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ATIVIDADES QUE DEVEM SER REALIZADAS ENTRE OS DIAS 08/06 A 13/06 
 

Nome:_________________________________________________________________________________ 

 

PORTUGUÊS 

 

Objetivo: Conhecer o Projeto de Lei que atua para impedir fakenews. Além disso, relacionar 

a reportagem com a letra da música Perfeição do grupo Legião Urbana. 

 

Contextualização: A continuidade da temática da fakenews, agora ressaltando a presença 

de um projeto de lei que pode coibir e punir as práticas que contribuem com as falsas notícias. 

 

Texto 1 

Fake news: projeto impede anúncios em sites com desinformação e discurso de ódio 

Carlos Penna Brescianini | 29/05/2020, 18h35 Leopoldo Silva/Agência Senado 

Proposições legislativasPL 2.922/2020  

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) apresentou um projeto de lei, o PL 2.922/2020, 

que proíbe a veiculação de anúncios em sites que promovem notícias falsas e discursos de ódio. 

Os anúncios são uma forma de financiamento para esses sites. Para as empresas que 

desrespeitarem a proibição, o projeto de Contarato prevê penalidades como advertências e 

multas. 

Segundo Fabiano Cantarato, o combate ao financiamento de notícias falsas (fakenews) e 

discurso do ódio cresceu em maio, com a entrada no Brasil do movimento SleepingGiants 

(Gigantes Adormecidos), que rastreia empresas que veiculam anúncios nesses sites. "Em menos 

de uma semana de atuação, grandes empresas revisaram suas políticas de publicidade via 

Google em razão dos alertas do movimento", ressaltou. 

O senador citou o Banco do Brasil como exemplo: após o alerta do SleepingGiants Brasil, 

esse banco vetou anúncios de publicidade no Jornal da Cidade Online — que, segundo 

Contarato, é conhecido por divulgar fakenews. Mas Contarato destacou que, "após reação de 

filho do presidente [Bolsonaro] e do secretário de comunicação da Presidência da República, 

Fábio Wajngarten, o Banco do Brasil voltou a anunciar nesse site". 

"Entendemos que a veiculação de anúncios em sites que veiculem fakenews e promovam 

discurso de ódio não deveria ser mera escolha das empresas anunciantes — especialmente das 

estatais, que ficam à mercê das escolhas do governo eleito", argumenta o senador. 

Logo depois de Contarato apresentar esse projeto de lei, o Tribunal de Contas da União 

(TCU) suspendeu os anúncios de publicidade do Banco do Brasil em sites identificados como 

disseminadores de notícias falsas. 

 

Critérios 

O senador destaca que o conceito de fakenews utilizado em sua proposta está baseado no 

Código de Conduta da União Européia sobre Desinformação. 

https://www.google.com/search?q=em+dep+freitas+nobre+diadema&rlz=1C1AVFC_enBR876BR876&oq=em+dep+freitas+nobre+diadema&aqs=chrome..69i57.9018j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142129
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142129


De acordo com o projeto, “a desinformação fica caracterizada como a informação 

comprovadamente falsa ou enganadora que, cumulativamente: I – é criada, apresentada e 

divulgada para obter vantagens econômicas ou para enganar deliberadamente o público; e II – é 

suscetível de causar um prejuízo público, entendido como ameaças aos processos políticos 

democráticos e aos processos de elaboração de políticas, bem como a bens públicos, tais como a 

proteção da saúde dos cidadãos, o ambiente ou a segurança”. 

O texto também estabelece que “o discurso de ódio fica caracterizado quando um ato de 

comunicação incite violência contra pessoa ou grupo em razão de sua raça, gênero, orientação 

sexual, origem ou quaisquer outras formas de discriminação”. 

Além disso, Contarato afirma, na justificativa do projeto, que, “considerando a dinâmica de 

funcionamento da mídia programática, em que as empresas anunciantes não têm total controle 

sobre em quais sites seus anúncios aparecem, a checagem e exclusão de sites que veiculem 

fakenews e discursos de ódio deve ser de responsabilidade da empresa que fornece o serviço de 

mídia, tais como Google, YouTube, Facebook e Instagram”.  

O PL 2.922/2020 foi apresentado eletronicamente, como praxe durante esse período da 

pandemia. Seu texto acrescenta dispositivos à Lei do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). 

Será aberto prazo para a apresentação de emendas ao projeto e para a designação de um 

relator. A partir daí, a matéria entra em discussão visando a sua votação.  

Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/fake-news-projeto-impede-

anuncios-em-sites-com-desinformacao-e-discurso-de-odio 

Atividade: 

1. O projeto de lei, PL 2.922/2020 discorre sobre qual tema? 

 

2. Explique com as suas palavras por que o Banco do Brasil suspendeu e, em 

seguida, veiculou os anúncios no Jornal da Cidade Online? 

 

3. Qual foi a ação do Tribunal de Contas da União em relação ao Banco do 

Brasil? 

 

4. Leia o trecho:  

“O texto também estabelece que ‘o discurso de ódio fica caracterizado quando um ato 

de comunicação incite violência contra pessoa ou grupo em razão de sua raça, gênero, 

orientação sexual, origem ou quaisquer outras formas de discriminação’.” 

 

a) Você já sofreu ou presenciou alguma situação em sua rede social como a 

descrita neste trecho? 

 

Texto 2 

Perfeição - Legião Urbana 

Vamos celebrar a estupidez 

humana 

A estupidez de todas as 

nações 

O meu país e sua corja de 

assassinos covardes 

Estupradores e ladrões 

 

Vamos celebrar a estupidez do 

povo 

Nossa polícia e televisão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/fake-news-projeto-impede-anuncios-em-sites-com-desinformacao-e-discurso-de-odio
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/fake-news-projeto-impede-anuncios-em-sites-com-desinformacao-e-discurso-de-odio
https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/46967/
https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/


Vamos celebrar nosso governo 

E nosso estado que não é 

nação 

 

Celebrar a juventude sem 

escola, as crianças mortas 

Celebrar nossa desunião 

Vamos celebrar Eros e 

Thanatos 

Persephone e Hades 

Vamos celebrar nossa tristeza 

Vamos celebrar nossa vaidade 

 

Vamos comemorar como 

idiotas 

A cada fevereiro e feriado 

Todos os mortos nas estradas 

Os mortos por falta de 

hospitais 

 

Vamos celebrar nossa justiça 

A ganância e a difamação 

Vamos celebrar os 

preconceitos 

O voto dos analfabetos 

 

Comemorar a água podre e 

todos os impostos 

Queimadas, mentiras e 

sequestros 

Nosso castelo de cartas 

marcadas 

O trabalho escravo, nosso 

pequeno universo 

Toda a hipocrisia e toda a 

afetação 

Todo roubo e toda indiferença 

Vamos celebrar epidemias 

É a festa da torcida campeã 

 

Vamos celebrar a fome 

Não ter a quem ouvir, não se 

ter a quem amar 

Vamos alimentar o que é 

maldade 

Vamos machucar o coração 

 

Vamos celebrar nossa 

bandeira 

Nosso passado de absurdos 

gloriosos 

Tudo que é gratuito e feio 

Tudo o que é normal 

Vamos cantar juntos o hino 

nacional 

A lágrima é verdadeira 

Vamos celebrar nossa 

saudade 

E comemorar a nossa solidão 

 

Vamos festejar a inveja 

A intolerância, a 

incompreensão 

Vamos festejar a violência 

E esquecer a nossa gente 

Que trabalhou honestamente a 

vida inteira 



E agora não tem mais direito a 

nada 

Vamos celebrar a aberração 

De toda a nossa falta de bom 

senso 

Nosso descaso por educação 

Vamos celebrar o horror de 

tudo isto 

Com festa, velório e caixão 

Está tudo morto e enterrado 

agora 

Já que também podemos 

celebrar 

A estupidez de quem cantou 

essa canção 

Venha! 

Meu coração está com pressa 

Quando a esperança está 

dispersa 

Só a verdade me liberta 

Chega de maldade e ilusão 

 

Venha! 

O amor tem sempre a porta 

aberta 

E vem chegando a primavera 

Nosso futuro recomeça 

Venha que o que vem é 

perfeição 

 

Composição: Marcelo Bonfá / 

Dado Villa-Lobos / Renato Russo 



Fonte: https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/46967/perfeicao-print.html 

 

Celebrar: verbo: 1. acolher com festejos ou com exaltação; comemorar 2. 

louvar publicamente; cantar, enaltecer.Fonte: Dicionário Houaiss 

 

5. Explique estes versos da música Perfeição: “Vamos alimentar o que é 

maldade / Vamos machucar o coração.”. Exemplifique com situações em que se 

pode alimentar a maldade e machucar o coração, para isso consulte o texto 1. 

 

 

6. Utilizando o significado do verbo “celebrar” do dicionário Houaiss e 

sabendo que neste momento estamos enfrentando a pandemia da covid-19 

comente o verso “Vamos celebrar epidemias”. Você percebeu algum ato em nosso 

paísque de alguma forma celebrou esta pandemia de coronavírus? 

