
  

EMEB SANTO DIAS DA SILVA – EJA 5ª SÉRIE 

De 01/06 a 05/06/2020 

 

NOME: ________________________________________ 

MATEMÁTICA – PROFESSOR DANIEL 

 

Objetivo: propiciar ao estudante uma referência para que avance em seus estudos. 

Contextualização: o estudante deverá nortear seus estudos verificando em quais pontos precisa 

melhorar. E, se for o caso, refazer. 
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Referências bibliográficas: Nesse caso, por ser atividade de correção, não há referências.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

HISTÓRIA - PROFESSORA KATIA CÁSSIA 
                                                  
 

 

OBJETIVO: Situar conhecimentos históricos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuidade do trabalho dos conteúdos escolares pertinentes ao 
ano correspondente. 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
-Ler atentamente o texto sobre o conteúdo da semana; 
-Ao término do mesmo, produzir um texto com o tema do texto para posterior entrega. 
 

                         AS CRUZADAS 

 

As Cruzadas foram todas as expedições militares organizadas pela Igreja Católica 
que aconteceram entre os séculos XI e XIII. 

O objetivo dessas expedições era conquistar a chamada Terra Santa (modo como 
os cristãos referem-se à Palestina) para que fossem criados reinos cristãos na 
região. 

Contexto e convocação da primeira Cruzada 

A cidade de Jerusalém estava sob o controle dos muçulmanos desde o ano 636, 
quando o califa Omar ibn al-Khattab havia conquistado a cidade dos bizantinos. No 
século XI, os países cristãos da Europa sofriam com a expansão dos reinos 
muçulmanos, tanto na Península Ibérica (região onde se localizam hoje Portugal e 
Espanha) quanto nas terras do Império Bizantino, onde os turcos eram a ameaça. 
Nesse contexto, começa a surgir na Igreja o interesse em reaver o controle da 
chamada Terra Santa. 

Além disso, o controle dos turcos sobre a Palestina representava também uma 
maneira de repressão sobre os peregrinos cristãos. 

A peregrinação era algo muito comum naquele momento, pois era vista como uma 
maneira de perdão aos pecados, entretanto, a viagem para a Palestina (onde o 
Santo Sepulcro era o lugar mais visitado) era muito cara, uma vez que os 

http://www.historiadomundo.com.br/romana/imperio-bizantino.htm


  

peregrinos estavam sujeitos a todo tipo de ameaça, como naufrágios e saques, 
além de serem obrigados a pagar pedágios, dependendo da região em que 
estivessem. 

Naquele contexto, uma série de fatores ajudam a explicar a convocação das 
Cruzadas. 

No caso da Igreja, especula-se que o papa Urbano II desejava canalizar a atenção 
dos cristãos para combater o “infiel” como uma maneira de reduzir os conflitos e 
disputas internas entre os próprios cristãos. 

Além disso, o auxílio aos bizantinos, que sofriam com os ataques dos turcos, 
poderia contribuir para a unificação da Igreja, separada em 1054 entre Igreja 
Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. 

Outros fatores eram ainda a possibilidade de as Cruzadas motivarem as pessoas 
por meio da promessa de salvação e remissão dos pecados e também pela chance 
de obter terras e riquezas a partir dos saques. 

 

A convocação para as Cruzadas aconteceu em 25 de novembro de 1095, no 
Concílio de Clermont, pelo papa Urbano II que, em seus discursos, “prometeu que 
aqueles que se empenhassem nessa causa com um espírito de penitência teriam 
seus pecados pregressos perdoados e obteriam total remissão das penitências 
terrenas impostas pela Igreja”. 

Percebemos, portanto, que a Igreja prometia a salvação a todos aqueles que 
lutassem na “defesa do cristianismo”. 

Nesse período, foi debatido pela Igreja o conceito de “Guerra Justa”, no qual se 
considerava como justa toda a defesa do cristianismo contra os muçulmanos, 
chamados de “infiéis”. 

Dessa forma, a Igreja dava o aval para seus seguidores lutarem (e matarem) em 
sua defesa. 

Saldo das Cruzadas 

 

Após a convocação das Cruzadas em 1095, somente em 1099 os exércitos 
cristãos, formados principalmente por soldados franceses, conseguiram realizar 
uma grande conquista: a tomada da cidade de Jerusalém. 

