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Atividades que devem ser realizadas entre os dias 04/05 a 08/05 
 
 

CIÊNCIAS 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

O objetivo dessa atividade é que o aluno após a leitura do texto Dinâmica, ele possa 
compreender as leis de Newton e os tipos de força existente. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Nessa atividade estaremos dando continuidade ao conteúdo Estudo dos movimentos que 
estávamos trabalhando em sala de aula com ênfase em Dinâmica, relacionando ao nosso dia a 
dia.  

 

ATIVIDADE:  
Para essa atividade será necessário realizar a leitura e a interpretação dos textos abaixo. 

Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno somente as perguntas e respostas para 
entrega posterior. 
 

Gabarito da atividade anterior 
1- A borracha. Conclusão: resposta pessoal 
2- Provavelmente caíram quase juntas. Conclusão: resposta pessoal  
3- Não. Justificativa pessoal  
4-Aumentar a aceleração 
5- É um conceito da física que indica como ocorre a variação da velocidade de um corpo ao longo 
do tempo.  
 

 
Texto para estudo e atividade. 
 

Dinâmica 
 

A Dinâmica é parte da mecânica responsável por analisar as causas do movimento e os 

seus possíveis efeitos. Ela estuda o comportamento dos corpos e a ação das forças que 
produzem ou modificam os movimentos. Essa parte da divisão da mecânica clássica nasceu com 
as teorias de Isaac Newton. Baseado nas contribuições de estudos dos cientistas Galileu 
Galilei e Johannes Kepler, Newton propôs as três leis da física. 

 
        As teorias de Newton são os pilares fundamentais da Dinâmica. Através delas é possível 
compreender as relações entre a massa do corpo e o seu movimento, bem como analisar como 
ocorrem as interações entre os corpos e qual a origem dos movimentos. 

 
Princípios da dinâmica 
 

         Os princípios da Dinâmica tal qual se conhece hoje foram desenvolvidos por Isaac Newton. 
No entanto, nasceram com as teorias de Aristóteles sobre o movimento, que diziam que a 
velocidade estava diretamente relacionada à força que agia de modo contínuo sobre um corpo. 

Galileu Galilei também deixou sua contribuição para a Dinâmica ao desenvolver a teoria da 
inércia. Essa teoria mostrava que a velocidade podia ser mantida mesmo sem a aplicação de 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/fisica/mecanica


uma força. A teoria da inércia foi desenvolvida por Isaac Newton anos depois. E, para além da lei 
da inércia, Newton criou mais dois princípios fundamentais para explicar a Dinâmica. 

 
         Esses princípios, denominados Leis de Newton, permitiram a compreensão das interações 
entre os corpos e a origem dos movimentos. Portanto, para entender a Dinâmica, faz-se 
necessário compreender cada uma das leis da física propostas por Isaac Newton. 

 
Primeira Lei de Newton 
 

          A Primeira Lei de Newton é chamada princípio da inércia. Ela diz que um corpo em 
repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em 
movimento, desde que nenhuma força atue sobre ele. 

Portanto, conclui-se que um corpo apenas muda o seu estado de inércia se houver a 
aplicação de uma força sobre ele. Compreender o princípio da inércia implica entender que a 
massa é algo intrínseco do corpo e que através dela determina-se o seu valor numérico. 

 
Segunda lei de Newton 
 

       A Segunda Lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da Dinâmica. Esse 
princípio diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto de sua massa pela 
aceleração adquirida. A fórmula matemática para calcular a força é a seguinte: 

 
F = m.a 

F = resultado de todas as forças que agem sobre o corpo 
m = massa do corpo que as forças atuam  
a = aceleração adquirida  
 
Terceira lei de Newton 
 

       A Terceira Lei de Newton é princípio da ação e reação. Segundo esse princípio, toda vez 
que um corpo exerce uma força sobre outro, o segundo reage exercendo no primeiro uma mesma 
força de mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário. 

 
Força 
 

         A força é um dos conceitos fundamentais da mecânica clássica. Ela tem a função de 
modificar os efeitos estáticos e os efeitos dinâmicos dos corpos nos quais atua. Sendo assim, a 
força é uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. 

Força é a interação entre dois corpos que pode causar aceleração – quando muda a 
sua velocidade –; ou deformação – quando altera o seu formato. A força é fundamental para 
manter o corpo em movimento. É a partir do estudo das forças atuantes sobre um corpo que é 
possível fazer uma análise dinâmica.  