 

 

7. Leia este fragmento: Vamos celebrar nossa justiça / A ganância e a 

difamação / Vamos celebrar os preconceitos” 

 

a) Relacione este fragmento da letra da música com o texto 1 sobre as 

fakenews em relação aos discursos de ódio. Comente com as suas palavras. 

 

 

8. O eu lírico ao final da canção: “O amor tem sempre a porta aberta / E 

vem chegando a primavera / Nosso futuro recomeça / Venha que o que vem é 

perfeição”. Escreva um breve texto sobre como recomeçar a vida, ou seja, 

enfrentar os desafios e ter a possibilidade de concretizar os seus sonhos. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Objetivos: Conhecer e compreender o conceito de dinheiro, juro e inflação 

Contextualização:  

 

 

 

https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/46967/perfeicao-print.html


 

Dinheiro é uma unidade de troca. É tudo o que permite comprar ou vender alguma coisa 

—mercadoria ou serviço. 

Os povos antigos costumavam trocar uma determinada mercadoria por outra, conforme as 

suas necessidades. As mercadorias funcionavam como dinheiro. 

Com o tempo, as pessoas começaram a utilizar alguns produtos como meio de troca, 

quando desejavam adquirir uma mercadoria. 

Primeiro foi o gado. Depois a carne, o couro, o açúcar, o algodão, o fumo, a prata, o 

ouro. Todos esses produtos também funcionavam como dinheiro. 

Mais tarde surgiram as moedas cunhadas. Depois das moedas, veio o papel-moeda. 

Hoje em dia o papel-moeda esta sendo cada vez mais substituído pelo cheque e pelo cartão de 

crédito. Moedas, notas, cheques, cartões de crédito, tudo é dinheiro. 

2. Juro e inflação 

Você sabe por que o preço à vista é diferente do preço a prazo? 

À vista, a mercadoria custa x. A prazo, o seu valor aumenta. 

Nas compras a prazo, supõe-se que o comerciante esteja emprestando ao comprador o 

capital correspondente ao valor do bem ou o valor que falta para o comprador pagar à vista 

tal mercadoria. A diferença entre o preço à vista e o preço a prazo é a recompensa que o 

comerciante recebe pelo empréstimo de um capital. Essa recompensa é chamada de juro. 

Portanto, juro é a importáncia que alguém paga por usar, durante algum tempo, uma 

quantia em dinheiro ou capital de outra pessoa. 

O aumento generalizado dos preços de bens e serviços, num 

certo intervalo de tempo, é chamado de inflação. 

Com a inflação, o dinheiro perde o valor, ou se a, perde o 

seu poder de compra. Para proteger contra essa desvalori zação, 

o dinheiro é corrigido. 

 

Atividade: 

Responder as questões abaixo: 

1) Para você o que é o dinheiro e quais as formas de dinheiro da atualidade? 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) Quando não havia dinheiro antigamente, como eram feitas as negociações? 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



3) Na sua opinião, há uma tendência de , em algum momento, o dinheiro em forma 

de papel e moedas ser totalmente extinto e substituido por outras formas de dinheiro 

eletrônico? 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4) Explique com suas palavras (baseado no seu entendimento ) porque o preço a 

vista é diferente do preço a prazo. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5) Explique com suas palavras o que é juro. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6) Qual a diferença entre “juro” e  “taxa de juros”? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7) Explique com suas palavras o que é inflação. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8) Com o passar do tempo, o dinheiro vai perdendo o valor (poder de compra 

diminui).  O que geralmente é feito  para combater esse efeito? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

 

Objetivo: Compreender a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e 

entender o fim da ditatura do governo de Getúlio Vargas. 

 

Contextualização: Estabelecer relações do governo brasileiro na época de Getúlio 

Vargas com os acontecimentos da política internacional, neste caso, o período da 

Segunda Guerra Mundial. 



Leia o texto. 

Brasil na Segunda Guerra Mundial 

Após romper relações diplomáticas com o Eixo, o Brasil teve navios atacados por 

submarinos alemães, o que levou o país a enviar 25 mil soldados para lutar na Itália em 

1944. 

Entre 1939 e 1945, aconteceu o maior conflito da história da humanidade, que 

contou com o envolvimento de Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética, Alemanha, 

Japão e Itália como protagonistas. A participação brasileira na guerra deu-se a partir de 

1942, com o rompimento das relações diplomáticas com o Eixo e o envio de tropas em 

junho de 1944. O Brasil foi o único país da América do Sul a enviar soldados sob sua 

bandeira para a guerra. 

