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PREZADO ALUNO, PREZADA ALUNA

Ficaremos  distantes  da  escola  por  um  período.  Mas  não  estaremos  parados.
Enquanto  combatemos  a  pandemia  ficando  em  casa,  temos  que  dar  continuidade  aos
processos de aprendizagem.  Por isso, colocamos abaixo as atividades que vocês deverão
realizar durante essa semana. 

Dicas importantes:

Não precisa fazer tudo no mesmo dia, mas não deixe acumular, pois semana que vem você
receberá outras atividades. Procure fazer um pouquinho por dia. 

Todas as atividades sinalizadas devem ser feitas no seu caderno. Você deve apresentar tudo
finalizado para seu professor ou professora, no primeiro dia de volta às aulas. 

LÍNGUA PORTUGUESA

Objetivo: CONHECER A HISTÓRIA DA VACINAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS, 

RECONHECENDO A CONTRIBUIÇÃO DOS AVANÇOS CIENTÍFICOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA.

1) LEIA O TEXTO A SEGUIR.

A HISTÓRIA  DA  VACINA INICIOU-SE  NO  SÉCULO  XVIII,  QUANDO  O  MÉDICO  INGLÊS

EDWARD  JENNER  UTILIZOU  A  VACINA  PARA  PREVENIR  A  CONTAMINAÇÃO  POR

VARÍOLA, UMA DOENÇA VIRAL EXTREMAMENTE GRAVE QUE CAUSAVA FEBRE ALTA,

DORES  DE  CABEÇA  E  NO  CORPO,  LESÕES  NA  PELE  E  MORTE. A  VARÍOLA  FOI  A

PRIMEIRA DOENÇA INFECCIOSA QUE FOI ERRADICADA POR MEIO DA VACINAÇÃO.

A PRIMEIRA VACINA   DE QUE SE TEM REGISTRO FOI CRIADA POR EDWARD JENNER NO

SÉCULO XVIII. JENNER NASCEU EM MAIO DE 1749, NA INGLATERRA, E DEDICOU CERCA

DE 20 ANOS DE SUA VIDA AOS ESTUDOS SOBRE VARÍOLA. EM 1796 REALIZOU UMA

EXPERIENCIA QUE PERMITIU A DESCOBERTA DA VACINA E EM 1798 DIVULGOU SEU

TRABALHO “UM INQUÉRITO SOBRE AS CAUSAS E OS EFEITOS DA VACINA DA VARÍOLA”,

MUDANDO,  A  PARTIR  DAÍ,  COMPLETAMENTE  A  IDEIA  DE  PREVENÇÃO  CONTRA

DOENÇAS.

O QUE É A VACINA?

A  VACINA  É  UMA  IMPORTANTE  FORMA  DE  IMUNIZAÇÃO  ATIVA  (QUANDO  O

PRÓPRIO  CORPO  PRODUZ  OS  ANTICORPOS)  E  BASEIA-SE  NA INTRODUÇÃO  DO

AGENTE CAUSADOR DA DOENÇA (ATENUADO OU INATIVADO) OU SUBSTÂNCIAS QUE

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/soro-vacina.htm
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ESSES AGENTES PRODUZEM NO CORPO DE UMA PESSOA DE MODO A ESTIMULAR A

PRODUÇÃO DE ANTICORPOS   E CÉLULAS DE MEMÓRIA PELO SISTEMA IMUNOLÓGICO  .

POR  CAUSA  DA  PRODUÇÃO  DE  ANTICORPOS  E  CÉLULAS  DE  MEMÓRIA,  A  VACINA

GARANTE QUE, QUANDO O AGENTE CAUSADOR DA DOENÇA INFECTE O CORPO DESSA

PESSOA, ELA JÁ ESTEJA PREPARADA PARA RESPONDER DE MANEIRA RÁPIDA, ANTES

MESMO DO SURGIMENTO DOS SINTOMAS DA DOENÇA. A VACINA É, PORTANTO, UMA

IMPORTANTE FORMA DE PREVENÇÃO CONTRA DOENÇAS.