 
         À medida em que se aplica mais de uma força sobre um corpo surge a força resultante, que 
é a soma de todas as forças aplicadas. As forças se classificam em força de contato – aquelas 
que agem sobre os corpos apenas quando ocorre um contato entres eles – e força de campo –
aquelas que atuam sobre os corpos sem que haja contato, através do campo magnético. 
 
Tipos de Força 
 
 
Força peso – esse tipo de força é exercida através do campo gravitacional da Terra sobre todos 
os corpos. 
 
Força elástica – é aquela força exercida sobre um corpo que possui elasticidade, provocando a 
deformação do mesmo. 



 
Força gravitacional – trata-se de uma força de atração exercida a partir da interação entre dois 
corpos. Esse tipo de força depende da massa dos corpos envolvidos, pois quanto maior for a 
massa, maior será a atração e vice-versa. 
 
Força de atrito – é a força que atua entre duas superfícies que estão em contato, trata-se de 
uma força oposta à tendência do movimento. Nesse sentido, quanto maior for a asperidade dos 
corpos, maior será a força de atrito.  
 
Força centrípeta – essa é a força exercida por um corpo em um movimento circular, no qual o 
corpo é puxado para o centro da trajetória em um movimento circular ou curvilíneo. 
 
Força magnética – esse tipo de força atua mesmo que os corpos não estejam em contato. Trata-
se da força de atração e repulsão que existe entre os objetos magnéticos. 
 
Força normal – a força normal também é denominada de força de apoio. Essa força é exercida 
entre duas superfícies em contato, quando uma superfície precisa sustentar um objeto depositado 
sobre ela. 

       Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/fisica/dinamica 

 

Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. 

1-O que estuda a dinâmica e qual é a função das forças? 
________________________________________________________________________ 
 
2-“Os princípios da Dinâmica tal qual se conhece hoje foram desenvolvidos por:” 
 
(    )Aristóteles (    )Copérnico (    ) Isaac Newton  (    )Galileu 
 
3-Descreva quais são os princípios das leis criadas por Newton? 
 
a-1ª lei=_________________________________________________________________ 
 
b-2ª lei=_________________________________________________________________ 
 
c-3ª lei=_________________________________________________________________ 
 
4-Pense nas situações abaixo e responda qual é a lei de Newton que é a correspondente. 
Coloque sua resposta nos parênteses. 
 
a- Um veículo em movimento freia bruscamente e projeta o motorista para a frente. (        ) 
 
b-Um atleta ao correr exerce uma força com o pé sobre o piso e o piso reage com outra força 
empurrando o atleta para frente. (       ) 
 
c- Um veículo quebrou em uma subida e precisa ser empurrado. (       )  
 
5 Em relação aos tipos de força, classifique os exemplos abaixo: 
a- O funcionamento das molas do colchão. 
Força____________________ 
 
b- A atração entre dois imãs. 
Força____________________ 
 
c- Empurrando um carrinho de supermercado com uma das rodas travada. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/fisica/dinamica


Força____________________ 
 

 

MATEMÁTICA 
 

Tema : volume de solidos geometricos (cilindro circular reto, bloco retangular e cubo) 
 
OBJETIVOS:  
      Compreender a forma para o calculo do volume das figuras geometricas citadas 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 
Cilindro circular reto são , por exemplo, lápis, poste, cano de água.... 

Para o calculo do volume dessa figura geometrica, fazemos :  
Como a base do cilindro é uma circunferência, o volume do mesmo será dado pela multiplicação da área 
da base pela altura do cilindro: 
V = π . R2 . h 
 
BLOCO RETANGULAR: 

 
O volume do bloco retangular é dado pela multiplicação de suas 3 medidas(comprimento, largura e altura): 
V = a. b. c 
 
CUBO: 



 
Também é um bloco , porém tem as 3 medidas iguais: 
O volume será: 
V = L . L . L 
 
ATIVIDADE: 

Resolver os seguintes exercícios , relativos ao calculo do volume das figuras geométricas: 
 

a) Um tanque de petróleo é um  cilindro de 10m de altura e 10m de  raio da base(medidas internas). 