 

Relações diplomáticas 

Durante a década de 1930, Estados Unidos e Alemanha travaram uma disputa pelas 

relações comerciais com o Brasil. A Alemanha Nazista, desde 1933, procurava estreitar 

os laços comerciais e diplomáticos com o Brasil, com o objetivo de aumentar sua 

influência política na América Latina. Essas ações alemãs fizeram com que simpatizantes 

da causa alemã surgissem no exército brasileiro. 

Essas ações da Alemanha renderam alguns acordos econômicos com o Brasil, nos 

quais destacou-se a troca do algodão brasileiro por produtos industriais e militares 

alemães. No entanto, à medida que a tensão na Europa aumentava, Getúlio 

Vargas mostrava-se inclinado a reforçar os laços comerciais e diplomáticos com os 

Estados Unidos. Além disso, a perseguição imposta por Vargas contra integralistas e 

nazistas no Brasil gerou um baque nas relações teuto-brasileiras. 

Os Estados Unidos assistiam ao crescimento da influência alemã no Brasil com 

temor e cautela. Durante a década de 1930, uma série de acordos comerciais e militares 

propostos pelo Brasil foi rejeitada pelo Congresso americano. À medida que o Brasil 

afastava-se da Alemanha e movia-se na direção dos Estados Unidos, a postura de 

Vargas era a de obter o melhor acordo possível para a economia brasileira. 

 

 

A cantora luso-brasileira Carmen Miranda foi 

um dos símbolos da política da boa vizinhança 

desse período ** 

 

Uma das estratégias utilizadas pelos 

Estados Unidos, nesse período, para 

aumentar sua influência sobre os países da 

América Latina foi a chamada política da boa 

vizinhança. Essa política, além de visar 

fornecer acordos econômicos para os países 

da América em troca de apoio, visava também 

incentivar o estreitamento de laços culturais 

dos Estados Unidos com a América Latina. 

Pensando nisso, o presidente americano, 

Franklin Delano Roosevelt, designou Nelson 

Rockefeller como o responsável por promover 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/fases-segunda-guerra-mundial.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/era-vargas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/era-vargas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/o-brasil-na-segunda-guerra-mundial.htm


esse estreitamento de laços culturais. Rockefeller nomeou Walt Disney para produzir 

filmes que reforçassem uma visão pró-Estados Unidos na América Latina. Uma dessas 

ações foi a criação do personagem Zé Carioca. Além disso, inúmeros artistas latino-

americanos realizaram intercâmbios culturais e excursões nos Estados Unidos, como a 

cantora luso-brasileira Carmen Miranda. 

Já com a guerra em andamento, Getúlio Vargas obteve um rentável acordo com os 

Estados Unidos, que consistia no fornecimento de matéria-prima, sobretudo borracha, 

além de fornecer as bases aéreas do litoral do Nordeste para uso do exército americano. 

Em troca, os Estados Unidos forneceram equipamentos militares e financiaram a 

construção da primeira siderúrgica do país na cidade de Volta Redonda. 

 

A consolidação do acordo entre Brasil e Estados Unidos fez com que Getúlio Vargas 

declarasse, em janeiro de 1942, o rompimento das relações brasileiras com os membros 

do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). 

 

Declaração de guerra e o envio de tropas 

O rompimento das relações diplomáticas com o Eixo em janeiro de 1942 fez com 

que a Alemanha enviasse submarinos para a costa brasileira, atacando e afundando 

cinco navios mercantes brasileiros em agosto de 1942. A agressão alemã gerou grande 

comoção popular, que passou a exigir uma declaração de guerra contra a Alemanha. 

A declaração de guerra contra a Alemanha aconteceu no mesmo mês (agosto de 

1942). A partir disso, o governo brasileiro realizou um esforço para a mobilização de 

soldados para enviá-los ao fronte de guerra. A participação brasileira não foi uma 

exigência dos Aliados, e sim uma demanda que partiu do próprio governo brasileiro. 

Para isso, o governo criou, em novembro de 1943, a Força Expedicionária 

Brasileira (FEB), realizou a convocação de mais de 25 mil soldados (conhecidos como 

“pracinhas”) e enviou-os para a batalha na Segunda Guerra. O exército brasileiro foi 

liderado pelo general Mascarenhas de Morais e foi integrado com o 5º exército 

americano para atuar no fronte de guerra no Norte da Itália. 

