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Introdução

Os  Roteiros  de  Estudos  devem  ser  compreendidos  como  um  instrumento

planejado intencionalmente pelo professor para auxiliar  os estudantes,  favorecendo o

engajamento  e  autonomia,  contribuindo  para  a  sistematização  e  aprofundamento  do

estudo, para alcançar os objetivos de aprendizagem propostos.

Considerando a importância do instrumento “Roteiro de Estudos” para o retorno

das aulas não presenciais  foi elaborado esse documento orientador  com o intuito de

apoiar  equipes  escolares  no  aprofundamento  de  suas  estratégias  pedagógicas,  para

inteirar-se do que trata o roteiro de estudo, sua estrutura e como desenvolver cada parte

por meio de exemplos práticos e objetivos.

Auxiliando, principalmento, o professor e coordenador pedagógico a planejar,

elaborar, validar e aplicar o Roteiro de Estudo Não Presencial no contexto educacional

atual, de forma a mitigar prejuízos à aprendizagem.

Para  isto,  elencamos  orientações  pedagógicas  para  o  planejamento  das

atividades,  estimativa de tempo de aplicação, avaliação das atividades,  feedback do

professor e socialização dos resultados da aprendizagem.

Destacamos que essas orientações são gerais para a rede estadual, é essencial

que as DRE’s e escolas desenvolvam ações adaptadas ao seu contexto para garantir a

aprendizagem significativa dos estudantes.

O que é Roteiro de Estudo?

Instrumento elaborado de forma intencional pelos professores para orientar os

estudantes  nas  atividades  propostas  e  facilitar  a  compreensão  sobre  o  objeto  de

conhecimento, as habilidades que serão desenvolvidas ao longo do regime especial de

aulas não presenciais.

É resultante do Plano de Aula elaborado pelo Professor e tem como objetivo

auxiliar  os  estudantes,  no  desenvolvimento  das  aprendizagens,  favorecendo  o



protagonismo e a autonomia, contribuindo para a sistematização e aprofundamento dos

estudos, para alcançar os objetivos de aprendizagem propostos. 

O  estudante  se  sente  mais  autônomo  e  responsável  pela  construção  do  seu

conhecimento quando está claro para ele a intencionalidade das aulas, quais habilidades

e  objetivos  precisam  ser  alcançados,  quais  atividades  precisam  ser  realizadas  e,

posteriormente, ter o feedback do professor sobre o que ele produziu, principalmente,

no que diz respeito a compreensão do que precisa ser melhorado. 

Quais os Objetivos do Roteiro de Estudo?

 Facilitar  a  organização  dos  objetos  de  conhecimento  e  habilidades  pelo

professor, compartilhando os conhecimentos priorizados para cada período.

 Publicizar  semanalmente  os  Roteiros  de  Estudos,  promovendo  a

interdisciplinaridade;

 Estimular   a   autonomia   dos   estudantes,  fomentando  o  autoditatismo,  a

autoregulação.

 Auxiliar a construção de uma rotina de estudos;

O que considerar para elaborar o Roteiro de Estudos?

Durante  o  processo  de  elaboração  do  roteiro  de  estudo,  é  importante

considerar  algumas  questões  relevantes  que  não  estão  ligadas  diretamente  com  a

estrutura do Roteiro de Estudo, mas que o impactam. Dentre elas, é fundamental que a

equipe escolar realizem o diagnóstico pedagógico e operacional, que considere: 

 as especificidades da comunidade escolar e de cada estudante;

 a autonomia da Unidade Escolar e professores, conforme seu PPP;

 os recursos pedagógicos e tecnológicos disponíveis;



 o período de isolamento social do estudante para estabelecer oportunidades de

aprendizagens.

 as  aprendizagens  anteriores  dos  estudantes  para  promover  a  continuidade  do

desenvolvimento das habilidades e competências esperadas.

A Equipe Gestora, identificará a carga horária de cada componente curricular,

conforme  as  modalidades  e  regimes  de  oferta  (Parcial,  Integral,  EJA,  Campo,

Quilombola,  Indígena  e  Profissional)  a  cumprir  e  definirão  juntamente  com  seus

professores as estratégias a serem utilizadas, de  acordo  com o planejamento, inserido

no Roteiro de Estudo para os estudantes.

O  Coordenador  Pedagógico  orienta  e  valida  a  elaboração  dos  Roteiros  de

Estudos.  E  juntamente  com  o  Gestor  irá  organizar  os  Roteiros  e  Atividades  para

reprodução e cadastrado nas ferramentas digitais.

Todos os Roteiros serão disponibilizados semanalmente pelos canais virtuais das

Escolas e ferramentas de Sala de Aula Virtual; retirados nas UEs pelos estudantes, pais

ou responsáveis  (conforme agendamento);  ou enviados via  transporte  escolar  para a

residência dos estudantes da zona rural.

Como utilizar os Roteiro de Estudo?

Você,  professor,  utilizará  essa ferramenta  para aproximar  o estudante  do seu

planejamento  pedagógico,  no  período  das  atividades  não  presenciais,  destacando  os

pontos que considera fundamentais, para auxiliar no melhor rendimento possível dos

seus estudos, para a construção de uma aprendizagem significativa.

 O  Estudante,  deve  usar  instrumento  como  recurso  de  orientação,  de

acompanhamento  e  de  avaliação  do  seu  próprio  processo  de  desenvolvimento,

exercendo autonomia e protagonismo.

Para  pais/responsáveis  e  sociedade,  em  geral,  se  torna  referência  na

comunicação da escola sobre o que está sendo oferecido aos estudantes, como favorece



o  acompanhamento  do  seu  desenvolvimento  e  orienta  sobre  recursos  de  que

eventualmente os estudantes possam precisar.

Proposta do Roteiro de Estudo

A proposta é que possamos uniformizar o instrumento do Roteiro de Estudo para

a rede, facilitando a organização de informações. 

Essencialmente,  o  Roteiro  de  Estudo  corresponde  a  um  sequência  de

infiormações objetivas presentes no Plano de Aula do professor.

O Roteiro de Estudo, precisa ter o foco no Estudante, favorecendo a  vivência de

atividades contextualizadas e significativas nos diversos campos das ciências, da arte,

das linguagens e da cultura. Convergindo para atender suas necessidades, expectativas e

ambições.

Orientações Pedagógicas sobre o Roteiro de Estudo

Caro professor, propomos que a elaboração do Roteiro de Estudos seja feita de

forma interdisciplinar, promovendo relações sociais e entre objetos de conhecimento tão

importantes. Não é só aprender a aprender, mas o aprender a se relacionar, aprender a

conviver. O diálogo e a troca de informações e metodologias para traçar metas e ações

comuns, por sua vez, aumentam a eficiência e a harmonia da prática pedagógica e torna

a aprendizagem mais significativa.

A  BNCC  ressalta  a  importância  da  interdisciplinaridade  na  construção  do

conhecimento,  propondo  um  trabalho  integrado  entre  as  áreas  de  conhecimento

buscando fortalecer a relação entre os componentes curriculares.

As atividades interdisciplinares  permitem que o estudante realize conexões nos

componenetes  curriculares  entre  o que é  estudado e seu dia  a  dia.  A aprendizagem

significativa aumenta o interesse dos estudantes sobre o que é apresentado e promove



um  aprendizado  mais  profundo.  Metodologias  ativas,  livros  didáticos,  recursos

tecnológicos são formas de promover a interdisciplinaridade.

Repensar  as  formas  de  ensinar  e  aprender  é  mais  que  uma necessidade  nos

tempos  vividos,  e  serão  passos  fundamentais  para  transformar  esta  fase  difícil  em

narrativas de vidas, em histórias de enfrentamentos e em sistematizações de algo que

nunca fizemos antes e que resultarão em aprendizados importantes  para o futuro da

educação.

Estrutura do Roteiro de Estudo

Componente Curricular

*Atentar  para  listar  todos  os  componentes  curriculares,  caso  o  Roteiro  tenha  sido

planejado de forma interdisciplinar.



Professor / Turma 

Estudante

Cronograma:

Referente a semana de aplicação do Roteiro de Estudo.

Carga horária das atividades: Planejamento e tempo de aplicação

O tempo  é  um quesito  importante  a  ser  respeitado  no  momento  em que  se

planeja um roteiro.

Considerando o ritmo dos estudantes e descobertas que precisam  fazer ao longo

do roteiro e da rotina de estudo não presencial quanto tempo ele necessita para cumprir

a  atividade?   O  professor  deverá  sempre  avaliar  sem  perder  de  vista  o  sentido

pedagógico da organização do tempo.

*Atentar para contabilizar a carga horária semanal dos componentes curriculares, caso o

Roteiro tenha sido planejado de forma interdisciplinar.

Habilidades: O que o aluno deve saber fazer.

É o ponto central. O estudante deve compreender o que vai conseguir realizar

após o Roteiro de Estudo.

O  Ensino  Médio  é  uma  etapa  de  consolidação  e  o  aprofundamento  dos

conhecimentos,  de  preparação  básica  para  o  trabalho  e  a  cidadania  do  educando,

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico,

principlamente quando estudantes de 3ª série.

O professor deve considerar que esses estudantes usam a lógica e compreendem

os  princípios  científicos;  exploram  ideias,  temas  e  assuntos  para  ampliar  seu

conhecimento  e  suas  habilidades;  coletam informações  de  uma  ampla  variedade  de

fontes; assumem mais responsabilidade por sua aprendizagem ao completar mais tarefas

em  torno  de  uma  área  de  interesse;  trabalham  de  forma  colaborativa,  tanto  para

desenvolver  como  para  ampliar  a  compreensão  do  obejto  de  conhecimento  na



perspectiva  da  autorregulação  e  autodidatismo.  Orienta-se  a  utilização  da  Matriz

Curricular  do  ENEM  e  o  material  do  ENCCEJA/2019  do  Ensino  Médio  para  o

planejamento.

*Atentar para listar as habilidades dos componentes curriculares, caso o Roteiro tenha

sido planejado de forma interdisciplinar.

Objeto de conhecimento

Temas que serão desenvolvidos e trabalhados no cronograma. 

Importante, o estudante é o sujeito da aprendizagem como personagem principal

do  processo  educativo,  construindo  ativamente  sua  relação  com  o  objeto  do

conhecimento. 

Atividades – Comunicação e Orientação 

A atividade deve ser condizente com a habilidade definida no Roteiro, e levar

em  consideração  o  desenvolvimento  das  competências  e  habilidades  previstas,  os

conhecimentos prévios e o diagnóstico dos recursos digitais.

Inicia-se com um breve  texto de apresentação e orientação que irá conduzir o

estudante,  incentivando  e  passando as  orientações  gerais  da  atividade  solicitada,  de

forma a evitar ruídos de comunicação, ou seja, má interpretação ou ambiguidades.

O  professor  deve  se  atentar  que  as  tarefas  presentes  no  roteiro  têm  uma

intencionalidade e, portanto,  devem ser cuidadosamente planejadas para propiciar  ao

estudante  o  alcance  dos  objetivos  propostos  e  não  serem  colocados  de  forma

despropositada,  apenas  para  compor  um  roteiro.  Elas   guiaram  o  estudante  e

demonstraram outros meios para enriquecer seu aprendizado.

Quando for planejado uma aula síncrona deve ser colocado o link da sala nesse

campo, com o agendamento de dia e hora.

As  atividades  não  presenciais,  são  realizadas,  prioritariamente,  de  forma

individual. 

Entretanto, o professor pode propor, no seu planejamento e Roteiro de Estudo,



atividades  cooperativas,  com  o  intuito  de  criar  um  ambiente  propício  para  o

desenvolvimento das Competências para o Século XXI, assegurando as aprendizagens

significativas acadêmicas e para a vida. Fomentando nos estudantes a capacidade de

usar o que aprenderam,  em circunstâncias da vida real, ou compartilhar conhecimento

com outras pessoas, aplicando o que aprenderam em situações novas. 

A Coordenação Pedagógica deve organizar um agendamento semanal, “Plantão

de dúvidas” para que o estudante possa ser orientado pelo professor,  apoioando nas

atividades  propostas  acompanhando  o  desenvolvimento,   realizando  intervenções  se

necessárias.

É fundamental que as atividades encaminhadas nos Roteiros de Estudos Digitais

ou Impressos primem pela premissa da equidade no direito da aprendizagem.

Na indicação das atividades propostas podemos elencar: resolução de problemas,

pesquisas  bibliográficas  digitais,  questionário,  leitura  e  desenvolvimento  de  textos,

resolução de cálculos, desenhos esquemáticos,  métodos e técnicas de estudo, gráficos,

desenhos, esquemas, elaboração de mapas mentais, livro didático e paradidático, gibis, e

materiais desenvolvidos pela SEDUC, associação e criação de “pontes” com o que está

aprendendo  com  o  que  se  vê  na  rua,  na  televisão,  nas  conversas  e  nas  notícias,

explorando  diferentes  linguagens,  dentre  outros  que  o  professor  considerar  mais

adequado. 

Professor, atenção à evasão escolar!➤Professor, atenção à evasão escolar!

Observe se todos os estudantes da turma estão desempenhando as atividades

enviadas, especialmente os de maior vulnerabilidade.



Avaliação: Correções, feedback e compartilhamento

Avaliar consiste em comparar, o real e o esperado, o planejado e o concretizado,

é  um  trabalho  com  sentido  investigativo/diagnóstico,  a  partir  do  qual  o  professor

vislumbra novas oportunidades para o estudante continuar a aprendizagem, deve fazer

parte do processo de entendimento do estudante e tornar o estudo mais significativo. 

Para que seja possível realizar uma boa avaliação, considerando o ensino não

presencial, faz-se necessário que o roteiro de estudo apresente de forma clara quais são

as  expectativas  de aprendizagem em cada  aula  proposta.  Desta  forma,  o  aluno será

capaz de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, bem como direcionará os

seus esforços e a sua autoavaliação.

Para uma avaliação fidedigna ao ensino e aprendizagem, a diversificação dos

métodos  avaliativos,  torna-se  essencial.  Em  geral,  tem-se  as  avaliações  somativas,

focadas nos resultados finais da aprendizagem e a formativa, focada no resultado obtido

durante todo o processo de aprendizagem.

O feedback é fundamental para que o estudante se sinta apoiado. Ocorrendo de

forma individual (se os estudantes não compreenderam o que foi apresentado – feito por

ferramentas  digitais  ou como um recado no próprio Roteiro)  ou para  toda a  turma,

compartilhando o aprendizado.

Todos os Roteiros devem ser avaliados, não na  perspectiva da obrigatoriedade

de atribuir nota, mas para “garantir” o aprendizado,  compartilhado e  socializado que

auxiliarão no alinhamento entre os componentes curriculares, habilidades e objetos de

conhecimento.

👉 Dica:  Incentive  os  estudantes  a  criarem  sua  própria  cultura  de  feedback,  sua

autoavaliação. 

Professor, a autoavaliação é uma habilidade extremamente valiosa para reconhecer a

relação direta entre o desenvolvimento da aprendizagem do estudante e a sua prática. 



Perguntas norteadoras como podem ajudá-lo! 

 A proposta do Roteiro de Estudo teve clareza e coerência?

 As habilidades propostas podem ser atingidas?

 Quais estratégias posso utilizar para estimular o prazer pelo estudo, sobretudo

em um período de isolamento social?

Atividades Complementares

São  referentes  a  habilidades,  conhecimentos,  competências  e  atitudes  que

complementam  o  objeto  de  conhecimento.  Não  são  obrigatórias,  o  professor  pode

indicar atividades com o objetivo de consolidar, reforçar e ampliar o seu repertório dos

estudantes, portanto não devem ser listadas para serem avaliadas.

A proposta para a indicação desse material de apoio  ao estudante não é oferecer

todos  os  caminhos  ou  dar  respostas,  mas  demonstrar  novas  possibilidades.  Vídeos,

áudios,  imagens,  textos  complementares,  apostilas,  artigos  ou aplicativos  podem ser

utilizados de maneira a instigar a curiosidade e a reflexão sobre o tema abordado.

Tipos de atividades complementares:

 C – CONSOLIDAÇÃO: Atividades dirigidas a acentuar a importância de temas

ou conceitos tratados em aula.

 R  –  REFORÇO:  Atividades  que  motivem,  estimulem  e  ajudem  a  melhor

compreensão e aceitação do conteúdo ou itens dele.

 A – AMPLIAÇÃO: Atividades que, por sua amplitude ou características, não

podem fazer parte diretamente da docência em sala de aula, mas que por sua

importância e atualidade devem ser conhecidas pelos estudantes.
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 Aqui  encerramos!!!

Esperamos que as orientações tenham aprofundado e  apropriado sobre Roteiro

de Estudo para dar suporte à prática educativa.

Considere, sempre, que leitura e estudos devem ser realizados para assegurar o
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ROTEIRO DE ESTUDOS

COMPONENTES CURRICULARES:
Biologia / PEB / Matemática / PEM /  História / Filosofia / Sociologia / Português / Arte / Redação / Estudo Orientado / AVS

PROFESSOR:  XXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXXX

ESTUDANTE:

CRONOGRAMA 2ª Semana TURMA: xx

Início das atividades: xx/07/2020 Entrega das atividades: xx/07/2020

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES: 33 aulas

HABILIDADE (ENEM)
Biologia:  Reconhecer  as  idéias  de  Mendel  sobre  hereditariedade,  para  resolver  problemas  envolvendo  a  transmissão  de  características
hereditárias em diferentes organismos;  PEB  Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação como
texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Matemática:Resolver  situação-problema  que  envolva  conhecimentos  de  estatística  e  probabilidade.    PEM:  Utilizar  conhecimentos  de
estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação.
História: Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.
Filosofia: Compreender o conceito de cidadania e a construção histórica dos direitos civis, políticos, sociais e culturais como um processo em
constante expansão.
Sociologia: Distinguir e circunscrever a esfera da moral como o lugar das ações e escolhas humanas, das normas e dos valores.
Português / Arte / Redação: Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de
diferentes gêneros e tipos;  Analisar a  função da linguagem predominante nos textos em situações específicas  de interlocução;  Estabelecer
relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.
EO: Exercitar a curiosidade intelectual, como também o pensamento científico, a curiosidade e criatividade.

OBJETO DE CONHECIMENTO

 - 1ª Lei de Mendel
-  Probabilidade
- Processos históricos e seus contextos
-  História e Memória
- Renascimento

- Cultura e Identidade
- Moral e Ética
- Tipos Textuais
- Mapas Mentais

ATIVIDADES

Caro(a) estudante,

Lembre-se que estamos estudando à distância, seguindo as orientações nacionais e estaduais para evitarmos a expansão, ainda maior, do
Coronavírus, e para preservarmos a nossa saúde e da nossa família. Para aproveitar esse tempo, organize um horário para estudar os conceitos e
resolver as atividades. Busque anotar sempre o que compreendeu de cada assunto estudado. Se achar que entendeu muito pouco, faça uma nova
leitura, busque em diferentes fontes.  Registre suas respostas  e  compartilhe com seu professor.

Contamos com sua dedicação e esforço para que juntos possamos vencer esse período, mantendo a continuidade nos estudos e aprendendo
sempre.

Atividades propostas para nossa 3ª Semana de Aulas Não Presenciais:

 Realizar as leituras dos textos do Tópico “Fique por dentro dos Conceitos”:

Texto 1ª Lel de  Mendel / Heredrograma / Vida e Obra de Gregor Johann Mendel
Texto Probablidade / Fatos Históricos sobre a Teoria da Probabilidade / Probabilidade x Genética
Texto História e Memória
Texto  Contexto Histórico e Características do Renascimento
Texto  Cultura de Massa, Novas Tecnologias e Identidade
Texto  Moral e Ética
Texto  Tipos Textuais
Texto  Mapas Mentais

*Atenção: O seu Livro Didático é seu melhor amigo no Isolamento!!! Pegue-o, abra-o e passa um tempo bem produtivo com ele!!



- Responder as atividades Mão na Massa:

Atividade 1 – Questão 01 a 10 (Biologia /PEB, Matemática / PAM) - Objetivas e Subjetiva 
Atividade 2 – Questões 01 a 06 (História, Filosofia e Soliciologia) - Objetivas e Subjetiva 
Atividade 3 –  Questões 01 a 05 (Português) - Objetivas e Subjetiva 
Atuvidade 4 – Produção (EO) - Produção
Atividade 5 – Produção (Redação) - Produção

ATENÇÂO: Ao final da Lista de Atividades você encontrará um Cartão de Respostas, que deve ser devolvida aos professores para correção e
feedback.

- Dia 15/07 às 9h, teremos aula síncrona de Biologia e Matemática, pelo Meet, https://meet.google.com/mrb 
- Dia 16/07 às 14h, teremos aula síncrona de Ciências Humanas, pelo Meet,  https://meet.google.com/mrb 

- Atenção para o Horário do Plantão de Dúvidas das Áreas de Conhecimento:
Linguagens – Terça, das 8h às 11h                          Ciências da Natureza – Quarta, das 8h às 11h
Ciências Humanas – Quarta, 14h às 17h                Matemática – Quinta, das 8h às 11h

AVALIAÇÃO 
Avaliação  formativa  aplicando  as  técnicas  de  checagem conceitual  e  minitestes,   criação  de  mapa  mental  e  produção  textual,  com foco
interdimensional  e  acompanhamento  individualizado.  Observando autonomia,  responsabilidade,  capacidade  de  gestão,  autoconhecimento e
autoavaliação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem e devolutivas das atividades.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades de Consolidação e Reforço serão digiridas para a acentuar a importância de temas e estimular a melhor compreensão por meio da
leitura dos textos elencados abaixo, encontrados no Tópico Leituras Complementares.
- Primeira Lei De Mendel
- Diferença entre Gêneros e Tipos Textuais
- O que é Consumismo?
- Bioética
-  Contexto Histórico

https://meet.google.com/mrb
https://meet.google.com/mrb
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A primeira lei de Mendel, também chamada de Princípio da Segregação dos Caracteres ou Lei da Segregação,
diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Para chegar a
essa conclusão, Mendel realizou uma série de experimentos com ervilhas e conseguiu aplicar a matemática em seus
estudos. A seguir você entenderá melhor essa lei e como Mendel chegou a essas conclusões.
O experimento de Mendel: 

Mendel  iniciou seus  experimentos  em torno  de  1857,  quando começou a  trabalhar  com o cruzamento  de
ervilhas. As ervilhas foram uma escolha importante para o sucesso do experimento,  uma vez que apresentam várias
características que podem ser estudadas, apresentam curto tempo de geração, geram grande número de descendentes,
além do fácil cultivo.

Para realizar seu experimento, Mendel analisou características que apresentavam duas formas distintas, como
sementes verdes e amarelas, e flores brancas e púrpuras. No total, foram estudadas sete características: forma da semente
(lisa ou ondulada), cor da semente (amarela ou verde), cor da flor (púrpura ou branca), forma da vagem (inflada ou
constrita), cor da vagem (verde ou amarela), posição da flor (axial ou terminal) e comprimento do caule (alto ou anão).
Nesses experimentos, ele utilizou plantas chamadas de puras,  ou seja, plantas que,  após sucessivas gerações,  davam
origem a plantas com a mesma característica.

Mendel realizava a polinização cruzada das plantas puras, transferindo o pólen de uma planta para outra. Esse
cruzamento entre plantas puras é chamado de hibridização. Os progenitores puros recebem a denominação de geração
parietal ou geração P. Após cruzar a geração parietal, os descendentes dessa geração foram obtidos, os quais receberam o
nome de primeira geração filial ou geração F1. O cruzamento entre indivíduos F1 levou à produção da segunda geração
filial ou geração F2. 
Conclusões de Mendel:

Existem  fatores  responsáveis  por  uma  determinada  característica. No  caso  do  experimento  citado,
podemos concluir  que existem fatores  que determinam a cor  branca e  a  cor  púrpura.  Esses  fatores  são o que hoje
conhecemos como genes e as versões desses fatores são o que chamamos de alelo. Cada indivíduo possui dois fatores
que  determinam uma característica,  sendo um fator  herdado do pai  e  outro  da  mãe. Isso  significa  que  cada
organismo herda dois alelos, um proveniente da mãe e outro proveniente do pai. No caso da geração F1, os descendentes
apresentavam fatores para a flor branca e para a flor púrpura.  Existem fatores dominantes e fatores recessivos.  Os
alelos dominantes são capazes de esconder ou mascarar o alelo recessivo. No caso das flores púrpuras da geração F1, o
alelo para a cor púrpura era dominante e expressou-se, enquanto o alelo para a cor branca não era. Os alelos recessivos só
se expressam quando estão aos pares.   Cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada
gameta.  Isso significa que os alelos separam-se durante a formação dos gametas e apenas um alelo estará presente no
gameta. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/primeira-lei-mendel.htm).

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/primeira-lei-mendel.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/genes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-gameta.htm


Heredograma: São representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Em
outras palavras, são usados diagramas para representar as relações de parentesco onde cada indivíduo é representado por
um símbolo. Por meio dos heredogramas fica mais fácil identificar os tipos de herança genética e as probabilidades de
uma pessoa apresentar uma característica ou doença hereditária.
Construindo um heredograma: 
No caso da espécie humana, em que não se pode realizar experiências com cruzamentos dirigidos, a determinação do
padrão de herança das características depende de um levantamento do histórico das famílias em que certas características
aparecem. Isso permite ao geneticista saber se uma dada característica é ou não hereditária e de que modo ela é herdada.
Esse levantamento é feito na forma de uma representação gráfica denominada heredograma (do latim heredium, herança),
também conhecida como genealogia ou árvore genealógica.

Construir  um  heredograma  consiste  em  representar,  usando  símbolos,  as  relações  de  parentesco  entre  os
indivíduos de uma família. Cada indivíduo é representado por um símbolo que indica as suas características particulares e
sua relação de parentesco com os demais.

Indivíduos do sexo masculino são representados por um quadrado, e os do sexo feminino, por um círculo. O
casamento, no sentido biológico de procriação, é indicado por um traço horizontal que une os dois membros do casal. Os
filhos de um casamento são representados por traços verticais unidos ao traço horizontal do casal.
A montagem de um heredograma obedece a algumas regras:
1ª) Em cada casal, o homem deve ser colocado à esquerda, e a mulher à direita, sempre que for possível.
2ª) Os filhos devem ser colocados em ordem de nascimento, da esquerda para a direita.
3ª) Cada geração que se sucede é indicada por algarismos romanos (I, II, III, etc.). Dentro  de  cada  geração,  os
indivíduos são indicados por algarismos arábicos, da esquerda para a direita. Outra possibilidade é se indicar todos os
indivíduos de um heredograma por algarismos arábicos, começando-se pelo primeiro da esquerda, da primeira geração.
Interpretação dos Heredogramas:

A análise dos heredogramas pode permitir se determinar o padrão de herança de uma certa característica (se é
autossômica, se é dominante ou recessiva, etc.). Permite, ainda, descobrir o genótipo das pessoas envolvidas, se não de
todas, pelo menos de parte delas. Quando um dos membros de uma genealogia manifesta um fenótipo dominante, e não
conseguimos determinar se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, habitualmente o seu genótipo é indicado como
A_, B_ou C_, por exemplo.

A primeira  informação que se  procura obter,  na análise  de um heredograma, é  se o caráter  em questão é
condicionado  por  um gene  dominante  ou  recessivo.  Para  isso,  devemos  procurar,  no  heredograma,  casais  que  são
fenotipicamente iguais e tiveram um ou mais filhos diferentes deles. Se a característica permaneceu oculta no casal, e se
manifestou no filho, só pode ser determinada por um gene recessivo. Pais fenotipicamente iguais, com um filho diferente
deles, indicam que o caráter presente no filho é recessivo!

Uma vez que se descobriu qual é o gene dominante e qual é o recessivo, vamos agora localizar os homozigotos
recessivos, porque todos eles manifestam o caráter recessivo. Depois disso, podemos começar a descobrir os genótipos
das outras pessoas. Devemos nos lembrar de duas coisas:
1ª) Em um par de genes alelos, um veio do pai e o outro veio da mãe. Se um indivíduo é homozigoto recessivo, ele deve
ter recebido um gene recessivo de cada ancestral.
2ª) Se um indivíduo é homozigoto recessivo, ele envia o gene recessivo para todos os seus filhos. Dessa forma, como em
um “quebra-cabeças”, os outros genótipos vão sendo descobertos. Todos os genótipos devem ser indicados, mesmo que
na sua forma parcial (A_, por exemplo).