POLIOMIELITE  , TÉTANO  , COQUELUCHE  , SARAMPO  , RUBÉOLA  , GRIPE,   FEBRE  

AMARELA  , DIFTERIA   E  HEPATITE  B SÃO  EXEMPLOS  DE  DOENÇAS  QUE  PODEM  SER

PREVENIDAS ATUALMENTE PELA VACINAÇÃO.

CINCO  VACINAS  PARA  O  CORONAVÍRUS  ESTÃO  EM  FASE  DE  TESTES  EM

HUMANOS

 UM NOVO BALANÇO DIVULGADO PELA REVISTA CIENTÍFICA NATURE MOSTRA

QUE  HÁ  5  VACINAS  CANDIDATAS  CONTRA  O  COVID-19  SENDO  TESTADAS  EM

HUMANOS. OS TESTES COMEÇARAM COM UMA “RAPIDEZ SEM PRECEDENTES”, EM 16

DE MARÇO, NOS ESTADOS UNIDOS, DEPOIS DE TER SIDO PUBLICADA A SEQUÊNCIA

GENÉTICA  DO  CORONAVÍRUS  SARS-COV-2,  QUE  CAUSA  A  DOENÇA  RESPIRATÓRIA

AGUDA.

SERÁ  POSSÍVEL  QUE  HAJA  UMA  VACINA  NO  INÍCIO  DE  2021,  SEGUNDO  AS

PREVISÕES  DAS  AUTORIDADES  SANITÁRIAS  NORTE-AMERICANAS.  CASO  SE

CONFIRME,  SERÁ  UMA  ALTERAÇÃO  SIGNIFICATIVA  NO  PADRÃO  TRADICIONAL  DE

DESENVOLVIMENTO DE UMA VACINA, QUE PODE DEMORAR MAIS DE 10 ANOS A SER

PRODUZIDA.

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-anticorpo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/difteria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-amarela.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-amarela.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/rubeola.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/sarampo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coqueluche.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/tetano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/poliomielite.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-imunologico-humano.htm
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ATIVIDADE 1   - RESPONDA NO CADERNO: 

A) QUAL FOI A PRIMEIRA VACINA A SER DESCOBERTA?

B) QUEM CRIOU A PRIMEIRA VACINA?

C) VOCÊS SABEM O NOME DESSE MASCOTE?

ATIVIDADE 2 - As palavras seguintes apresentam erros ortográficos. Corrija-as, escrevendo-as 
com a grafia correta.

a) pretencioso

b) compreenção

c) exijir

d) tranquilisar

e) colizão

f) contorsão

g) concenso

h) discução

ATIVIDADE 3 - Na frase “O lugar onde se vende carne chama-se ______.” A 
palavra que preenche a lacuna corretamente é:

a) açogue
b) assogue
c) açouge
d) asougue
e) açougue
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ATIVIDADE 4 - Já chega de criar _____ ! O termo que preenche a lacuna 
corretamente é:

a) impeçilho
b) empessilho
c) impecilho
d) empecilho
e) ipecilho

MATEMÁTICA

Assistir os vídeos antes de desenvolver as atividades:

Vídeo 1: https://youtu.be/AW_w4Vf-ZuY

Video 2: https://youtu.be/xuJKNG0SmdQ

Para realização das atividades, é importante que realizem todas as contas (quando necessário) 
e as deixem registradas no caderno para posterior correção. Caso tenha dúvida, não é proibido 
conferir o resultado na calculadora, “mas vê se não vai roubar!!!” 

ATIVIDADE 5 -  Qual é o perímetro do terreno abaixo? 

 

 ATIVIDADE 6 -   Deseja-se cercar um terreno de forma retangular que tem 12 m
de frente por 25 m de fundos, dando três voltas com arame farpado em torno 
dele. Quantos metros de arame serão necessários?