Inicialmente, o exército brasileiro estava mal equipado e mal treinado e contou com o 

auxílio americano para ter melhores equipamentos e receber retreinamento militar. A 

atuação do Brasil na guerra, como um todo, foi praticamente invisível, mas foi importante 

para a conquista de Monte Castello, local estratégico que era utilizado pelos alemães 

como defesa. 

Ao todo, estima-se que 454 brasileiros tenham morrido em combate. Segundo o 

historiador Frank McCann, no final da guerra, o exército brasileiro recebeu um convite dos 

Estados Unidos para auxiliá-los na ocupação da Áustria, durante o processo de 

reconstrução do país, mas esse pedido teria sido recusado pelo comando do exército. 

A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial precipitou o fim da ditadura 

varguista do Estado Novo. Isso porque a luta do exército brasileiro contra regimes 

ditatoriais e totalitários na guerra foi 

utilizado pela oposição do governo 

como pretexto para exigir o fim da 

ditadura de Vargas e a imposição de 

medidas democráticas no país. Vargas 

acabou sendo deposto ainda em 1945. 

 

 



(na página anterior) Monumento construído no Rio de Janeiro em homenagem aos 

soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra * 

Publicado por: Daniel Neves Silva 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/o-brasil-na-segunda-

guerra-mundial.htm 

 

Atividade: 

 

1. Por que foi a Criada a FEB (Força Expedicionária Brasileira)? Em qual país o Brasil 

atuou na frente de batalha ao lado dos Estados Unidos? 

 

 

2. Exemplifique a política da boa vizinhança feita pelos Estados Unidos para 

influenciar os países da américa latina. 

 

 

3. Com o fim da Segunda Guerra Mundial o que aconteceu com o governo de Getúlio 

Vargas no Brasil? 

 

 

4. Pesquisar as seguintes palavras:  

a) Nazismo 

b) Neonazismo 

c) Fascismo 

d) Neofascismo 

 

GEOGRAFIA 

 

Contextualização: Aprofundar a compreender o processo de precarização do trabalho 

e os riscos de piorar as condições econômicas e sociais da população brasileira, sobretudo, 

frente à dupla crise: econômica e sanitária, a partir da retomadado conteúdo que explique a 

globalização e os efeitos socias desta.  

Objetivo: Discutir a questão da globalização e os efeitos sociais da globalização no 

espaço mundial.  Como os países se diferenciam no espaço mundial. 

 

Orientações para a realização da 9ª atividade de geografia: 
 
- Em seu caderno de geografia: 
- Coloque a data. 
- Copie a questão e responda a seguir.caso vá fotografar e mandar para a profª. Ou 

pode levar a atividade respondida na escola 
- Utilize caneta azul ou preta. 
- Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de whatsapp. 
- Boa atividade. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/o-brasil-na-segunda-guerra-mundial.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/o-brasil-na-segunda-guerra-mundial.htm


Leia os textos“ A globalização: definições” e “Efeito social da globalização” abaixo 
pararealizar as questões da atividade. 

 

A Globalização: definições 

Segundo o economista Eduardo Gianetti da Fonseca, “o fenômeno da globalização 

resulta da conjunção de três forças poderosas”: 

a) A Terceira Revolução Tecnológica (tecnologias ligadas à busca, processamento, 

difusão e transmissão de informações, inteligência artificial, engenharia genética); a 

internet é um dos exemplos. 

b) A formação de áreas de livre comércio e blocos econômicos integrados 

(MERCOSUL, União Europeia, NAFTA).  Veremos, posteriormente, com mais detalhes, 

mas resumindo é quando alguns países se juntam em torno de objetivos econômicos, 

principalmente. 

c) A crescente interligação e interdependência dos mercados físicos e financeiros, 

em escala planetária. Aqui podemos citar como exemplo o poder dos grandes 

conglomerados e das bolsas de valores. 

(...) O economista francês François Chesnais mostra que a Globalização não é 

apenas mais um estágio do capitalismo industrial, agora, diz, há um novo processo em 

andamento, um regime de acumulação essencialmente voltado para a riqueza. Sua visão 

é pessimista, mostrando os riscos deste novo cenário. Um dos efeitos mais graves seria a 

diminuição do poder de decisão dos Estados, que passam a se regular segundo 

exigências das grandes empresas e perdem a capacidade de adotar políticas de 

satisfação dos interesses sociais.    Fonte: Folha de São Paulo 

 

Efeito social da Globalização 

A Globalização não beneficia a todos de maneira uniforme. Uns ganham muito, 

outros ganham menos, outros perdem. Na prática exige menores custos de produção e 

maior tecnologia. A mão-de-obra menos qualificada é descartada (desemprego). O 

problema não é só individual. É um drama nacional dos países mais pobres, que perdem 

com a desvalorização das matérias-primas que exportam e o atraso tecnológico. 

