sistemas. O 

esôfago é um órgão que faz parte de qual sistema? 

a) Respiratório 

b) Digestório 

c) Excretor 

d) Endócrino 

e) Reprodutor 
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