Em uma  árvore  desse  tipo,  as  mulheres  são  representadas  por  círculos  e  os  homens  por  quadrados.  Os
casamentos são indicados por linhas horizontais ligando um círculo a um quadrado. Os algarismos romanos I, II, III à
esquerda da genealogia representam as gerações. Estão representadas três gerações. Na primeira há uma mulher e um
homem casados, na segunda, quatro pessoas, sendo três do sexo feminino e uma do masculino. Os indivíduos presos a
uma linha horizontal por traços verticais constituem uma irmandade.  Na segunda geração observa-se o casamento de
uma mulher com um homem de uma irmandade de três pessoas.

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/leismendel5.php

Johann Mendel  é o  nome de batismo do monge Gregor  Mendel,  nascido na cidade de Heinzerdorf,  atual
república Tcheca, em junho de 1822, meses antes de o Brasil passar de mera colônia portuguesa para o nível de império.

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/leismendel5.php


Mendel, diferente do que muitos pensam, não foi o primeiro a estudar as questões de herança em relação à
formação  de  híbridos,  entretanto,  seu  modelo  de  pesquisa  apresentou,  pela  escolha  correta  da  planta,  pela  própria
organização e criteriosa seleção feita por Mendel, os objetivos finais por ele esperado.

Nascido de pais trabalhadores do campo, Mendel iniciou sua vida religiosa aos 21 anos, quando ingressou no
Convento da Ordem dos Agostinianos em Brno,  o que permitiu a ele,  além de continuar seus estudos,  desenvolver
posteriormente suas teorias. Foi neste momento de sua vida que o jovem Johann Mendel passou a ser chamado de Gregor
Mendel.

Após  sua  ordenação  em  1847,  Mendel  passou  a  assumir  atribuições  pastorais,  entretanto,  tinha  maiores
afinidades para o ensino e tentou, sem êxito, o reconhecimento do estado para poder lecionar. Em razão desse desejo, em
1851, Mendel se mudou para Viena a fim de estudar na Universidade local, para se qualificar nas áreas de matemática e
biologia,  retornando posteriormente a Brno,  em 1854,  para  retomar suas funções e novamente buscar aprovação no
exame de qualificação.

Infelizmente para Mendel, novamente seu intento não obteve êxito. Segundo alguns historiadores, a reprovação
se deu em virtude da divergência entre as ideias de Mendel e as de um examinador com relação à reprodução sexuada em
plantas. Precisa dizer quem estava certo? Mendel, é claro! Suas ideias eram tão avançadas para época que não eram
compreendidas. 

Entretanto, essa aparente derrota proporcionou a ele tempo para promover suas ideias. Baseado nos estudos e
métodos de pesquisa aprendidos na Universidade, Mendel realizou pesquisas com um nível estatístico elevado e com um
nível de exatidão que só poderia ser atestado com o advento de tecnologias modernas.

O trabalho de Mendel obteve sucesso graças a vários fatores, entre eles podemos destacar: - O uso de plantas
com características que favoreciam a realização de cruzamentos e a produção de indivíduos “puros”, além de poderem ser
plantadas em pouco espaço com a produção de indivíduos com muitas variedades de características. A planta escolhida
por Mendel foi uma espécie de ervilha do gênero Pisum. - O método de estudo e obtenção de espécies puras através da
seleção e promoção de retrocruzamentos permitiu que Mendel observasse determinadas frequências que ocorriam e que
por ele foram brilhantemente observadas e “traduzidas”.

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/gregor-mendel.htm

A teoria da probabilidade é o ramo da Matemática que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios e através
dela é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Quando calculamos a probabilidade, estamos
associando um grau de confiança na ocorrência dos resultados possíveis de experimentos, cujos resultados não podem ser
determinados antecipadamente. Desta forma, o cálculo da probabilidade associa a ocorrência de um resultado a um valor
que varia de 0 a 1 e, quanto mais próximo de 1 estiver o resultado, maior é a certeza da sua ocorrência.

Por exemplo, podemos calcular a probabilidade de uma pessoa comprar um bilhete da loteria premiado
ou conhecer as chances de um casal ter 5 filhos todos meninos.
Experimento Aleatório: Um experimento aleatório é aquele que não é possível prever qual resultado será encontrado
antes de realizá-lo. Os  acontecimentos  deste  tipo  quando  repetidos  nas  mesmas  condições,  podem  dar  resultados
diferentes e essa inconstância é atribuída ao acaso. Um exemplo de experimento aleatório é jogar um dado não viciado
(dado que apresenta uma distribuição homogênea de massa) para o alto. Ao cair, não é possível prever com total certeza
qual das 6 faces estará voltada para cima. Em um fenômeno aleatório, as possibilidades de ocorrência de um evento são
igualmente prováveis. Sendo assim, podemos encontrar a probabilidade de ocorrer um determinado resultado através da
divisão entre o número de eventos favoráveis e o número total de resultados possíveis:Sendo:  p(A): probabilidade da
ocorrência de um evento A n(A): número de casos que nos interessam (evento A) n(Ω)): número total de casos possíveis

https://www.todamateria.com.br/probabilidade/

O interesse  do  homem em estudar  os  fenômenos  que  envolviam determinadas  possibilidades  fez  surgir  a
Probabilidade. Alguns indícios alegam que o surgimento da teoria das probabilidades teve início com os jogos de azar

https://www.todamateria.com.br/probabilidade/
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/gregor-mendel.htm


disseminados na Idade Média.  Esse tipo de jogo é comumente praticado através de apostas,  na ocasião também era
utilizado no intuito de antecipar o futuro.

O desenvolvimento das teorias da probabilidade e os avanços dos cálculos probabilísticos devem ser atribuídos
a  vários  matemáticos.  Atribui-se  aos  algebristas  italianos  Pacioli,  Cardano  e  Tartaglia  (séc.  XVI)  as  primeiras
considerações  matemáticas  acerca  dos  jogos  e  das  apostas.  Através  de  estudos  aprofundados,  outros  matemáticos
contribuíram para a sintetização de uma ferramenta muito utilizada cotidianamente. Dentre os mais importantes, podemos
citar:  Blaise Pascal (1623 – 1662),  Pierre de Fermat (1601 – 1655),  Jacob Bernoulli  (1654 – 1705),  Pierre Simon
Laplace (1749 – 1827), Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855), Lenis Poisson (1781 – 1840).

Os alicerces da teoria do cálculo das probabilidades e da análise combinatória foram estabelecidos por Pascal e
Fermat,  as  situações  relacionando  apostas  no  jogo  de  dados  levantaram  diversas  hipóteses  envolvendo  possíveis
resultados, marcando o início da teoria das probabilidades como ciências.

As contribuições de Bernoulli enfatizaram os grandes números, abordando as combinações, permutações e a
classificação binomial. Laplace formulou a regra de sucessão e Gauss estabelecia o método dos mínimos quadrados e a
lei das distribuições das probabilidades.

Atualmente,  os  estudos relacionados às  probabilidades são utilizados em diversas  situações,  pois  possuem
axiomas, teoremas e definições bem contundentes. Sua principal aplicação diz respeito ao estudo da equidade dos jogos e
dos respectivos prêmios, sendo sua principal aplicação destinada à Estatística Indutiva, na acepção de amostra, extensão
dos resultados à população e na previsão de acontecimentos futuros.

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/historia-probabilidade.htm

A probabilidade está presente em diversas situações que envolvem resultados possíveis (espaço amostral) e
resultados  favoráveis  (eventos).  Os  jogos  de  azar,  como  o  dado,  as  cartas  e  as  loterias,  necessitam  dos  cálculos
probabilísticos na determinação das chances de um jogador ganhar ou perder. A Genética é outra área que utiliza as
teorias da probabilidade, pois os acontecimentos nesse ramo da Biologia envolvem eventos aleatórios, como o encontro
dos  gametas  masculinos  e  femininos  com  determinados  genes  na  fecundação.  Vamos  supor  que  um  indivíduo
heterozigoto para determinada característica (Aa) forma dois tipos de espermatozoides, A e a. Caso uma mulher também
seja heterozigota, formará óvulos A e ª

A  fecundação  ocorrerá  ao  acaso,  pois  não  sabemos  qual  espermatozoide,  A  ou  a  será  responsável  pela
concepção ou qual célula feminina será fecundada A ou ª

Observe o esquema:
Veja o quadro de possibilidades:

Exemplo: Um homem e uma mulher possuem pigmentação normal. O homem é filho de
um pai normal e uma mãe albina. A mulher é filha de uma mãe normal e um pai albino.
Determine a probabilidade deles terem um filho albino do sexo masculino.Homem = Aa

Mulher = Aa

Probabilidade de criança albina = ¼
Probabilidade de criança sexo masculino = 1/4 + 1/4 = 2/4 = ½
Os eventos criança albina e criança sexo masculino são independentes, dessa forma temos que para a criança ser albina e
possuir o sexo masculino a probabilidade é a seguinte: 1/2 * 1/4 = 1/8 ou 12,5%.

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/probabilidade-genetica.htm#:~:text=Os%20eventos%20crian%C3%A7a%20albina%20e,8%20ou%2012%2C5%25  .  

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/probabilidade-genetica.htm#:~:text=Os%20eventos%20crian%C3%A7a%20albina%20e,8%20ou%2012%2C5%25
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/historia-probabilidade.htm


Memória é a capacidade humana de reter fatos e experiências do passado e retransmití-los às novas gerações
através de diferentes suportes empíricos (voz, música, imagem, textos, etc.).
Existe  uma memória  individual que  é  aquela  guardada  por  um indivíduo  e  se  refere  as  suas  próprias  vivências  e
experiências,  mas que contém também aspectos  da memória do grupo social  onde ele se  formou,  isto é,  onde esse
indivíduo foi socializado.

Há também aquilo que denominamos de memória coletiva que é aquela formada pelos fatos e aspectos julgados
relevantes e que são guardados como memória oficial da sociedade mais ampla. Ela geralmente se expressa naquilo que
chamamos de lugares da memória que são os monumentos,  hinos oficiais,  quadros e obras literárias e artísticas que
expressam a versão consolidada de um passado coletivo de uma dada sociedade.

Como  contrapartida,  ou  outro  lado  da  moeda,  existem  as memórias  subterrâneas  ou  marginais que
correspondem a versões sobre o passado dos grupos dominados de uma dada sociedade. Estas memórias geralmente não
estão monumentalizadas e nem gravadas em suportes concretos como textos, obras de arte e só se expressam quando
conflitos sociais as evocam ou quando os pesquisadores que se utilizam do método biográfico ou da história oral criam as
condições para que elas emerjam e possam então ser registradas, analisadas e passem então a fazer parte da memória
coletiva de uma dada sociedade. Elas geralmente se encontram muito bem guardadas no âmago de famílias ou grupos
sociais dominados nos quais são cuidadosamente passados de geração a geração.

Na sociedade ocidental atual, o rítmo acelerado do trabalho urbano somado a facilidade e rapidez dos meios de
comunicação (criadas  pelos  constantes  avanços  tecnológicos)  colocam  o  homem  comum  frente  a  uma  quantidade
avassaladora  de  informações.  Tais  fatos  criam  para  o  homem  contemporâneo  quase  a  obrigação  de  consumir  a
informação de forma acrítica, sem maior cuidado seletivo, perdendo-se portanto uma das mais importantes funções da
memória humana – a capacidade seletiva – que é o PODER de escolher aquilo que deve ser preservado, como lembrança
importante  e  aqueles  fatos  e  vivências  que  podem e  devem ser  descartados.  A  perda  do  exercício  desse  poder  de
seleção nas  sociedades  atuais  constitui  o  fator  fundamental  para  a  formação  do que  os  profissionais  da informação
chamam de sociedades do esquecimento.

É verdade, nós não nos lembramos de tudo o que aconteceu ou que nos foi ensinado ao longo de nossa vida.
Descartamos a maioria das experiências vivenciadas e só retemos aquelas que possuem significado, isto é, são funcionais
para nossa existência futura. Yuri Lotman, um semiólogo falecido na segunda metade dos anos 90 que viveu atrás da
Cortina de Ferro (tendo porisso suas obras pouco conhecidas entre nós), já dizia que cultura é memória, pois é a cultura
de uma sociedade que fornece os filtros através dos quais os indivíduos que nela vivem possam exercer o seu poder de
seleção realizando as escolhas que determinam aquilo que será descartado e aquilo que precisa ser guardado ou retido
pela memória porque, sendo operacional, poderá servir como experiência válida ou informação importante para decisões
futuras.

Nas sociedades da memória, que existiram no passado e ainda subsistem em locais isolados da África e da
América do Sul, por exemplo e nas quais o volume de informação é consideravelmente muito mais restrito, a memória é
organizada e retida pelo conjunto de seus membros, os quais se incumbem de transmiti-la às novas gerações cabendo aos
mais velhos, devido a sua maior experiência e vivência, o importante papel social de  guardiões da memória devido a sua
maior  experiência  e vivência.  Cabe a  eles a função de transmitir  às novas gerações de seu grupo social  os  fatos e
vivências que foram retidos como fundamentais para a sobrevivência do grupo.

Esse papel social dos idosos foi sendo gradativamente perdido ao longo da história das sociedades ocidentais,
mas muito mais intensamente, na contemporaneidade, quando cada vez mais se diversificam e se sofisticam os suportes
para o registro e suporte da memória (esxcrita,  imprensa,  fotografia,  vídeo,  discos,  CDs, DVDs, disquetes,  etc.).e o
enorme volume de informações fez surgir instituições especialmente voltadas ao trabalho de seleção, coleta, organização,
guarda  e  manutenção  adequada  e  divulgação  da  memória  de  grupos  sociais  ou  da  sociedade  em  geral,  nessas
novas sociedades do esquecimento.

Essas  instituições realizam,  portanto,  hoje,  de forma profissional,  uma tarefa  social  anteriormente exercida
pelos idosos. São elas os museus, arquivos, bibliotecas e centros de memória, que de alguma forma e segundo critérios
previamente estabelecidos realizam o trabalho de coletar, tratar, recuperar, organizar e colocar à disposição da sociedade
a memória de uma região específica ou de um grupo social retida em suportes materiais diversos.

Eixos definidos de pesquisa devem orientar esse trabalho para que ele possa ser bem realizado e sua fixação em
suportes tecnicamente escolhidos. Os eixos que orientam o trabalho variam de instituição para instituição e representam o
âmago do exercício de poder pois corresponderem aos objetivos do grupo que a criou e dirige.

Hoje, nessa virada de século que vivenciamos, acompanhando um movimento geral da sociedade ocidental, tem
se explicitado uma forte necessidade de lembrar. Quando a outra face da moeda dos processos de mundialização. Quando
se  vive  de  maneira  tão  acelerada  a  ponto  de  sermos  impedidos  até  de  "sentir  o  tempo  passar",  como  se  diz
popularmente projetos envolvendo a memória possibilitam aos participantes dos mesmos, habitar esse tempo e vivê-lo
plenamente, numa relação que pode ser criativa e transformadora. Nesses projetos os idosos certamente tem novamente
um papel social definido e importante . Assim podemos perceber que o trabalho com a memória (no qual os velhos tem
papel fundamental) não nos aprisiona no passado, mas nos conduz com muito maior segurança para o enfrentamento dos
problemas atuais. Ao permitir a reconstrução de aspectos desse passado recente, o trabalho com a memória também
possibilita  uma  transformação  da  consciência  das  pessoas  nele  envolvidas  direta  ou  indiretamente  no  que



concerne à própria documentação histórica, (ampliando essa noção que abarca agora os mais diversos suportes: textos,
objetos, imagens fotográficas, músicas, lugares, sabores, cheiros) compreendendo seu valor na vida local, maneiras de
recuperá-la e conservá-la. Esse mergulhar conjunto e compartilhado no passado nos faz emergir mais conscientes quanto
aos problemas contemporâneos da vida da comunidade estudada e geralmente nos conduz naturalmente a ações conjuntas
e politicamente conscientes visando sua superação.

Mas os estudos sobre a memória, trazem também uma outra exigência. À semelhança da área da Gerontologia,
eles exigem uma abordagem multidisciplinar. Para entendê-la o seu funcionamento é preciso valer-se de subsídios de
várias  disciplinas  realizando  uma  integração  de  conceitos  elaborados  em  diferentes  áreas  do  conhecimento.   

Assim,  como  vimos,  a  memória  pode  ser,  ao  mesmo  tempo, subjetiva ou  individual  (porque  se  refere  a
experiências únicas vivenciadas ao nível do indivíduo) mas também social porque é coletiva (pois se baseia na cultura de
um  agrupamento  social  e  em códigos  que  são  aprendidos  nos processos  de  socialização que  se  dão  no  âmago  da
sociedade. Só a Sociologia nos permite desvendar esses aspectos da memória. 

Sabemos também que ela nunca se apresenta de maneira ordenada ou cronológica, pois funciona através de
associações livres entre as vivências e fatos do passado.  O processo de registro dos fatos vivenciados e selecionados
como  importantes  ainda  é  pouco  conhecido,  sendo  objeto  de  sérias  investigações.  Sabemos  que  ele  se  baseia
nas sinapses (ligações eletro-químicas) que conectam o vivido experienciado pelos sentidos com a área cerebral onde se
dará o registro.  Vimos também que antes que o registro se processe um importantissimo filtro seletivo atuará separando o
que deve se retido daquilo que será descartado, filtro esse fornecido pelo cultura de uma dada sociedade.

São signos da cultura, desvendados pela semiótica que nos permitem uma primeira penetração em tal processo
que encerra certamente em forte sentido de poder .

Para entender como cultura é memória e memória pela cultura permite exercer um poder  que transcende tanto
da  política  como da filosofia.  As  instituição-memória,  realizam a  produção racional  e  organizada  de  uma  memória
perdida, ao invés de se constituírem como depositários de uma memória vivida, a qual só pode existir nos grupos sociais
que apresentam intensa vivência coletiva e forte identidade cultural.

Para compensar esse caráter racional e organizado que o trabalho com a memória das instituições-memória
precisa necessariamente apresentar, caráter esse que as impediria de captar a riqueza cultural dos fatos sociais,  pois
trabalha-se  com  objetos  que  os  representam,  torna-se  indispensável  não  nos  voltarmos  para  simples  vestígios  ou
documentos  isolados,  mas  elaborarmos  conjuntos  documentais  que  nos  permitam  captar  a  intencionalidade  e  o
simbolismo do corpo social ao registrar seu passado. Só dessa forma se pode contribuir para a construção da identidade
de um corpo social, pois é fornecendo a ele conjuntos documentais racional e tecnicamente tratados e realizando uma boa
divulgação desse material que tais instituições poderão bem realizar seu papel de guardiãs da memória.

Hoje, pela utilização do método biográfico na construção destes ricos conjuntos documentais são muitas as
versões captadas, a partir de diferentes atores sociais, o que nos permite relativizar posições, compreender o contexto
político cultural do período e nuançar com vários tons de cinza um passado que não pode ser reconstruído somente em
tons de branco e de negro.

http://www.lite.fe.unicamp.br/revista/vonsimson.htm  https://www.novaconcursos.com.br/downloadable/download/sample/sample_id/992/

O Renascimento surgiu na Itália durante o século XIV e se caracterizava por ser um movimento de renovação
que atingiu as artes, a cultura e a ciência. Esse pensamento inovador foi impulsionado para outras regiões da Europa e
promoveu mudanças na filosofia, economia e política de outros países. 

Também  denominado  de renascença ou renascentismo,  as  transformações  que  aconteceram  no  período
impactaram profundamente a mentalidade da História Medieval e marcaram a transição da Idade Média para a História
Moderna. O antropocentrismo colocava o homem no centro do Universo e o teocentrismo característico da época anterior
era deixado de lado. 

Como estética, o renascimento criou princípios e métodos muito próximos aos estilos da arte clássica dos povos
greco-romanos. As regras matemáticas permitiram gerar novas técnicas de perspectivas e imprimir os aspectos reais dos
objetos em áreas planas. 

Apesar de ter abandonado a mentalidade da Idade Média, o renascimento não acabou definitivamente com
todos os elementos da época anterior. Várias noções e pensamentos da era medieval ainda conviveram durante muito
tempo com a Modernidade.

https://www.maisbolsas.com.br/enem/historia/acontecimentos-da-historia-moderna
https://www.maisbolsas.com.br/enem/historia/acontecimentos-da-historia-moderna
https://www.maisbolsas.com.br/enem/historia/a-historia-medieval-e-o-feudalismo
https://www.novaconcursos.com.br/downloadable/download/sample/sample_id/992/
http://www.lite.fe.unicamp.br/revista/vonsimson.html


O renascimento foi um período histórico e movimento cultural que surgiu na Europa, precisamente na Itália, no
século XIV e com auge no século XVI. O movimento representava a retomada da cultura clássica Greco-romana e a
tomada de consciência social, política e econômica que passaram acontecer no final da Idade Medieval. 

A queda de Constantinopla,  a chegada dos povos bizantinos na Itália e o desenvolvimento de uma cultura
clássica foram os elementos que contribuíram para o surgimento do renascimento. Aliado a isso, estava o passado cultural
rico de Roma que os italianos do período renascentista tentavam reviver. 

O nascimento das cidades e o desenvolvimento econômico contribuíram para que os nobres, artistas, artesões se
deslocassem para os  grandes centros  urbanos.  Uma nova classe  social  surgia.  Era a  burguesia,  grupo formado por
comerciantes, donos de empresas e pessoas de prestígio que detinham poder econômico e aos poucos conquistou poderes
políticos. 

A centralização das decisões nas mãos dos reis fez surgir a Monarquia Nacional que deu fim ao feudalismo e
início  a  maior  liberdade  econômica  e  comercial.  Além disso,  as  decisões  da  Igreja  Católica  foram contestadas,  o
teocentrismo perdeu espaço para o Antropocentrismo e uma Reforma Protestante foi iniciada. 

Foram esses contextos políticos, históricos, econômicos e culturais que deram início à nova mentalidade da
época. Essa nova forma de pensar foi a responsável por fazer surgir o Renascimento. 

Deus era o centro do Universo durante a Idade Média, mas com o Renascimento essa visão de mundo foi
modificada  e  o  Homem tornou-se  o  pondo  central.  Vários  dos  aspectos  humanos  ganharam destaque.  Os  estudos
científicos contribuíram para isso. O Homem Vitruviano de Leonardo Da Vinci, por exemplo, apresentava o homem ideal
a partir das proporções. 

Principais Características do Renascimento
- Antropocentrismo: acreditam que o homem é o centro de todo o universo e que é a suprema criação de Deus;
- Individualismo: o seu surgimento se originou da necessidade do homem conhecer a si mesmo, a prioridade eram os
prazeres e concepções individuais;
- Experimentalismo: o conhecimento precisa ser demonstrado por meio de experiências científicas;
- Racionalismo: a razão era considerada o único caminho para alcançar o verdadeiro conhecimento e tudo poderia ser
explicado pela razão e ciência.

O Renascimento originou grandes autores literários, como: Dante Alighieri, com o poema “Divina Comédia”;
Maquiavel com a obra “O príncipe”;  Shakespeare com “Romeu e Julieta”;  Miguel de Cervantes com “Dom Quixote”;
Luís de Camões com o poema “Os Lusíadas”.Os artistas plásticos mais conhecidos no Renascimento foram: Leonardo da
Vinci; Rafael Sanzio; Michelangelo.

https://www.maisbolsas.com.br/enem/artes/historia-e-caracteristicas-do-renascimento
https://beduka.com/blog/exercicios/historia-exercicios/exercicios-sobre-renascimento/

A expressão  ‘cultura  de  massa’,  posteriormente  trocada  por  ‘indústria  cultural’,  é  aquela  criada  com um
objetivo específico, atingir a massa popular, maioria no interior de uma população, transpondo, assim, toda e qualquer
diferença  de  natureza  social,  étnica,  etária,  sexual,  etc.  Todo esse  conteúdo é  difundido  por  meio  dos  veículos  de
comunicação de massa.

Os filósofos alemães da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer, foram os responsáveis pela
criação do termo ‘Indústria Cultural’. Estes pensadores presumiram a forma negativa como a recém-criada mídia seria
utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos eram de etnia judia, portanto sofreram perseguição dos nazistas e,
para fugir deste contexto, partiram para os EUA.

Antes  do  surgimento  da  cultura  de  massa,  havia  diversas  configurações  culturais  —  a  popular,  em  
contraposição à erudita; a nacional, que “atava”, “imaginava”, “tecia” e "traçava” a identidade de uma população; a

cultura no sentido geral, definida como um agrupamento histórico de valores estéticos e morais; e outras tantas culturas
que produziam diversificadas identidades populares.

Mas,  a  partir  da  segunda  revolução  industrial,  no  século  XIX  e  do  predomínio  das  regras  do  mercado
capitalista, as artes, a cultura e a mídia foram submetidas à ideologia da indústria cultural. Com o nascimento do século
XX e, com ele, dos novos meios de comunicação, estas modalidades culturais ficaram completamente submergidas sob o
domínio da cultura de massa. Veículos como o cinema, o rádio e a televisão, ganharam notório destaque e se dedicaram,
em grande parte, a homogeneizar os padrões da cultura. Não se pode falar em indústria cultural e sua consequência, a

https://beduka.com/blog/exercicios/historia-exercicios/exercicios-sobre-renascimento/
https://www.maisbolsas.com.br/enem/artes/historia-e-caracteristicas-do-renascimento
https://beduka.com/blog/materias/literatura/resumo-de-os-lusiadas/


cultura de massa, em um período anterior ao da revolução Industrial, do surgimento de uma economia de mercado, uma
economia baseada no consumo de bens; e da existência de uma sociedade de consumo, segunda parte do século XIX e
início do século XX. Assim, a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a cultura de massa surgem com
funções do fenômeno da industrialização. E estas, através das alterações que ocorrem no modo de produção e na forma de
trabalho humano, que determina um tipo particular de indústria (a cultural) e de cultura (a de massa). 

Como esta cultura é, na verdade, produto de uma atividade econômica estruturada em larga escala, de alcance
internacional, hoje global, ela está vinculada, inevitavelmente, ao poderoso capitalismo industrial e financeiro. A serviço
deste sistema, ela oprime incessantemente as demais culturas, valorizando tão somente os gostos culturais da massa. Os
produtos de criação da cultura dos homens foram subordinados ao consumo, assim como os produtos fabricados em série
nas grandes fábricas. A chegada da cultura de massa acaba submetendo as demais expressões “culturais” a um projeto
comum e homogêneo. De acordo com Oliveira e Costa (2005), o filósofo alemão Walter Benjamin afirmava que as artes
e a cultura perderam sua autenticidade, seu caráter único, irrepetível, ou a beleza duradoura, que ele chamou de aura, de
expressivas  passaram  a  reprodutivas  e  repetitivas.  De  criação  do  belo,  tornaram-se  eventos  de  consumo,  e,  por
conseguinte de experimento de novidade, tornaram-se consagração da moda. Ainda segundo estes autores, a indústria
cultural massifica a cultura e as artes para o consumo rápido no mercado da moda e na mídia. Massificar é banalizar as
artes e a produção de ideias. 

“A indústria cultural  vende cultura.  Para vendê-la,  deve seduzir e agradar o consumidor.  Para seduzí-lo e
agradá-lo,  não  pode  chocá-lo,  provocá-lo,  fazê-lo  pensar.  Fazê-lo  ter  informações  novas  que  perturbem,  mas  deve
devolver-lhe, com nova aparência, o que ele já sabe, já viu, já fez. E deste modo, temos os realities shows, os programas
que exploram a vida difícil de moradores da periferia dando-lhes a esperança de saltar da favela à zona nobre da cidade
rapidamente,  transformando  jovens  em  “princesas”,  os  comerciais  que  tentam  nos  vender  produtos  inúteis  e  sem
qualidade mas com ótima produção do marketing para nos convencer de que comprá-lo mudará nossas vidas, as revistas
de fofocas etc.  Para Oliveira e Costa (2005) a expressão máxima da indústria cultural são os meios de comunicação, de
massa,  ou  mídia  escrita  ou  eletrônica,  e  destacam o  poder  da  mídia  enquanto  manipulação,  formação  de  opinião,
infantilização e condicionamento das mentes e produção cultural do grotesco para despolitização. Segundo estes autores,
essas características da mídia se expressam de forma mais acentuada através da TV, rádio, jornais e revistas, que estão ao
alcance de uma parcela maior da população. 