O cerco a essa cidade, iniciado em 7 de junho de 1099, terminou com grande 
violência, e um massacre foi realizado pelos exércitos cristãos 

 Jerusalém seria reconquistada quase um século depois, no ano de 1187, pelos 
exércitos de Saladino. 

Ao longo dos anos, os cristãos foram perdendo todos os territórios que haviam 
conquistado durante suas expedições, e o saldo final das Cruzadas foi de derrota, 



  

com o último reduto dos cristãos, chamado Acre, conquistado em 1291 pelos 
mamelucos egípcios. 

As Cruzadas acabaram por aumentar as diferenças entre cristãos e muçulmanos, 
entretanto, contribuíram para um grande impulso comercial, que resultou em 
mudanças na Europa medieval, como o renascimento urbano e o uso da moeda. 

Fonte: historiadomundo.com.br 
 

 

 

Tendo como base o texto acima, faça um texto resumindo o que entendeu 
em folha à parte para posterior entrega. 

 

 

CIÊNCIAS – PROFESSOR LAERCIO 

 

OBJETIVO: Conhecer as camadas da Atmosfera. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Saber que a Atmosfera é composta por várias camadas e a 

importância para a vida na Terra. 

DESCRICÃO DA ATIVIDADE: Correção dos exercícios da aula anterior (o ar e sua 

composição química) e ler o texto sobre camadas da Atmosfera. 

 

1) Como percebemos a existência do ar? 

Resposta: No meio natural, notamos a sua presença quando as nuvens se movem, 
quando as folhas das árvores balançam, quando respiramos e sentimos o ar entrando 
e saindo dos nossos pulmões. 

2) Quais são os principais gases presentes na atmosfera? 

Resposta: Gás Nitrogênio: é o componente em maior quantidade e é fundamental para 
a vida, Gás Oxigênio: é fundamental para o processo respiratório da maioria dos seres 
vivos e Gás Carbônico: Utilizado pelas plantas no processo da fotossíntese. 

3) O que é fotossíntese? 

Resposta: A fotossíntese é um processo que consiste na produção de energia e 
oxigênio a partir da água, gás carbônico (da atmosfera) e luz solar, feito pelas plantas 
e outros organismos que também contêm clorofila. 



  

4) O que é o efeito estufa e o  aquecimento global? 

Resposta: A existência da vida no planeta terra depende da temperatura adequada 
para sua sobrevivência. Existe um fenômeno natural denominado de Efeito Estufa que 
mantém a terra aquecida. Porém esse efeito pode ser agravado pela queima de 
combustíveis fósseis e queimadas. Essa queima libera os gases dióxido de carbono, 
o metano e o óxido nitroso, que abafam o planeta, formando uma camada que impede 
o calor de se dispersar, aumentando a temperatura do planeta. Com o aumento da 
temperatura do planeta provoca o aquecimento global. Com esse aumento, ocorre 
uma maior quantidade de gelo derretido nos polos e em consequência aumenta o 
volume de água nos oceanos. 

As camadas da Atmosfera 

A atmosfera é uma camada gasosa que envolve a Terra e divide-se em cinco 
camadas: Troposfera, Estratosfera, Mesosfera, Ionosfera e Exosfera. 

Troposfera (localizada de 8 a 16 km de altura): é a camada que está em constante 
agitação. É o local que vivem a maioria dos seres vivos, onde ocorrem os ventos, as 
chuvas, os furacões, as nuvens, etc.  

Estratosfera (localizada acima de 16 km até 30 km de altura): é a camada que não 
existem nuvens e não ocorrem chuvas, não existem poeira e a luz do Sol não se 
dispersa e sua aparência é escura. É um local calmo e sem turbulência é o local 
preferido pelos pilotos de aviões. Contém gás ozônio (é uma molécula composta por 
três átomos de oxigênio que protege os seres vivos presentes na superfície da Terra 
da radiação ultravioleta B do Sol). 

Mesosfera (localizada acima de 30 km até 80 km de altura): é rica em ozônio e sua 
temperatura é muito baixa em torno de – 95 graus Celsius. 

Ionosfera (localizada acima de 80 km até 600 km de altura): é a camada que contém 
partículas elétricas denominadas de íons. 