  

ATIVIDADE 7 -  Uma sala  retangular  tem 7m de  comprimento  e  3,25 m de
largura.  A  porta  tem  90  cm  de  largura.  Quantos  metros  de  rodapé  seriam
necessários para colocar nessa sala? (Trabalhar com apenas uma unidade de
medida, lembre que 1 m vale 100 cm, trabalhe com cm)

 

 

https://youtu.be/AW_w4Vf-ZuY
https://youtu.be/xuJKNG0SmdQ
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ATIVIDADE 8 -  Qual é o perímetro de um triângulo equilátero de lado 6cm? 
(equilátero: três lados com o mesmo comprimento)

 

  

ATIVIDADE 9 - Calcule o perímetro do pentágono ABCDE, em centímetros.

  

  

ATIVIDADE 10 - Calcule a medida do lado de um triângulo equilátero cujo 
perímetro mede 135 m.

 

ATIVIDADE 11 - O perímetro de um quadrado é igual a 30m. Calcule a 
medida do lado do quadrado. (Quatro lados com o mesmo comprimento)

 

ATIVIDADE 12-  Num salão quadrado foram gastos 172m de rodapé. Sabendo-
se que esta sala tem apenas uma porta com 8 m de largura, pergunta-se: qual a 
medida do lado da sala?

 

ATIVIDADE 13 - Um jardim é quadrado e cada um de seus lados mede 114m.

A)    Se Eva andar a medida do contorno desse jardim, quantos metros ela vai
andar?

 B)     Se Ari der 3 voltas completas em torno desse jardim, quantos metros ele vai andar?
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CIÊNCIAS

Estrutura do átomo

 Como vimos em aulas passadas  desde 1803 foi comprovado cientificamente que toda  matéria

é formada por pequenas partículas denominadas de átomos ,porém apenas em 1911 foi possível

descobrir como é a estrutura do átomo .Coube a Ernest Rutherford ,químico e físico neozelandês

demonstrar que os átomos possuem duas regiões distintas, uma central chamada de Núcleo

que possui toda massa do átomo e carga elétrica positiva. Outra região bem maior chamada de

eletrosfera  ,de massa desprezível e que possui carga elétrica negativa,   

O núcleo é formado por duas subpartículas atômicas chamadas prótons e neutrôns  e girando ao

redor do núcleo na eletrosfera temos os elétrons .

Representação da estrutura dos Átomos: 

                         Características das  subpartículas atômicas 



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – EJA – 9º. ANO – SEMANA DE 04 A 10 DE MAIO

    

Baseado nos dados da Tabela acima, podemos  definir alguns conceitos:

Número de massa.  É um número que corresponde ao número de prótons de um átomo somado
com o número de nêutrons . Este número é representado pela letra A.

 A= P + N

Chegamos  a  esta  conclusão  porque  observando  a  tabela  notamos  que  os  prótones  e  os
nêutrons possuem a maior quantidade da massa do átomo ,enquanto os elétrons possuem uma
quantidade de massa muito pequena, que pode ser considerada desprezível .

Os átomos, no seu estado fundamental, possuem carga elétrica igual  a zero, logo podemos
concluir que o número de prótons é igual ao número de elétrons porque  a soma das cargas no
estado fundamental é igual a zero .    

Número de prótons  = número de elétrons

                P = E 

Exemplo :  Átomo de hidrogênio        possui 1 próton logo ele também possui 1 elétron

                   Átomo de Ferro                  possui   26 prótons   logo ele também terá  26 elétrons 

São conhecidos 118 átomos diferentes . O motivo da diferença que existe entre os átomos

é a quantidade que cada um possui de prótons. Por exemplo o átomo de Hidrogênio possui 1

próton. O átomo que possui 2 prótons é bem diferente do hidrogênio, ele é o gás hélio. Baseado

nisso foi criado o conceito de Número atômico.

Número Atômico:  é o número que identifica cada tipo de átomo e corresponde ao número de

prótons que um átomo possui. Representamos este número pela letra  Z .