Usando π = 3,14 ,  quantos litros de petróleo comporta esse tanque ? (lembrar que 1m3 = 1000 

litros) 

 

b) Um poço da fazenda de Robson tem a forma de um cilindro. Quantos litros de água 

aproximadamente comporta esse poço se o seu diâmetro  mede 2m e sua profundidade 6m? 

 
 

c) Uma caixa de água tem forma de bloco retangular tem 1,5m de altura,  2,5m  de comprimento e 1,2 

m de largura.  Quantos litros cabem nessa caixa de água? 

 

d) Qual o volume de um cubo (em cm3) que tem arestas iguais a 20cm? 

 
 
 
 

História 

 
Objetivo: Compreender as principais revoltas populares e militares durante a República Velha, 
dentre as quais a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. 
 
 

Revoltas da República Velha 
 

A República Velha, período da história brasileira mais conhecido pelos historiadores 

como Primeira República, estendeu-se de 1889 a 1930. Foi a primeira fase da República no Brasil 

e, como tal, foi um período cheio de tensões, seja na economia, seja na política e também na 

sociedade como um todo. 

A desigualdade social, os aumentos nos impostos, as necessidades não atendidas, o 

racismo, o medo, a insatisfação política etc., tudo isso foi raiz para revoltas na Primeira 

República. Ao longo dos mais de quarenta anos dessa primeira fase, aconteceram diferentes 

revoltas no campo, na cidade e até mesmo no meio militar. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/rebelioes-na-republica-velha.htm 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/republica-velha-1889-1930.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/rebelioes-na-republica-velha.htm


Guerra de Canudos 

 

A Guerra de Canudos foi o maior movimento de resistência à opressão dos grandes 

proprietários rurais. Ele ocorreu entre 1893 e 1897, no arraial de Canudos, uma comunidade do 

Sertão da Bahia. 

Esse movimento refletia a extrema miséria em que viviam as populações marginalizadas 

do Sertão Nordestino. 

 

Causas da Guerra de Canudos 

A estrutura econômica do Brasil funcionava com base no latifúndio, onde predominava a 

monocultura, com a exploração da mão de obra de trabalhadores que viviam na miséria. 

Foi no Sertão do Nordeste, seco, abandonado e esfomeado que, durante a República 

Velha, milhares de sertanejos formaram grupos de cangaceiros e jagunços ou se juntavam em 

torno de líderes religiosos (beatos). 

Os jagunços estavam a serviço do coronel para defender sua propriedade, matar seus 

adversários políticos e garantir a vitória dos seus candidatos nas eleições. 

Os cangaceiros atacavam as fazendas dos coronéis e espalhavam o terror entre os 

latifundiários. O cangaço era uma forma de o sertanejo combater a miséria e extravasar sua 

revolta. 

Os beatos ou conselheiros caminhavam pelo sertão, pregando uma religião salvadora e 

eram seguidos por dezenas de fiéis. 

 

A comunidade de Canudos 

Por volta de 1893, reuniu-se no arraial de Canudos, às margens do rio Vaza-Barris, na 

Bahia, um grupo de fiéis, seguidores de Antônio Conselheiro, um beato, nascido no Ceará, que 

pregava a salvação da alma para quem o seguisse. 

Depois de longa peregrinação pelos sertões de Pernambuco e Sergipe, penetrou pelo 

interior da Bahia e, se instalou em Canudos. 

Aí, Conselheiro e seus fiéis ergueram a “cidade santa” de Belo Monte, que se transformou 

num refúgio de desprotegidos e perseguidos. 

Canudos era uma comunidade onde inexistiam diferenças sociais e onde os rebanhos e as 

lavouras pertenciam a todos. Esse modelo sócio econômico era uma atração constante para 

milhares de sertanejos. 

Em 1896, ano em que começou a guerra, Belo Monte tinha mais de 5 mil casas e 

aproximadamente 30 mil habitantes. A segurança do reduto era mantida por ex-jagunços e ex-

cangaceiros. A religião rústica de Antônio Conselheiro os mantinha esperançosos de dias 

melhores. 

A luta e a destruição de Canudos 

Para os sertanejos, o arraial era a “terra prometida”. Para os padres que perdiam seus 

fiéis, e para os grandes proprietários de terra que perdiam seus trabalhadores, era um “reduto de 

fanáticos” que devia ser destruído. 

Padres e coronéis pressionaram o governador do estado da Bahia, que enviou duas 

expedições militares. Os soldados foram vencidos pelos homens de Conselheiro que 

empregavam as táticas da emboscada e da luta corpo a corpo. 