Em seu relatório deste ano sobre o desenvolvimento humano, a ONU comprova que 

a globalização está concentrando renda: os países ricos ficam mais ricos, e os pobres, 



mais pobres. Há muitos motivos para isso. Alguns deles: a redução das tarifas de 

importação beneficiou muito mais os produtos exportados pelos mais ricos. Os países 

mais ricos continuam a subsidiar seus produtos agrícolas, inviabilizando as exportações 

dos mais pobres. 

 Desde 1960, quando os ricos ganhavam 30 vezes mais que os pobres, a 

concentração da renda mundial mais do que dobrou. Em 1994, os 20% mais ricos 

abocanhavam 86% de tudo o que foi produzido no mundo. Sua renda era 78 vezes 

superior à dos 20% mais pobres. 

(...)A Nike vende tênis no mundo todo, mas não tem uma só fábrica nem emprega 

nenhum operário. Ela compra os calçados de indústrias instaladas principalmente no leste 

asiático. Essa é uma característica essencial de uma empresa global: as facilidades para 

identificar locais onde existam as condições mais atraentes para suas operações. Uma 

das consequências desse processo é que as empresas não privilegiam a compra de 

máquinas e equipamentos, mas de mercados. No início dos anos 80, o comércio mundial 

de bens e serviços girava cerca de US$ 5 trilhões anuais. Atualmente, o valor aproxima-

se dos US$ 14 trilhões, segundo dados do Banco Mundial. 

 Qualquer tendência de elevação dos custos de produção em um determinado país 

pode levar a empresa a trocá-lo por um outro onde seja mais barata a fabricação dos 

seus calçados. 

 Como consequência, nunca teria havido uma tendência tão forte quanto a atual de 

grandes grupos internacionais “invadirem” outros países e comprarem empresas locais ou 

de transferirem suas bases de operação de um país para outro.Fonte: Folha de São Paulo 

 

Atividade:                                             Questões 

 

1.Vamos aprofundar no texto que fala da diminuição do poder de decisão dos 
Estados (também entendido como país): é o fato do poder do Estado em investir na 
educação, na saúde das pessoas, na tecnologia etc.. Como fazer frente às dificuldades 
em investir? 

 

2. Qual é o tema do texto Efeito social da Globalização?  

 

3.Porque o autor diz que a globalização não é beneficia igualmente a todos?   

 

4. A importância da chamada Terceira Revolução Tecnológica é fundamental para a 
inserção dos países na globalização? Por quê? 

 



5. Como países como o Brasil se dão no cenário da globalização? 
 
 

6. Explique como o desemprego se torna um problema social para os países?  
 

 
7. Como os países ricos ficam mais ricos e os países pobres ficam mais pobres na 

globalização?   
 

8. O que você entendeu por empresa global? Quem ganha com elas? 
 

 
9. Por que se os custos de produção de um país elevam, a empresa “cai fora do 

país”? 
 

10. Qual é a principal consequência das ações das empresas globais? 

                                                                Boa Atividade! 

 

 

CIÊNCIAS 

 

Gabarito da atividade anterior 

1-Não.Calor é a energia em trânsito que se transfere de um corpo para outro. 

Temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a 

energia cinética das moléculas. 

2- Termômetro 

3-O calor passa da chama pelo metal e aquece a água. 

4-212 O F  

5- Porque atividade física gera calor, e o corpo começa a transpirar para resfriar. 

 

Objetivo da atividade: O objetivo dessa atividade é que o aluno após a leitura do 

texto: propagação do calor, possa compreender as diferentes formas em que o calor se 

propaga.  

 

Contextualização: O calor pode se propagar em três formas, nos diferentes meios: 

sólido, liquido e gasoso. E no nosso dia a dia, utilizamos essas formas de propagação. 

Nessa atividade estremos aprendendo como ocorrem essas formas de propagação 

ocorrem.  

 

Atividade: Para essa atividade será necessário realizar a leitura e a interpretação do 

texto abaixo. Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno somente as perguntas e 

respostas para entrega posterior. 

 

Texto para estudo e atividade. 

 

 

 



Propagação de Calor 

 

A propagação ou transmissão de calor pode ocorrer de três maneiras: 

1- Condução Térmica 

2- Convecção Térmica 

3-  Irradiação Térmica 

 

O que é calor? 