Exemplos: Hélio  possui 2 prótons logo seu número atómico é  2
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Hidrogênio possui 1 próton logo seu número atômico é 1

 Ferro possui  26 prótons  logo seu número atômico é  26

Número atômico é igual   a número de prótons

               Z                  =            P

ATIVIDADE 15 – Responda em seu caderno as seguintes questões: 

a) Represente um átomo conforme as ideias de Rutherford ´.

b) Cite quais são as partículas subatômicas e suas respectivas cargas elétricas

c) Por que um átomo no estado fundamental é eletricamente neutro?

d) Por que o número de massa é dado apenas pela soma do número de prótons e o número
de nêutrons?

e) O que é número atômico e qual é sua importância?

f) Sabendo-se que um átomo possui 15 prótons e 16 nêutrons pede-se determinar: 

- O número atômico

- O número de massa

- O número de elétrons que o átomo possui.

HISTÓRIA

Objetivo: Analisar como foi o processo da independência Brasil.

Independência do Brasil

A independência do Brasil foi declarada no dia 7 de setembro de 1822, e, com ela, o Brasil

determinou o fim do laço colonial  que existia com Portugal,  declarando-se como uma nação

independente. A independência do Brasil foi resultado de uma série de transformações que o

país  enfrentou  a  partir  do Período  Joanino e  teve  como  grandes

nomes Pedro de Alcântara e José Bonifácio.
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Motivos da independência do Brasil

Pintura de François-René Moreau retrata d. Pedro declarando a independência em meio aos populares.

A  independência  do  Brasil  teve  como  grande  ponto  de  partida  a Revolução  Liberal  do

Porto, que tinha intenções para  o Brasil  diferentes  das que a  elite  brasileira  possuía.  Essa

divergência de interesses fez com que essa camada social  passasse a defender a ideia de

ruptura do laço existente com a metrópole. Vejamos todos os fatos que levaram a isso.

 Transferência da Corte portuguesa e Período Joanino

No final  de 1807,  a família real  portuguesa resolveu mudar-se para o Brasil,  por  conta da

invasão francesa em represália ao fato dos portugueses terem furado o Bloqueio Continental.

Essa transferência, que na verdade foi uma fuga, fez com que a família real transferisse todo o

aparato administrativo de Lisboa para o Rio de Janeiro.

A transferência da corte portuguesa para o Brasil promoveu uma série de mudanças no país.

Agora que a família real estava aqui, era necessário investir no desenvolvimento do Brasil, e,

assim, como primeira medida, d. João (que só se tornaria d. João VI a partir de 1816) decretou

a abertura dos portos brasileiros às nações amigas.

Na  prática,  essa decisão  colocava fim ao monopólio  comercial que  existia  e  garantia  aos

comerciantes  instalados  no  Brasil  a  possibilidade  de  comercializar,  por  exemplo,  com  a

Inglaterra, a grande potência comercial do mundo na época. A parceria entre Brasil/Portugal e

Inglaterra intensificou-se quando foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação, em 1810,

garantindo redução de imposto para as mercadorias trazidas pelos ingleses.

Além das mudanças na economia, a transferência da corte trouxe mudanças para a cultura e

ciência, uma vez que foram construídas universidades, teatros e bibliotecas, por exemplo. O

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/bloqueio-continental.htm
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crescimento do cenário científico e cultural do Brasil possibilitou a vinda de intelectuais e artistas

importantes daquela época para o país.

Todas essas mudanças foram realizadas para transformar o Rio de Janeiro em um local apto a

abrigar  a  corte  e  todas  as  instituições  administrativas  de  Portugal.  Além dessas  mudanças

significativas, o Brasil começou a impor-se como uma potência expansionista na América do Sul

e, assim, Cisplatina e Guiana Francesa foram invadidas por ordem de d. João VI. uma série de

mudanças no Brasil durante o Período Joanino.