A  dominação  estabelece-se  através  da  detenção  do  meio  de  comunicação  e  do  aperfeiçoamento  da  sua
tecnologia. Para além da orientação conceitual daquilo que se designa por massa, outras considerações conceituais podem
ser feitas: ou massa num sentido de opacidade; ou massa num sentido de solidez ou coesão. Num sentido crítico ou
utilitário do poder com os apelos desta indústria, personificados principalmente na esfera publicitária, principalmente
aquela que se devota sem pudor ao sensacionalismo, é quase impossível resistir aos sabores visuais da avalanche de
imagens e símbolos que inundam a mente humana o tempo todo. Este é o motor que move as engrenagens da indústria
cultural e aliena as mentalidades despreparadas.

(PET II- SEDUC/MG)

“A  Bioética  é  um  ramo  da  ética,  embora  reivindique  sua  autonomia,  enquanto  disciplina  que  trata  da
investigação e problematização específica das práticas médicas, das ciências biológicas e das relações da humanidade
com o meio ambiente. Dentro desta perspectiva a bioética aborda a questão da responsabilidade e autoridade do médico
frente ao direito e dever do paciente, bem como das intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como o
aborto induzido;  inseminação artificial  e esterilização;  escolha e  pré-determinação do sexo:  a eutanásia;  quebras  de
patentes; projetos de pesquisa sobre genética (células tronco, transgênicos, clonagem humana e de animais); biopirataria,
uso de animais e seres humanos como cobaias, etc... Não ignorando que a cada nova descoberta e inovação podemos ter
um novo problema para a bioética.

Se por um lado o conhecimento científico passou a ocupar um lugar preponderante no mundo moderno, desde
as tecnologias utilizadas dentro das casas, nas empresas e indústrias, por outro lado, cada vez mais se desenvolve a
preocupação latente como os resultados benéficos ou perigos da ciência. Questiona-se qual é o preço que a sociedade tem
que pagar por certos ‘avanços’ tecnológicos, e as implicações éticas e morais de seus resultados.” (SEED-Pr, 2006, p.
256).

“Contemporaneamente  o  tema ‘aborto’  tem gerado muita  polêmica,  e  popularmente têm-se  analisado  esta
questão  mais  do  ponto  de  vista  emocional  que  racional.  Ainda  não  existe  um  ponto  passivo,  nem  uma  verdade



estabelecida.  Porém,  juntos  podemos  refletir  sobre  o  assunto  levando  em consideração  múltiplos  aspectos  da  vida
humana,  sem permanecer  apenas  no  campo  biológico,  procurando  vislumbrar  também os  aspectos  físicos,  sociais,
psíquicos e espirituais.

Define-se como aborto a expulsão ou extração de toda ou qualquer parte da placenta, com ou sem um feto, vivo
ou morto, com menos de quinhentas gramas ou estimadamente menos vinte semanas completas. Conceitua-se como
aborto espontâneo quando este acontece por causas naturais, e provocado quando ocorre com a intervenção do homem.

Existe uma controvérsia a respeito do uso indiscriminado do aborto. Teme-se que com a legalização do aborto,
pessoas venham a manter relações sexuais e engravidar de maneira irresponsável já que supostamente poderiam retirar o
feto a qualquer momento.  Mesmo assim,  é imperioso que se mantenha uma objetiva e  honesta educação sexual.  A
indústria farmacêutica possui um grande aparato de prevenção à gravidez precoce, indesejada ou acidental, tais como
anticoncepcionais, preservativos (camisinha) masculino e feminino, DIU, tabelinha, pomadas espermicida, pílula do dia
seguinte, injeção de Hormônios, chip subcutâneo, etc... Seria muita hipocrisia negar o fato de que estamos descobrindo a
sexualidade cada vez mais cedo, neste sentido, se faz necessário além de esclarecimentos sobre as responsabilidades
inerentes  a  sexualidade,  como  doenças,  mudanças  físicas  e  psicológicas  tratar  abertamente  dos  métodos
anticoncepcionais, tanto em nossa escola como na família.

Você já  pensou quais  os  motivos que levam a condenação do aborto? Existe  uma especulação acerca do
momento em que a vida começa. Filosoficamente, a vida começa com a união de seres, com o amor entre os futuros pais,
com o relacionamento humano. Supõe-se que a animação do feto ocorra após 40 dias de fecundação para o nascituro
masculino e 80 dias para o feminino. Mas isto não altera a condenação do aborto por parte dos teólogos e religiosos. 
Também nos remete a pensar que não é o portar de uma alma ou espírito o fato decisório em tal condenação pois essa
discussão transcende o espaço puramente biológico.

Mas quando o feto se torna um ser vivo? E quanto a personalidade, quando o feto é uma pessoa? Sabendo que
os riscos de mortalidade e complicações aumentam em 6 vezes para a mãe entre a 8a e a 12a semana e 30 vezes quando
está na 20a semana, qual é o direito da mulher de escolher correr ou não tal risco? Dependendo da resposta que você der a
estas perguntas, será sua posição quanto ao aborto.” (SEED-Pr, 2006, p. 263-265).

(PET II - SEDUC/MG)

São conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida e facilmente identificada por suas
características predominantes. O termo tipologia textual  (outra nomenclatura possível) designa uma sequência definida
pela natureza linguística de sua composição, ou seja, está relacionado com questões estruturais da língua, determinadas
por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. Objetivamente, dizemos que o tipo textual é a  forma
como o texto apresenta-se.

Podem variar  entre  cinco  e  nove  tipos,  contudo,  os  mais  estudados  e  exigidos  nas  diferentes  provas  de
vestibular e concursos no Brasil são a narração, a dissertação, a descrição, a injunção e a exposição. Veja as principais
características de cada um deles:
→ Narração: Sua principal característica é contar uma história, real ou não, geralmente situada em um tempo e espaço,
com personagens,  foco narrativo,  clímax,  desfecho, entre outros elementos. Os gêneros que se apropriam da estrutura
narrativa são: contos, crônicas, fábulas, romance, biografias etc. Características: Apresenta um enredo; Narra a cerca de
personagens; Ocorre em um determinado tempo e espaço;
→ Dissertação:  Tipo de texto opinativo em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Sua
maior finalidade é conquistar a adesão do leitor aos argumentos apresentados. Os gêneros que se apropriam da estrutura
dissertativa são:  ensaio,  carta argumentativa,  dissertação,  editorial  etc. Características: Quando argumentativo, busca o
convencimento, através dos argumentos, exposição de fatos e dados; Quando expositivo, busca apresentar fatos e dados,
sem persuadir o leitor.
→ Descrição:  Têm por objetivo descrever objetiva ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Os gêneros que se
apropriam da estrutura descritiva são: laudo, relatório, ata, guia de viagem etc. Também podem ser encontrados em textos
literários por meio da descrição subjetiva.  Características:  Retrato verbal;  Entre as frases não existe ação e relação;
Predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas; Utilização da enumeração e comparação; Presença de verbos
de ligação; 
Os verbos são apresentados no presente ou no passado; Emprego de orações coordenadas justapostas.

https://www.portugues.com.br/redacao/descricao.html


→ Injunção:  São textos que apresentam a finalidade de instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo, no
infinitivo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva
são: manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos, leis etc.
→ Exposição:  O  texto  expositivo  tem  por  finalidade  apresentar  informações  sobre  um  objeto  ou  fato  específico,
enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura
expositiva são: reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário etc.

Em suma, essas são as composições textuais utilizadas, mas é importante ressaltar que nenhum texto é somente
descritivo, narrativo ou dissertativo. Os elementos textuais estão presentes em todos os textos, apenas um dele se sofre sai
aos demais.

Organização Textual Pelo Conteúdo e Objetivo
Da mesma forma, podemos organizar os textos através de outros elementos conforme vamos apresentar na

sequência. Confira:

Organizado Por Quem Fala Organizado Pelo Conteúdo Organizado Pelo Objetivo

Descrição: Observador
Narração: Narrador

Dissertação: Argumentador

Descrição: Seres, objetos, cenas e
processos

Narração: Ações e acontecimentos
Dissertação: Opiniões e argumentos

Descrição: Identificar, localizar, qualificar
Narração: Relatar

Dissertação: Discutir, informar e expor

Sem dúvida, com esses elementos de organização textual claros, fica mais fácil elaborar um tema com foco no 
perfil de redação desejado. A seguir veremos alguns exemplos.

Exemplos dos Tipos de Redação
Descrição
O rapaz era alto, magro e belo. Sua pele era morena e radiante e combinava bem com seus olhos negros e amendoados.
Possuía traços bem desenhados, braços fortes e robustos de quem dedica-se ao trabalho duro da lavoura.
Narração
Em uma tarde chuvosa do mês de outubro, Roberto e Cláudia caminhavam pelas ruas de sua cidadezinha natal. Em um
momento foram surpreendidos por um barulho estranho que vinha dos arbustos. Assuntados pensaram ser um ladrão, mas
na verdade era apenas um gato preso no arbusto.
Dissertação
Muito se debate sobre a atual situação econômica no Brasil, os argumentos abordam necessidades de mudanças e ações
proativas  para  melhorar  o  cenário atual.  Assim é importante  que se  realizem debates  acerca  do  tema para  discutir
amplamente alternativas eficazes para solucionar os problemas atuais.

Dicas Sobre Organização Textual Para o ENEM
A dica principal é praticar e praticar mais. Somente com a prática será desenvolvido uma redação de relevância

na hora do exame.
Desta forma, o primeiro passo você já deu, conheceu os tipos de redação e seus elementos de organização, agora é
colocar esse conhecimento em prática.
Portanto, siga essa estrutura básica:Introdução: exposição clara e objetiva de nossa tese;
Desenvolvimento: Elaboração da dissertação, com argumentos para defesa das ideias propostas;
Conclusão: concluir nosso argumento, propondo soluções para o problema abordado.

https://www.portugues.com.br/redacao/tipos-textuais.html
https://guiadoensino.com.br/lingua-portuguesa/composicao-textual/

É um diagrama que permite que você organize ideias de forma simples e lógica, representando-as visualmente,
facilitando o processo de memorização. Ele começa com um tema central,  que evolui através de linhas ou “ramos”
relacionando os subtópicos do tema. É conhecido como um método de memorização que ajuda a aumentar o aprendizado.
Foi criado com base no funcionamento do cérebro, que tem mais facilidade de organizar idéias de formas sistematizadas.
É  muito  efetivo  para:  Organizar  matérias para  revisar,  Fazer  planejamentos,  Traçar  objetivos,  Organizar  idéias  em
reuniões e em brainstorms, Atividades que necessitem de organização de idéias

Esse método foi criado pelo escritor inglês Tony Buzan,  que é uma das maiores autoridades no estudo do
cérebro, memória e aprendizagem.

https://guiadoensino.com.br/lingua-portuguesa/composicao-textual/
https://www.portugues.com.br/redacao/tipos-textuais.html


Então como fazer um mapa mental?
Existem duas formas: desenhando, ou através de ferramentas na internet. Indicamos que o mapa seja feito a

mão. O motivo é que temos mais facilidade para aprender quando fazemos algo à mão. Por isso, o mapa mental vai
funcionar melhor para o seu aprendizado se você fizer dessa forma.

Para desenhar o mapa mental, você irá precisar de papel e caneta. Procure usar canetas coloridas para separar as
informações em cores diferentes e ajudar na dinâmica do seu mapa.

Passos para desenhar um mapa mental:
1. Defina o tema central
2. Procure informações que envolvam o tema e leia bastante sobre os assuntos que você precisará colocar no mapa.
3. Utilize cores, setas e desenhos. Esses elementos no mapa vão ajudar você a associar os assuntos e lembrar deles 
posteriormente.
4. Use palavras-chave curtas para montar o fluxo do seu mapa, pois as grandes tiram o foco e podem confundir.
5. Deixe a folha em formato paisagem. Isso ajuda as ideias a fluírem melhor.
6. Comece desenhando no centro da folha, colocando o tema central e o envolvendo com algum elemento visual. 
Exemplo: um balão de idéia ou algum desenho que represente a palavra.
7. Conecte as linhas de forma decrescente, ligando os maiores junto com os subtópicos e o tema central, e os assuntos 
mais específicos, com linhas menores, ligando nos subtópicos. Ficou confuso? Veja um exemplo:
8.  Faça linhas com curvas. Desse modo, o cérebro terá mais facilidade de manter a atenção, já que linhas retas deixam a
mente entediada com mais facilidade.
9. Por fim consulte-o sempre para não esquecer a linha de raciocínio. O cérebro precisa de um tempo para memorizar
novas informações até que elas se tornem naturais.

https://geekiegames.geekie.com.br/blog/como-fazer-um-mapa-mental/

PRIMEIRA LEI DE MENDEL
A primeira lei de Mendel, também conhecida como Princípio da Segregação dos Caracteres, foi formulada por meio dos

resultados obtidos por Mendel em experimentos com ervilhas.
A primeira lei de Mendel, também chamada de Princípio da Segregação dos Caracteres ou Lei da Segregação, diz que cada

característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Para chegar a essa conclusão, Mendel
realizou uma série de experimentos com ervilhas e conseguiu aplicar a matemática em seus estudos. A seguir você entenderá melhor
essa lei e como Mendel chegou a essas conclusões.
O experimento de Mendel

Mendel iniciou seus experimentos em torno de 1857, quando começou a trabalhar com o cruzamento de ervilhas. As ervilhas
foram uma escolha importante para o sucesso do experimento, uma vez que apresentam várias características que podem ser estudadas,
apresentam curto tempo de geração, geram grande número de descendentes, além do fácil cultivo.

Para  realizar  seu  experimento,  Mendel  analisou  características  que  apresentavam duas  formas distintas,  como sementes
verdes e amarelas, e flores brancas e púrpuras. No total, foram estudadas sete características: forma da semente (lisa ou ondulada), cor da
semente (amarela ou verde), cor da flor (púrpura ou branca), forma da vagem (inflada ou constrita), cor da vagem (verde ou amarela),
posição da flor (axial ou terminal) e comprimento do caule (alto ou anão).

Nesses experimentos, ele utilizou plantas chamadas de puras, ou seja, plantas que, após sucessivas gerações, davam origem a
plantas com a mesma característica.
Mendel realizava a polinização cruzada das plantas puras, transferindo o pólen de uma planta para outra. Esse cruzamento entre plantas
puras é chamado de hibridização. Os progenitores puros recebem a denominação de  geração parietal  ou geração P.  Após cruzar  a
geração parietal, os descendentes dessa geração foram obtidos, os quais receberam o nome de primeira geração filial ou geração F1. O
cruzamento entre indivíduos F1 levou à produção da segunda geração filial ou geração F2.
Resultados dos experimentos de Mendel

Mendel obteve importantes resultados em seus experimentos com o cruzamento de ervilhas. Com base nos dados obtidos, ele
pôde  compreender  melhor  os princípios  da  hereditariedade.  Para  compreender  melhor  o  trabalho  de  Mendel,  vamos  considerar  o
cruzamento entre plantas que geram flores púrpuras e flores brancas.

Mendel realizou o cruzamento entre plantas puras que apresentavam flores púrpuras e plantas puras que apresentavam flores
de cor branca. O cruzamento gerou híbridos F1 100% com flores púrpuras. A cor das flores era exatamente como aquela apresentada
pelas plantas puras, o que levou à seguinte questão: o que aconteceu com o fator que determinava a cor branca das flores?

Mendel não interrompeu seus trabalhos na geração F1, o que foi essencial para a compreensão do processo. Após o resultado
de 100% das plantas com flores púrpuras, ele realizou a fecundação entre plantas F1 e teve uma grande surpresa:  as plantas que geravam
flores brancas reapareceram.
O resultado apresentado foi de, aproximadamente, três plantas com flores púrpuras para uma planta com flor branca, ou seja, 75% das
plantas geradas apresentavam flores púrpuras, enquanto 25% apresentavam plantas com flores brancas.

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-gameta.htm
https://geekiegames.geekie.com.br/blog/como-fazer-um-mapa-mental/


Conclusões de Mendel
Com os resultados obtidos, Mendel chegou a algumas importantes conclusões:
-  Existem fatores responsáveis  por uma determinada característica. No caso do experimento citado,  podemos concluir  que existem
fatores que determinam a cor branca e a cor púrpura. Esses fatores são o que hoje conhecemos como genes e as versões desses fatores
são o que chamamos de alelo.
- Cada indivíduo possui dois fatores que determinam uma característica, sendo um fator herdado do pai e outro da mãe. Isso significa
que cada organismo herda dois alelos, um proveniente da mãe e outro proveniente do pai. No caso da geração F1, os descendentes
apresentavam fatores para a flor branca e para a flor púrpura.
- Existem fatores dominantes e fatores recessivos. Os alelos dominantes são capazes de esconder ou mascarar o alelo recessivo. No caso
das flores púrpuras da geração F1, o alelo para a cor púrpura era dominante e expressou-se, enquanto o alelo para a cor branca não era.
Os alelos recessivos só se expressam quando estão aos pares.
- Cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta.  Isso significa que os alelos separam-se durante a
formação dos gametas e apenas um alelo estará presente no gameta.
Com base nas conclusões obtidas, analise o esquema a seguir:

Perceba que as flores púrpuras apresentam genótipo (composição genética) PP, enquanto a branca apresenta genótipo pp.
Como os alelos separam-se na formação dos gametas e combinam-se na fecundação, podemos perceber que, após o cruzamento da
geração P, temos 100% dos descendentes genótipo Pp. Como o fator P é dominante sobre p, as plantas apresentam em sua totalidade a
cor púrpura.

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/primeira-lei-mendel.htm

DIFERENÇA ENTRE GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS
Um dos assuntos que mais caem nos vestibulares, seja de modo direto ou indireto, são os gêneros e os tipos textuais. Mas

vocês sabem qual é a diferença entre um e outro? Ainda não? 
Os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Diferente dos tipos

textuais, os gêneros textuais não têm uma estrutura limitada e definida, logo, eles são bastante diversos. Além disso, eles podem sofrer
algumas modificações ao longo do tempo, devido as mudanças de comunicação na sociedade. 

Dentre os gêneros textuais mais comuns estão: conto, crônica, artigo, resumo, receita culinária, carta, propaganda, novela,
dicionário, resenha, poema e e-mail. 

Já a tipologia textual, se configura por estabelecer a estrutura dos textos, seu objetivo e finalidade. Ou seja, resumidamente,
os tipos textuais são responsáveis pela forma como um texto se apresenta, e os mais usados são: narrativo, descritivo, dissertativo,
expositivo e injuntivo. 

O Texto Narrativo:  tem como principal característica a presença  de um enredo, em que há  a apresentação de ações de
personagens em um determinado tempo e espaço. Além disso, quem narra esses acontecimentos é um narrador, que pode ser entre
outros,  personagem,  observador  e  onisciente. Por  fim,  a  estrutura  do  texto  narrativo  é  composta  pelo  desenvolvimento,  clímax  e
desfecho, e o tempo verbal mais utilizado é o passado. 

O texto descritivo: tem como função descrever através de observações e características algo ou alguém. Sendo assim, em sua
construção, há muitos verbos de ligação e adjetivos a fim de estimular uma construção de imagens na nossa mente. 

O texto dissertativo:  pode ser dividido em dois tipos: o dissertativo argumentativo, que é o tipo textual da amedrontadora
redação do ENEM, e o dissertativo expositivo. O primeiro tem como função, além de defender uma ideia através da argumentação,
persuadir o leitor. Já o segundo, tem como objetivo expor um ponto de vista, sem necessariamente usar artifícios de convencimento.
Essa tipologia textual é muito importante para vocês vestibulandos, pois no ENEM é essencial que sua redação tenha argumentos sólidos
e coerentes, para que seja convincente para o corretor. 

O texto expositivo:  tem como finalidade informar ou esclarecer o leitor, a partir da exposição de um determinado assunto.
Para isso, é utilizado ao longo da sua estrutura, conceituações, definições, informações e descrições. Além disso, é essencial que essa
tipologia textual tenha uma linguagem clara e concisa. 

O texto injuntivo:  tem como função instruir ou orientar o leitor. Desse modo, a utilização dos verbos no imperativo para
indicar uma ordem é um dos recursos linguísticos mais importantes dessa tipologia. 

Portanto, reconhecer as diferenças entre os gêneros e tipos textuais nos ajudam não só a fazer as questões dos vestibulares,
mas compreender melhor nossa sociedade e como ela se comunica. Assim, é possível expandir a competência linguística e discursiva.

https://blog.enem.com.br/diferenca-entre-generos-e-tipos-textuais/

O QUE É CONSUMISMO?
As definições  oficiais  associam a  palavra  consumismo  ao  ato  de  comprar,  ressaltando  a  especialidade  da  ausência  de

necessidade por parte do comprador em grande parte das negociações. Isso quer dizer basicamente que a palavra consumismo, em suma,
significa o ato de comprar muitas coisas que, em sua maioria, não são necessárias.

No consumo,  o  ato  de  comprar  está  diretamente  relacionado  à  necessidade  ou  à  sobrevivência.  Já  quando  se  trata  de
consumismo, essa relação está rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está adquirindo. O consumismo está vinculado ao
gasto em produtos sem utilidade imediata, supérfluos. Esse hábito vem sendo discutido por muitos autores em suas origens e dimensões.
Alguns estudiosos apontam a importância da publicidade na construção da obsessão pelo ato de comprar. Outros autores destacam a
vinculação histórica da possibilidade de compra à vida boa, riqueza, saúde. Isso quer dizer que ao longo dos anos, pessoas que tinham
maior poder de compra eram consideradas melhores que pessoas com menor poder de compra.

Quando  o  ato  de  comprar  está  vinculado  diretamente  à  ansiedade  e  à  satisfação,  podemos  dizer  que  se  trata  de  uma
compulsão. Em alguns casos, isso pode representar grandes perdas em termos de relacionamento interpessoal e qualidade de vida. Para
que seja considerado doentio, o consumismo precisa representar uma parcela significativa da vida e dos pensamentos da pessoa, de
forma que sua saúde emocional, psicológica ou mesmo social e financeira estejam abaladas. Nesses casos, a cisão entre necessidade e
motivação da compra é completa, ou seja, a pessoa definitivamente não precisa e, muitas vezes, nem se dá conta do que está comprando.

https://blog.enem.com.br/diferenca-entre-generos-e-tipos-textuais/
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/primeira-lei-mendel.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-genotipo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/genes.htm


A origem da tendência de compulsão pelo ato de comprar tem suas origens na história da humanidade. Após os eventos da
Revolução Industrial, os processos de produção e circulação de bens foram agilizados. Com o avanço da produção, houve um grande
distanciamento das pessoas e do conhecimento em relação aos meios de produção. Para entender como isso se deu, basta pensar o quanto
você conhece, por exemplo, dos processos de produção das coisas que você compra. Você sabe como são fabricados os produtos de
higiene, alimentação, itens de decoração e outros? Conhece as formas de distribuição, importação e exportação? É justamente esse
desconhecimento que e historicamente foi denominado alienação. A alienação é a principal dimensão do consumismo, está na base da
compra desvinculada da necessidade e do desconhecimento em relação ao valor de compra e de uso. Ainda discutindo a história da
tendência consumista, podemos destacar a vinculação da possibilidade de comprar ao poder, já que, por muitos anos, o consumo era
privilégio  de  classes  mais  ricas.  Com  o  desenvolvimento  econômico,  da  produção  e  da  publicidade,  as  distâncias  foram  sendo
diminuídas. O que se pode perceber na atualidade é um nivelamento de desejos: crianças pobres e ricas querem os mesmos brinquedos,
adultos de classes sociais distintas têm as mesmas vontades, reforçadas pelos modelos e padrões de vida apresentados pela mídia, como
os gostos e hábitos de celebridades.

A criação e valorização social de padrões de comportamento é outra dimensão importante do consumismo. Para atingir o 
padrão de sucesso e boa vida, inúmeras pessoas investem seus esforços para adquirir bens que não necessitam.

As questões acerca do consumismo são bastante amplas e merecem discussões mais significativas. Todavia, alguns filmes 
podem ser bastante ilustrativos para compreender as diferentes dimensões dessa prática alienada. Entre eles, “Amor por contrato” (The 
Joneses), de Derrick Borte, que conta a história de uma família criada para impressionar e vender um estilo de vida. Já o documentário 
“Criança, a alma do negócio”, dirigido por Estela Renner, é um exemplo interessante para discutir a questão do consumismo, com 
atenção especial aos efeitos deste na infância e adolescência.

https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/consumismo.htm

BIOÉTICA
A Bioética é uma área de estudo interdisciplinar que envolve a Ética e a Biologia, fundamentando os princípios éticos que

regem a vida quando essa é colocada em risco pela Medicina ou pelas ciências. A palavra Bioética é uma junção dos radicais “bio”, que
advém do grego bios e significa vida no sentido animal e fisiológico do termo (ou seja, bio é a vida pulsante dos animais, aquela que nos
mantém vivos enquanto corpos), e ethos, que diz respeito à conduta moral.

Trata-se  de  um  ramo  de estudo  interdisciplinar que  utiliza  o  conceito  de  vida  da Biologia,  o Direito e  os  campos
da investigação ética para problematizar questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres  humanos e a
outras formas de vida.

Surgiu na segunda metade do século XX, devido ao grande desenvolvimento da Medicina e das ciências, que avançaram cada
vez mais para a modificação da vida humana e a promoção do conforto humano, bem como para a utilização de cobaias vivas (humanas
e não humanas). A fim de evitar horrores, como os que foram vividos dentro dos campos de concentração nazistas e de técnicas médicas
que ferissem os princípios vitais das pessoas, surgiu a Bioética como meio de problematizar o que está oculto na  pesquisa científica ou
na técnica médica quando elas envolvem a vida.

A importância social da Bioética centra-se, justamente, no fato de que ela procura evitar que a vida seja afetada ou que
alguns tipos de vida sejam considerados inferiores a outros. A Bioética discute, por exemplo, a utilização de células-tronco embrionárias
em suas mais diversas problemáticas, passando pela necessidade de abortar-se uma gestação para retirar tais células e pelos benefícios
que os tratamentos obtidos por esse recurso podem promover para as pessoas.

Também é tratado por estudiosos de Bioética o respeito aos limites que devemos ter ao lidar com animais, seja para o cuidado
ou a alimentação, seja para a utilização comercial deles, pois são seres vivos dotados de sentidos e capazes de sofrer.

Em Princípios de Ética Biomédica, Beauchamps e Childress estabelecem quatro princípios básicos que devem nortear o
trabalho bioético tanto para as ciências que utilizam cobaias quanto para as técnicas biomédicas e médicas que lidam diretamente com a
vida. Esses princípios estão ligados a teorias éticas conhecidas e ganham um novo contorno em suas formulações voltadas para a vida
animal.
- Princípio da não maleficência: consiste na proibição, por princípio, de causar qualquer dano intencional ao paciente (ou à cobaia de
testes científicos). A sua mais antiga formulação pode ser encontrada no Juramento de Hipócrates, e, no século XX, ele foi estabelecido
como princípio bioético pelos estudiosos Dan Clouser e Bernanrd Gert.
- Princípio da beneficência: pode ter seu gérmen encontrado no juramento hipocrático, em que se é afirmado que o médico deve visar ao
benefício do paciente. Beauchamp e Childress vão além, estabelecendo que tanto médicos quanto cientistas que utilizem cobaias devem
basear-se no princípio da utilidade (o utilitarismo de Mill  e Bentham), visando a provocar o maior benefício para o maior número
possível de pessoas.
- Princípio da autonomia: tem suas raízes na filosofia de Immanuel Kant e busca romper a relação paternal entre médico e paciente e
impedir  qualquer  tipo  de  obrigação de  cobaias  para  com a  ciência.  Trata-se  do respeito  à autonomia  do indivíduo,  pois  esse  é o
responsável por si, e é ele que decide se quer ser tratado ou se quer participar de um estudo científico.
- Princípio da justiça: baseado na teoria da justiça, de John Rawls, esse princípio visa a criar um mecanismo regulador da relação entre
paciente e médico, a qual não deve ficar submetida mais apenas à autoridade médica. Tal autoridade, que é conferida ao profissional
devido ao seu conhecimento e pelo juramento de conduta ética e profissional, deve submeter-se à justiça, que agirá em caso de conflito
de interesses ou de dano ao paciente.