O vice-presidente Manuel Vitorino, que ocupava naquele momento a presidência como 

substituto de Prudente de Moraes, enviou a terceira expedição, comandada pelo coronel Moreira 

César. Para o governo era uma questão de honra militar e nacional combater os “fanáticos”. 

Contudo essa expedição foi derrotada e o comandante morto em combate. 

https://www.todamateria.com.br/prudente-de-moraes/


As sucessivas derrotas militares se explicavam pelo fato da grande maioria dos soldados 

desconhecerem a região da caatinga, tão familiar ao povo de Canudos. Além disso, os homens 

do Conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando que aquela era 

uma guerra santa. 

No Rio de Janeiro, a oposição acusava o presidente de fraqueza na repressão ao 

movimento, considerado por muitos como monarquista. 

Prudente de Moraes ordenou ao ministro da Guerra, marechal Bittencout, que embarcasse 

para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Foi então organizada nova expedição, 

com mais de 5000 homens sob o comando do general Artur Oscar, com a ordem de destruir 

Canudos. 

Após intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente 

destruído em 5 de outubro de 1897. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros. Milhares de 

camponeses e soldados morreram no conflito. 

A Guerra de Canudos foi descrita por Euclides da Cunha, que testemunhou as operações 

do exército, no livro “Os Sertões”, publicado em 1902 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/guerra-de-canudos/ 

 

Revolta da Vacina 

 

A Revolta da Vacina foi uma rebelião popular contra a vacina anti-varíola, ocorrida no Rio 

de Janeiro, em novembro de 1904. 

Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo, em 1902, nas ruas da cidade do 

Rio de Janeiro acumulavam-se toneladas de lixo. 

Desta maneira, o vírus da varíola se espalhava. Proliferavam ratos e mosquitos 

transmissores de doenças fatais como a peste bubônica e a febre amarela, que matavam 

milhares de pessoas anualmente. 

Decidido a reurbanizar e sanear a cidade, Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira 

Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para Diretor da Saúde Pública. 

Com isso, iniciou a construção de grandes obras públicas, o alargamento das ruas e 

avenidas e o combate às doenças. 

A reurbanização do Rio de Janeiro, no entanto, sacrificou as camadas mais pobres da 

cidade, que foram desalojadas, pois tiveram seus casebres e cortiços demolidos. 

A população foi obrigada a mudar para longe do trabalho e para os morros, incrementando 

a construção das favelas. 

Como resultado das demolições, os aluguéis subiram de preço deixando a população cada 

vez mais indignada. 

O médico Oswaldo Cruz (1872-1917), contratado para combater as doenças, impôs 

vacinação obrigatória contra a varíola, para todo brasileiro com mais de seis meses de idade. 

Agitadores incitavam a massa urbana a enfrentar os funcionários da Saúde Pública que, 

protegidos pelos policiais, invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força. 

Os mais radicais pregavam a resistência à bala, alegando que o cidadão tinha o direito de 

preservar o próprio corpo e não aceitar aquele líquido desconhecido. 

O descontentamento se generalizou, somando aos problemas de moradia e ao elevado 

custo de vida, resultando na Revolta da Vacina Obrigatória. 

Entre 10 e 16 de novembro de 1904, as camadas populares do Rio de Janeiro saíram às 

ruas para enfrentar os agentes da Saúde Pública e a polícia. 

https://www.todamateria.com.br/euclides-da-cunha/
https://www.todamateria.com.br/guerra-de-canudos/
https://www.todamateria.com.br/rodrigues-alves/
https://www.todamateria.com.br/variola/


O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra com bondes 

derrubados, edifícios depredados e muita confusão na Avenida Central (atual Avenida Rio 

Branco). 

A revolta popular teve o apoio de militares que tentaram usar a massa insatisfeita para 

derrubar, sem sucesso, o presidente Rodrigues Alves. 

O movimento rebelde foi dominado pelo governo, que prendeu e enviou algumas pessoas 

para o Acre. Em seguida, a Lei da Vacina Obrigatória foi modificada, tornando facultativo o seu 

uso. 

 
 

Charge retratando o cientista Oswaldo Cruz como "esfolador" do Zé Povo 
 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/revolta-da-vacina/ 

 

 

Revolta da Chibata 

 

Chibata:1. vara delgada de junco, cipó etc. 2 vara flexível e longa us. para fustigar animais ou 

castigar pessoas (escravos, marinheiros). 