Depois de inúmeras transformações, o Brasil ainda passou por outro momento extremamente

importante. Em 1815, o país foi elevado à condição de Reino, e Portugal passou a chamar-

se Reino de Portugal, Brasil e Algarve. Na prática, o Brasil deixava de ser uma colônia para

tornar-se um ente igual a Portugal.

Essa medida pode ser sentida como um interesse de Portugal de impedir que qualquer ímpeto

revolucionário fosse desenvolvido  aqui.  Isso  é  significativo porque,  na  década de 1810,  os

movimentos de independência pipocavam nas colônias espanholas, e o Brasil ainda tinha outros

exemplos revolucionários, como o dos Estados Unidos.

O domínio português parecia estar assegurado, apesar de demonstrações de insatisfação, como

a  da Revolução  Pernambucana  de  1817.  Tudo  mudou  quando  foi  iniciada,  em Portugal,  a

Revolução Liberal do Porto de 1820.

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/revolucao-pernambucana-1817.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/independencia-dos-eua.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/independencia-da-america-espanhola.htm
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Revolução Liberal do Porto

Essa foi uma revolução de caráter liberal que se iniciou em Portugal poucos anos depois da

derrota  definitiva  de Napoleão  Bonaparte.  A  burguesia  portuguesa  exigia  reformas  que

colocassem fim à crise econômica e política que o país enfrentava e ainda desejava o fim do

absolutismo. Havia uma grande insatisfação por parte dessa classe com a liberdade econômica

conquistada pelo Brasil durante o Período Joanino.

Com  o  deflagrar  dessa  revolução,  foram  formadas  as Cortes  portuguesas,  instituição

convocada  para  elaborar  uma  nova  Constituição  para  o  país  e  para  liderar  as  reformas

necessárias.  As  Cortes  passaram  a  exigir,  de  imediato,  que  o  rei  português,  d.  João  VI,

retornasse à Lisboa e que o monopólio comercial fosse novamente instaurado no Brasil.

Foi a Revolução do Porto que deu início ao processo de independência do Brasil, uma vez que

demonstrou que os interesses existentes entre metrópole e colônia eram irreconciliáveis.

O processo de independência do Brasil

As duas exigências das Cortes portugueses logicamente repercutiram no Brasil, e grande parte

dessa repercussão foi negativa. A pressão sobre d. João VI para o seu retorno era muito grande,

e  a  opinião  no  Brasil  sobre  isso  dividia-se.  Sobre  a  segunda  exigência  (restauração  do

monopólio  comercial),  a  opinião  em  geral  foi  extremamente  negativa,  pois  demonstrou  a

intenção das cortes portugueses de recolonizar o Brasil.

Pressionado, d. João VI jurou lealdade à Constituição portuguesa em fevereiro de 1821, e, em

abril, partia, junto da corte portuguesa, de volta para Lisboa. No entanto, seu filho, Pedro de

Alcântara, permanecia no Rio de Janeiro como príncipe regente do Brasil.

A partir daí, a relação entre Brasil e Portugal só se desgastou, a começar pela atuação das

Cortes  portuguesas  e  sua  relação  com  os  representantes  brasileiros.  Os  portugueses

demonstraram a intenção de impor a autoridade de Lisboa sobre todas as regiões do Império

Português,  e  as  historiadoras  Lilia  Schwarcz  e  Heloísa  Starling  ainda  destacam  que  os

colonizadores tratavam os representantes brasileiros e o próprio Brasil com desdém.

A intransigência dos portugueses na relação com os brasileiros fez com que a disposição da elite

brasileira a negociar fosse transformada em resistência. Com isso, a agitação revolucionária no

Brasil começou a aumentar e foi impulsionada pela elite do Sudeste. Lilia Schwarcz e Heloísa

Starling destacam também que,  entre setembro e outubro, a relação entre Brasil  e Portugal

agravou-se por medidas determinadas pelas Cortes. Essas medidas foram:

 Envio de mais tropas portuguesas para o Brasil;

 Transferência de instituições do Rio de Janeiro para Lisboa;

 Exigência do retorno do príncipe regente.