A Bioética  trata  de temas muito  delicados,  muitas  vezes considerados tabus. Há uma dificuldade de  estabelecimento de
proposições únicas e últimas, pois existem, ao menos, três grandes áreas do conhecimento que envolvem a Bioética e porque, enquanto
ciência, ela não pode se submeter à moral religiosa, que pode ser um obstáculo forte em questões relativas à vida, principalmente a
humana. Listamos abaixo alguns temas tratados pela Bioética, expondo uma breve discussão que pode aparecer sobre eles:
→ Médico e paciente x cientista e cobaia

É o principal ponto tocado pelos estudos de Beauchamp e Childress, que formulam a solução principalista (que se baseia em
uma ética de princípios) para os problemas decorrentes.

https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/utilitarismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/celula-mae2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/principais-campos-concentracao-nazistas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/o-estado-direito-divisao-constitucional-dos-poderes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/
https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/consumismo.htm


→ Eutanásia e suicídio assistido
A tradução literal de eutanásia é “boa morte”. Eutanásia é o ato de encerrar a vida de alguém que, incapacitado, está em

situação de penúria e não pode decidir por si mesmo. Quando um animal de estimação tem uma doença crônica progressiva ou ficou
gravemente sequelado por algum mal, os veterinários podem dar a eles a eutanásia para encerrar o seu sofrimento. O suicídio assistido é
um tipo de eutanásia, mas aplicado por humanos que decidem tirar a própria vida de maneira digna e assistida por pessoas que garantirão
o não sofrimento do paciente. Peter Singer baseia-se no respeito à dignidade humana e no direito à escolha, que, para Beauchamp e
Childress, podem ser representados pelo princípio da autonomia, para afirmar a necessidade de serem respeitadas as escolhas individuais
de cada sujeito e a necessidade de olhar-se para a dignidade de uma vida que não vale a pena ser vivida.
→ Aborto

Singer defende o aborto de fetos com até três meses de gestação, período em que a Medicina afirma não haver ainda atividade
cerebral e, portanto, há a ausência completa de sentidos. O aborto, antes dos três meses, seria apenas a  interrupção do crescimento
celular dentro de um corpo. Para discutir sobre isso, Singer parte das noções de consciência e de senciência (sentidos básicos e noção da
presença no mundo pela dor e pelo sofrimento).
→ Utilização de células-tronco

Partindo da  utilidade  e da  beneficência,  a  utilização de células-tronco embrionárias  é eticamente viável  quando visa ao
tratamento e à melhoria da vida comum. A parte polêmica desse tema é a necessidade de efetuar-se abortos para conseguir a extração de
células de embriões. A eticidade do aborto, nesses casos, baseia-se nos mesmos princípios discutidos no tópico anterior.
→ Direitos dos animais

Singer escreveu o livro Libertação animal, que, entre outras coisas, discute os direitos dos animais. Os animais são providos
de níveis de senciência e, por isso, sofrem, sentem dor, medo, fome etc. Isso é suficiente para notar que os animais não podem ser
indiscriminadamente utilizados pela indústria, tirando a dignidade de suas vidas. Singer problematiza a alimentação humana que utiliza
os animais como produtos e, mais profundamente, introduz ao debate a utilização dos animais para testes científicos, farmacêuticos e de
cosméticos.

https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/bioetica.htm

CONTEXTO HISTÓRICO
O Renascimento foi considerado um importante movimento artístico, cultural, econômico, político e científico, que ocorreu

durante  a Idade  Média para  a Moderna,  na Itália  do  século  XIV  a  XVII e  se  estendeu  por  toda  a Europa.O  Renascimento
gerou consequências marcantes  em  toda  a  sociedade,  pois  mudou  totalmente  a  vida  medieval  e  deu  início  a  Idade
Moderna.O surgimento das  novas  cidades  na  Itália,  como  Veneza  e  Roma,  fizeram  com  que  o  desenvolvimento  comercial  no
Mediterrâneo crescesse de modo a originar uma rica burguesia mercantil. Esta focava principalmente na arte, com o apoio de príncipes e
papas.

A Renascença foi importante tanto para as ciências quanto para as artes. Durante o período, houve o surgimento de diversos
artistas que até hoje se destaca pelas obras criadas. Entre os maiores representantes do renascimento estão:
- Leonardo da Vinci (1452-1519): Da Vinci era pintor, escultor, escritor, cientista,  engenheiro. Considerado um gênio, o artista foi
responsável por criar protótipos de máquinas de guerra, submarinos e pela pintura de diversos quadros famosos como a Mona Lisa (A
Gioconda) e “A Última Ceia (Santa Ceia); 
- Michelangelo Buonarroti (1475-1564): era pintor, escultor e poeta. Foi considerado um dos maiores artistas de seu tempo. Sua obra de
maior destaque foi a "Capela Sistina", em Roma. Também esculpiu o "Escravo moribundo" e pela pintura nos tetos de diversas igrejas; 
- Donatello (1368-1466): foi um escritor do período da renascença. Desenvolveu técnicas artísticas e utilizava o bronze, o mármore e a
madeira para compor suas obras. "São Marcos" e "Guattamelata" são suas principais peças.

Outras características do renascimento foram:
- Humanismo: o homem tornava-se o centro do mundo. O teocentrismo dava lugar ao antropocentrismo e, assim, as obras renascentistas
passavam a valoriza o ser humano. As situações do cotidiano eram representadas, os traços e formas humanas ganharam destaque. No
campo filosófico, as obras tomaram um caráter mais crítico e propunha a uso da razão e da ciência.
- Racionalismo: todo pensamento do período tinha como base os conhecimentos científicos desenvolvidos na época. O racionalismo foi,
então, a principal característica do renascimento. A razão tornava-se o contraponto da fé.  A defesa de um argumento por meio de
explicação  racional  e  experiência  empírica  eram valorizadas.  O  racionalismo  não  aceitava  argumentos  não  científicos,  de  fontes
sobrenaturais ou vindas da Igreja Católica. O racionalismo foi influenciado pelo conhecimento científico e ao mesmo tempo o ajudava a
se desenvolver. A expansão da valorização da experiência científica, o pensamento lógico e racional colaborou para a grande mudança
de mentalidade da época. 
- Individualismo: o humanismo, o antropocentrismo e o cientificismo permitiram criar esta outra característica do renascimento. Os
argumentos religiosos eram renegados e o homem começava a seguir suas próprias emoções, tornando-se crítico e o responsável pelos
próprios atos. A busca pelos prazeres (hedonismo) ganhava destaque no individualismo. Essa característica foi essencial para conquistar
a  burguesia.  Os interesses individualistas  colaboraram para  que  esta  classe  social  financiasse  os  diversos  artistas  e  cientistas  que
apareceram na época. 
- Universalismo: os artistas e cientistas da época se lançavam na busca do conhecimento Universal. A educação ganhou, assim, grande
contribuição do período. Da Vinci era um polímata que desenvolvia pesquisas em diversos campos científicos e os utilizavam em suas
obras  artísticas.  O  período  também  promoveu  a  expansão  de  escolas  e  Universidades  e  ingresso  de  disciplinas  direcionadas  a
humanidades nos cursos.
- Cientificismo: o período também foi marcado pela recusa das explicações religiosas e busca de respostas racionais e baseadas em
experimentações. O método científico criado por Galileu Galilei e as inovações fundamentaram as ciências modernas e contribuíram
paras descobertas em diversos campos do saber. 

https://www.maisbolsas.com.br/enem/artes/historia-e-caracteristicas-do-renascimento
https://beduka.com/blog/exercicios/historia-exercicios/exercicios-sobre-renascimento/

https://beduka.com/blog/exercicios/historia-exercicios/exercicios-sobre-renascimento/
https://www.maisbolsas.com.br/enem/artes/historia-e-caracteristicas-do-renascimento
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/bioetica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/aborto.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/eutanasia.htm


ATENÇÂO: Ao final da Lista de Atividades você encontrará um Cartão de Respostas, que deve ser devolvida aos
professores para correção e feedback.

Atividade 1

Biologia / PEM e Matemática / PEM1. Cruzando-se ervilhas verdes vv com ervilhas amarelas Vv, os descendentes serão:
a)  100% vv, verdes;
b)  100% VV, amarelas;
c)   50% Vv, amarelas; 50% vv, verdes;
d)  25% Vv, amarelas; 50% vv, verdes; 25% VV, amarelas;
e)  25% vv, verdes; 50% Vv, amarelas; 25% VV,verdes

2. Na genealogia abaixo, considerando que o indivíduo 4 é portador de uma doença causada por genes
recessivos, determine qual é a probabilidade de o indivíduo 5 ser homozigoto:a) ½ b)  1/3

c) 1/4 d) 2/3 e) zero

3.  Em uma certa  espécie  de mosca,  o  olho redondo é  determinado por  um gene dominante  O,  enquanto seu alelo
recessivo o regula a formação de olho oval.
As proporções genotípica e fenotípica que podemos esperar do cruzamento de uma mosca com olho redondo heterozigota
com uma de olho oval são:
a) todos oo, olhos ovais. b) 1/4 OO, olhos redondos; e 3/4 oo, olhos ovais. 
c) todos OO, olhos redondos. d) 1/4 OO e 3/4 Oo, olhos redondos. 
e) 1/2 Oo, olhos redondos; e 1/2 oo, olhos ovais. 

4. Suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de genes, onde C seja dominante para olho escuro e c
recessivo para olho claro. Um homem que possua os olhos escuros, mas com mãe de olhos claros, casou-se com uma
mulher de olhos claros cujo pai possui olhos escuros. Determine a probabilidade de nascer uma menina de olhos claros.

5. A probabilidade de um casal ter um filho do sexo masculino é 0,25. Determine a probabilidade de o casal ter dois
filhos de sexos diferentes. 

6. Tendo em vista  que a miopia é considerada uma doença recessiva, determine a probabilidade de nascer uma criança
míope de um casal normal, heterozigoto para miopia. 

7. (Vunesp – SP) Uma pesquisa sobre os grupos sanguíneos ABO, na qual foram testadas 6 000 pessoas de uma mesma
raça, revelou que 2 527 têm o antígeno A, 2 234 o antígeno B e 1 846 não têm nenhum antígeno. Nessas condições, qual
é a probabilidade de que uma dessas pessoas, escolhida aleatoriamente, tenha os dois antígenos?

8,  (OSEC-SP). Quando dois indivíduos que manifestam um caráter dominante têm um primeiro filho que manifesta o
caráter recessivo, a probabilidade de um segundo filho ser igual ao primeiro é: 
a) 3/4 b) 1/2 c) 1/4 d) 1/8 e) 1/16

9. (UFJF-MG) Um homem de pele com pigmentação normal e olhos castanhos casa-se com uma mulher de fenótipo igual
ao seu. Sabendo-se que o casal já tem um filho albino de olhos azuis, qual a probabilidade de num próximo nascimento
este casal vir a ter uma filha de olhos azuis e com a pigmentação da pele normal?
 a) 2/16 b) 4/32 c) 6/16 d) 3/32 e) 7/16

10. Para realizar a atividade faz necessário executar os passos descritos abaixo:
Passo 1:  Leia o texto abaixo.

 Os heredogramas são representações utilizadas em Genética para demonstrar agenealogia ou linhagem de um
indivíduo ou família, em que todos os integrantes são representados por meio de símbolos e sinais convencionais (Figura
2). Outra definição “os heredogramas ou genealogias são esquemas construídos para facilitar o estudo da transmissão de
uma anomalia ou traço genético ao longo das gerações em uma família”. Os heredogramas “fornecem informações sobre
dominância e recessividade dos alelos, riscos e probabilidades da ocorrência de uma descendência afetada” 

Para a construção do heredograma é necessário identificar todos os genótipos dos outros indivíduos, levando
em conta que um alelo provém do pai e o outro da mãe. Caso o indivíduo seja homozigoto recessivo, ele recebeu um
alelo recessivo de cada ancestral e passa este alelo para todos os seus descendentes.

Fonte: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/leismendel5.php#:~:text=Construir%20um%20heredograma%20consiste%20em,de%20parentesco%20com%20os
%20demais.

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/leismendel5.php#:~:text=Construir%20um%20heredograma%20consiste%20em,de%20parentesco%20com%20os%20demais.
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/leismendel5.php#:~:text=Construir%20um%20heredograma%20consiste%20em,de%20parentesco%20com%20os%20demais.


A Figura 1 logo abaixo mostra o Modelo de Heredograma.

A Figura 2 mostra os símbolos utilizados para a construção de heredogramas: 

Passo 2: Coleta de dados
Esse é o momento em que você irá fazer a coleta de dados, escolha uma característica hereditária presente em

sua família. Exemplo: lóbulo da orelha preso, albinismo entre outros.
 (https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/hereditariedade) 

Atenção: Organize os dados coletados em uma tabela, assim ficará mais fácil consolidar seus dados. 
Passo 3: Construção do Heredograma

Agora chegou o momento de você montar seu heredograma com a(s) característica(s) identificada(s). Para isso
utilize os dados antes coletados e o transcreva-os para seu heredograma  como exemplificado na figura 1.  

Atividade 2
História / Filosofia / Sociologia

1. Leia o trecho a seguir:
“O historiador é uma peça fundamental em todo o tipo de cultura. Ele retira e preserva os tesouros do passado, interpreta
a História, aprofunda o conhecimento do presente. Um povo sem História, e sem o historiador, é um povo sem memória.” 

(http://www.educacaopublica.rj.gov.br)

Sobre a arte de escrever a História e sobre o trabalho dos historiadores, assinale a afirmativa CORRETA:
a) Os fatos do passado pesquisados pelo historiador são apresentados de forma definitiva, pois a História nunca muda.
b) A produção crítica da História consiste em selecionar documentos oficiais, apurar os fatos históricos, encadeá-los em
ordem cronológica e descrevê-los.
c) O historiador não é um homem neutro. Ele sofre as influências de sua época. Por isso, o pesquisador da História não
deve ter a pretensão de fixar verdades eternas.
d) Como o historiador muitas vezes trabalha com material produzido há vários séculos, sua interpretação do passado não
sofre a interferência do presente.

2. (UFPR) Considere o excerto abaixo, do historiador Marc Bloch:
“Ora, esse tempo verdadeiro é, por natureza, um continuum. É também perpétua mudança. Da  antítese desses dois

atributos provêm os grandes problemas da pesquisa histórica.”
 (BLOCH, Marc. Apologia da história ou O ofício do historiador. RJ: Jorge Zahar, 2001, p. 55.)

O trecho acima se refere ao seguinte problema da pesquisa histórica:
a) A tensão entre continuidade e mudança dentro de uma dada duração ou período histórico, o que impede uma divisão
precisa entre passado e presente na investigação de um determinado problema histórico.
b) A tensão entre continuidade e mudança na história, o que promove uma separação definida entre passado e presente na
investigação de um tema histórico.
c) A mistura entre continuidades e transformações dos dados históricos, o que permite uma diferenciação entre causas e
consequências dos fatos históricos.
d) A predominância das continuidades sobre as transformações históricas,  o que justifica o estudo da história como
ciência do passado.
e) A predominância das mudanças sobre as continuidades históricas em um dado período histórico, o que leva à adoção
da história-problema.

3.(UFPR) Sobre a abordagem pós-moderna da história, considere as seguintes afirmativas:
I. Desconstrói os pressupostos e os elementos do trabalho histórico profissional, desvelando e historicizando mecanismos
de poder que naturalizam os discursos históricos em diferentes momentos.
II. Adota as grandes narrativas históricas, que partem de um eixo eurocêntrico anglo-saxão e masculino.
III. Renega a metodologia reflexiva, que reconhece a fragilidade epistemológica da história.
IV. Pretende abarcar a multiplicidade de relatos históricos, reconhecendo que a disciplina histórica produz um entre
tantos relatos possíveis.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/hereditariedade


4. 

A partir da charge que ilustra o fenômeno da cultura de massa, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
(  )  Cultura  de massa é  o conjunto das práticas  e  dos valores  compartilhados por  vastos  segmentos das  sociedades
ocidentais modernas e cujos conteúdos são transmitidos principalmente pelos meios de comunicação de massa.
( ) A cultura de massa é própria da era industrial e foi possibilitada pelas técnicas de reprodutibilidade de imagens e sons
aplicadas ao tempo livre e à informação.
( ) A cultura de massa está relacionada à sociedade de consumo e à existência de uma indústria que produz cultura
enquanto mercadoria, em grande escala, fabricando-a segundo exigências econômicas.
As afirmativas são, respectivamente:
a) V, F e F. b) V, V e F. c) V, F e V. d) F, V e V. e) V, V e V.

5. [ENEM] Falava-se, antes, de autonomia da produção significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava
também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produção. Mas,
atualmente,  as  empresas  hegemônicas  produzem o  consumidor  antes  mesmo de  produzirem os  produtos.  Um dado
essencial  do entendimento do consumo é que a produção do consumidor,  hoje,  precede a produção dos bens e dos
serviços.  SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.  Rio de Janeiro: Record, 2000 (adaptado).

O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe o(a):
a) aumento do poder aquisitivo. b) estímulo à livre concorrência. c) criação de novas necessidades.
d) formação de grandes estoques. e) implantação de linhas de montagem.

06. Observe a figura abaixo.

Por consumo pode entender-se o ato de apropriação e/ou utilização (geralmente de carácter aquisitivo, implicando uma troca) de um determinado bem ou serviço, por
parte de um ou mais indivíduos, com vista à satisfação de necessidades materiais ou não-materiais, ou, em termos mais latos, “qualquer atividade envolvendo a seleção, compra, uso,
manutenção, reparação e destruição de qualquer produto ou serviço” (CAMPBELL, 1995).Fonte: https://oenem.com.br/blog/consumo-e-consumismo)

O autor  estuda  o consumo nas  ciências  sociais  contemporânea.  A respeito  do assunto,  analise  as
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O conceito de consumo assume uma grande variedade de significados, consoante o enquadramento
teórico à luz do qual é formulado e envolve muito mais do que o simples ato de compra de um produto
porque, embora o acesso a recursos financeiros determine a possibilidade de chegar à compra, o ato de compra é apenas
um momento específico de um processo cultural mais lato. 
( ) O consumo é um processo social profundamente elusivo e ambíguo. Elusivo porque, embora seja um pré-requisito
para a reprodução física e social de qualquer sociedade humana, só se toma conhecimento de sua existência quando é
classificado, pelos padrões ocidentais, como supérfluo, ostentatório ou conspícuo. 
(  )  Assim, se na visão de uns, o consumo é um instrumento de liberdade, no entender de outros é uma grilheta de
dominação.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F b) V, V, V c) F, F, V d) V, F, V

7.  (ENEM)  A ética  precisa  ser  compreendida como um empreendimento coletivo a  ser  constantemente retomado e
rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize
sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. A relação entre
ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É necessária uma ética renovada, que
se  construa a partir da natureza dos valores sociais para organizar também uma nova prática política. 

CORDI et al. Para  filosofar. São Paulo: Scipione, 2007 (adaptado).

O Século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos
ideológicos e contradições da realidade. Sob esse enfoque e a partir do texto, a ética pode ser compreendida como:
a) instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores
coletivos.
b) mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso.
c) meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a partir do entendimento do que é efetivamente
a ética, a política internacional se realiza.
d) parâmetro para assegurar o exercício político primando pelos interesses e ação privada dos cidadãos.
e) aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionarsua vinculação à outras sociedades.

8. A bioética aborda a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente ao direito e dever do paciente, bem
como das intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como: aborto induzido, inseminação artificial,
eutanásia,  clonagem  humana,  uso  de  animais  e  seres  humanos  como  cobaias.  Faça  uma  pesquisa  sobre  dois  dos
problemas da Bioética elencados acima e registre o resultado de seus estudos.

https://oenem.com.br/blog/consumo-e-consumismo


Atividade 3
Português / Artes

1. Sobre as características dos gêneros textuais, é INCORRETO afirmar que:
a) Os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características
específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido.
b)  Os  gêneros  textuais  são  estruturas  relativamente  padronizadas  que  variam  de  acordo  com  as  várias  situações
comunicativas.
c) Os gêneros textuais são estruturas bem definidas, limitadas, e podem apresentar-se sob a forma de cinco diferentes
tipos de texto.
d) Os gêneros textuais podem ser representados na linguagem verbal e não verbal, em anúncios publicitários, charges,
tirinhas e também em reportagens, notícias, e-mails, etc.
e) Os gêneros textuais, por adequarem-se às necessidades linguísticas dos falantes de acordo com as mudanças históricas
e sociais, são incontáveis, diferentemente do que acontece com os tipos textuais.

2. Preencha  os  parênteses  com  os  números  correspondentes;  em  seguida,  assinale  a  alternativa  que  indica  a
correspondência correta.
I. Narrar II. Argumentar III. Expor IV. Descrever V. Prescrever
(    ) Ato próprio de textos em que há a presença de conselhos e indicações de como realizar ações, com emprego
abundante de verbos no modo imperativo.
(    ) Ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações,
avaliações e reflexões. Faz-se uso de linguagem clara, objetiva e impessoal.
(    ) Ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo,
envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto.
(    ) Ato próprio de textos em que retrata, de forma objetiva ou subjetiva, um lugar, uma pessoa, um objeto etc., com
abundância do uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade.
(    ) Ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposição de ideias, cuja preocupação é a defesa de um ponto de
vista. Sua estrutura básica é: apresentação de ideia principal, argumentos e conclusão.
a) III, V, I, II, IV          b) V, III, I, IV, II c) IV, II, III, I, V     d) V, III, IV, I, IIe) II, III, I, IV, V

3. Partindo do pressuposto de que um texto estrutura-se a partir de características gerais de um determinado gênero,
identifique os gêneros descritos a seguir:
I.  Tem como principal  característica  transmitir  a  opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse.
Algumas revistas têm uma seção dedicada a esse gênero;
II.  Caracteriza-se  por  apresentar um trabalho voltado para  o estudo da linguagem, fazendo-o de maneira  particular,
refletindo o momento, a vida dos homens através de figuras que possibilitam a criação de imagens;
III. Gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose de lirismo e sua principal
característica é a brevidade;
IV. Linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que geralmente se movimentam em torno de uma única ação,
dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações encaminham-se diretamente para um desfecho;
V. Esse gênero é predominantemente utilizado em manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, receitas, rótulos de
produtos, entre outros.
São, respectivamente:
a) texto instrucional, crônica, carta, entrevista e carta argumentativa.b) carta, bula de remédio, narração, prosa, crônica.
c) entrevista, poesia, crônica, conto, texto instrucional.
d) entrevista, poesia, conto, crônica, texto instrucional.
e) texto instrucional, crônica, entrevista, carta e carta argumentativa.

4. (ENEM 2010)  “Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição:12x sem juros. 
(Revista Época. N° 424, 03 jul. 2006.)

Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e
de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é
a) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado.
b) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao consumo.
c) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo.
d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas.
e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna.

5. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a 
Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que:
a) o racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval.



b) houve o resgate, pelos intelectuais renascentistas, dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo 
da concepção teocêntrica de mundo.
c) nesse período, reafirmou-se a ideia de homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade 
nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas.
d) o humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de 
agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua vontade e interesse.
e) os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser
humano.

6. O renascimento cultural e artístico do século XVI teve grandes nomes da pintura entre os seus protagonistas. Assinale
a alternativa que indica o artista renascentista italiano que ficou conhecido como o Pintor das Madonas.
a) Leonardo da Vinci b) Rafael Sanzio c) Giordano Bruno d) Michelangelo

7.  Sobre  as  principais  características  técnicas  de produção artística,  nas  quais  se  basearam os pintores  e  escultores
renascentistas para a produção de suas obras, assinale a alternativa incorreta:
a) princípios matemáticos e racionais; b) o antropocentrismo;
c) o plano reto e motivos religiosos; d) a adoção da perspectiva.

8. Analise os Textos 1 a 9, trazidos nesse Roteiro de Estudo.
Pelas características da organização do discurso, indique as tipologias textuais às quais eles pertencem.
a) Texto 1ª Lel de  Mendel b) Texto Heredrograma
c) Texto  Vida e Obra de Gregor Mendel d) Texto Probablidade
e) Texto Fatos Históricos sobre Probabilidade f) Texto Probabilidade X Genética
g) Texto História e Memória h) Texto Renascentismo
h) Texto Cultura de Massa, Tecnologias e Indentidade i) Texto Moral e Ética
j) Texto Tipos Textuais l) Texto Mapas Mentais

Atividade 4
Estudo Orientado

1. O mapa mental é uma técnica de estudo muito importante para refletir sobre o que você aprendeu, e para compreender
completamente  novas  informações.  Após  analisar  os  tema  do  nosso  Roteiro  de  Estudo,  as  leituras  principais  e
complementares, construa um mapa mental.
Aqui você pode:
- Contruir um único mapa mental (fazendo a ligação entre os temas estudados de forma interdisciplinares, a partir de uma
ideia geradora); ou Contruir um mapa para cada tema; ouConstruir um mapa para um tema escolhido.

Atividade 5
Redação

Após estudar os conteúdos acima, escreva um texto argumentativo e dissertativo que tenha como tema: “Consumo
Consciente x Consumismo – como promover a responsabilidade social frente ao meio ambiente nessa e nas futuras
gerações?”. 

Lembre-se que no caso do ENEM a redação é composta por uma frase-tema, geralmente de um problema atual da
sociedade brasileira e cobra dos participantes uma proposta de intervenção. 

O texto deve ser escrito em até 30 linhas e na forma de dissertação argumentativa. Busque escrever um texto
objetivo e que relacione os argumentos e dados obtidos com a leitura dos textos contidos nesse plano de estudos para
fundamentar a sua estratégia argumentativa.
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COMPONENTES CURRICULARES:
Português  / Inglês / Educação Física / Matemática / Geografia / Química / PEQ / Fisíca / PEF / Eletivas / Pós-Médio / AVS
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Início das atividades: xx/07/2020 Entrega das atividades: xx/07/2020

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES: 35 aulas

HABILIDADE (ENEM)
Português:  Reconhecer  em  textos  de  diferentes  gêneros,  recursos  verbais  e  não-verbais  utilizados  com  a  finalidade  de  criar  e  mudar
comportamentos e hábitos. / Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.
Inglês: Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. / Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio
de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.
Educação Física:  Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social.
Matemática:  Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. / Resolver problema com dados apresentados em 
tabelas ou gráficos. / Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos
Geografia: Avaliar os fluxos econômicos que expressam uma territorialidade visível, prognosticar sobre o futuro do planeta, tendo como referência
os padrões de produção e consumo do capitalismo global.
Química:  Reconhecer  as  substâncias  que  apresentam as  principais  funções  orgânicas  e  algumas  de  suas  características.  PEQ:  Relacionar
propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
Fisíca: Relacionar informações para compreender manuais  de instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum. /
Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do
trabalhador  ou  a  qualidade  de  vida.  PEF:  Relacionar  propriedades  físicas,  químicas  ou  biológicas  de  produtos,  sistemas  ou  procedimentos
tecnológicos às finalidades a que se destinam.
Eletivas:  Construir  e  aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais,  de processos histórico-
geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas.
Pós-Médio:  Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação.  Reconhecer a função e o impacto social das
diferentes tecnologias da comunicação e informação. 
AVS: Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para acompanhamento
com Tutoria.

OBJETO DE CONHECIMENTO

Economias Emergentes 
Desafios Globais para o século XXI
Hidrocarbonetos Ramificados
Tabelas e Gráficos
Saúde e Doença
Física Moderna

Linguagem Verbal e Não Verbal
Leitura de Imagens
Skinning e Scanning
Redes Digitais
Fake News

ATIVIDADES
Caro(a) estudante,

A pandemia causada pelo coronavírus mudou a rotina da vida de milhares de pessoas no mundo. Pela sua gravidade, devemos nos  prevenir,
cuidar da nossa saúde e a do próximo. Neste roteiro de estudo iremos conhecer um pouco sobre a COVID-19, transmissão, sintomas e cuidados
necessários. Iremos ainda compreender a importância de respeitar o isolamento social como um caminho para diminuir a transmissão do vírus, já
que tem crescido o número de pessoas infectadas e de mortes no Brasil.