Dicionário Houaiss 

 

 

A Revolta da Chibata foi uma agitação militar na Marinha do Brasil, ocorrida no Rio de 

Janeiro, de 22 a 27 de novembro de 1910. 

A luta contra os castigos físicos, baixos salários e as péssimas condições de trabalho são 

as principais causas da revolta. 

 

Contexto Histórico 

Na época, vale destacar que na Marinha do Brasil, os marinheiros eram principalmente os 

negros escravos recém libertos. Estes eram submetidos a uma árdua rotina de trabalho em troca 

de baixos salários. 

Qualquer insatisfação era punível e a disciplina nos navios era mantida pelos oficiais por 

meio de castigos físicos, dos quais a “chibatada”, era a punição mais comum. 

Apesar de ter sido abolida na maioria das forças armadas do mundo, os castigos físicos 

ainda era uma realidade no Brasil. 

https://www.todamateria.com.br/revolta-da-vacina/


A insatisfação dos marujos cresceu depois que os oficiais receberam aumentos salariais, 

mas não os marinheiros. 

Além disso, os novos e modernos encouraçados que o governo brasileiro havia 

encomendado, o "Minas Gerais" e o "São Paulo", demandavam uma quantidade ainda maior de 

homens para serem operados, sobrecarregando os marinheiros. Essas duas belonaves eram as 

mais poderosas e modernas da esquadra brasileira. 

Assim, com o aumento dos salários dos oficiais e a criação de uma nova tabela de serviços 

que não alcançou os baixos escalões, alguns marinheiros passaram a planejar um protesto. 

 

O Levante 

Na madrugada de 22 de novembro de 1910, os marinheiros do Encouraçado "Minas 

Gerais" se rebelaram. 

O estopim se deu após assistirem o castigo do marujo Marcelino Rodrigues Menezes, 

açoitado até desmaiar com 250 chibatadas (o normal eram 25) por agredir um oficial. 

O levante foi liderado pelo experiente João Cândido Felisberto, marujo negro e analfabeto. 

O motim terminou com a morte do comandante do navio e mais dois oficiais, os quais não 

aceitaram abandonar a nave de guerra. 

Nesta mesma noite, juntou-se ao motim o Encouraçado "São Paulo". Nos dias seguintes, 

outras embarcações aderiram ao movimento, como o "Deodoro" e o "Bahia", naves de guerra de 

grande porte. 

Por sua vez, no Rio de Janeiro, o presidente Hermes da Fonseca tinha acabado de tomar 

posse e enfrentava sua primeira crise. Os navios rebeldes bombardearam a cidade do Rio de 

Janeiro para demonstrarem que não estavam dissimulando. 

Em carta ao governo, os revoltosos solicitavam: 

 o fim dos castigos físicos; 

 melhores condições de alimentação e trabalho; 

 anistia para todos envolvidos na revolta. 

Assim, no dia 26 de novembro, o presidente Marechal Hermes da Fonseca acatou as 

reivindicações dos amotinados, encerrando aquele episódio da revolta. 

Contudo, dois dias depois de entregarem as armas, é decretado “estado de sítio”, iniciando o 

expurgo e prisão daqueles marinheiros considerados indisciplinados. 

 

Fim da Revolta 

https://www.todamateria.com.br/hermes-da-fonseca/


 

 

João Cândido, terceiro da esquerda para direita, no terceiro dia da revolta. 

Os marinheiros foram presos na Ilha das Cobras sede do Batalhão Naval. Sentindo-se 

traídos, os marinheiros se amotinaram, em 9 de dezembro de 1910. 

A resposta do governo foi dura e a prisão foi bombardeada e destruída pelo exército, 

matando centenas de fuzileiros navais e prisioneiros. 

Os amotinados, totalizando 37 pessoas, foram recolhidos a duas prisões solitárias, onde 

morreram sufocados. Somente João Cândido e outro companheiro de luta sobreviveram. 

Com isso, em 1911, aqueles que aderiram ao movimento já haviam sido mortos, presos ou 

expulsos do serviço militar. Muitos dos envolvidos foram mandados para campos de trabalhos 

forçados nos seringais da Amazônia e na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. 