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/eranapoleonica.htm
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A reação ao pedido de retorno de d. Pedro para Portugal foi muito grande e negativa, fazendo os

brasileiros insatisfeitos organizarem o que ficou conhecido como Clube da Resistência.  Por

meio deste,  foi  organizado um abaixo-assinado contra o retorno de d.  Pedro  a Portugal.  O

príncipe regente recebeu esse documento com oito mil assinaturas em janeiro de 1822.

Esse evento acabou levando ao Dia do Fico, que aconteceu em 9 de janeiro, e foi uma ocasião

em  que  d.  Pedro  anunciou  publicamente  que  desobedeceria  a  ordem  portuguesa  e

permaneceria no Brasil. Até hoje os historiadores não têm certeza da fala proferida por d. Pedro,

pois existem divergências nos relatos.

Nessa altura dos acontecimentos, a saída pela defesa da independência começava a ganhar

força nas elites brasileiras, embora ainda fosse do desejo de muitos encontrar um caminho que

conciliasse os interesses de Brasil  e  Portugal.  A atuação das Cortes,  por  sua vez,  selou  o

caminho e conseguiu unificar a maioria das províncias brasileiras pela independência.

Em maio de 1822, ficou decidido que as ordens enviadas por Portugal só teriam validade no

Brasil por meio da aprovação pessoal de d. Pedro, e isso ficou conhecido como o Cumpra-se.

Em  junho  foi convocada  uma  Assembleia  Constituinte, com  a  intenção  de  elaborar  uma

Constituição para o Brasil.
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uma das figuras mais importantes para o processo de independência  do Brasil  foi  de José

Bonifácio.

A condução do processo de independência foi realizada, principalmente, por José Bonifácio,

uma vez que ele conseguiu imprimir muitas de suas ideias nas decisões tomadas e na forma

como d. Pedro administrava o Brasil.

Por fim, veio o rompimento oficial. No final de agosto, uma carta com novas ordens de Portugal

chegava ao Brasil, e o tom continuava ríspido. As Cortes criticavam os “privilégios” brasileiros,

exigiam novamente o retorno do regente e chamavam José Bonifácio de traidor. Essa nova carta

fez  a  esposa  de  d.  Pedro,  d.  Leopoldina,  convocar  uma sessão  extraordinária que  ficou

decidida pela independência do Brasil.

As notícias trazidas de Portugal e a decisão dessa sessão extraordinária foram enviadas para d.

Pedro.  O  regente  estava  em  viagem  para  São  Paulo,  e  o  mensageiro

chamado Paulo Bregaro alcançou  a  comitiva  do  regente  em  7  de  setembro  de  1822,  às

margens do Rio Ipiranga. Ao inteirar-se da situação, o regente, supostamente, realizou o  grito

da independência, também conhecido como Grito do Ipiranga.

Esse acontecimento é considerado como o marco da independência brasileira. A partir daí, foi

iniciada uma guerra de independência, pois algumas províncias optaram por manter-se leais a

Portugal.  Depois de alguns anos em guerra,  a  independência  do Brasil  foi  reconhecida por

Portugal em 1824. Nesse período de 1822 a 1824, o Brasil começava organizar-se como nação

independente enquanto derrotava as províncias que ainda eram leais a Portugal.

O Brasil depois da independência

Depois da independência, o Brasil começou a organizar-se enquanto nação. A primeira decisão

a ser tomada era a forma de governo a ser imposta aqui, e nosso país decidiu ir na contramão

de  grande  parte  do  continente  americano.  O  Brasil  optou  por  transformar-se  em

uma monarquia e não em uma república.

Na América do Sul, o nosso país foi  o único a transformar-se em monarquia, e na América

Latina,  além  do  Brasil,  só  o Haiti e  o México tiveram  experiências  monárquicas.  Enquanto

monarquia,  o  país  precisava  de  um  monarca,  e,  assim,  d.  Pedro  foi  aclamado  e  coroado

imperador do Brasil, tornando-se d. Pedro I.