Atividades propostas para nossa 3ª Semana de Aulas Não Presenciais:

- Realizar a leitura dos textos do Tópico “Fique por dentro dos Conceitos, que trazem explanações sobre os objetos de conhecimento e dos textos
integrador e sobre COVID-19, nosso tema Gerador: 
Texto Economias Emergentes
Textos Desafios Globais para o século XXI / Questões Globais x Soluções Globais: COVID-19
Textos Hidrocarbonetos Ramificados / Sabão x Coronavírus
Textos Tabelas e Gráficos / Dados x COVID
Textos Física Moderna / Fisíca x Soluções x Coronavírus / Fisíca Moderna x Respiradores Mecânicos
Textos Saúde e Doença / Saúde Mental x Isolamento Social
Texto Linguagem Verbal e Não Verbal
Texto Leitura de Imagens



Texto Skinning e Scanning
Texto Redes Digitais
Textos Fake News / Fake News x Coronavírus

*Atenção: O seu Livro Didático é seu melhor amigo no Isolamento!!! Pegue-o, abra-o e passa um tempo bem produtivo com ele!!

- Responder as atividades Mão na Massa:
Atividade 1 – Questão 01 a 07 - Fisíca / PEF - Objetivas e Subjetiva 
Atividade 2 – Questões 01 a 04 - Matemática - Objetivas e Subjetiva 
Atividade 3 – Questões 01 a 10 - Geografia - Objetivas e Subjetiva 
Atividade 4 –  Questões 01 a 06 - Quimça / PEQ - Objetivas e Subjetiva
Atividade 5 –  Questões 01 a 08 - Ingês - Objetivas e Subjetiva
Atividade 6 –  Questões 01 a 09 - Português / Educação física / Pós-Médio - Objetivas e Subjetiva
Atividade 7 –  Questões 01 a 02 - Eletivas - Produção

ATENÇÂO: Ao final da Lista de Atividades você encontrará um Cartão de Respostas, que deve ser devolvida aos professores para correção e
feedback.

- Dia 15/07 às 9h, teremos aula síncrona de , pelo Meet, no endereço https://meet.google.com/mrb 

- Atenção para o Horário do Plantão de Dúvidas das Áreas de Conhecimento:
Linguagens – Terça, das 8h às 11h                          Ciências da Natureza – Quarta, das 8h às 11h
Ciências Humanas – Quarta, 14h às 17h                Matemática – Quinta, das 8h às 11h

AVALIAÇÃO 
Avaliação  formativa  aplicando  as  técnicas  de  chcgagem  conceitual  e  minitestes,  criação  de  mapa  mental  e  produção  textual,  com  foco
interdimensional  e  acompanhamento  individualizado.  Observando  autonomia,  responsabilidade,  capacidade  de  gestão,  autoconhecimento  e
autoavaliação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem e devolutivas das atividades.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades de Consolidação e Reforço serão digiridas para a acentuar a importância de temas e estimular a melhor compreensão por meio da
leitura dos textos elencados abaixo, encontrados no Tópico Leituras Complementares.
- Pós cenários da Globalização e Fragmentação
- Combate o alarde e as Fake News
- O  Impacto positivo das Redes Sociais na Sociedade
- Álcool Em Gel Caseiro X Coronavírus?
- Descoberta dos Raios X 
- Infografia e Visualização de Dados para entender a Pandemia

https://meet.google.com/mrb
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Em 1981 foi criado por, Antoine Van Agtmael, economista o termo “mercados emergentes” com o objetivo de
incentivar  as  sociedades  financeiras  a  investir  no  mercado  asiático,  com  forte  crescimento  nessa  época.  Países
emergentes,  são também classificados como Novos Países  Industrializados (NPI),  eles  se  destacaram no cenário da
economia global,  nas  últimas décadas por  apresentarem um dinamismo importante na produção de bens industriais.
Mesmo tendo um processo de industrialização tardio, os países emergentes receberam, após a década de 1950, por meio
de incentivos estatais, privados e auxílio das potências desenvolvidas uma expansão e expressão no cenário internacional.

Entre eles estão China, Índia, Rússia, Brasil, África do Sul, Tigres Asiáticos (Coreia do Sul, Taiwan, Singapura,
e  Hon Kong)  e  Novos  Tigres  Asiáticos (Tailândia,  Malásia,  Indonésia,  Filipinas  e  Vietnã).  Tigres  e  Novos Tigres
Asiáticos são conhecidos por essa denominação por implementarem medidas de desenvolvimento econômico que lhes
garantiram  grande  prosperidade  econômica  nas  últimas  décadas.  Os  países  emergentes  são  vulneráveis  às  crises
econômicas mundiais pois, apresentam grande dependência econômica e tecnológica.

BRICS
Formado inicialmente em 2001, por Brasil, Rússia, Índia e China e depois integrado também pela África do Sul

é  um grupo formado por  grandes países emergentes  que tem acordados como princípios básicos: não interferência;
igualdade; benefício-mútuo. Este grupo contribuiu nos últimos anos com mais da metade do crescimento econômico
internacional,  o  papel  dos países  emergentes  no novo cenário geoeconômico que se  apresentam em decorrência  da
pandemia do COVID-19, tende a se redefinir com um prognóstico econômico de recessão, há um futuro incerto e de
grandes desafios para essas nações.

Brasil,  está  inserido  no  Mercado  Internacional  como  fornecedor  de  produtos  primários  e  de  produtos
industriais,  mesmo  sendo  desprovido  de  uma  avançada  tecnologia,  nos  últimos  anos  destacou-se  como  economia
emergente, o gigante da América do Sul. Mantém-se como importador de tecnologia e produtos avançados, de capitais,
equipamentos de precisão, petróleo e etc, porém para dinamizar a economia nacional muitos produtos passaram a ser
criados como estoques reguladores.

Rússia, sustenta sua importância econômica e também militar no cenário mundial pelo grande arsenal bélico,
superado somente pelos Estados Unidos, herança da corrida armamentista do período da Guerra Fria, mas também pelas
reformas neoliberais praticadas no país a partir da década de 1990. É membro permanente do Conselho de Segurança da
ONU e tem um economia extremamente dependente da exportação de petróleo, sendo cerca de 80% no país.

China, de país relativamente pobre e atrasado em poucas décadas tornou-se a segunda economia do mundo,
comandada por um partido único, o Partido Comunista, assumiu um papel estratégico na economia global. Com um
conjunto de reformas conhecidas como as “quatro modernizações”, das quatro áreas prioritárias: agricultura, indústria,
defesa,  ciência  e  tecnologia  transformou-se  numa  das  grandes  potências  mundiais,  o  estabelecimento  de  Zonas
Econômicas Especiais (ZEEs), na área litorânea, permitiu a abertura para o investimento de capitais estrangeiros e o
desenvolvimento da Economia de Mercado.

O país  mais  populoso  do  mundo,  ocupa  também os  principais  noticiários  atuais  por  ser  onde  o  surto  de
coronavírus se iniciou, na cidade de Wuhan. Outros problemas já desafiavam a população chinesa que precisa encontrar



um equilíbrio entre o seu desenvolvimento econômico e os problemas ambientais e sociais presentes no país.  Cabe
ressaltar que a elevada e qualificada mão de obra é mal remunerada, as legislações trabalhistas e ambientais são pouco
rígidas permitindo um alto nível de população e um regime de trabalho exaustivo. O resultado é de disparidade entre a
centro e oeste pobre, e a parte leste rica.

Índia, é o Segundo país mais populoso do mundo, sua economia apresentou um significativo crescimento nos
últimos  anos,  sendo referência  mundial  na  exportação  de  serviços  de  tecnologia  da  informação,  Bangalore,  cidade
importante é conhecida como a capital da tecnologia da informação.
A partir  da década de 1990 ganharam o Mercado internacional  mesmo com incríveis  contrastes  sociais  é  uma das
principais potências da atualidade.

África do Sul, em 2010, passou a formar o BRICS (do inglês South Africa), apresentando o menor PIB do
grupo. Sua economia é baseada no setor de indústria, agricultura e extrativismo, é a verdadeira potência regional da
África  subsaariana  e  de  todo  o  continente.  Sua  posição  geográfica  é  importante  e  estratégica  no  desenvolvimento
econômico,  do  ponto  de  vista  étnico  e  cultural,  possui  uma  significativa  experiência  em construir  uma  verdadeira
sociedade democrática.

EsrudeemCASAMG

A partir da Revolução Industrial, com o advento das máquinas a vapor e posteriormente os motores a combustão, foi
observado um importante crescimento populacional, acompanhado da oferta de produtos e serviços em larga escala. A
tecnologia avançou, os meios de transporte e comunicação evoluíram, possibilitando que produtos e serviços, fossem
ofertados em todas as regiões do mundo. Uma vez que o crescimento econômico proporcionava acesso aos bens de
consumo e serviços, qualidade de vida e progresso para a população mundial foram alcançados. Em contrapartida, com o
passar do tempo, as mudanças também proporcionaram grandes desafios, como a poluição, produção de lixo, degradação
ambiental, recuperação e preservação ambiental, aquecimento global, fome, miséria e desigualdade social, entre outras
questões, hoje vistas como significativos desafios globais para o século XXI.

A questão ambiental ganhou destaque, principalmente a partir de 1972, com a realização da conferência da
Organização das Nações Unidades (ONU) em Estocolmo,  Suécia.  Neste  momento,  entidades governamentais  e  não
governamentais passaram a debater, a nível mundial, sobre as questões ambientais, principalmente no que diz respeito às
mudanças climáticas e os efeitos sobre a humanidade. Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
o  Desenvolvimento (CMMAD),  que  buscou,  principalmente,  propor  soluções  viáveis  que  conciliassem  interesses
econômicos e ambientais. 

Entendendo que, não somente a questão ambiental deveria ser debatida, foi estabelecida pela ONU uma agenda
para solucionar importantes problemas sociais, enfrentados por diferentes países ao redor do mundo. Conhecida como os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), a agenda criou o slogan “Oito jeitos de mudar o mundo”, referindo –
se a oito objetivos cruciais, descritos a seguir: Acabar com a fome e a miséria; Educação básica de qualidade para todos;
Igualdade entre sexos e valorização da mulher; Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde das gestantes; Combater
a AIDS, a malária e outras doenças; Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; Todo mundo trabalhando pelo
desenvolvimento. Compreendendo que parte das metas foram alcançadas e outras não, os objetivos foram reestruturados
e,  abraçando  o  conceito  de  desenvolvimento  sustentável,  foram lançados  os 17  Objetivos  para  o  Desenvolvimento
Sustentável (ODS), com metas para serem cumpridas até 2030.

Resultados da nossa ação sobre a natureza e da maneira como nos organizamos em sociedade, os desafios
globais, presentes em cada um dos 17 objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, são responsabilidade de todas as
nações e seus diferentes setores, passando pelas esferas governamentais, empresas, organizações da sociedade civil, bem
como cada um de nós, ao exercemos nosso papel de cidadão.

Assim como o conceito de desenvolvimento sustentável,  o  conceito de sustentabilidade é  amparado pelos
pilares ambiental, econômico e social. O Objetivo é promover uma harmonia entre os três componentes para garantir a
integridade do planeta, da natureza, da geração atual e futuras. No que diz respeito ao  pilar ambiental, o ODS 15 visa
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, e deter a perda de biodiversidade. Em meio
ao debate sobre as mudanças climáticas, aquecimento global, desmatamento, queimadas e recuperação de ecossistemas
degradadas,  não podemos deixar  de abordar neste artigo,  a  importância dos ecossistemas florestais  no combate  aos
desafios  inerentes  ao  clima  e  sua  alteração.  Reconhecendo a  importância  das  atividades  de  reflorestamentos  como
medidas mitigadoras no combate às mudanças climáticas, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o período
2021-2030 como a Década da ONU sobre Restauração de Ecossistemas. O objetivo da ONU é fortalecer a restauração de
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ecossistemas degradados e alterados e, consequentemente, combater a crise climática, melhorar a segurança alimentar, o
fornecimento de água e a biodiversidade. 

Os  desafios  globais  para  o  século  XXI  remetem aos  aspectos  econômico,  social  e  ambiental.  Estes,  são
indissociáveis e, enfrentar as questões inerentes a cada um deles, envolve a necessidade de cooperação e conciliação entre
os diferentes setores da sociedade. Trabalhar a sinergia entre os setores e promover o equilíbrio entre os três pilares, será
fundamental para alcançarmos um planeja sustentável para nós e para gerações futuras.

https://www.matanativa.com.br/blog/desafios-globais-seculo-xxi/

Em exatamente dez anos para a conclusão da Agenda 2030, o mundo enfrenta uma crise causada pela covid-19,
doença infecciosa que, até a última semana de maio deste ano, já matou mais de 340 mil pessoas no planeta. Para conter o
avanço  da doença,  as  nações precisaram adotar  medidas  de  isolamento social,  e  cidadãos de todo o mundo foram
confinados em suas casas. Empresas fecharam suas portas físicas e suspenderam seus negócios. A situação desencadeou
mais que uma crise de saúde global, mas também crise social, econômica, sanitária, ambiental e política.  A pandemia
provou  uma  realidade  assustadora:  ainda  falta  muito  para  se  alcançar,  de  fato,  os  Objetivos  de  Desenvolvimento
Sustentável (ODS) propostos pela ONU. Por outro lado, a empatia, união e cooperativismo que temos presenciado pelo
mundo entre as pessoas e empresas geram a certeza de que aquilo que torna humana a humanidade é a chave para uma
sociedade mais justa, inclusiva e segura.
Poluição do ar é um agravante A covid-19 é uma doença causada por um coronavírus, uma família de vírus que causam
infecções respiratórias.  Devido a  essas características  da covid-19,  idosos e pessoas portadoras  de doenças crônicas
(diabetes,  hipertensão,  asma)  ou  com  problemas  respiratórios  formam  os  grupos  de  risco  da  doença.  Segundo  a
Organização Mundial  da Saúde (OMS),  problemas  respiratórios  têm aumentado no mundo todo durante  as  últimas
décadas, e a poluição do ar é o principal causador dessa alta.  Aqui é até possível provocar uma reflexão sobre a poluição
atmosférica ser, inclusive, um agravante para os casos de covid-19. Crianças e idosos (estes pertencentes ao grupo de
risco da covid-19) são os públicos que mais sofrem. Em São Paulo, maior centro urbano do país, com mais emissões de
gases  poluentes  e,  também,  com mais  vítimas  da  covid-19.  A poluição atmosférica  está  diretamente relacionada  às
mudanças climáticas, devido às emissões de gases de efeito estufa, e por isso o ODS13 (ação contra a mudança global do
clima) é fundamental para a saúde do planeta e para reduzir impactos na saúde das pessoas.
A população pobre é a que mais sofre: Por ser uma situação de pandemia, o momento relaciona-se intimamente com o
ODS3 (saúde e bem-estar),  mas não é novidade quando cientistas e especialistas publicam pesquisas indicando que
populações mais pobres são as mais afetadas por doenças como a covid-19. Os órgãos de saúde, como a OMS, fazem
duas  recomendações  principais  para  prevenção  da  covid-19:  que  as  pessoas  lavem bem as  mãos  e  que  adotem o
isolamento social. Entretanto, uma pesquisa da OMS, revela que 1 em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso a água
potável. Para esses indivíduos, a covid-19 se torna muito mais grave, pois já estão submetidos a riscos de doenças como
diarreia, cólera, febre tifoide, hepatite A, esquistossomose e outras. Ou seja, o ODS6 (água potável e saneamento para
todas as pessoas) é essencial para diminuir o impacto causado por pandemias como a de covid-19. A outra recomendação
para controle da pandemia é o isolamento social, para o qual é necessária moradia adequada. Nessas habitações, serviços
básicos como saneamento, segurança, educação e cuidados de saúde costumam ser extremamente limitados. Em São
Paulo, , os casos da doença têm aumentado significativamente nas periferias, onde há favelas, cortiços e assentamentos
informais  são  os  mesmos  locais  que  apresentam  mais  mortes  registradas.  A  importância  do  ODS11  (cidades  e
comunidades sustentáveis), cuja primeira meta é “garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço
acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas”. E apesar do sentimento de “todos estarem no mesmo barco”, a
covid-19 expõe a realidade da desigualdade socioeconômica, e ao concluirmos que a pandemia é mais perigosa para os
mais pobres, entendemos que o ODS1 (erradicação da pobreza) precisa ser alcançado para que a sociedade global esteja
mais protegida e preparada para lidar com situações de crise como essa que estamos vivendo.
A mortalidade é pior entre os negros: A precarização de serviços básicos nas favelas e periferias, contudo, relaciona-se
a outras questões de desigualdade social, como o racismo estrutural presente nas sociedades globais. Na cidade de São
Paulo,  a  população  negra  é  a  mais  afetada  pela  covid-19.  E  isso  não  acontece  só  em São  Paulo.  Outros  estudos
apontam que, apesar da doença não fazer distinção de cor da pele de suas vítimas, a mortalidade é maior na população
negra, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, devido à desigualdade histórica de índices sociais, econômicos e de
acesso à saúde. Nesse contexto, reafirmamos a necessidade de se alcançar o ODS10 (redução das desigualdades), para
“empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência,
raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra”.
Aumento da violência doméstica:  Governos do mundo todo relatam aumento das denúncias de violência doméstica
durante o isolamento social, e essa é uma das preocupações da ONU Mulheres, pois as vítimas, além da situação, nesse
momento, de muita ansiedade e tensão, estão afastadas de suas redes de apoio e tendo que conviver constantemente com
seus possíveis agressores. A violência contra a mulher, apesar do aumento preocupante durante a pandemia de covid-19,
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é uma realidade que precisa ser transformada, e por isso a Agenda 2030 conta com um ODS específico para esse tema: o
ODS5 (igualdade de gênero),  que visa acabar com todas as  formas de discriminação e violência contra  mulheres  e
meninas, empoderando-as.
Educação para todos? Com o isolamento social, as escolas foram fechadas e as aulas, suspensas. Em todo o mundo,
segundo dados da ONU, 9 em cada 10 estudantes estão temporariamente fora da escola em resposta à pandemia. Com a
tecnologia disponível atualmente, a educação na modalidade remota tem sido cada vez mais uma realidade presente na
sociedade. Mas se for realizado com planejamento, qualidade e acessibilidade. O ODS4 (educação de qualidade) prevê
“assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
para  todos”.Outra  questão  do  fechamento  das  escolas  é  em relação  à  alimentação.  Muitas  crianças  de  baixa  renda
encontram na merenda escolar sua única refeição diária, e podem acabar ficando sem ela. Como medida paliativa, alguns
governos e prefeituras do país, cientes dessa realidade, passaram a oferecer um “vale-merenda” a famílias de baixa renda
que ficaram sem a refeição nas escolas. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição são
temas inclusos no ODS2 (fome zero e agricultura sustentável).
Como fica a economia?Para frear a disseminação do coronavírus, empresas foram incentivadas a adotarem o home
office o quanto for possível. Essa situação muda as relações de trabalho e antecipam realidades previstas, até então, para
um futuro um pouco mais distante. Tanto as condições e relações de trabalho quanto o desenvolvimento econômico das
empresas estão relacionados ao ODS8 (trabalho decente e crescimento econômico), que visa “promover o crescimento
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos”.

http://www.aberje.com.br/blogs/post/a-covid-19-e-sua-relacao-com-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/

Cadeia Carbônica é a estrutura formada por todos os átomos de carbono de uma molécula orgânica e também
pelos heteroátomos que estejam posicionados entre esses carbonos.

Fonte: TITO, P.; CANTO, E. Química na abordagem do cotidiano. Moderna, 2003.

Fonte Imagem: Disponível em: https://www.manualdaquimica.com/quimica-organica/classificacao-das-cadeias-
carbonicas.htm. Acesso em: 14 de maio de 2020.

A cadeia  carbônica pode ser:  heterogênea,  homogênea,  insaturada,  saturada,  ramificada ou não ramificada
(normal). Cadeia carbônica ramificada apresenta mais de duas extremidades.Exemplo:

A cadeia principal de um hidrocarboneto é a maior sequência de carbonos que contenha as ligações
duplas e triplas (se existirem). Em caso de duas sequências igualmente longas, a cadeia principal será a mais ramificada.
Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal pertencem às ramificações.

Nomenclatura de Hidrocarbonetos com cadeia ramificada
Para nomear as cadeias ramificadas, vamos seguir os procedimentos:
1. Localize a cadeia principal.
2. Numere os carbonos da cadeia principal. Para decidir por qual extremidade deve começar a numeração, baseie-se nos seguintes critérios:
- Se a cadeia for insaturada, comece pela extremidade que apresente insaturação mais próxima a ela.
- Se a cadeia for saturada, comece pela extremidade que tenha uma ramificação mais
próxima a ela.
3. Escreva o número de localização da ramificação e, a seguir, separando com um hífen, o nome do grupo orgânico que corresponde à ramificação. Por 
exemplo, se houver um grupo CH3 como ramificação no segundo carbono da cadeia principal, deve se escrever 2-metil. Os prefixos di,
tri, tetra, penta etc. devem preceder o nome dos grupos, a fim de indicar sua quantidade. Assim, por exemplo, se houver dois grupos CH3 como ramificações 
nos carbonos 2 e 4, deve-se escrever 2,4-dimetil. Escreva o nome e o número de localização das ramificações seguindo a ordem alfabética (ignorando os 
prefixos di, tri etc. e também sec e terc, mas não iso).
4.Finalmente, escreva o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, separando-o do nome da ramificação por um hífen.

Fonte: TITO, P.; CANTO, E. Química na abordagem do cotidiano. Moderna, 2003.
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POR QUE O SABÃO FUNCIONA CONTRA O CORONAVÍRUS?
O sabão é feito de moléculas em forma de pino, cada uma delas com uma cabeça hidrofílica, que prontamente

se liga à água — e uma cauda hidrofóbica, que evita a água e prefere se conectar com óleos e gorduras. Essas moléculas,
quando suspensas na água, flutuam alternadamente como unidades solitárias, interagem com outras moléculas na solução
e se montam em pequenas bolhas chamadas micelas, com a cabeça apontando para fora e a cauda, para dentro.

Algumas bactérias e vírus têm membranas lipídicas que se assemelham a micelas de duas camadas, com duas
faixas de caudas hidrofóbicas entre dois anéis de cabeças hidrofílicas. 

Essas membranas estão repletas de proteínas importantes que permitem que os vírus infectem células e realizem
tarefas vitais que mantêm bactérias vivas. Os patógenos envoltos em membranas
lipídicas incluem coronavírus, HIV, os vírus que causam hepatite B e C, herpes, ebola, zika, dengue e inúmeras bactérias
que atacam o intestino e o trato respiratório.

Quando você lava as mãos com água e sabão, cerca qualquer microrganismo em sua pele com moléculas
de sabão. As caudas hidrofóbicas das moléculas de sabão tentam evitar a água; no processo, elas se

embrenham nos invólucros lipídicos de certos micróbios e vírus, rompendo-os.‘Morte’ do vírus
 O coronavírus, como todos os vírus, é basicamente um conjunto de instruções (fragmentos de
código genético) em busca de células para invadir e forçá-las a seguir seus comandos. Mas acontece
que essas instruções — o ácido ribonucléico (RNA) — são empacotadas no que é conhecido como
envelope viral, e o do Sars-CoV-2 é composto de lipídios, que são gorduras. Diante do sabão, esse é o
calcanhar de Aquiles do vírus.

Quando o coronavírus  está  em suas mãos,  ele  não consegue penetrar  na pele,  pois  sua camada externa é
levemente  ácida,  mas  eles  podem  permanecer  lá  esperando  a  oportunidade  de  entrar  no  corpo  por  lugares  mais
vulneráveis. E é nesse momento que você pode interceptá-lo e destruí-lo, simplesmente lavando as mãos. O sabão não
apenas solta o vírus da pele, mas também faz com que o envelope viral se dissolva, de modo que proteínas e o RNA
deslizem e o vírus morra metaforicamente (ele é, na verdade, desativado, pois os vírus não estão exatamente vivos). Aí, a
água leva os restos do que até 20 segundos atrás era uma séria ameaça à nossa saúde e à dos outros.

Fonte: BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-52096406. Acesso em: 24 de abr. de 2020.
Fonte: NSCTOTAL. Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/noticias/por-que-o-sabao-funciona-contra-o-coronavirus. Acesso em: 19 de abril 2020.

Gráfico:

Quando números não contribuem para mostrar com clareza algm tipod e informação, há uma maneira mais

clara e eficiente de apresentar esses dados: um gráfico. 

Um gráfico mais adequado para cada tipo de informação
Barras: Usado para comparar dados quantitativos e formado por barras de mesma largura e comprimento variável, pois
dependem do montante que representam. 

A barra mais longa indica a maior quantidade e, com base nela, é possível analisar como certo dado está em

relação aos demais. 
Os prédios mais altos do mundo

Setor:  Útil  para agrupar  ou organizar  quantitativamente dados considerando um
total. A circunferência representa o todo e é dividida de acordo os números relacionados ao tema

abordado.
As espécies animais ameaçadas de extinção na mata Atlântica
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Linhas: Apresenta a evolução de um dado. Eixos na vertical e na horizontal indicam as informações a que se refere e a
linha  traçada  entre  eles,  ascendente,  descendente  constante  ou com vários  altos  e  baixos  mostra  o percurso  de um
fenômeno específico.Evolução do desmatamento na região da Amazônia

Tabelas
Quanto às tabelas, há diversas formas de usá-las para organizar as informações. Elas podem aparecer em ordem

crescente ou decrescente, no caso de números, ou em ordem alfabética, quando são compostas de nomes, por exemplo. 

Simples: Usada para apresentar a relação entre uma informação e outra (como produto e preço). É formada por duas

colunas e deve ser lida horizontalmente.

De dupla entrada: Útil para mostrar dois ou mais tipos de dado (como altura e peso) sobre um item (nome). Deve ser
lida na vertical e na horizontal simultaneamente para que as linhas e as colunas sejam relacionadas.

Quando usar tabela ou gráfico?
A tabela  é a  melhor  forma de organizar  os  resultados de uma pesquisa  estatística  — não é  à  toa que os

matemáticos chamam isso de tabular os dados. Na tabela, a informação é apresentada em linhas e colunas, possibilitando
uma primeira análise. Nem sempre ela permite que você veja rapidamente o que a pesquisa indica. Nesse caso, a
solução é transformar os dados em um gráfico, mas é preciso que, antes, eles sejam analisados. Os gráficos demonstram o
comportamento de um conjunto de variáveis que se relacionam e podem ser comparadas. São três os tipos mais comuns:
1.  Os  gráficos  de  barras são  mais  utilizados  quando  há  uma  grande  quantidade  de  dados  a  serem  exibidos.  As
informações, transformadas em barras, podem se referir a anos diferentes — por exemplo, o número de pessoas com
ensino superior no Brasil (1950, 1960, 1970...).
2. Os gráficos de linhas são adequados quando a intenção é levar o leitor a uma análise sobre a variação de um dado em
determinado período — os índices de inflação, por exemplo, que já subiram muito e são mais ou menos constantes.
3. Os gráficos de setores (conhecidos como "pizza") são mais indicados para mostrar poucos números. Os dados de um
gráfico desse tipo sempre se referem a um mesmo universo, como a raça ou a cor dos habitantes de um país (x% de
brancos, y% de negros...). Somados, os itens resultam em 100%.

Dicas para ler e interpretar gráficos
Agora que já sabemos o que são e como são, vamos ver o que pode nos ajudar na leitura e interpretação.