Exosfera (localizada acima de 600 km até 1000 km de altura): é a camada onde 
existem pouco ar (rarefeito) e predomínio do gás Hidrogênio.  A sua temperatura varia 
de – 300 graus Celsius no período da noite e durante o dia pode chegar a 2000 graus 
Celsius acima de zero. 

Fontes de pesquisa:  

 Livro - Caminhar e Transformar – Ciências anos finais do ensino fundamental: 

EJA/ Kátia de Mello Lima Santos – 1ª Ed. – São Paulo: FTD, 2013. 

 Caderno do futuro: Ciências/Albino Fonseca- 2ª Ed. – São Paulo: IBEP, 2007. 

 Coleção horizontes – Ciências – Ambiente: ar, solo, água e ecologia – Albino 

Fonseca – IBEP.  

 

 

 



  

ARTE – PROFESSORA ROSÂNGELA 

 

OBJETIVOS:  

Analisar os elementos constitutivos das Artes Visuais - linhas 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Alguns artistas observam linhas encontradas no dia-a-dia e as fotografam, criando um recorte e 

compondo assim um novo olhar. 

Observe as linhas ao seu redor e as fotografe ou desenhe. Fiz alguns exemplos para vocês. 

 

Exemplo: 

   

Detalhe de porta Grade de eletrodoméstico Grade de fogão 

Rosângela Vitorino, Linhas, fotografia, 2020 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. Observe as linhas que possam ter ao seu redor, pode ser as janelas de sua casa, portões e 

portas, grades do fogão, entre outras linhas. 

2. Faça uma composição com essas linhas através de seu olhar e a represente com um desenho 

ou fotografia como a imagem acima.  

 

LINKS E ANEXOS: 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Arte p. 207. Disponível em: < 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>.  acesso 

em 28/05/2020 

 

 

 

 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf


  

 

PORTUGUÊS – PROFESSORA ROSSANA 

 

O objetivo desta atividade é avançar nos estudos gramaticais e seguir com as 
interpretações textuais. 
Para tanto, o aluno contará com dois pequenos textos sobre curiosidades com testes 
alternativos. E na parte gramatical, avançará os estudos sobre os substantivos 
primitivo e derivado com exercícios para fixação gramatical. E contará ainda com as 
respostas das aulas anteriores: 6 e 7. 

 
CURIOSIDADES PELO MUNDO 
 
  Sabia que no Egito é uma tremenda falta de educação mostrar a sola dos pés, 
enquanto que encher uma xícara de chá até transbordar é um gesto superelegante. 
Já na Áustria bater em uma mesa com os punhos fechados, significa boa sorte (com 
certeza a mesa não teve sorte). 
   No Japão, levantar o polegar quer dizer namorado, e levantar o dedo mindinho quer 
dizer namorada. Ah! Essa é superimportante, para o caso de você algum dia ir para 
Bulgária. É que lá, ao contrário daqui, balançar a cabeça para os lados significa “Sim”, 
e balançar para cima e para baixo significa “Não”. Bom, para terminar, se algum dia 
você estiver na Itália, saiba que levar uma garrafa de vinho em um jantar que você foi 
convidado é um grande insulto. E esperar todos se sentarem à mesa para começar a 
comer é uma falta de consideração com o alimento. 
        Com essas dicas, aposto que se algum dia você viajar para alguns desses países 
não irá pagar tanto mico, se bem que é uma delícia pagar micos em viagens para 
depois contar para os amigos, e fazer a viagem valer a pena. 
 

NEVES, Ana Paula. Disponível em: <http://www.pequenoartista.com.br/pa/bocao/jornal1.aspx> 
*Adaptado: Reforma Ortográfica.  

 
1)  A frase que expressa uma opinião é: 

 
a) “Já na Áustria bater em uma mesa com os punhos fechados significa boa sorte...”. 
b) “...esperar todos se sentarem à mesa para começar a comer é falta de consideração 
com o alimento.”. 
c) “...se bem que é uma delícia pagar micos em viagens para depois contar para os 
amigos,..”. 
d) “No Japão, levantar o polegar quer dizer namorado, e levantar o dedo mindinho 
quer dizer namorada.”. 