O período que d. Pedro I governou o Brasil ficou conhecido como Primeiro Reinado, e o reinado

dele ficou marcado pelo autoritarismo. Um símbolo disso foi a nossa primeira Constituição, que

foi  outorgada  (imposta)  para  atender  aos  desejos  de  d.  Pedro  I.  O  imperador  acabou

renunciando em 1831.

Fonte: https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/independencia-brasil.htm 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/independencia-brasil.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/primeiro-reinado.htm
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ATIVIDADE 16 – Responda em seu caderno as questões abaixo.

a) Como se chamou a revolução que ocorreu em Portugal na qual exigia-se o

retorno da família real portuguesa para aquele país?

b) Em que dia e ano ocorreu o Dia do Fico?

c) Em que ano D. Pedro I renunciou ao trono brasileiro e por quais motivos?

GEOGRAFIA

TEXTO I

Consumismo no Brasil: entenda o que realmente é e conheça o panorama no país

Qual é o panorama do consumismo no Brasil?

De acordo com um estudo do SPC e da CNDL, cerca de 3 em cada 10 consumidores no Brasil

consideram  as  compras  como  o  tipo  de  lazer  favorito. Esse  levantamento  do  Serviço  de

Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas descobriu, ainda, que

40,2% dos entrevistados das classes A e B admitem que comprar é uma forma de reduzir o

estresse do cotidiano.

Em um outro estudo, realizado pelas mesmas instituições, revelou-se que as classes C, D e E

são  as  que  mais  compram sem necessidade,  motivadas  por  promoções. São  números  que

deixam  claro  o  quanto  o  consumismo  está  presente  entre  os  brasileiros  e  que  esse

comportamento do consumidor ocorre em todas as classes sociais. Mas por que ele ocorre?

Conforme a nossa sociedade foi criando padrões de comportamento que demonstram o quão

bem-sucedido um indivíduo é — padrões esses reforçados pela mídia —, pessoas de todas as

classes sociais passaram a ter vontades semelhantes em relação aos “sonhos de consumo”.

Porém, o acesso aos bens de consumo mais caros não é tão simples para os grupos de baixo

poder  aquisitivo,  que  acabam gerando  despesas  superiores  ao  rendimento  quando  querem

satisfazer esses desejos. De certa forma, podemos dizer que o consumismo ajuda a acentuar a

diferença  de  classes  no  nosso  país. Será,  então,  que  existem  maneiras  para  frear  o

consumismo? 

Disponível  em: http://marketingdeconteudo.com/consumismo-no-brasil/  Acesso  em  14  julho

2017

http://marketingdeconteudo.com/consumismo-no-brasil/
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TEXTO II

Pesquisa diz que três em cada dez brasileiros são consumidores conscientes

Apenas três em cada dez brasileiros são consumidores conscientes, anunciaram hoje (18) o

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas

(CNDL) com base em pesquisa.

Em uma escala de 1 a 10, consumidores entrevistados dão nota média de 8,9 para a importância

do tema consumo consciente, mas apenas três em cada dez consultados (32%) podem ser

considerados, de fato,  conscientes – um aumento de 10,2 pontos percentuais em relação a

2015, quando esse percentual era de 21,8%.

Apesar de ter apresentado melhora, o aumento do indicador foi  discreto em relação a 2015,

avaliam  o  SPC  Brasil  e  a  CNDL.  “Assim  como  em  2015,  os  entrevistados  associam mais

frequentemente  o  consumo  consciente  com  atitudes  relacionadas  apenas  a  aspectos

financeiros, ficando em um segundo plano as esferas ambientais e sociais”, disse a economista-

chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, em nota.

Indicador

O Indicador de Consumo Consciente (ICC), calculado pelo segundo ano seguido, atingiu 72,7%,

permanecendo praticamente estável em relação a 2015, quando estava em 69,3%. O ICC pode

variar de 0% a 100%: quanto maior o índice, maior é o nível de consumo consciente.