Vale lembrar que o calor, também chamado de energia calorífica, é um conceito da 

área da física que determina a troca de energia térmica entre dois corpos. 

Essa transferência de energia tem a finalidade de atingir o equilíbrio térmico entre 

dois corpos, ou seja, a mesma temperatura. 

Assim, um corpo mais quente transfere calor para um corpo mais frio até que ambos 

tenham a mesma temperatura. 

 

Tipos de Propagação de Calor 

Condução Térmica: A energia calorífica é transmitida por meio de corpos sólidos 

que aquecem, seja pelo calor do fogo, ou pelo contato com outro mais quente. Assim, 

quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta e consequentemente, a 

agitação das moléculas. 

Convecção Térmica: esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que 

estejam no estado líquido ou gasoso. Criam-se correntes circulares chamadas de 

"correntes de convecção", as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o 

fluido mais quente e o mais frio. 

 

Irradiação Térmica: por meio das ondas eletromagnéticas ou ondas de calor de um 

corpo ocorre a transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas de um 

objeto aumentam, da mesma forma que sua energia cinética. 

 

 
 

Ilustração das três formas de transmissão de calor 

Exemplos de Propagação de Calor 

Condução Térmica 

 Aquecimento de uma barra de metal 

 Aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela 

 Aquecimento do cabo de metal de uma panela 

 Aquecimento de uma xícara de chá ou café 

 Aquecimento da roupa pelo ferro elétrico 

https://www.todamateria.com.br/equilibrio-termico/
https://www.todamateria.com.br/conducao-termica/
https://www.todamateria.com.br/conveccao-termica/
https://www.todamateria.com.br/irradiacao-termica/


Convecção Térmica 

 Aquecimento de líquidos numa panela 

 Geladeira e congelador 

 Ar-condicionado 

 Aquecedores 

 Correntes de ar atmosférico 

 

Irradiação Térmica 

 Energia solar 

 Placas solares 

 Assar alimentos no formo 

 Fogo das lareiras 

 Estufas das plantas 

 

 

Fonte de pesquisa e imagem: https://www.todamateria.com.br/propagacao-de-calor/ 

 

Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. 

 

1-Por que quando vamos retirar uma forma quente do forno, precisamos utilizar uma luva 
térmica? 

 
2-Por que se utilizarmos um pano úmido para retirar essa forma quente do forno, podemos 

queimar a nossa mão? 
 
3-Quais são os tipos de propagação do calor? 
 
4-Nos dias frios utilizamos o cobertor para dormir e ficarmos quentinho. O cobertor aquece o 

nosso corpo? Justifique sua resposta. 
 
5-Explique por que em uma garrafa térmica, devemos fechar bem a sua tampa, quando ela 

está com um liquido quente ou frio no seu interior?  
 

 

 

 

INGLÊS 

Objetivos: Compreender o papel do alcance da língua inglesa dentro da globalização, 

percebendo que assim como em nossa língua há diferenças no inglês falado pelos nativos de 

diferentes regiões.  

Identificar palavras em inglês semelhantes a palavras em português. 

 

Contextualização: Muitas vezes conseguimos entender o significado de uma palavra em 

inglês comparando-a com outras que já conhecemos em inglês ou em português.  

Na atividade desta semana os alunos deverão a partir de um vocabulário posto traduzir um 

pequeno texto observando a coerência e coesão da mensagem. 

 

Orientações: A atividade quesegue, tem  vários,  porém   são fáceis  e  basta fazer  com  

atenção: 

1. Copie o texto e o vocabulário comatenção  no  caderno.  

https://www.todamateria.com.br/propagacao-de-calor/


2. Traduzao  texto  observando: 

 O tempo verbal, 

 Plurale  singular, 

 A mensagem  do  texto, 

   A melhor  maneira  de  expressar  a mensagem  do  texto  em  portugues, 

  Lembrem-sede  algumas regras  do  ingles: 

 

 

no  e  feminino, 

sentido a uma frase, 

 D eum  título  em  ingles  para o  texto.  

 

TÍTULO:__________________________________________ 

 

 
Reuter/Sergio Moraes/DireitosReservados 

FACE  MASKS  ARE MANDATORY  FOR  ANYONE  OUT  ON  THE STREETS  OR  
ATTENDING  OPEN  ESTABLISHMENTS  IN  THE CITY  OF  RIO  DE  JANEIRO.   

THOSE  NOT  WEARING  THE  ACCESSORY  MAY  BE  PREVENTED FROM  USING  
PUBLIC  TRANSPORT  OR  ENTER  SHARED  SPACES.  