 

Texto 2 O crescimento do cabelo 

 
  Quem não curte um corte de cabelo estiloso para dar uma turbinada no visual? 
   Nosso cabelo, assim como as unhas, nunca param de crescer. Por isso 
podemos cortá-lo de várias formas sem correr o risco de ficar com a cabeça pelada. 
        O cabelo é um fio produzido por uma glândula que fica abaixo da pele. O pelo 
brota no folículo, que é uma espécie de tubo no qual as células produzem proteínas e 



  

queratina. Essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas pra 
cima, endurecem e assumem a forma de um fio. 
        Existem cabelos de todos os tipos: lisos, crespos, amarelos, vermelhos etc. A cor 
e a textura são determinadas por fatores genéticos. 
 

Jornal Estado de Minas, p. 8, 12 jan. 2008. *Adaptado: Reforma Ortográfica. 
 
 No trecho “Essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas pra 
cima...”, a expressão destacada substitui: 
 
A) a proteína e a queratina. 
B) as glândulas e a pele. 
C) o cabelo e a unha. 
D) os amarelos e os vermelhos. 

 

Parte 2 - Avançando nos estudos dos substantivos  

Substantivo primitivo e substantivo derivado. 

  Como sabemos, o substantivo nomeia os seres em geral. E aqui vamos 

conhecer mais uma classificação dos substantivos: o substantivo primitivo e o 

substantivo derivado. 

   Substantivo Primitivo  
Designa substantivos não derivados de outros, aqueles que não vêm de outra palavra da 
língua. 

Exemplos: pedra, jornal, gato, terra, fogo, luz, avião. 

 Substantivo Derivado 

Designa substantivos formados a partir de um substantivo primitivo existente no idioma. 

Exemplos: pedreiro, jornalista, gatinho, terrestre, fogaréu, luzeiro, aviador.  

Colocando em prática 

1) Marque um X no substantivo primitivo: 
 
a) Máquina   b) bananeira  c) chuveiro 
 

2) Indique a alternativa em que todos os substantivos são derivados: 

a) ( ) flor-de-lis – pratinho – sapato 

b) ( ) ferro – pedra – pão 

c) ( ) ferreiro – sapateiro – pedreiro 

d) ( ) livraria – livreiro – livro 

 

https://www.infoescola.com/portugues/substantivos/


  

2) Encontre ao menos um substantivo derivado de: 

a) Jornal_______________________________________________________ 

b) Dente_______________________________________________________ 
 

3) Complete a frases com os substantivos derivados adequados de: pedra e terra. 

 

a) O __________________limpou o _____________para iniciar a construção. 

 

 

RESPOSTA DA 6 SEMANA QUARENTENA 

 

1) Menino Maluquinho: Leia o texto e depois responda as questões abaixo: 

 
1ª) Qual é o gênero do texto utilizado nesta narração: notícia, tirinha ou propaganda¿ 

Resposta: o gênero utilizado foi a tirinha. 

 

2ª) O humor do texto acontece porque: 

a)   Maluquinho descobriu um novo remédio. 

b)   a doença do mau hálito é muito incômoda. 

c)   o remédio é a rolha do vidro e não o seu conteúdo. 

d)   o remédio pode ser vendido para milhões de pessoas. 

 

3) Os  três  sinais  de  exclamação  que  aparecem  no  primeiro  quadrinho  foram  usados para 

ressaltar: 

a)   a descoberta de algo sem importância. 

b)   a euforia do personagem com a descoberta. 

c)   seu desejo de vender o remédio para o amigo. 

d)   seu entusiasmo ao explicar como se tomava o remédio. 

 

4ª) A expressão do rosto do amigo de Maluquinho no último quadrinho revela: 

 

a)   surpresa.        b)   desânimo.     c)   raiva.     d)   decepção. 

 

2) Mafalda:  

https://2.bp.blogspot.com/-fZXXvv46iKI/WZzJmVdVMuI/AAAAAAAANQU/V24kuoJsr044pSXIiqIWxL5klmt-4iMfQCLcBGAs/s1600/1.png


  

1) A menina do texto 

(A) chora de tristeza ao verificar que está trocando dentes. 

(B) está trocando os seus dentes de leite e não gosta disso. 

(C) reclama da dor que sente ao trocar os dentes. 

(D) usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes. 