O  estudo  do  SPC  Brasil  segmentou  consumidores  em  três  categorias,  de  acordo  com  a

intensidade  da  prática  dos  comportamentos  considerados  adequados:  consumidores

conscientes – que apresentam frequência de atitudes corretas acima de 80% – consumidores

em transição, cuja frequência varia entre 60% e 80% de atitudes adequadas e consumidores

nada ou pouco conscientes, quando a incidência de comportamentos apropriados não atinge

60%.

Para elaborar o indicador, foi realizada uma pesquisa com perguntas para investigar os hábitos,

atitudes e comportamentos que fazem parte da rotina de 600 consumidores nas 26 capitais mais

o Distrito Federal, com idade a partir de 18 anos. Essas questões permearam as três dimensões

que compõem o conceito de consumo consciente, e todas elas obtiveram resultados abaixo do

desempenho ideal de 80%: práticas ambientais (72,5%), práticas financeiras (73,8%) e práticas

sociais (70,6%).

Disponível  em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-07/pesquisa-diz-que-tres-

em-cada-dez-brasileiros-sao-consumidores-consciente Acesso em 14 julho 2017 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-07/pesquisa-diz-que-tres-em-cada-dez-brasileiros-sao-consumidores-consciente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-07/pesquisa-diz-que-tres-em-cada-dez-brasileiros-sao-consumidores-consciente
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ATIVIDADE 17 - A partir da leitura dos textos, faça uma análise dos hábitos

de  consumo  e  de  como  eles  estão  sendo  afetados  nesse  período  de

distanciamento social.

ARTE

Objetivos:  -  Conhecer e explorar diferentes repertórios visuais;  -  Conhecer e interagir com

obras artísticas e do patrimônio cultural em instituições culturais (por meio físico ou virtual).

Contextualização

A Arte Egípcia nasceu há mais de 3000 anos a.C. e está ligada à religiosidade, visto que a

maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifesta em

temas religiosos. Assim, o interior dos templos, bem como as peças ou espaços relacionados

com o culto dos mortos, eram artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais

representativos da arte egípcia. Isso porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e

acreditavam, ainda, que a alma poderia sofrer eternamente caso o corpo fosse profanado. Daí

decorre a mumificação e o caráter monumental do local onde as múmias eram colocadas, cujo

objetivo era protegê-las pela eternidade.

Pintura Egípcia

O faraó contratava artistas para desenhar nas paredes pirâmides - túmulos dos faraós – a

representação detalhada da sua vida, de modo que essa arte registra parte da história do Egito.

A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma relação de proporção e distância, mas

sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as

figuras representadas numa pintura.

As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas na natureza: Preto (kem): associado à

noite  e  à  morte,  a  cor  preta  era  obtida  do  carvão  de  madeira  ou  de  piro  usite  (óxido  de

manganésio do deserto do Sinai). Branco (hedj): extraído da cal ou gesso, o branco simbolizava

a pureza e da verdade. Vermelho (decher): representava a energia, o poder e a sexualidade e

era  encontrado  em substâncias  ocres.  Amarelo  (ketj):  estava  associado  à  eternidade  e  era

extraído do óxido de ferro hidratado (limonite). Verde (uadj): simboliza a regeneração e a vida e

era obtido da malaquite  do Sinai.  Azul  (khesebedj):  extraído do carbonato de cobre,  o azul

estava associado ao rio Nilo e ao céu.
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ATIVIDADE 18: Responda em seu caderno: 

1. Quando surgiu a Arte Egípcia?

2. Observando a figura egípcia, o que você percebe como principal característica?

3. Os egípcios utilizavam cores da natureza na elaboração de suas artes. O que 

representavam as cores primárias: Vermelho, Amarelo e Azul?

4. De onde eram extraídas as tintas naturais?

5. Em que continente está localizado o Egito?
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