1. Confira se as informações do gráfico batem com as do enunciado do exercício
Muitas vezes esquecemos de nos atentar a essa parte e seguimos direto para o gráfico. O enunciado pode ter informações
complementares que vão facilitar muito a resolução da questão. Portanto, leia sempre e circule as informações principais.
2. Entenda qual tipo de informação está destacada no eixo vertical e qual está no eixo horizontal
Antes de analisar alguma informação, precisamos entender o gráfico como um todo. Informações trazidas pelo  eixo
vertical e eixo horizontal.
3. Interprete com calma, pois geralmente as questões são contextualizadas

Se antes mesmo de você ler o gráfico, você já se assustou: relaxe! Normalmente, esse recurso é abordado de 
forma contextualizada, o que facilita sua resolução. É muito comum conter dados estatísticos de pesquisas para eleições e
outros temas presentes na vida dos cidadãos. Então, lembre-se que nem sempre será matemática pura. Nessas horas, é 
mais importante você pensar de forma lógica e resolver com calma a questão.

https://www.stoodi.com.br/blog/matematica/3-dicas-para-fazer-leitura-e-interpretacao-de-graficos/
 FONTE:http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0185/aberto/mt_88591.shtml acesso em 19.03.07 

ttps://novaescola.org.br/conteudo/163/graficos-tabelas-organizar-informacoes

A pandemia do novo coronavírus coloca-se como um desafio tão elaborado quanto o das provocações utópicas
das discussões de saúde. É um sistema complexo que envolve biologia, comportamento humano, economia e política.
Grandes conjuntos de dados estão sendo criados, os quais cientistas se esforçam para trazer significado, e assim encontrar
respostas.

O trabalho de análise, rastreio e orientações pode parecer um tanto vago quando se tem muito mais pontos
faltando na história do que peças encaixadas. Ainda mais para uma parcela da população que possui dificuldades em
relacionar a ocorrência do surto com os resultados em sua comunidade – até que a doença esteja perto demais.
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Não faltaram projeções que assustassem até os mais experientes cientistas, mas há alguns meses, não faltaram
críticas ao isolamento social e o quanto a medida estava sendo precipitada. Afinal, eram somente alguns casos. Foi com o
trabalho massivo dos grandes meios de comunicação, destacando a validade do meio científico e o poder dos dados, que
conseguiu-se legitimação de fala para as análises.

O vírus expôs algumas das feridas mais fundamentais da saúde, a disparidade de acesso, o esgotamento clínico
e a dificuldade na integração de informações e governança nos sistemas de saúde como um todo.
Quando o setor de saúde formou a linha de frente contra o coronavírus, notou-se um padrão curioso, no qual organizações
de diferentes setores e indivíduos de várias parte do mundo se juntaram para trazer o seu melhor e concentrar seus
esforços  para  encontrar  soluções.  Essas  informações  coletadas  de  fontes  extra  setor  de  saúde,  como  dados  de
telecomunicação,  estão  ajudando aos governantes  a  tomarem decisões  mais  informadas.  Por  se  tratar  de  uma nova
doença, quanto mais dados houver, mais precisas serão as previsões de como a pandemia pode ser melhor gerenciada. Os
exemplos de utilização decorrem por todo o ciclo de vida do surto: da previsão, detecção até o tratamento. No combate ao
contágio e triagem em massa, câmeras de detecção equipadas com inteligência artificial fornecem relatórios em tempo
real sobre a temperatura corporal de uma pessoa em uma determinada localização. Dados de telefone celular ajudam a
identificar  onde  provavelmente  a  doença  se  espalhará  e  aconselhar  a  alocação  de  recursos  de  acordo  com  essa
informação. A utilização de dados possibilitou que as autoridades de alguns países entrassem em contato com um usuário
caso ele tivesse tido proximidade com um caso positivo.
As fontes de dados são infinitas, bem como os propósitos de uso. Claro, a ferramenta de análise de texto também está 
sendo utilizada para vasculhar estudos científicos em torno da transmissão, incubação, estabilidade ambiental e 
intervenções médicas para o vírus.

https://saudebusiness.com/ti-e-inovacao/a-importancia-da-analise-de-dados-no-combate-a-covid-19/

Nas últimas décadas, nos deparamos com técnicas de diagnóstico ou terapias médicas que tiveram suas origens
em laboratórios de pesquisas de diferentes áreas da Física. Hoje, muitos de nós não estranhamos termos como raios X,
tomografias, PET-SCAN, ressonância magnética ou radioterapia. Os raios X foram descobertos por Wilhelm C. Roentgen
em 1895, por exemplo. A Física teve, e tem, fundamental importância para a medicina. Graças a ela é que médicos do
mundo todo podem fazer procedimentos cirúrgicos de alta tecnologia e exames com os mais sofisticados equipamentos. A
área  da  oncologia  (tratamento  do câncer)  utiliza  os  conhecimentos da  Física  Nuclear  para  tratamentos  radiológicos
(radioterapia).

A história  da física  moderna  começou no  momento em que o espectro da  radiação  térmica passou a  ser
analisado através do estudo da radiação emitida por corpos negros. O estudo dos gráficos para se chegar a uma equação
matemática era sempre feito da seguinte forma: os físicos partiam dos princípios da física clássica para tentar chegar aos
precisos gráficos.

É interessante relacionar todo este estudo ao nosso cotidiano. Muitas vezes nos perguntamos: “E o que essa
física moderna tem a ver comigo?”. Na verdade, tudo. Toda essa tecnologia que temos hoje partiu desses princípios.
Veja: Ondas de rádio; Luz infravermelha; Ondas de Raios X e Luz visível.  Tudo isso é exemplo de consequências
geradas pelo estudo do espectro da radiação do corpo negro. Aparelhos como o computador e todos os outros dispositivos
eletrônicos da conhecida high-tech existem em razão da física moderna.

A Física Moderna é utilizada em situações em que a Física Clássica não se aplica. A Física Moderna trata de
assuntos,  situações  e  fenômenos  como  o  movimento  de  objetos  à  velocidade  da  luz,  as  partículas  do  átomo,  as
temperaturas extremas e a interação de objetos imensos (por exemplo,  as galáxias).  A Física Moderna fornece uma
imagem mais ampla e precisa do universo. A Física Clássica é ainda muito utilizada. É de fácil compreensão, é aplicável
às  experiências  do dia  a  dia  e  é  uma boa  introdução  ao estudo da Física.  No colegial  e  nos cursos universitários
introdutórios, enfatiza-se o estudo da Física Clássica.

Albert Einstein desempenhou um papel fundamental no estudo da Física Moderna. Ele, mais do que qualquer
outra pessoa na história, avançou e modificou nosso entendimento a respeito do mundo físico. Contudo, muitos grandes
cientistas  contribuíram de  forma  significativa  para  o  estudo  da  Física  Moderna.  Max  Planck,  Niels  Bohr,  Werner
Heisenberg, Erwin Schroedinger, entre outros, também avançaram nosso conhecimento sobre o universo, a matéria e a
energia.  É o estudo  do comportamento da  matéria  e  de  energia  no  nível  atômico.  No início  do século  XX,  certas
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experiências científicas produziram resultados que a Física Clássica não conseguia explicar. Foi descoberto que as leis
que governam objetos macroscópicos não se aplicam da mesma forma para objetos microscópicos. A Física Quântica é a
tentativa de explicar  o  que ocorre  dentro de um  átomo:  estuda como  partículas subatômicas  interagem.  A Física
Quântica se iniciou com as ideias de Albert Einstein e Max Planck. No início do século XX, cientistas começaram a
estudar o interior dos átomos. Eles queriam descobrir o que ocorria dentro dessas partículas, que, inicialmente, eram
consideradas sólidas e indivisíveis. Surgiu a ideia de que a energia do elétron depende da frequência (ou do comprimento
da onda) da radiação eletromagnética.

 https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/fisica-moderna / htm https://www.educabras.com/ensino_medio/materia/fisica/fisica_moderna/aulas/fisica_quantica

Infecções de todos os tipos constituem o maior dos desafios para a humanidade. Não se trata apenas das novas
doenças, como o COVID-19, mas as velhas doenças têm seus causadores, principalmente as bactérias e fungos tornando-
se  resistentes  aos  antibióticos  e  fungicidas.  Todos  estão  prevendo  uma  tragédia,  se  ações  não  forem  tomadas
imediatamente.  Como  enfrentar  esta  situação?  Só  com  grandes  investimentos  em  ciências  e  tecnologia.  O
desenvolvimento cientifica é o motor que propulsiona a humanidade. Além de promover seu avanço,ele será responsável
pela  sua  salvação.É  importante  que  isso  esteja  claro  á  todos  governantes.  Em especifico,  como  a  física  tem sido
determinantenas soluções destas situações?

Na historia da humanidade, as chamadas pandemias (doenças que se espalham por várias partes do planeta) ,
sempre foram desastrosas . Elas normalmente matam maisque as guerras. A humanidade viveu várias pandemias ao longo
de sua existência, isto não é novo. A diferença é que graças ao trabalho fantástico dos cientistas, cada vez conseguimos
amenizar muito os seus efeitos. Para uma pessoa comum, às vezes é difícil avaliar o grande valor que a ciências faz no
dia a dia de todos, e principalmente o grande beneficio que tem nestes momentos. A ciência temevitado que a tragédia
seja maior.Todas as ciências básicas, como química, física, biologia e matemática contribuem de forma definitiva. No
entanto, a Física, tem tido um papel de destaque. Ao longo da história, a Física evolui de mera geradora de conhecimento,
para protagonista das soluções. Hoje, podemos dizer, com segurança,que ela vem contribuindo com conceitos e técnicas
que fazem uma grande diferença, em momentos como este que estamos vivendo. A cada ano que passa, as técnicas
capazes de detectar, interferir, prever e amenizar efeitos de pandemias progridem para o melhor. Isto graças ao avanço das
ciências, em especial a física. Neste contexto, tem vantagens quem nela investe.

O principal interesse da física é o entendimento do micro-mundo, aquele dos átomos e das moléculas. O que
acontece neste micro-mundo é que gera as conseqüências do chamado macro-mundo,que nos humanos observamos. No
passado , as doenças não tinham explicação, depois veio a descoberta do microscópio. Este instrumento físico tirou o
homem da escuridão e tornou visível algo que seus olhos não eram capazes de ver. Depois veio a grande evolução no
entendimento da estrutura molecular, em especial daquelas moléculas essenciais a vida.Isto foi um novo salto, que graças
as técnicas de espectroscopia por Raio-X, tornou possível desvendar a vida vista no nível molecular. Diversas descobertas
de físicos e químicos , tornaram nossa visão ainda mais ampliada. Uma área denominada de biologia estrutural, nasceu da
evolução destes desenvolvimentos, e tem sido fundamental no entendimento da ação dos vírus, através da determinação
de sua estrutura e principalmente da sua forma de multiplicar-se. Se não fossem estas técnicas desenvolvidas pela Física,
hoje  não  poderíamos  em menos  de  dois  meses,  descobrir  que  a  nova  doença  é  devido  a  um novo vírus:  o  Novo
CoronaVirus ( SARS-Cov-2). Mais do que isto, o avanço da física e do estudo de centenas de físicos e químicos que
desenvolveram formas adequadas de processar dados que advém dos instrumentos de medida como espalhadores de
Raio-X e outros, permite já determinar como deve ser a vacina que deverá impedir sua ação no ser humano. Olhando e
entendendo a estrutura das moléculas fundamentais que forma o vírus, é possível saber como que uma molécula deve ser
adicionada as células para impedir que elas virem uma máquina de reprodução viral, e portanto evitando que a doença se
instale no indivíduo.  As técnicas e visão do mundo molecular desenvolvido pela física,  agora torna-se sinônimo de
sobrevivência  para  a  humanidade.  O  Desenho  de  medicamentos  que  tenham ação  inibidora  nos  vírus  e  bactérias,
dependem do conhecimento de suas estruturas, caso contrário voltamos a atuar na forma de tentativa e erro. Isto não mais
é possível frente a atual situação, não temos mais tempo para jogos ao acaso. 

E sobre os exames de diagnósticos,  também dependem da física? Claro que sim!.  Tomar uma amostra de
sangue  do  paciente,  identificar  fragmentos  moleculares  que  demonstrem a  existência  do  vírus  na  amostra,  é  como
procurar uma agulha no palheiro. Somente com técnicas físico-químicas é que podermos ampliar o sinal e detectar que ali
temos  o vírus.  A chamada  técnica de PCR ((Polymerase Chain  Reaction)  é  fruto  de muito  investimento e  agora  é
fundamental para que possamos detectar e socorrer os doentes. Os chamados marcadores, que são moléculas capazes de
acharem  substanciam  específicas  indicadoras  da  existência  de  doenças  em  um  indivíduo,  usam  técnicas  físicas,
principalmente ópticas, para serem detectadas. Estas técnicas e aparelhos, hoje presente em hospitais e laboratórios de
análises clinicas, foram desenvolvidos em diversas pesquisas cientificas, que dão a sociedade o retorno esperado. Assim
que surgiu os  primeiros  alardes da doença COVID-19,  pesquisadores  de todos lugares  começaram a direcionar  sua
atenção para poderem contribuir, melhorando as técnicas existentes e criando novas e ainda melhores. A espectroscopia



óptica e a microscopia eletrônica, nunca estiveram tão desenvolvidas e a disposição . Muito já estão trabalhando, na
formulação de uma vacina especifica ao Corona Vírus, bem como desenhando drogas que deverão atenuar seus efeitos.

A Física vem avançando com conhecimentos, técnicas e tecnologias para todas as áreas do conhecimento. Por
trás das doenças, há uma grande atividade científica. De fato, somente o conhecimento empregado e focado no problema
pode contribuir para a solução.

 https://www.saocarlosagora.com.br/coluna-sca/scarlos-no-mundo-da-ciencia-e-da-tecnologia/124867/

Pesquisadores  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  -  UFRJ  estão  desenvolvendo  um protótipo  de
ventilador  pulmonar  mecânico  para  ser  reproduzido  em  massa,  de  forma  simples,  rápida  e  barata,  com  recursos
disponíveis no mercado nacional. A estimativa é de que, nas próximas semanas, o Brasil precisará de mais de 20 mil
ventiladores pulmonares mecânicos para atender as vítimas do Coronavírus, principalmente os casos mais graves de falta
de ar e dificuldades respiratórias. A produção atual de ventiladores pelas empresas brasileiras é de 2 000 por mês e,
mesmo com produção acelerada, essas empresas não vão conseguir atender à demanda esperada. 

A ventilação mecânica pode ser explicada como sendo uma máquina automática projetada para fornecer toda ou
parte do trabalho necessário de troca de gases (oxigênio e gás carbônico) para dentro e para fora dos pulmões.  Os
respiradores se tornaram mais um problema na pandemia de Coronavírus. O aparelho é essencial para tratar casos graves
e muito graves da doença e é utilizado quando o pulmão do paciente está muito comprometido e ele não consegue
respirar por conta própria.

Disponível também em: <educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br>

Na linguagem comum, saúde e doença são consideradas estados opostos de um organismo. Isto é, um corpo
saudável é aquele que funciona adequadamente, já um corpo doente é o que apresenta alguma alteração metabólica ou
enfermidade que atrapalha seu funcionamento. Mas os conceitos de saúde e de doença vieram de diversos povos ao longo
da história, estando diretamente relacionados com a cultura, a história, a economia e a política de cada sociedade.

Em 1948 foi fundada a Organização Mundial da Saúde – OMS – órgão da ONU que trata da saúde pública e
têm como objetivos principais ajudar a estabelecer as definições de pesquisa, elaborar normas sanitárias, fundamentar
políticas públicas, prestar apoio técnico e observar as condições de saúde no mundo.

A OMS coordena projetos internacionais que visam combater, prevenir e tratar uma série de doenças. Segundo
a OMS, é obrigação do Estado assegurar a saúde de seus cidadãos.  Em conformidade com essa visão,  no Brasil,  a
Constituição Federal de 1988, seu artigo 196, afirma que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”.

Com a promulgação da Constituição Federal, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), cujos princípios
básicos são: Universalidade, Integralidade e Equidade. Para a OMS, “Saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim
um estado de bem-estar físico, mental e social.”. Podemos definir, em outras palavras, a saúde como qualidade de vida.
Por isso, são utilizados diversos parâmetros para indicar a qualidade de vida de uma população e, portanto, podem ser
utilizados para mediar sua saúde. Podemos citar: Expectativa de vida ao nascer; Taxa de mortalidade infantil; Índice de
Desenvolvimento  Humano  (IDH);  Taxa  de  incidência  e  prevalência  de  uma  determinada  doença;  Percentual  de
saneamento básico; dentre outros.

Por meio da análise dos indicadores do IDH - Índice de Desenvolvimento Humano | Índices socioeconômicos –
ONU, podemos avaliar as condições de saúde de uma região e traçar estratégias para melhorar a qualidade de vida da
população. Podemos citar como exemplo, segundo a OMS, as principais causas de morte nos países ricos são as doenças
crônicas, como as cardiovasculares, bronquite, enfisema pulmonar, câncer, diabetes. Em países mais pobres a prevalência
é de doenças infecciosas, como diarréia, aids, malária, tuberculose e outras infecções pulmonares, além de complicações
durante a gestação e o parto. O conhecimento dos agentes causadores e dos mecanismos das doenças é importante para
que possamos elaborar medidas de prevenção e de tratamento adequadas à realidade de cada região.
Podemos classificar, para facilitar o estudo, as doenças em alguns grupos:
- Doenças infecciosas ou transmissíveis: causadas por agentes biológicos que infectam um hospedeiro. Ex: Tuberculose,
gripe, etc. / - Doenças degenerativas: função ou estrutura de um órgão ou tecido são deterioradas ao longo do tempo e
podem afetar qualquer um dos sistemas. Ex: Câncer, aterosclerose, etc. / - Doenças ocupacionais: lesões causadas pela
reparação de movimentos ou posturas inadequadas por tempo prolongado. Ex: Lombalgia, lesão por esforço repetitivo
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(LER) / - Doenças carenciais: causadas pela ausência de uma ou mais vitaminas por tempo prolongado. Ex: Escorbuto –
carência da vitamina C. / - Doenças causadas por toxinas ambientais: resultantes da exposição a toxinas ambientais, como
agrotóxicos e pesticidas utilizados nas plantações para o controle de pragas. Ex: Problemas respiratórios causados pela
inalação da fumaça oriunda da queima de combustíveis fósseis. / - Infecções sexualmente transmissíveis (IST): podem ser
transmitidas durante o ato sexual com uma pessoa contaminada. Ex: Gonorreia, sífilis, AIDS

Na  ciência,  chamamos  de  epidemiologia  o  estudo  da  distribuição  e  dos  fatores  determinantes  que  estão
relacionados à saúde em populações específicas e sua aplicação na prevenção e controle dos problemas de saúde. Os
primeiros estudos epidemiológicos tinham como objetivo investigar a causa das doenças transmissíveis, porém, com o
passar do tempo, a epidemiologia tornou-se uma ferramenta de grande importância na saúde pública, trabalhando com
ferramentas que contribuem para o aprimoramento da qualidade de vida da população,  com ações na identificação,
combate, prevenção e mapeamento das doenças infecto-parasitárias.  Após  o  estudo  epidemiológico  de  uma
determinada doença infecciosa, podemos categorizá-la em uma das quatro escalas – surto, epidemia, pandemia e endemia
– de modo a auxiliar o sistema de saúde a traçar metas e ações para o com bate e controle da doença.  No atual cenário,
em relação à COVID-19, a OMS, em 11 de março de 2020, declarou situação de pandemia para a doença causada pelo
novo coronavírus, orientando como principal forma de prevenção o isolamento social. Essa determinação só foi possível
graças a estudos epidemiológicos sobre a doença.

Ainda, tomando como exemplo a COVID-19, temos como uma das hipóteses sobre a forma de contaminação
das primeiras pessoas com o vírus a comercialização de animais selvagens, na China, para fins de consumo. Sabendo que
esta comercialização na China é legalizada, temos a consciência do impacto dessa atitude para o meio ambiente, podendo
levar as espécies comercializadas à extinção e, em casos extremos, o surgimento de novas doenças aos seres humanos.

https://www.picuki.com/media/2173396820653336926

Criar uma rotina, ser gentil, ler fontes confiáveis de informação... Saiba como cuidar da saúde da mente tão
bem quanto da física durante a quarentena. 

“O cenário exige cuidados, mas a gente não precisa ficar emocionalmente à deriva”, defende Gustavo Arns,
professor da pós-graduação em psicologia positiva da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-
RS). Um trabalho de olhar interno e consciente na situação em que estamos vivendo é um ponto importante não só para
a nossa saúde mental e psicológica, mas também para a física. ”Professor convidado do Wholebeing Institute, centro de
estudos internacional sobre psicologia positiva, Arns é também idealizador do Congresso Internacional de Felicidade e
do Centro de Estudos da Felicidade. 

Em meio à pandemia de Covid-19, a principal preocupação que temos é com a nossa saúde e bem-estar físicos.
Mas passar por um período como esse também tem reflexos sobre a nossa saúde mental e emocional.
1. Seja otimista: Ter a possibilidade de ficar dentro de casa é um privilégio que, além de garantir segurança, nos permite
desacelerar e nos conectar com familiares. “Às vezes é necessário fazer um esforço consciente para encontrar o lado
positivo de uma situação”, diz Arns.
2. Seja pé no chão: Não alimente ou deixe ser consumido por hipóteses catastróficas. Foque no presente e no que de fato
pode ser feito para prevenir o pior cenário e mitigar os desafios que já existem. “Se ficarmos nos ‘preocupando’ com
situações  desastrosas,  que  nem  sabemos  se  vão  acontecer,  provocaremos  um  desgaste  energético  e  mental  e
esqueceremos do que realmente precisa ser feito”, adverte Arns 
3. Informe-se por fontes confiáveis e oficiais: “Assim como cuidamos da saúde do nosso corpo e nos preocupamos com a
nossa  alimentação,  precisamos  ficar  atentos  a  como  estamos  alimentando  nossa  mente  também”,  alerta  Arns.
“Recebemos informações por Whatsapp e redes sociais o tempo todo e, muitas vezes, encontramos desinformação, dados
e afirmações sem fontes verificadas. Isso tudo nos causa uma ‘má digestão’ mental e gera pânico.” Por isso, consuma
informações de ferramentas e fontes oficiais e veículos confiáveis. 
4. Mantenha uma rotina: Procure adequar-se a uma rotina, estabelecendo horários fixos para dormir, acordar, alimentar-
se, descansar, fazer exercícios físicos e outras atividades que você queira incluir no seu dia a dia. Nosso corpo e mente se
adaptam melhor aos desafios do cotidiano quando mantemos a alimentação saudável,  o sono regular e os músculos
ativos.
5. Faça o que gosta: Ao estabelecer uma rotina, você evita ocupar todo o seu dia apenas com entretenimentos da Internet,
das redes sociais e aplicativos. Aproveite o tempo estendido para colocar em dia as leituras que você não conseguia
terminar há tempos, veja as séries que você quer maratonar e aproveite para fazer uma resenha e publicar entre os amigos,
um quadro que quer pintar, cursos online para enriquecer o currículo, ou quem sabe dar seguimento naquele projeto
antigo de aprender o segundo idioma que sempre quis fazer.
6.  Exercite-se: Mesmo com as academias fechadas, é possível manter a atividade física em dia. Aplicativos de celular
como: Nike Training Club, Freeletics Bodyweight, Endomondo e FitNotes possuem centenas de sugestões de exercícios
para você fazer em casa e com segurança.
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7.  Seja gentil: Para a psicologia positiva, a gentileza é um ponto muito importante dentro do bem-estar, afirma Arns.
Durante a pandemia, já vimos várias demonstrações e iniciativas de solidariedade, como as pessoas que, em todo o país,
têm se oferecido para fazer compras de mercado de vizinhos idosos, evitando que eles saiam do isolamento e arrisquem
contrair a Covid-19.

Fonte: Veja todo o conteúdo:https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Comportamento/noticia/2020/03/7-dicas-para-cuidar-da-sua-saude-mental-em-tempos-de-pandemia. Acesso
em: 18 de maio de 2020.

A linguagem verbal destaca-se pelo uso de palavras, enquanto na linguagem não verbal são usados símbolos,
gestos, imagens e outros signos não verbais (sem o uso de palavras). Para que a comunicação se realize, são necessárias,
pelo menos, duas pessoas: o emissor da mensagem e alguém que a receba (receptor). É comum no dia a dia, a utilização
dos dois tipos de linguagem simultaneamente. Em uma conversa, por exemplo, apesar de ter como foco a comunicação
verbal, através das palavras que são ditas, a linguagem não verbal cumpre um papel importante.  Presente nos gestos,
expressões faciais e nas entonações das palavras, a linguagem não verbal pode reforçar ou alterar o sentido das palavras.

CHARGE: A marca central dela é abordar algum tema do noticiário. Esse contato com os fatos jornalísticos é
trabalhado de forma crítica e, na esmagadora maioria das vezes, com humor. Vale destacar outros dois pontos a respeito
das charges. Um é que o tema delas não é obrigatoriamente relacionado à política, como muitos costumam pensar. Outros
assuntos também são trabalhados. Tudo vai depender da importância do fato. O outro destaque sobre as charges é que
elas não precisam obrigatoriamente ter humor. O lado cômico ocorre quase sempre. Mas não sempre. 

CARTUM:  extrai humor de qualquer situação, sem a exigência dessa amarra factual. Por conta disso, seu
entendimento tem um prazo de validade mais largo, ao contrário da charge. 

TIRAS: o formato, o tamanho usado pelas tiras já antecipa ao leitor do que se trata aquele conteúdo, mexa ele
com temas do noticiário ou não, quer tenha personagens fixos, quer não. As tiras cômicas – há outros gêneros de tiras,
não custa registrar – têm como marca central a construção de uma situação de humor com desfecho inesperado. É como
ocorre nas piadas: a narrativa é construída de modo a surpreender o leitor no final. Essa quebra de expectativa é o que
leva ao sentido cômico.

Linguagem verbal e não verbal no ENEM 
Durante a prova Exame Nacional do Ensino Médio, as utilizações de imagens são bastante comuns na área de Língua
Portuguesa,  se  destacando  na  parte  de  Interpretação  de  texto.  Essas  demonstrações  podem  ser  feitas  através  de
quadrinhos, charges, entre outras demonstrações.
Com isso, é de fundamental importância compreender a diferenciação entre os diversos tipos de linguagem. O assunto
parece ser de fácil compreensão, mas é necessário entender que cada tipo de linguagem possui sua característica e pode
ser encontrada de diversas formas durante o Enem.

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/linguagem-verbal-e-nao-verbal
https://www.diferenca.com/linguagem-verbal-e-nao-verbal/

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/ctpmbarbacena/25042017133150940.pdf

Evidenciar as imagens como textos que fornecem informações e possibilidades interpretativas. Desenvolver o
ato da leitura de imagens e refletir sobre as mudanças interpretativas partindo de cada indivíduo e da quantidade de
informações disponíveis sobre a imagem em questão. Analisando ilustrações feitas a partir de manchetes, iremos entender
como  nossas  experiências  prévias  e  preconceitos  impactam  nossa  leitura.  Observar  se  imagens  podem  ser
intencionalmente criadas para nos levar a pensar de uma determinada forma.

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/ctpmbarbacena/25042017133150940.pdf
https://www.diferenca.com/linguagem-verbal-e-nao-verbal/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/linguagem-verbal-e-nao-verbal


As imagens estão muito presentes em nosso dia-a-dia e são poderosas formas de comunicação e informação.
Decifrá-las, interpretá-las ou lê-las são necessidades fundamentais para qualquer tipo de atividade contemporânea. Desta
forma,  trazer  estas  questões  para  dentro  da  sala  de  aula  torna-se  muito  importante  e,  por  isto  mesmo,  uma
responsabilidade a mais para todos os envolvidos com o ensino. Ampliar o entendimento sobre leitura pode-se dizer que
seja o primeiro passo. A leitura como conceito e não como exclusividade verbal, pode ser entendida de várias formas.
Diante da multiplicidade de códigos e linguagens com os quais contracenamos diariamente, exercitamos conscientemente
ou não, diversos tipos de leitura. Mais explicitamente o que se quer dizer é que se pode ler tanto um livro como uma
figura, uma fotografia, uma obra de arte, uma música, um gesto, uma peça de teatro ou qualquer outra coisa. O homem
interage com o mundo lendo e  escrevendo nas mais  diversas  linguagens existentes  recriando-as  e  por  isto  mesmo,
multiplicando-as cada vez mais rapidamente. 

A leitura é bem mais que decodificar palavras, é também conhecer os códigos que fazem parte do cotidiano, que
estão presentes nos gestos,  nas  roupas,  nos alimentos,  nos sons,  nas  imagens.  O domínio desses diferentes  códigos
permite que o indivíduo interprete a sua realidade, principalmente as informações visuais que são tão constantes nos
livros, revistas, outdoors, internet, cinema, televisão, entre tantas outras. 