 

3. Frank e Ernest 

 
As tiras ironizam uma célebre fábula e a conduta dos governantes. Tendo como 

referência o estado atual dos países periféricos, pode-se afirmar que nessas 

histórias está contida a seguinte ideia: 

A) Crítica à precária situação dos trabalhadores ativos e aposentados. 

B) Necessidade de atualização crítica de clássicos da literatura. 

C) Menosprezo governamental com relação a questões ecologicamente corretas. 

D) Exigência da inserção adequada da mulher no mercado de trabalho. 

E) Aprofundamento do problema social do desemprego e do subemprego. 

 

Revisão gramatical 

 

1) Classifique os substantivos em: substantivo comum ou substantivo próprio. 

 

a) Mafalda substantivo próprio 

b) Formiga substantivo comum 

c) Dente substantivo comum 

d) Diadema  substantivo próprio 

 

1) Identifique os substantivos  comuns e complete a cruzadinha. 

 



  

 
 

T            P A  N  E  L  A 

E  P 

S  B A V  I  Ã  O 

          B  O  L   S   A G   S 

U R A   S 

R  C D       C    O 

A  O O       A 

  R  A   D  I  O 

   C           E 

   A                     I 

                    M  A  M  A  D  E I   R   A 

    A            A 

 

Resposta da 7 semana quarentena 

A FITA MÉTRICA DO AMOR 

Como se mede uma pessoa_? 
Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. 

Ela é enorme para você quando fala do que leu e viveu_,_ quando trata você 

com carinho e respeito__,__ quando olha nos olhos e sorri destravada__. 



  

É pequena para você quando só pensa em si mesma_,_ quando se comporta 

de uma maneira pouco gentil__,__ quando fracassa justamente no momento em que 

teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas: a 

amizade__.__ 

Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida_, quando 

busca alternativas para o seu crescimento_,__ quando sonha junto_.__ 

É pequena quando desvia do assunto. 

Uma pessoa é grande quando perdoa_,__ quando compreende_,_ quando 

se coloca no lugar do outro_,_ quando age não de acordo com o que esperam 

dela_,_ mas de acordo com o que espera de si mesma. 

Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. 

Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um 

relacionamento__,_ pode crescer ou decrescer num espaço de poucas semanas: 

será que ela que mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas suas medições? 

 Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser 

grande_._ Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser 

ínfimo__._ 



  

É difícil conviver com esta elasticidade: as pessoas se agigantam e se 

encolhem aos nossos olhos_._ Nosso julgamento é feito não através de centímetros 

e metros, e sim de ações e reações_,_ de expectativas e frustrações_._ 

Uma pessoa é única ao estender a mão e_,_ ao recolhê-la 

inesperadamente_,_ se torna mais uma_._ O egoísmo unifica os insignificantes. 

Não é a altura_,_ nem o peso_,_ nem os músculos que tornam uma pessoa 

grande_._ É a sua sensibilidade sem tamanho. 

Interpretação de texto e gramática textual 

1) O que é amor ínfimo? 

Amor ínfimo é um amor bem pequeno, um amor mínimo. 

__________________________________________________________ 

2) Segundo o texto como é feito nosso julgamento? 

No julgamento é feito através de ações e reações, de expectativas e 

frustações 

Segundo a autora, o que torna a pessoa grande? 

A pessoa se torna grande através da sua sensibilidade sem tamanho. 

__________________________________________________________ 

3) Separe as sílabas das palavras: 

 

a) egoísmo = e – go - ís- mo 

b) pessoa = pes –so - a 

c) decrescer = de – cres- cer 

d) tamanho = ta – ma- nho 

e) sensibilidade = sen –si –bi –li- da –de 

 

 

 

 



  

INGLÊS – PROFESSORA ANA PAULA 

 

Objetivos: 

 

 Revisar  vocabulário relacionado  a  frutas 

 Aprofundar  e  ampliar conhecimentos  na   Língua Inglesa 

 

 

Contextualização: 

 Recordar  vocabulário referente  à   frutas   em  inglês,  revisando  

tema  já  abordado, nas   aulas   anteriores 

 

Atividade: 

 

Releia   as  aulas   anteriores   sobre   as  frutas, e   se   puder   assista 

novamente os  vídeos  dos   links   sugeridos. 

 

Copie   as   questões   e   responda  em   seu  caderno : 

 

 Vocês   já   brincaram   de   adivinhas?  