MASKS  MUST  ALSO  BE  WORN  ON  BEACHES,  IN  LAKE  AREAS  AND  AT  PUBLIC  
SQUARES. 

IN  A  BID  TO  RAISE  PEOPLE’S  AWARENESS,  MASKS  MADE  OF NONWOVEN  
FABRIC  HAVE  BEEN  PUT  ON  OVER  40  FAMOUS PERSONAGES  STATUES  ACROSS  
THE  CITY. 

EACH  OF  THE  STATUE  WILL  BE  GIVEN  A  SIGN  THAT  SHOULD  READ:  “IF  
YOU’RE  OUTSIDE,  WEAR  A MASK. IT’S MANDATORY.” 

Texto adaptado de matéria do site Agenciabrasil, no link: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/saude/noticia/2020-04/wearing-masks-public-now-
mandatory-rio 

(ÚLTIMO ACESSO: 26/04/2020 – 18h) 
 

Obs.: Não é necessário acessar o link para realizar a atividade. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/saude/noticia/2020-04/wearing-masks-public-now-mandatory-rio
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/saude/noticia/2020-04/wearing-masks-public-now-mandatory-rio


VOCABULÁRIO: 

FACE FACE,ROSTO 
MASKS MÁSCARAS 

ARE SÃO, ESTÃO 
MANDATORY OBRIGATÓRIO 

FOR POR, PARA, PELA, PELO 
ANYONE ALGUÉM, 

OUT FORA 
ON EM, NA, NO, SOBRE 

THE  O, OS, A, AS 
STREETS RUAS 

OR OU 
ATTENDING ATENDENDO 

OPEN ABERTO 
ESTABLISHMENTS ESTABELECIMENTOS 

IN EM, NA, NO, DENTRO 
CITY CIDADE 

OF DE, DA, DO 
THOSE AQUELE, AQUELA, AQUILO 

NOT NÃO 
WEARING VESTINDO, USANDO 

ACCESSORY ACESSÓRIO 
MAY PODE 

BE SER, ESTAR 
PREVENTED  IMPEDIDA, IMPEDIDO 

FROM DE 
USING USAR 

PUBLIC PÚBLICO 
TRANSPORT TRANSPORTE 

ENTER ENTRAR 
SHARED COMPARTILHADO 

SPACES ESPAÇOS 
MUST DEVE 

ALSO TAMBÉM 
ARE SER, ESTAR 

WORN VESTIDO 
BEACHES PRAIAS 

LAKE LAGOA 
AREAS AREAS 

AND E 
AT EM, NA, NO 

SQUARES PRAÇAS 
A UM, UMA 

BID TENTATIVA 
TO PARA 

RAISE ELEVAR 
PEOPLE’S DASPESSOAS 

AWARENESS CONSCIENCIA 
MADE FEITO 

NONWOVEN FABRIC NÃO TECIDO (TNT) 
HAVE TEM 

BEEN SIDO 
PUT COLOCAR 



OVER SOBRE 
FAMOUS FAMOSA, FAMOSO 
PERSONAGES PERSONAGENS 

STATUES ESTÁTUAS 
ACROSS ATRAVÉS 

EACHOF               CADA 
SIGN PLACA 

THAT QUE 
SHOULD DEVERIA 

WILLBE SERÁ 
GIVEN DADO (verbo dar) 

READ LER 
IF SE 

YOU’RE VOCEÉ, VOCE  ESTÁ 
OUTSIDE DO LADO DE FORA 

WEAR VESTIR 
IT’S É, ESTÁ 

 

 

 

ARTES 

Tema: Arte e expressão 

Objetivo: Reconhecer a arte como expressão das emoções e sentimentos   

Arte e Expressão 

 

 
 

Lasar Segall,Guerra (1942). Óleo sobre tela ,185 X 270 cm. Museu de arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand (SP). 

 



A obra reproduzida nesta página é de autoria de Lasar  Segall(1891-1957), artista lituano 

que na década de 1920,passou a viver no Brasil. 

Intitulada Guerra, a pintura revela como o artista retratou um conflito que ocorria durante a 

produção da obra: a Segunda Guerra Mundial(1939-1945) 

 Isso só é possível porque os seres humanos revelem os próprios pensamentos e o modo 

individual de enxergar o mundo ao seu redor.  Assim, a arte é uma das mais importantes formas 

de expressão conhecidas. 

 

Atividade: 

Observe mais uma vez a obra de Lasar Segall e responda: 

 

 1.Que emoções a tela desperta em você? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 2.Que sentimentos o autor teria desejado expressar com ela? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