Como saldo, o conflito deixou mais de duzentos mortos e feridos entre os amotinados, dos 

quais cerca de dois mil foram expulsos após a revolta. Na porção legalista, morreram cerca de 

doze pessoas, entre oficiais e marinheiros. 

Quanto ao líder, João Cândido, após sobreviver á prisão e ter sido inocentado, ele foi 

considerado desequilibrado e internado num hospício. Por sua audácia, a imprensa da época o 

chamou de Almirante Negro. 

Ele seria absolvido das acusações de conspiração em 1º de dezembro de 1912, mas foi 

expulso da Marinha. 

Sobreviveu como pescador e vendedor até que o jornalista Edmar Morel resgatou sua 

história do esquecimento e lançou o livro "A Revolta da Chibata", em 1959. 

Somente em 23 de julho de 2008, o governo brasileiro entendeu que as causas da revolta 

eram legítimas e concedeu anistia aos marinheiros envolvidos. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/revolta-da-chibata/ 

 

Responda em seu caderno: 

 

1) A desigualdade social e uma população explorada que vivia na miséria foi atrativo para viver na 

comunidade de Canudos. Comente sobre a forma de vida nesta comunidade de acordo com o 

texto. 

 

https://www.todamateria.com.br/revolta-da-chibata/


2) Explique os fatos que antecederam a Revolta da Vacina: como o elevado custo de vida e os 

problemas de moradia. 

 

3)Quais as consequências para os marinheiros no final da Revolta da Chibata? 

 

4) Cite características em comum entre a Guerra de Canudos, Revolta da Vacina e a Revolta da 

Chibata. 

 

5) Faça um pequeno resumo dos principais fatos apresentados: 

 

a) Guerra de Canudos; 

 

b) Revolta da Vacina; 

 

c) Revolta da Chibata; 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA 

 
 

Objetivos: (RF08lI04) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em textos 
orais presentes no cinema, na internet, na televisão, entre outros 
(EF08LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus contextos de uso no mundo 
globalizado 
 
Fonte: Artigo apresentado no II Singesp. (reserchgate) 
 
Contextualização: 
 

O processo de resiliência: um estudo observacional do filme Forrest Gump  
 
Autoria: Caroline Aparecida Bueno Tavares, Daphne StorópoliTzortzis, Nildes Raimunda Pitombo 
Leite, Alessandra Demite Gonçalves Freita 
 
Abstract 

RESUMO A presente pesquisa, buscando também aprofundamento na estratégia de análise 

fílmica, inserida na abordagem qualitativa e em projetos educacionais, apresenta um estudo 

sobre a resiliência no campo da Administração.  

O caso selecionado como unidade de análise foi o filme "ForrestGump", dirigido por Robert 

Zemeckis (1994). Buscando-se responder às questões de pesquisa verificou-se a contribuição da 

discussão dos resultados dessa análise para os projetos educacionais de ensino, aprendizagem e 

pesquisa, tanto para os pesquisadores mais experientes, quanto para os iniciantes, uma vez que 

o tempo total de observações e análises ocorreu no período de um ano consecutivo.  

Para a academia, registra-se o potencial de manutenção de uma agenda de pesquisas 

envolvendo a análise fílmica e formando novos pesquisadores em Administração.  

Para a organização pode-se vislumbrar a exposição da análise para elucidar 

comportamentos não percebidos dos integrantes das equipes, discuti-los e encaminhá-los para os 

processos pertinentes, pois o filme serve como simulação de processos organizacionais.  



Neste estudo, os discursos dos personagens, os 

silêncios discursivos, as ações por trás dos discursos e 

silêncios, puderam ser explorados com rigor e 

profundidade, usufruindo-se as vantagens oriundas 

dessa escolha metodológica, não obstante as limitações 

inerentes à mesma escolha. Palavras-chave: Resiliência. 

Convivencialidade.AnáliseFílmica. ABSTRACT This 

research also seeking deepening in film analysis strategy 

inserted in qualitative research and educational projects, 

presents a study of resilience in the field of 

Administration. The case selected as the unit of analysis 

was the movie "Forrest Gump", directed by Robert 

Zemeckis (1994).  

Seeking to answer the research questions verified 

the contribution of the discussion outcome of that 

analysis to the educational projects of teaching, learning 

and research, both for more experienced researchers as 

well as for beginners, since the total time of observations 

and analysis occurred within one year running.  