Quem   não   gosta, né? Eu   amo...  

Vamos recordar  algumas   frutas  que  já   aprendemos ? 

 

 

 

 

 



  

O QUE  É?   O  QUE É?  

ADIVINHE  SE   PUDER... 

 

 

1. As  vezes  sou verdinha  

Mas não sou  ervilha 

Me  vendem  aos cachos  

e em caixas 

Mas não sou banana 

Me  transformam  em  bebida 

E  pra adega  

Eu  vou 

Quem sou eu? 

 

 

Resposta : 

 

Em  INGLÊS: 

Em  Português: 

 

2. Por dentro sou vermelhona 

Por fora toda verdinha 

Com sementes bem pretinhas 

Sou  bem   gordinha 

Toda   grandona  e  redondinha 

Quem   sou    eu  ? 

 

 

Resposta : 

 



  

Em  INGLÊS: 

Em  Português: 

 

 

 

 

 

3. Uso coroa 

mas nunca  fui  rei 

sou amarelo 

mas não sou  de ouro 

dizem  que  sou  casca grossa 

e  azedo 

mas  posso   ser  doce  feito  mel 

Quem sou eu? 

 

 

Resposta : 

 

Em  INGLÊS: 

Em  Português: 

 

 

 

 

 

4. De amarelo me visto 

E no cacho me crio 

o macaco encanto 

Simples  e prático  



  

Posso  ser  prata, ouro,  

da terra  ou   maçã  

Quem sou eu? 

 

 

Resposta : 

 

Em  INGLÊS: 

Em  Português: 

 

 

 

GEOGRAFIA -  PROFESSORA DANIELE  

 

Gabarito das atividades da semana de 18.05.2020 a 22.05.2020 

Objetivo da atividade: Incentivar e aprimorar a autocorreção 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos corrigir nossas tarefas 

tendo como base as informações da professora 

Responda: 

1) Como se caracterizam os solstícios de verão e de inverno? 

Resposta: Quando a incidência solar é maior em um dos hemisférios, ocorre 

o solstício de verão. Já quando a incidência solar é menor em um dos hemisférios, 

ocorre o solstício de inverno. 

2) A ocorrência do equinócio dá início à primavera e ao outono, por qual razão 

isso ocorre? 

Resposta: Em razão da mesma intensidade dos raios solares em ambos os 

hemisférios, os dias e as noites possuem a mesma duração. 

 

Atividade para semana de 25.05.2020 a 29.05.2020 

Objetivo da atividade: Estudar a diversidade social. 



  

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos ler o texto e analisar as 

informações disponibilizadas, sugiro que sempre que possível pesquisem sobre o 

tema para aprofundamento da aula. 

Atividade: Aula 8 - Leia com atenção e responda as questões. 

 

A diversidade Social baseia-se em três argumentos 

A diversidade social é o conjunto de diferenças e valores compartilhado pelos seres 

humanos na vida social. São expressões culturais, diferenças físicas, étnicas, 

crenças, modos de vida, classes sociais, etc. O Brasil é uma das nações onde existe 

maior diversidade social em todos os sentidos. 

 Cada indivíduo é único; 

 Os indivíduos e suas sociedades estão inter-relacionados e interdependentes; 

 As sociedades e culturas são dinâmicas: as mudanças podem ser rápidas ou 

graduais, mas irão sempre afetar diferentes membros da sociedade de modo 

a refletir as diferenças em termos de poder e status. 

Diferenças 

Contudo, as pessoas tratam a diferença como algo ruim, e isto está presente em 

nossas vidas por meio da mídia, e pela própria sociedade em geral. Assim, se 

estabelecem comportamentos que prejudicam o ser humano e a cultura de toda a 

nação. 

Esse é um tema bem abrangente onde há várias críticas sobre: modo de vida, renda 

familiar e dentre outras. Atualmente pessoas são julgadas por classe social, e por 

isso sofrem preconceitos por possuírem poucas oportunidades. 

Fonte de referência: https://prezi.com/bj55tylf_o1k/diversidade-social/ 

Responda:  

E você, o que pensa sobre isso? Qual a sua opinião diante desse fato existente em 

nosso meio de vida que tanto nos incomoda? 

 

 

                                                                                                      

https://prezi.com/bj55tylf_o1k/diversidade-social/