Ler as imagens do mundo sempre foi relevante para a compreensão da leitura da palavra escrita, as palavras se
encarnam nas imagens dos objetos e dos sinais. Vivenciar a leitura de imagens implica em várias atividades relacionadas
à interpretação dos símbolos. O conjunto de imagens integra a cultura visual como forma de expressão do pensamento
humano e de temáticas importantes do mundo, é considerado “um idioma a ser interpretado, como uma ciência, ou um
processo diagnóstico, no qual se deva tentar encontrar o significado das coisas a partir da vida que os rodeia”. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1768-6.pdf

Há quem pratique a leitura por prazer e há os que a fazem por necessidade. Independente do porque, ler exige
concentração,  capacidade interpretativa e atenção.  Para textos escritos na língua do falante,  em nosso caso a língua
portuguesa, talvez a atividade não represente uma dificuldade, já que se acredita que o leitor possua um conhecimento das
nuances do próprio idioma, os significados das palavras, as figuras de linguagem etc.

Porém, quando se estuda um segundo idioma como, por exemplo, o inglês, a leitura pode tornar-se um desafio.
O  motivo?  Pouco  vocabulário,  dificuldade  em inferir  significados  das  sentenças,  não  conhecer  termos  técnicos  ou
expressões idiomáticas, entre inúmeros outros. Mas não é por ser um desafio que o exercício da leitura não deve ser
praticado. Além de trazer muitos benefícios para a mente, ler é essencial para o aprendizado de uma segunda língua.

O que muitos leitores não sabem é que existem estratégias de leitura que podem facilitar a compreensão e a
tradução de obras e textos escritos em outras línguas ou, ainda, selecionar rapidamente o que pode ser importante ou não
para quem lê. As estratégias de leitura das quais estamos falando são conhecidas como Skimming e Scanning.
Skimming: “Passar levemente sobre”, esse é um dos significados atribuídos ao termo e que mais tem a ver com o sentido
da técnica. A estratégia de leitura Skimming consiste em uma rápida e superficial “olhada” no texto, procurando explorar
suas informações.  Nessa hora,  o  leitor  deve atentar-se  para  as  pistas  tipográficas  (números,  datas,  gráficos,  figuras,
fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos, etc.), cognatos, falsos cognatos e tudo o que possa ser tido como uma dica
do que se trata a ideia geral do texto ou seu tema. Ou seja, essa técnica serve para que o leitor tenha uma compreensão
geral (General comprehension) sobre qual assunto o texto discorre.
Scanning: Como o a palavra sugere, a técnica de Scanning consiste em um escaneamento, uma varredura do texto em
busca de informações objetivas. Essa estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais específica: quando se
deseja  encontrar  um determinado significado,  uma palavra-chave,  uma informação  em particular.  Ela  é  geralmente
empregada quando buscamos palavras em dicionários, um endereço ou número em listas telefônicas, e pode ser muito útil
em situações cotidianas.

A escolha da estratégia de leitura deve estar de acordo com o objetivo da leitura. “Ao optar pela estratégia de
Scanning, o leitor sabe exatamente o que está procurando, ou seja, ele está em busca de uma informação específica, ao
passo que, ao usar a Skimming, o leitor procura inferir o sentido geral do texto, inclusive para, muitas vezes, decidir se
vai ou não ler todo o texto de forma mais detalhada”.

http://www.cclinet.com.br/noticia/skimming-e-scanning-estrategias-de-leitura-para-textos-em-linguas-estrangeiras/

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1768-6.pdf


Telecomunicações unindo o mundo em redes digitais. Somos a sociedade da informação e refletir a importância
do uso adequado dos recursos tecnológicos na propagação da informação entre os diferentes espaços geográficos.

Uma efetiva integração das economias mundiais graças a internet e os avanços nas tecnologias de informática e
telecomunicações possibilitou o acesso a grande quantidade de informações e as trocas comerciais, agilizando simples
tarefas do dia a dia e complexas transações financeiras. Logo a internet, viabilizou a aumento da circulação de capital no
mundo movimentando assim, os setores da economia mundial principalmente diante da necessidade de distanciamento e
isolamento social em função do Novo Coronavírus.

Podemos nos comunicar com os diferentes lugares do mundo, mais facilmente do que há algumas décadas,a
circulação de informação cresceu de forma impressionante e a internet tornou-se uma das mais eficientes formas de
divulgação da informação no mundo atual, sendo utilizada com objetivos específicos: marketing, propaganda, vídeos
conferências,  teletrabalho,  compras,  transações bancárias e etc.  Conectados à rede de internet é possível estabelecer
canais de comunicação direta, evitando a mídia controlada pelo grande capital, tornando-se uma ferramenta importante
para a análise, reflexão e transformação da sociedade.

É  preciso  considerar  no  entanto,  que  essas  possibilidades  do  fluxo  de  informação  não  é  acessível  a
todos.Constata-se a falta de acesso às mídias digitais principalmente pela população de baixa renda, combater a exclusão
digital é um fator importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade moderna. A exclusão digital não ocorre somente
pela  falta  de  acesso,  mas  também pela  ausência  da  “capacidade  do  usuário  de  retirar,  a  partir  de  sua  capacitação
intelectual e profissional,  o máximo proveito das potencialidades oferecidas por cada instrumento de comunicação e
informação”

(Sorj, 2003, p. 59)

Você sabe diferenciar a verdade dos boatos quando recebe aquela notícia “urgente” pelo WhatsApp ou pelo
Facebook? Descubra neste guia como não propagar rumores pelas redes sociais.   Você acabou de receber um link no
WhatsApp ou uma notícia através de seus contatos no Facebook. É uma notícia urgente, que vai deixar muito amigo
indignado e você mal pode esperar para compartilhar. Muita calma agora: antes de clicar e enviar para todos que você
conhece é preciso verificar se é uma notícia falsa. Veja abaixo um guia de como identificar um conteúdo verdadeiro e o
que  é  falso.  Seis  eixos  são  relevantes  na  identificação  de  notícias  falsas:  fonte,  evidência,  contexto,  público-alvo,
propósito e execução. 
FONTE: quem escreveu esse texto ou captou esse vídeo ou tirou essa foto? Procure por informações relacionadas ao
autor  do conteúdo,  nome da publicação em que está  sendo veiculado e  quem está  relacionado à  publicação,  como
instituições fundadoras e associações políticas. Se o texto não possui autoria, desconfie. Se possuir, pergunte-se: o autor é
confiável? Ele é um indivíduo? Representa uma instituição? Esta instituição é um veículo de informações confiáveis ou
está associada a interesses específicos? Fazer uma busca pelo nome do autor pode ajudar a reconhecer a credibilidade da
fonte de informação. Procure também se o site possui um “quem somos”. No caso de outras fontes citadas no texto, como
pesquisas, procure por elas e confirme se as informações refletem de fato o que a pesquisa aponta ou se os dados foram
distorcidos para favorecer o ponto de vista apresentado pelo texto.
EVIDÊNCIA:  Busque no texto por informações que você pode verificar, como, por exemplo, nomes, dados, locais e
citações a documentos ou pesquisas. Questione-se: quais informações são usadas no conteúdo para sustentar os fatos? Os
fatos apresentados realmente se sustentam com essas informações? Os dados apresentados são estatísticas de uma fonte
de informações confiáveis ou nem sequer são citadas no texto? Citações genéricas como “de acordo com pesquisas” ou



“estudos afirmam” são comuns em notícias falsas e gêneros afins. Observar se há aspas de alguma pessoa citada no texto
também deve ser objeto de observações. Outras perguntas relacionadas às falas de especialistas e pessoas citadas no texto
também devem ser alvo de questionamento: quem é essa pessoa que está falando? Qual é a sua função profissional? Ela
tem conhecimento para falar sobre aquele assunto? Há alguma evidência de que ela está falando a verdade? Procure por
outras notícias veiculadas em fontes confiáveis que tenham reverberado as falas do interlocutor.
CONTEXTO:  Todas as notícias existem dentro de um contexto.  Esse contexto é complexo: ele é histórico,  social,
econômico, cultural, temporal… Pergunte-se: qual é o cenário geral dessa notícia? Ela apresenta um panorama completo
da história ou omite informações? O que está sendo deixado de fora do texto? O contexto do lançamento daquela notícia
possui  algum outro  condicional  ou  acontecimento  (como  eleições)  que  podem  ter  gerado  aquele  conteúdo  com  o
propósito  de  influenciar  visões?  Considere  diferentes  forças  em  torno  daquele  fato,  como  acontecimentos  atuais,
tendências culturais, objetivos políticos e pressões financeiras e de mercado.
PÚBLICO-ALVO:  Entender para quem o conteúdo foi feito também pode ajudar a identificar se tem algum viés ou
intencionalidade que não está visível à primeira vista. Qual é o público-alvo pretendido? São pessoas que compartilham
algum interesse em comum? Qual é o interesse do grupo? As informações apresentadas se respaldam unicamente sobre
esse interesse ou também apresentam dados que possam equilibrar esse interesse? Preste atenção aos apelos a grupos
específicos ou pessoas. Essas informações podem não estar presentes diretamente nas informações apresentadas no texto,
mas também na linguagem usada pelo conteúdo, técnicas de apresentação dos pontos levantados pelo texto (que podem,
por exemplo, seduzir o leitor e levar a uma conclusão enviesada) e escolha de imagens.
PROPÓSITO: Todas as notícias compartilham o fato de que foram criadas por alguém e com algum propósito. Entender
a razão disso é a base para o letramento midiático. A pergunta chave é: por que esse texto foi escrito? É para informar
sobre algum acontecimento? É para te convencer de alguma perspectiva ou sobre algum tema? Quem pode se beneficiar
com a circulação dessa informação? É para te convencer a comprar algo? É para divertir, como no caso das sátiras? A
observação de fatores como a missão da publicação em que o texto está sendo veiculado, linguagem ou uso de imagens
persuasivas, técnicas para fazer dinheiro (o caça-cliques) e posições declaradas (ou não declaradas) sobre a temática
podem dar pistas sobre o propósito do conteúdo em questão. Além disso, o usuário pode se questionar sobre qual o
sentimento que aquela mensagem lhe causa. A maioria das notícias falsas tende a inspirar sentimentos fortes nos leitores,
como  indignação  ou  grande  surpresa,  fazendo  com que  o  leitor  se  sinta  com  necessidade  de  compartilhar  aquele
sentimento – e conteúdo – com suas redes.
EXECUÇÃO: O modo como o conteúdo é produzido e apresentado esteticamente também dá pistas sobre a veracidade
do que está sendo veiculado. Estilo de texto, gramática, tom, escolha de imagens, posicionamento e layout são alguns
elementos que podem dar indicações sobre a credibilidade da publicação. A pergunta principal sobre a execução é: como
as informações estão sendo apresentadas? Há uso de adjetivos que possam enviesar a leitura? Algumas palavras aparecem
em caixa-alta  (aquele  famoso  CAPS LOCK LIGADO) no  título  ou  corpo  do  texto?  Esses  recursos  costumam ser
utilizados para criar reações emocionais nos leitores e são evitados em textos jornalísticos. O design da página e escolha
de fontes parece ruim ou o texto mal escrito? A baixa qualidade também é característica das notícias falsas. Bem como o
uso da caixa-alta, esses sites costumam apresentar erros gramaticais, imagens sensacionalistas (que muitas vezes foram
manipuladas) e manter diversos anúncios pela página (muito mais do que qualquer outro veículo de credibilidade) ou
mesmo propagandas em pop-ups difíceis de fechar (que você acaba clicando e abrindo antes mesmo de conseguir fechar
o pop-up).

Outra pergunta essencial é: como é a URL da página? A maioria das URLs confiáveis termina em “.com”,
“.net”, “.org” e as do governo em “.gov”. As de conteúdos duvidosos costumam usar outros domínios, como “.co” (que
também pode ser o domínio dos sites da Colômbia, mas caso veja um conteúdo em português com domínio colombiano,
desconfie!). Se o domínio for “.wordpress” ou “.blogger”, vale lembrar que se tratam geralmente de publicações pessoais
e, portanto, são opiniões. E opinião cada um tem a sua, mas isso não a torna um fato verdadeiro. Além disso, alguns sites
costumam usar endereços muito parecidos com o de publicações de credibilidade, copiando até mesmo o layout (mas sem
a mesma qualidade). Em uma olhada rápida, podem ser facilmente confundidos. URLs aleatórias, com nomes estranhos,
também merecem desconfiança.

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/03/31/Como-mentir-com-gr%C3%A1ficos-7-detalhes-que-podem-te-enganar

Se você vive no planeta Terra, não deve ter escapado da enxurrada de vídeos, áudios, memes e toda sorte de
mensagens  sobre  o  novo coronavírus.  Não  só  na  TV,  no  rádio  ou  nos  jornais,  mas  principalmente  em grupos  de

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/03/31/Como-mentir-com-gr%C3%A1ficos-7-detalhes-que-podem-te-enganar


WhatsApp, no Twitter e nas demais redes sociais a pandemia virou o assunto mais comentado e debatido das últimas
semanas.

Neste  cenário  de  pulverização  da  autoria  (muito  positivo  por  dar  voz  a  mais  pessoas),  cresce  a  nossa
responsabilidade no trato com a informação — e isso vale ao consumir, compartilhar ou produzir novos conteúdos. Sem
reflexão e responsabilidade, a pandemia vem acompanhada de outro fenômeno: a “infodemia”. E, infelizmente, já há
vários sinais de que vivemos uma.

A própria Organização Mundial da Saúde (OMS), em meio aos esforços de combater a proliferação do vírus,
teve também de se preparar para combater outro surto, o da desinformação. “A eclosão do Covid-19 e as reações geradas
têm sido acompanhadas de uma massiva ‘infodemia’ — uma super abundância de informação, algumas precisas e outras
não — que torna difícil para as pessoas encontrarem fontes e orientações confiáveis quando precisam”, destacou a OMS
em um importante relatório sobre o novo coronavírus, divulgado ainda no início de fevereiro. “Devido à alta demanda por
informação precisa e atualizada sobre o Covid-19, as equipes de comunicação de risco e de mídias sociais da OMS estão
trabalhando conjuntamente para rastrear e responder os mitos e rumores.” Por que a OMS “perde tempo” em monitorar as
informações sobre o vírus, além de fazer o trabalho central de orientar as políticas públicas na área de saúde? Porque
informação — ou melhor, desinformação — pode prejudicar tanto quanto a doença. E até matar.

No Irã, dezenas de pessoas morreram após beber álcool adulterado, acreditando em um boato que dizia que a
bebida ajudaria na cura do novo coronavírus. Exemplos menos dramáticos, mas ainda assim prejudiciais, têm aparecido
quase diariamente no Brasil.  Em geral, surgem como mensagens anônimas compartilhadas à exaustão em grupos de
WhatsApp (atribuindo a cura da doença a ingredientes triviais como o vinagre, por exemplo).

Mas a desinformação também está na boca de pessoas públicas que, sem quaisquer evidências, disseminam
teorias da conspiração, como a de que a pandemia é um plano mirabolante do governo chinês para minar a economia dos
demais países, derrubar as bolsas de valores e, então, comprar ações e conquistar o mundo.

Em situações críticas como a que vivemos, torna-se ainda mais urgente garimpar informações apuradas com
cuidado, baseadas em dados científicos e que se escoram em fontes qualificadas — premissas do bom jornalismo, que
podem e devem ser adotadas por todos nós quando atuamos nas redes sociais.

Quando a desinformação mata, informação de qualidade também é vacina. Num esforço para que mais pessoas
tenham acesso a dados checados, grandes veículos de comunicação derrubaram o chamado paywall, tornando gratuito o
acesso  às  reportagens  relacionadas  ao  coronavírus.  Há  também muitos  casos  de  consumo e  produção  de  conteúdo
responsável nas redes sociais, fora do jornalismo profissional.

Crises globais  como a do novo coronavírus  são desafiadoras e  trágicas.  Mas também podem nos oferecer
oportunidades de mudanças de hábitos mais duradouros pelo bem de todos. A pandemia mais midiática da história mostra
que a educação também precisa ser midiática. 

https://educamidia.org.br/coronavirus-gera-perigosa-pandemia-de-desinformacao/

PÓS CENÁRIOS DA GLOBALIZAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO X COVID-19
O surgimento de uma nova fase de desenvolvimento ou Capitalismo do Conhecimento, durante a década de oitenta, implicou

a formação de uma nova base tecnológica a partir da invenção do microprocessador e do desenvolvimento de software, e sua articulação
com o toyotismo como uma nova forma organizacional  e  direção do trabalho,  dando lugar  a uma nova revolução industrial  e  ao
estabelecimento  do  setor  de  eletrônicos,  informática  e  telecomunicações  como  padrão  industrial  desta  nova  fase,  substituindo  o
complexo automotivo, metal-mecânico e petroquímico do fordismo – keynesiano. O ímpeto para essa nova base tecnológico-produtiva
veio do boom da financeirização, particularmente do capital de risco, que permitiu a um grupo de empresários schumpeterianos conceber
e projetar uma série de mercadorias com crescente valor cognitivo adicionado. Esse processo deu origem à aceleração das taxas de
inovação e ao dinamismo da economia baseada na oferta, estabelecendo uma tendência contrária àquela de queda da taxa de lucro
industrial na crise da fase de desenvolvimento fordista - keynesiano e inaugurando uma nova etapa de boom e crescimento econômico
durante o crepúsculo do século XX.

A partir dos elementos econômico-estruturais anteriores, ocorre o surgimento de um novo bloco histórico nos Estados Unidos,
tendo como classes dominantes os grupos financeiros de risco de Wall Street em aliança com empresários do Vale do Silício e indústrias
criativas de Hollywood, que conseguem reunir um grupo de movimentos sociais compostos por feministas, anti-racistas, ambientalistas e
gays, além de grupos sociais de latinos, jovens e afro-americanos. Essa reunião precede o cancelamento do papel redistributivo do
Estado em favor do mercado via financeirização.  Como frações subordinadas, são mantidos os demais grupos sociais vinculados à
antiga base tecnológica do fordismo - keynesiano, entre os quais estão os setores de produção relacionados à manufatura, extrativismo,
forças armadas, pequenas empresas e seu capital financeiro associado, assim como movimentos de pensamento nacionalistas, racistas e
homofóbicos,  que  são expressos em grupos sociais  de  cristãos evangélicos,  população branca  no sul  do país,  populações rurais  e
pequenas cidades, além de classes trabalhadoras brancas.

A conformação desse bloco histórico leva à realização da hegemonia dos grupos dominantes sobre os subalternos a partir do
consenso da substituição do Estado pelo Mercado enquanto agente mais eficiente de distribuição de recursos nas diferentes esferas do
social, levando a uma preponderância das ações econômicas do Estado, em seu sentido ampliado, sobre o Estado em sentido restrito,
constituindo  o  neoliberalismo  como  forma  de  desenvolvimento  atlântico-hegemônico.  Por  seu  lado,  a  China  embarca  em  uma
modalidade  de  desenvolvimento  diferente  no  Capitalismo  do  Conhecimento  no  início  dos  anos  80.  Partindo  de  uma  forte  ação
econômica do Estado, em um sentido restrito, consegue se inserir primeiro nos elos inferiores e médios da cadeia de valor agregado, na

https://educamidia.org.br/coronavirus-gera-perigosa-pandemia-de-desinformacao/
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reprodução de bens pertencentes ao setor de eletrônicos, informática e telecomunicações e a subir progressivamente para os elos de alto
valor cognitivo. A especificidade do caminho de desenvolvimento da China, no qual a coerção prevalece sobre o consenso na classe
dominante do Estado no sentido restrito, permitiu que ela se tornasse uma superpotência global, contestando a liderança dos Estados
Unidos no seu sistema internacional de hegemonia dos estados e em seu próprio processo de construção.

A crise financeiro-produtiva global de 2008 evidenciou o fracasso do mercado como representação social, aprofundando o
questionamento de grupos subalternos sobre a viabilidade do neoliberalismo como forma predominante de desenvolvimento em escala
global,  causando fissuras no bloco histórico e uma crise de hegemonia em torno da preponderância do mercado e de seus agentes
econômico-financeiros. Apesar desse questionamento, a resposta a essa crise de mercado continuou a partir de suas próprias fundações,
através da injeção, pelos principais bancos centrais do mundo, de trilhões de dólares no mercado mundial,  com base na estratégia
ineficaz de flexibilização quantitativa para revitalizar a fraca economia global.

O  surto  de  COVID-19  destacou  as  diferentes  estratégias  dos  Estados  para  conter  a  disseminação  do  vírus  em escalas
nacionais,  assim  como  sua  capacidade  institucional  para  diminuir  o  número  de  mortes  entre  suas  populações  devido  ao  novo
coronavírus. Isso implica o contraste em uma escala global entre as vias de desenvolvimento predominantes. Por um lado, o declínio do
neoliberalismo e sua fragmentação em modalidades de desenvolvimento lideradas pelos Estados Unidos evidenciam soluções moldadas
por interesses que privilegiam a continuidade no funcionamento do mercado e a rápida e repentina disseminação da SARS-CoV-2 entre
suas populações. Por outro lado, os caminhos de desenvolvimento liderados pelo Estado, que encontram sua experiência mais completa
na China,  mostram que uma disseminação lenta do vírus tende a ser  privilegiada,  reduzindo o número de perdas fatais  entre sua
população.  O aprofundamento da  crise  econômico-social  no mundo pós-pandemia  levanta  vários  cenários  possíveis.  A erosão e  a
fragmentação do neoliberalismo aumentarão, aprofundando a desintegração de escalas econômicas eminentemente neoliberais, como a
União Européia? As classes dominantes verão nos arranjos sociais coercitivos um meio de manter e reproduzir seu domínio, orientando
futuras formações estatais autoritárias? Enquanto isso, é provável que a China aumente o ritmo de moldar seu sistema internacional de
hegemonia dos estados, na qual a estratégia da Rota da Seda e os planos de apoio pós-pandemia para diferentes países do Hemisfério
Ocidental vão acelerar o processo de transição do epicentro da economia mundial, do Atlântico ao Pacífico.
http://ippur.ufrj.br/index.php/pt-br/noticias/outros-eventos/762-capitalismo-global-pos-pandemia-covid-19-declinio-do-neoliberalismo-ou-contra-ataque-do-estado-uma-leitura-desde-

gramsci

COMBATE O ALARDE E AS FAKE NEWS
A confirmação do novo coronavírus foi também usada para disseminação de notícias falsas (fake news). Essa é uma boa

oportunidade para trabalhar análise de reportagens, diferentes gêneros textuais. Veja aqui 5 atividades para falar sobre notícias falsas em
sala de aula. Para te ajudar a mergulhar no tema, você também pode conferir nosso guia de Educação Midiática que auxilia o professor a
entender como as notícias falsas atuam nas redes e aplicativos e dados sobre o volume das fake news. Naturalmente, a magnitude desse
episódio está sendo acompanhada de muita desinformação. Veja abaixo alguns casos de fake news que estão circulando sobre a epidemia
do novo coronavírus.
“Idoso que sair de casa terá aposentadoria cortada” :  Uma mensagem circulando no WhatsApp mostra um comunicado com o
logotipo do Ministério da Saúde e informa que o governo está suspendendo a aposentadoria de idosos que forem pegos andando nas
ruas. O objetivo da informação era evitar que as pessoas com mais de 60 anos saíssem de casa e conter a transmissão do coronavírus.
Apesar de bem intencionada, a informação é falsa. O comunicado não é da pasta da Saúde e os idosos não estão sendo multados caso
saiam às ruas. Mas a recomendação expressa dos órgãos de saúde é para que todos evitem sair de casa, principalmente pessoas com mais
de 60 anos e com doenças crônicas, considerados do grupo de risco.(falso)
“Água quente é capaz de matar o vírus” :Uma mensagem que está sendo amplamente compartilhada nas redes sociais traz uma
orientação supostamente dada por um profissional da saúde sobre beber água quente (entre 26ºC e 27ºC)para matar o coronavírus. O
Ministério da Saúde lembra que a temperatura do corpo é de ao menos 36ºC, portanto, ingerir líquidos nas temperaturas sugeridas não
faria qualquer diferença. Enfatiza, no entanto, que não há medicamento, substância, vitamina ou alimento específico capaz de evitar o
contágio. (falso)
“Coronavírus veio dos inseticidas” :  Circula na internet uma imagem que mostra o rótulo de um inseticida, no qual se lê “human
coronavírus”.  Muito  que  bem,  as  imagens  são  falsas.  Ainda  não  há  consenso  na  comunidade  científica  sobre  a  origem do  novo
coronavírus.  No entanto,  as  formas de  transmissão e contaminação,  explica o Ministério  da  Saúde,  são por meio do contato com
secreções ou pelo ar.(falso)
“Ao estourar plástico bolha, lembre que o ar vem da China” :Um boato que está fazendo sucesso nas correntes de WhatsApp no
Brasil é o que diz que o ar do plástico bolha que envolve produtos importados da China pode estar contaminado pelo novo coronavírus.
Segundo o Ministério da Saúde, não há qualquer evidência sugerindo a veracidade dessa informação. “Vírus geralmente não sobrevivem
muito tempo fora do corpo de outros seres vivos, e o tempo de tráfego destes produtos costuma ser de muitos dias”, lembrou a entidade.
(falso)
“Vacina contra o Covid-19 foi descoberta” : A grande dificuldade dos cientistas em encontrar uma vacina contra a doença está no fato
de que o vírus está em constante mutação. No entanto, tentativas continuam sendo feitas. Nesse contexto, nesta terça-feira, 17, um jornal
chinês anunciou  que  o país  asiático  deu  aval  a  pesquisadores  para  que  iniciem testes  de  segurança  em humanos  de  uma vacina
experimental. Por enquanto, é só mais um teste.(falso)
“Desinfetantes antibactericidas não têm eficácia contra a doença”  : Nos Estados Unidos, país que já registra quase 5 mil casos
confirmados do novo coronavírus, um boato que está circulando com força é o de que desinfetantes antibactericidas para as mãos não
teriam eficácia contra a doença.  De acordo com a revista americana Newsweek, essa fake news começou a se espalhar no início de
março, via Twitter, e não tem qualquer fundamento: segundo o Centro de Controle de Doenças do país, é perfeitamente possível usar o
item para higienizar as mãos quando não há água e sabão disponíveis. (falso)
Ingestão de álcool ajuda a combater o vírus” :  No Irã,  um dos países mais  fechados do mundo e onde o consumo de bebidas
alcóolicas é proibido, circulou o boato de que a ingestão de álcool poderia combater o vírus. Como resultado, 40 pessoas morrerampor
complicações decorrentes da ingestão de álcool puro do tipo usado na limpeza ou bebidas contrabandeadas.(falso)
“Urina e estrume de vaca pode curar o novo coronavírus” : Na Índia, uma política do partido governista Bharatiya Janata (o mesmo
do primeiro—ministro Narendra Modi) disse à imprensa que as pessoas poderiam usar urina e estrume de vaca para curar o novo
coronavírus. Vale lembrar que a vaca é considerada sagrada no país e que o uso da urina deste animal em situações terapêuticas é
comum. Nesta sexta-feira, 12, informou a agência Reuters, um grupo religioso irá até realizar uma festa para o consumo do líquido,
apesar dos alertas de profissionais da saúde quanto a sua eficácia contra o novo coronavírus e os riscos que a ingestão pode trazer.(falso)

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/gaumutra-gobar-may-cure-coronavirus-bjp-mla-tells-assam-assembly/articleshow/74444488.cms
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“Vacina  desenvolvida  na  Austrália  está  à  venda  na  Suíça”  : A Itália  é  um dos  países  mais  afetados  pela  epidemia  do  novo
coronavírus.  Hoje, é o segundo maior em número de casos confirmados, atrás apenas da China. Não à toa, o país inteiro está em
quarentena. Por lá, a desinformação também anda em alta. Um dos boatos mais populares diz respeito à uma vacina, que teria sido
desenvolvida na Austrália, e que poderia ser usada no combate ao vírus.(falso)
“Cocaína protege contra o vírus” : Se na Índia, o boato falava sobre o consumo de urina de vaca, na França, diz respeito ao uso de
uma droga, a cocaína. Na semana passada, o governo francês precisou fazer um post em suas contas oficiais nas redes sociais para
desmentir a história. “Não, a cocaína não te protege contra a COVID-19. É uma droga viciante, que causa efeitos colaterais sérios e é
prejudicial à saúde das pessoas”, dizia a mensagem oficial.(falso)

https://exame.com/mundo/5-fake-news-sobre-coronavirus-que-estao-circulando-pelo-mundo/

O IMPACTO POSITIVO DAS DE REDES SOCIAIS NA SOCIEDADE
Embora tenha havido muitos resultados negativos das redes sociais, como cyberbullying e outros perigos on-line, as redes

sociais  podem ser  usadas de  maneiras  que  promovam ideias  positivas e  produtivas na  sociedade.  As redes sociais  são uma parte
importante da vida de todos nós atualmente, e isso não pode mais ser ignorado. Porém, muito se debate sobre os malefícios das redes
sociais na nossa vida, o que às vezes nos fazem esquecer-se do impacto positivo das redes sociais na sociedade. Sim, eles existem, e aqui
vamos mostra-los. Como tudo na vida, há coisas boas e ruins sobre as redes sociais. E, neste artigo, vamos explorar alguns dos efeitos
positivos das mídias sociais nas nossas vidas. 