To the academy, registers itself the potential maintenance of a research schedule involving 

film analysis and training new researchers in Administration.  

For the organization one could envisage the exposure of the analysis to elucidate behaviors 

not perceived the team members, discuss them and direct them to relevant processes, because 

the movie serves as simulation of organizations processes.  

In this study, the speeches of the personages, the discursive silences, actions behind the 

speeches and silences, could be explored with rigor and depth, enjoying the advantages derived 

from this methodological choice, despite the limitations inherent to the same choice. 

 
Atividade: 
 

Este é resumo de um artigo baseado no filme ForrestGump. Todo artigo é precedido de sua 
tradução para a língua inglesa com a maior fidelidade na gramática. 

 

 Toseek é o verbo procurar ou buscar 
 

 Seeking é a forma no gerúndio em que a tradução vira procurando. 
 

 A terminação Ing é no português o ANDO, ENDO, INDO, ONDO. 
 

 EX: ANDANDO, VARRENDO, SORRINDO, REPONDO. 
 

Exercício: 
 

Você consegue localizar no texto as palavras no gerúndio ? 
 
Cite 10 palavras em que a palavra em inglês é parecida com a grafia em português. 

 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 

 
 

Objetivo: Apresentar conceitos básicos de urbanização no Brasil 

 

Contextualização: 

 

Hoje, no Brasil, existem muitas cidades e a população da zona urbana é muito maior do que 

a população da zona rural. Para se ter uma ideia, no Censo do IBGE¹ de 2010, o país possuía 

uma população de aproximadamente 191 milhões de habitantes, desses, cerca de 161 milhões 

viviam nas zonas urbanas, enquanto que apenas 29 milhões viviam na zona rural. 

Mas nem sempre foi assim, até a década de 1960, a maioria da população morava no 

campo e a quantidade de cidades era bem menor do que a atual. Nesse período, as cidades 

existiam para atender às necessidades das atividades desenvolvidas no espaço agrário e das 

atividades mineradoras, principalmente da cana-de-açúcar, do ouro e do café. 

Na década de 1970 o número de habitantes morando nas cidades foi, pela primeira vez, 

maior do que a população que vivia na zona rural. Esse crescimento do meio urbano 

proporcionalmente maior do que o do meio rural recebe o nome de Urbanização e no Brasil se 

iniciou no século XIX, intensificando-se a partir de 1920, motivados, principalmente, pela: 

 implantação de indústrias nas cidades brasileiras, que atraiu muitas pessoas da zona rural 

para a urbana em busca de trabalho e melhores condições de vida, provocando assim o êxodo 

rural brasileiro. 

 implantação de máquinas nas atividades do meio agrário, que substituíram a mão de obra 

assalariada, que sem trabalho migrou para as grandes cidades. 

 

 

Atividade: 

 

1. Observe o gráfico e marque com um X a alternativa correta. 

 

Brasil: população urbana e rural em 2015 

 

 

Fonte: IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população 

brasileira 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/populacao-atual-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/censo-contagem-populacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/exodo-rural.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/exodo-rural.htm


a) Em 2015, a taxa de urbanização no Brasil era de 15%. 

b) Em 2015, a taxa de urbanização no Brasil era de 85%. 

c) Pelo gráfico, é possível saber quais unidades federativas apresentam taxas de urbanização 
maiores. 

d) A cor verde representa a população que vivia nas cidades em 2015. 

 

2. Explique o que é urbanização? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Explique o que é êxodo rural? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

HISTÓRIA 

 
Objetivos:  

Apresentação da origem do comércio. 

 

Contextualização: 

Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar algo, podemos ir as feiras, supermercados, 
lojas, shoppings ou, até mesmo utilizar lojas virtuais. Para pagar por um produto, podemos usar 
dinheiro, cheque, cartão ou aplicativos. A maneira como as trocas comerciais são feitas, no 
entanto, passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Entretanto, como era o comércio nas 
primeiras comunidades humanas? 

 

Atividade: 

1. Leia o texto cujo título é “A origem do comércio”: 

 

A origem do comércio 

Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar algo, podemos ir as feiras, supermercados, 

lojas, shoppings ou, até mesmo utilizar lojas virtuais. Para pagar por um produto, podemos usar 

dinheiro, cheque, cartão ou aplicativos. A maneira como as trocas comerciais são feitas, no 

entanto, passou por muitas mudanças ao longo do tempo. 

Entretanto, como era o comércio nas primeiras comunidades humanas? 



Há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam apenas entre si 

praticavam a agricultura de subsistências e cultivavam apenas os alimentos necessários para seu 

sustento. 

Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feita apenas para garantir a 

sobrevivência do grupo, produzindo alimento, lã ou couro. À medida que as técnicas agrícolas se 

aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimentos que o necessário. Esse excedente 

passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares. Desse modo, os alimentos cultivados 

e os animais criados podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele 

grupo. 

Trocas diretas - Nesse período, faziam-se trocas diretas entre produtos. Isso significa que 

um grupo familiar que produzia mais cereais do que era capaz de consumir, podia trocá-los, antes 

que se estragassem, com outro grupo que tivesse muitos animais, por exemplo. 

As próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem sempre havia diferença de valor 

entre elas. Essas trocas evitavam o desperdício e aumentavam a diversidade alimentar de cada 

família (EDIÇÕES EDUCATIVAS DA EDITORA MODERNA, 2017). 

2. Agora que você sabe que as primeiras comunidades humanas faziam trocas diretas 

de mercadorias, responda as questões a seguir em seu caderno ou em uma folha avulsa: 

a. Explique o que é a agricultura de subsistência. 

b. Como eram feitas as primeiras trocas comerciais?  

c. Pense em produtos que são trocados entre seus familiares (por exemplo, peças de 

roupas) nos dias de hoje e os escreva abaixo. 

d. Leia as afirmações a seguir e escreva (V) para verdadeiro de (F) para falso. 

(   ) As trocas de produtos começaram apenas há 200 anos. 

(   ) O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os 
grupos familiares. 

(   ) A economia de subsistência tem por objetivo a venda de grande quantidade de 
produtos. 

(   ) As trocas de produtos aumentaram a diversidade da alimentação das famílias das 
primeiras comunidades. 

  

 

 

 

 

ARTES 

 

 
Tema: Música e Propaganda 

 

Objetivo:  

Compreender que a música é um produto,e que os alunos possam desenvolver o prazer e empenho 
na produção e apreciação de formas artística, e podendo realizar produções artísticas, expressando e 
comunicando idéias ,valorizando sentimentos e percepções. 



 
Contextualização: 
 

Ola, estou com saudades. E diante dessas Saudades pensei em algo como Jingle 
 

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período. 
 

 Música e propaganda 

 

No embalo da música  
 

Você sabe o que é jingle? Traduzindo do inglês, é um pequeno anúncio musicado, com versos 
simples, fáceis de gravar e com melodia breve. 

Em geral o jingle é usado em propaganda associado a uma imagem. 
 
Muitas vezes cantarolamos a música que acompanha  uma  propaganda desde a hora em que 

acordamos. 
 
Essa pegou! E pegou tanto que nos faz procurar o produto divulgado por aquela mensagem 

sonora.O jingle estabelece, assim, uma identificação entre consumidor e produto. 
 
Cada vez que ouvimos o jingle, imediatamente nos lembramos do produto, do serviço, da 

instituição ou da ideia que ele representa. 
 
Você se recorda de algum jingle? Quando usada com criatividade, bom gosto, clareza e 

adequação, a música é uma poderosa linguagem que contribui para o sucesso do produto anunciado. 
 
Eu vou escrever  4 tipos de jingle e espero que voces se lembram : 

 

 
1- O Big Mac: 
Dois hamburguers ,alface ,queijo ,molho especial ,cebola, picles e  um pão com 
gergelim,é o Big Mac. 
 
 

 

 

 

 
2- Shampoo Johnson: 
Cheirinho gostoso cadê, cadê, vc? 
Cheirinho gostoso caki caki, te achei. 
 

 

 

 

 

 

 
3- Lojas  Pernambucanas.Não adianta bater eu não deixo voce 
entrar.As casas Pernambucanas e que vão aquecer o meu lar. 
 
 

 

 
4- Combinação de dois produtos . 



  Pipoca na panela começa arrebentar pipoca com sal, que dá. Pipoca e Guaraná programa legal.Só eu e 
vc sem piruá. 
 

 

 

Atividade: 
Agora peça ajuda para alguém ,seu pai ou colegas de  sua classe, qual o jingle que mais gostou?  e 

qual o jingle que você faria para esse momento que estamos passando? 
 

 