Um dos maiores pontos positivos das redes sociais é que nunca foi tão fácil de fazer amigos. Apenas algumas décadas atrás,
era muito difícil se conectar com as pessoas, a menos que você fosse do tipo de pessoa que tem muita facilidade em se comunicar, tipo, o
centro das atenções em uma festa. A ascensão dos telefones celulares ajudou a mudar isso, conectando as pessoas de uma nova maneira,
mas depois que as redes sociais surgiram, a ideia de amizade mudou novamente. E não há como voltar atrás. É perfeitamente possível ter
milhares de amigos nas redes sociais. Eles podem não ser seus amigos de verdade, e talvez você nem os conheça pessoalmente, mas eles
estão lá, e você pode se comunicar com eles a qualquer momento. Inclusive, quem não tem amigos virtuais mais chegados que muito
amigo do mundo real? O fato de você não conhecer pessoalmente uma pessoa não vai interferir na conexão que você pode ter com ela.

Cada um de nós passa um tempo demais falando sobre nós mesmos em redes sociais, o que é perfeitamente natural. Estamos
compartilhando nossas vidas - os altos e baixos, as voltas e reviravoltas - com pessoas que achamos que vão se importar. E as pessoas
geralmente se importam, e lhe dirão isso. Elas vão ouvir o que você tem a dizer e ajudá-lo a lidar com qualquer problema que possa estar
enfrentando. Se este não for o caso, você deveria encontrar novos amigos. O ponto é que, compartilhando nossas experiências,
tanto as boas quanto as ruins, nas redes sociais, somos capazes de nos solidarizarmos uns com os outros. Um amigo pode ter passado por
uma provação semelhante que você está passando atualmente, e ele será capaz de ajudá-lo a passar por isso.

Nosso tempo está sendo cada vez mais dilatado por compromissos profissionais e familiares. Mas as redes sociais oferecem
uma chance de se comunicar de maneira rápida e eficiente, especialmente quando todos os envolvidos estão familiarizados com as gírias
da internet. Escrever um tweet leva 20 segundos, e com a postagem cruzada para outras redes sociais ativadas, essa atualização atinge
todos que você deseja alcançar (e provavelmente mais além) em um instante. Uma das razões pelas quais muitas pessoas não gostam de
fazer telefonemas é que a conversa se tornou desnecessária. Você não pode simplesmente dizer o que quer e depois desligar. Porque isso
é visto como rude. Em vez disso, você tem que trocar gentilezas antes de dizer o que você quer dizer, e depois trocar mais gentilezas
antes que a conversa chegue a uma conclusão natural.

Não é apenas o seu círculo de amigos e até membros da família mais próximos que as redes sociais permitem que você se
comunique com facilidade e eficácia. Uma das coisas boas das redes sociais é seu poder de abrir o mundo para você, tornando-o um
lugar menor e derrubando fronteiras culturais e geográficas. É bem provável que você tenha contatos que moram em outros países em
suas redes sociais, e isso prova o que estamos dizendo aqui. Os membros da família que vivem no exterior podem ser mantidos a par dos
acontecimentos mais recentes em seu mundo, tão rapidamente quanto aqueles que moram na casa ao lado. Amigos que você não vê
desde a escola, e que desde então se mudou, são capazes de se manter em contato. As redes sociais significam que a localização física de
alguém se tornou muito menos importantes.

https://www.oficinadanet.com.br/tecnologia/25827-o-impacto-positivo-das-de-redes-sociais-na-sociedade

ÁLCOOL EM GEL CASEIRO x CORONAVÍRUS?
A falta de álcool em gel nos comércios e até mesmo o aumento do preço do produto por conta da pandemia do novo

coronavírus têm levado algumas pessoas a recorrerem a soluções caseiras, mas que não são eficientes. Na internet, as buscas por “como
fazer álcool em gel” deram um salto no Google e o termo começou a ganhar relevância no buscador. Vídeos e páginas na web ensinam a
fazer álcool em gel com gelatina incolor,  gel para cabelo e até mesmo álcool para acender churrasqueira. No entanto, as fórmulas
caseiras podem causar acidentes, irritação na pele e alergias. Para que o produto tenha ação de combate ao vírus é necessário que a sua
concentração esteja entre 60% e 80%.  Na receita caseira  seria  preciso  realizar  um  cálculo  para  garantir  uma  concentração
adequada de álcool no produto final. “A pessoa vai achar que está protegida, mas vai estar só passando gel de cabelo na mão com
cheirinho de álcool e que não tem efeito”, As pessoas não devem fazer isso” que faz parte da equipe do projeto “Nunca vi 1 cientista”,
dedicado a falar sobre ciência no Brasil por meio das redes sociais.

Fonte: Revista ISTO É

DESCOBERTA DOS RAIOS X 
Em 1895, o físico Wilhelm Konrad Roentgen, estudando descargas elétricas em gases rarefeitos e ampolas de Crookes, por

acaso descobriu os raios X. Ele tinha uma ampola de Crookes encerrada em uma caixa de papelão, e alimentada por uma bobina de
Rumkhorff. Com o conjunto em um quarto escuro, ele observou que, quando o tubo funcionava, se produzia fluorescência num cartão
pintado com platino-cianureto de bário. A fluorescência era observada quer estivesse voltada para o tubo a face do cartão pintada com
platino cianureto de bário, quer a face oposta, e até com este cartão afastado a dois metros do tubo. Fig. 1- Bobina de Rhumkorff A
fluorescência não era causada pelos raios catódicos, pois estes não atravessam o vidro do tubo. Roentgen observou a seguir que o agente
causador da fluorescência se originava na parede do tubo de Crookes, no ponto onde os raios catódicos encontravam essa parede. Não
sabendo do que se tratava, Roentgen chamou raios-X a esse agente. Tubos de raios X Raios X são produzidos todas as vezes que elétrons
encontram um obstáculo. Na experiência de Roentgen, eles eram produzidos quando os elétrons encontravam a parede do tubo. Há dois

https://exame.com/mundo/5-fake-news-sobre-coronavirus-que-estao-circulando-pelo-mundo/
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tipos de tubos de raios X em uso. 1º - Tubos a gás Possuem gás à pressão de mais ou menos 0,001 mm Hg. O tubo é esférico, e além do
catodo C e do anodo A, possui um terceiro eletrodo B, chamado alvo, colocado no centro da esfera. O alvo B está ligado ao anodo A, de
maneira que ficam ao mesmo potencial. Este alvo combinado com o anodo produz um campo elétrico que encurva a trajetória dos
elétrons e faz que a maioria dos elétrons encontre o alvo perpendicularmente. A diferença de potencial entre o catodo e o anodo nestes
tubos é de 30.000 a 50.000 volts. 

https://efisica.atp.usp.br/pluginfile.php/7253/mod_resource/content/0/1-%20raiox.pdf

INFOGRAFIA E VISUALIZAÇÃO DE DADOS SÃO VITAIS PARA ENTENDER A PANDEMIA
Onde quer que você more, é bem provável que esteja em casa, em isolamento social, por conta da necessidade de “achatar a

curva”. A insólita expressão, praticamente um mantra da luta global contra a pandemia do Covid-19, ganhou o mundo depois que um
gráfico animado, criado pela microbiologista Siouxsie Wiles e pelo ilustrador Toby Morris e publicado em 8 de março, viralizou. A ideia
é simples: comparando duas projeções diferentes, o GIF mostra que ações ao alcance de qualquer pessoa, como lavar as mãos e ficar em
casa, podem ajudar a distribuir melhor o número de casos esperados ao longo do tempo, “achatando a curva” de crescimento dos casos e
evitando a sobrecarga do sistema de saúde.

Uma  versão  simples  desse  gráfico  já  circulava  em  artigos  científicos  desde  2007,  e  foi resgatada  pela  revista  The
Economist no início de 2020. Mais foi só quando Siouxsie Wiles adicionou a animação, os personagens e o chamado à ação -elementos
narrativos  que  tornaram  a  mensagem muito  mais  impactante-  que  o  gráfico  realmente  decolou.  O  GIF  tornou-se  uma  poderosa
ferramenta de engajamento da população na pandemia.

Em um contexto de hiperdensidade informacional, é a primeira vez na história em que informações e dados estatísticos sobre
um vírus, bem, podem viralizar. E a infografia tem tido um importante papel, tornando claros os conteúdos científicos complexos e
ajudando  a  população  a  disseminar  informações  e  adotar  atitudes  que  podem  salvar  muitas  vidas.  Dados  são  essenciais  para  a
compreensão de fenômenos sociais e naturais, mas informações importantes para a tomada de decisões na sociedade geralmente estão
encerradas em documentos impenetráveis para a maioria das pessoas. Com as visualizações de dados, criadas em colaboração entre
designers e jornalistas de dados, podemos tornar esses números mais compreensíveis para o leitor comum, explicitando as histórias por
trás dos números e tornando-os acessíveis por meio de representações gráficas simples e elegantes. O design de informação evolui com
as tecnologias de informação e comunicação. Já podemos encontrar visualizações de dados animadas e até interativas.

Já  a  infografia  –que  como  o  nome  diz,  é  a  técnica  de  combinar  informações  e  elementos  gráficos–  é  uma  forma  de
comunicação que utiliza, além do texto, dados, gráficos, mapas ou ilustrações para esclarecer um tópico complexo e contar uma história
de forma clara e acessível. Na infografia, os elementos visuais e os textos presentes buscam explicitar relações e estão a serviço de uma
narrativa específica. Quando a infografia encontra o audiovisual, temos o vídeo-infográfico, formato que tem se popularizado sobretudo
em  canais  jornalísticos.  No  jornalismo,  são  cada  vez  mais  frequentes  os  vídeos  que  buscam  “explicar  as  notícias”  de  forma
contextualizada e didática, apresentando matérias jornalísticas em vídeo que incluem gráficos, dados e animações.

https://educamidia.org.br/infografia-e-visualizacao-de-dados-sao-vitais-para-entender-a-pandemia/

ATENÇÂO: Ao final da Lista de Atividades você encontrará um Cartão de Respostas, que deve ser devolvida aos
professores para correção e feedback.

Atividade 1  - Fisíca / PEQ
1. Todos os dias ficamos expostos a vários tipos de radiações. Seja numa clínica para se realizar um exame com raios X
ou simplesmente andando pelas ruas, nosso organismo é constantemente bombardeado por elas. Marque a alternativa que
apresenta a radiação de maior penetração no organismo humano.
a) Luz visível b) Raios gama c) Ultravioleta d) Infravermelho e) Micro-ondas

2. Os raios X são produzidos em tubos de vidro a vácuo, nos quais elétrons sofrem uma brusca desaceleração quando
colidem contra um alvo feito de metal. Desta forma podemos dizer que os raios X constituem um feixe de:
a) elétrons b) fótons c) prótons d) nêutrons e) pósitrons

3. O campo de estudo dedicado à medida de eventos, onde e quando ocorrem e qual a distância que os separa no espaço e
no tempo, é a relatividade. Em 1905, Albert Einstein propôs a teoria da relatividade restrita, em que o adjetivo restrita é
usado para indicar que a teoria se aplica somente a referenciais inerciais. A teoria da relatividade restrita é composta
basicamente  de  dois  postulados:  postulado  da  relatividade;  e  postulado  da  velocidade  da  luz.
Halliday e Resnick. Fundamentos de Física: óptica e física moderna. 9.a ed. v. 4. Rio de Janeiro: 2012 (com adaptações).
Com base no texto acima, assinale a alternativa correta.
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a) De acordo com os postulados, não pode existir, na natureza, uma velocidade limite. A velocidade irá depender da
direção e do referencial onde se encontra o objeto em movimento.
b) A relatividade relaciona valores medidos e referenciais que não estão se movendo em relação a outro.
c) A velocidade da luz não é constante para todos os observadores; depende do referencial inercial em que se situa o
observador.
d) Referenciais inerciais são aqueles em que as três leis de Newton não são válidas.
e) As leis da física são as mesmas para diferentes referenciais inerciais.

4. Descreva as principais aplicações da Fisíca Moderna na Medicina.
5. Qual a importância de estudar uma ciência como a Física?
6. Comente alguns exemplos da contribuição da Física na área de tratamentos médicos.
7. O que é um respirador mecânico? Descreva seu funcionamento do ponto vista físico.

Atividade 2 - Matemática
1. Suponha que em certo local você registrou em forma de tabela a variação do crescimento da população de insetos ao
longo do tempo. Neste caso, qual gráfico mostra a melhor representação de seus dados?

2. Qual das seguintes alternativas é a melhor interpretação do gráfico abaixo:

a) Ratos do tipo A com Lymphoma são mais comuns que ratos do tipo A sem

tumor 
b) Ratos do tipo B são mais propensos a ter tumores que os do tipo A 
c) A porcentagem de ocorrência de Lymphoma é igual em ratos do tipo A e B
d) Carcinoma é menos comum que Lymphoma somente em ratos do tipo B

3. A visualização de dados pode ser uma ferramenta útil para apresentar um conjunto de dados, e traduzir visualmente
informações numéricas. Avalie os gráficos abaixo e escolha qual deles melhor representa os dados.

a) b) c) 

4.  O  Brasil  apresenta  algumas  diferenças  na  quantidade  de  casos  confirmados  de  Coronavírus  em cada  Estado.  É
importante conhecer os dados, e saber analisá-los.

Acesse a tabela no link https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46618-brasil-registra3-904-casos-confirmados-de-coronavirus-e-111-mortes (acesso em 28mar2020) para realizar as atividades propostas.

Com base nos dados da tabela “Número de casos por região”, construa:
a) Gráfico de barras região x número de casos
b) Gráfico de barras estado x número de casos para cada região
c) Gráfico com a porcentagem de casos para cada região.

Atividade 3 - Geografia
1. A expressão países emergentes caracteriza:

a)  o  grupo  de  países  que  fatalmente  se  tornarão  desenvolvidos  em  um  futuro
próximo.b) O conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo grau de
crescimento econômico e social.
c) os Estados que possuem um forte poder de intervenção na economia, mas que ainda

precisam desenvolver os seus níveis de industrialização.



d) o agrupamento formalmente registrado de nações que possuem territórios  com grande potencial  para  exploração
econômica.

2. Em 2001, o economista Jim O´Neil,  chefe de pesquisa em economia global do grupo financeiro Goldman Sachs,
realizou o estudo “Building Better Global Economic Brics” (“Construindo uma melhor economomia global Brics”, em
tradução livre), em que se destacaram os países que compõem o bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul),
devido  ao  papel  de  destaque  que  apresentam  no  cenário  mundial,  por  conta  do  rápido  desenvolvimento  de  suas
economias. De acordo com a pesquisa, o potencial econômico desses países pode transformá-los nas quatro economias
dominantes do mundo, até 2050 (a avaliação foi feita antes do ingresso da África do Sul no bloco). Entretanto, cada um
deles apresenta uma trajetória distinta, podendo ser agrupados somente pelo termo “emergentes” […]. Adaptado de: DICYT. A

força dos países emergentes na economia mundial. Disponível em: <DICYT>. Acesso em: 13 mar. 2013.

Sobre a relação entre os países do BRICS e o Brasil, podemos afirmar corretamente que:
a) O Brasil é o país social e economicamente mais desenvolvido do grupo.
b) A economia brasileira é altamente dependente da exportação de matérias-primas para os países do BRICS.
c) Em termos de efetividade, o Brasil foi o pioneiro, entre os países do BRICS, no desenvolvimento industrial.
d) A China é a única parceira comercial de peso que o Brasil possui no BRICS atualmente.

3. Sobre os BRICS, assinale o que for INCORRETO:
a) É um grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, 
atrás apenas da União Europeia.
b) Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS é um acordo internacional diplomático entre 
nações consideradas emergentes.
c) Até 2011, a sigla era conhecida apenas por “BRIC”, sendo alterada após a inclusão da África do Sul no grupo.
d) Recentemente, os BRICS vêm discutindo sobre a criação de um banco internacional próprio do grupo, paralelo ao FMI
e ao Banco Mundial.

4. Trata-se de um país que faz parte dos chamados BRICS e que sofreu com uma profunda crise ao longo dos anos 1990,
superando as suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo. Apesar
de não ser uma nação desenvolvida, é respeitada e temida por muitos países em razão de seu poderio militar. O país ao
qual o texto faz referência é:
a) Brasil b) Rússia c) Índia d) China e) África do Sul

5.A partir da análise da tabela e do mapa, é correto afirmar que: 

a)  China  e  Brasil  são  os  países  que  apresentam  os  maiores  índices  de
concentração de renda entre os dez países com maiores PIBs do mundo. b) A
concentração de renda é um problema que atinge, na mesma proporção, os dez
países com maiores PIBs do mundo.
c) A Rússia, apesar de possuir o menor PIB entre os dez países, é o que apresenta
o menor índice de concentração de renda.
d)  Os  dez  países  com os maiores  PIBs do mundo são,  também,  aqueles  que
possuem os menores índices de concentração de renda no mundo.

e) Os EUA possuem o maior PIB e o menor índice de concentração de renda do mundo

6.  A economia  desse  grupo  de  países  tem  crescido  nos  últimos  anos,  integrando-se  no  esquema  de  produção  e
comercialização mundiais.  Essas  nações reúnem mais  de  um terço  da  população mundial  e,  apesar  de enfrentarem
problemas sociais, possuem uma taxa de crescimento econômico que as coloca como potências emergentes, capazes de
redefinir o poder econômico do mundo. Com base nas informações acima, é correto concluir que os países: 

I.  1, 2,  3, 4 e 5,  classificados como emergentes,  formaram, em 1980, a
União Econômica denominada BRICS.II. 2 e 3 assemelham-se quanto ao
crescimento econômico, diferenciando-se dos países 1 e 5.
III. 4 e 5 apresentam um crescimento econômico menos expressivo, mas,
ainda assim, com significância no contexto mundial.
IV. 1, 2, 3, 4 e 5 são, respectivamente, China, Índia, Rússia, África do Sul e
Brasil.

Estão corretas apenas as afirmativas : 
a) I e II. b) I e III. c) II e III.  d) I, II e IV. e) II, III e IV.

http://www.dicyt.com/noticia/a-forca-dos-paises-emergentes-na-economia-mundial


7. Em 2008, pela primeira vez desde 1880, os países ricos passaram a representar menos de 50% da produção mundial.

Apresente dois fatores que explicam o elevado desempenho econômico dos BRIC,
grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China, nos últimos dez anos. 

8. Apresente também duas consequências, uma geopolítica e outra ambiental, dessa nova realidade econômica mundial.

9. Antes da pandemia já havia uma tendência a utilização de comércio digital, AI, aceleração das redes digitais. Essa
pandemia mostrou pelo menos na China a capacidade da Inteligência Artificial de interceder na ordem social permitindo
maior eficiência do isolamento. O próprio isolamento deve favorecer o comércio digital. Essa seria uma aceleração da
tendência  de  concentração  nesse  setor?  Essa  tendência  acirraria  competição  China  e  EUA?  Ou  os  EUA tem uma
vantagem competitiva muito grande?

10. Em termos ideais, o governo deveria alocar mais recursos do que está fazendo atualmente na expansão da capacidade
de tratamento por meio de iniciativas como a construção de hospitais temporários, a aceleração da realização dos testes
de Covid-19, a produção de mais máscaras e respiradores e o financiamento da produção de uma vacina.

Atividade 4 - Química / PEQ
1.  Nomeie os seguintes compostos orgânicos:

2.  Para efeito de nomenclatura  oficial, quantos átomos de carbono há na cadeia carbônica principal do composto de
fórmula?

a) 4 b)5 c) 6 
d) 7 e) 8

3. Para a estrutura, o nome oficial (nomenclatura IUPAC) é:

a) 4-metilpent-1-eno. b) Dimetilbut-2-eno.

c) 2,metil-3-etilbutano. d) 2,etil-3-metilbutano.
e) 1,1-dimetil-2-etil-propano.

4. O número de átomos de carbono na cadeia do 2,2,3-trimetilpentano é:
a) 2 b) 3 c) 4 d) 7 e) 8

5. Monte as fórmulas estruturais dos seguintes compostos orgânicos:
a) 2-etil-3-metilpentano. b) 2,2,4-trimetilpentano. c) 2,2-dimetilexano. d) 2,2,3-trietilbutano.

6. Analisando a morfologia do Coronavírus, explique por que deve-se utilizar álcool e/ou lavar as mãos e superfícies com 
água e sabão como medida profilática à COVID-19.

Atividade 5 - Inglês
1. Leia a seguinte notícia  polêmica publicada no jornal The Washington Post,  de 02 de abrilde 2020.

Available at: https://www.washingtonpost.com Access on April, 2020
Many  southern  hemisphere  countries  that  were  slow  to  respond  to  the  novel

coronavirus have stepped up their efforts, but Brazil’s president called his country’s
outbreak a ‘fantasy”. O conectivo but: 

a) estabelece uma adição entre a duas ideias
b) estabelece uma oposição entre a duas ideias

c) estabelece uma relação de causa e consequência entre elas

2. Many southern hemisphere countries that were slow to respond to the novel coronavirus have stepped up their efforts
a) have intensified their efforts b) decreased their efforts c) have minimized their efforts

3. Officials voice alarm as emergency stockpile dwindles. No subtítulo acima o conectivo “as”  estabelece a ideia de:
a) causa e consequência b) simultaneidade c) oposição d) condição



4. A manchete em uma notícia geralmente resume em poucas palavras o teor da notícia e geralmente usa o verbo no
presente do indicativo.  Um sinônimo de to warn seria:a) to ignore b) to advise c) to approve

5. Uma das palavras abaixo não é o sinônimo de ominous. Marque a opção correta:
a) threatening
b) menacing
c) sinister
d) encouraging

6. In ”The cubs were in good health and receiving roundthe-clock care …” the expression ”round-
the-clock” is equivalent to:a) every half hour b) every six hours
c) every fifteen minutes d) every twelve hours
e) all the time

7. In ”But it is an endangered species …” the expression ”endangered species” is similar to:
a) a species that is in danger of extinction. b) a species that is out of danger.
c) a species that endangers other species d) a species that may be dangerous to other species.
e) a species that does good to other species.

8. O gênero textual verbete (entries) dá a categoria gramatical da palavra  a pronúncia e o sentido e a palavra dentro de
um contexto específico.A tradução mais apropriada de lockdown seria?

Available at:https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/lockdown

Atividade 6 - Português   / Educação Física /  Pós-Médio
1. No cartum apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem
não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia:
a) dificuldade de conexão entre as pessoas
b) aceleração da vida na contemporaneidade
c) desconhecimento das possibilidades de diálogo
d) desencontro de pensamentos sobre um assunto

2. A charge satiriza uma situação muito comum em tempos de pandemia de coronavírus, que é:

a) tomar cuidados excessivos para se proteger do coronavírus. 

b) adotar medidas de combate à dengue.
c) pessoas usarem máscaras para se protegerem do novo coronavírus.
d) preocupar-se com medidas de prevenção contra o covid-19 e esquecer-se do combate às outras
doenças.

3. Em praticamente todo o mundo, 1º de abril é tido como o dia da mentira. No entanto, as
notícias falsas, conhecidas como fake news, não se limitam a essa data. Em tempos de
pandemia  global  do  novo  coronavírus,  inúmeras  inverdades  são  criadas,  espalhadas  e
difundidas, principalmente nas redes sociais. A maioria delas é nociva,
desinforma e até mesmo podem ser golpes transvestidos de informação.
O fato que deu origem à criação da Fake News dessa questão foi, possivelmente: 

a) frequente uso de álcool em gel nos dias atuais. 
b) falta de notícia verdadeira para publicar no jornal. 
c) Muitas crianças nascendo em 1º de abril.
d) ajudar a combater o covid-19.



4.Suponha que seu interesse seja despertado por uma notícia sobre a história dos feromônios
humanos. Em uma busca na internet você encontra o seguinte website:

Qual das seguintes características é a mais importante para avaliar a confiabilidade ou não do
conteúdo deste website? 
a) As informações podem não ser corretas, pois referências adequadas não são fornecidas. 
b) As informações podem não ser corretas, uma vez que o objetivo do site é a propaganda de um produto. 
c) As informações são provavelmente corretas, porque são fornecidas referências adequadas.
d) As informações são provavelmente corretas, porque o autor do site é confiável.

5. Atualmente, a internet é o principal veículo de difusão de informações e comunicação, um dos principais símbolos da
sociedade moderna. Explique a importância do fluxo de informação nos dias atuais.
Leia o trecho para responder as atividades abaixo:
"Profissionais da saúde do Brasil e de outros 16 países juntaram esforços em uma carta que pede atitudes mais severas
contra a circulação de informações falsas sobre o novo coronavírus na internet. O documento, divulgado pelo Avaaz, é
endereçado aos executivos responsáveis pelas principais redes sociais do mundo”. https://istoe.com.br/edicao/2626/
a) Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente, em redes
sociais. Cite duas notícias que justifique a preocupação dos profissionais de saúde?
b). Quais as ações são necessárias para combater notícias falsas? Justifique sua resposta.

Ainda falando sobre meios de comunicação, de formas de entretenimento, tecnologia, responda as reflexões abaixo, para
cada charge.

6. a)  Qual o tema central da charge? 
b) Qual o objetivo desse texto?
c) A quem se destina a mensagem da charge?

7. a)  Qual o tema central da charge? 
b) Qual o objetivo desse texto?
c) A quem se destina a mensagem da charge?

8. a)  Qual o tema central da charge? 
b) Qual o objetivo desse texto?
c) A quem se destina a mensagem da charge?

9. Observe a manchete da notícia divulgada em 11 de março de 2020, na página do “saude.abril.com.br”. 
OMS decreta pandemia do novo coronavírus.

O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram na decisão da
OMS. Como a definição de pandemia muda o controle da doença?

Atividade 7 – Eletivas

1. Agora escolha é sua vez. Escolha um tema, de acordo com linguagem verbal e não verbal, leitura de imagens, fake
news, COVID-19, isolamento social, saúde. Ilustre sua notícia e elabore um parágrafo padrão, até 10 linha.

2.  Para  aprender  mais,  vamos colocar  a  mão na  massa  Leia  atentamente o roteiro  do  experimento  que  está  sendo
veiculado nos meios de comunicação com a finalidade de contribuir para melhor compreensão e importância do efeito do



detergente no combate ao Covid-19. Associe o experimento com os conceitos abordados no início do plano de estudo e
resolva a questão abaixo:  

Experimento: “Dedo Mágico”
Materiais e Reagentes
• Água; • Detergente Líquido; • Orégano ou pimenta do reino; • Recipiente de Plástico (ex: bacia).
Procedimento Experimental
Em uma bacia deposite uma quantidade de água satisfatória em seguida coloque o orégano ou pimenta do reino na água.
Coloque um pouco do detergente líquido na ponta de um dos dedos. Com o dedo que não está com detergente introduza-o
na água e observe o que acontece, e por fim retire o dedo de dentro da água e introduza o dedo que está com detergente, e
observe o que acontece.
Fonte: Experimento “Dedo Mágico”. Disponível em: http://pibidquimicauespi.blogspot.com/ 2015/12/experimento-dedo-

magico.html. Acesso em: 04 de maio de 2020.
Agora, caro aluno(a), baseado nos conceitos abordados no Texto que envolveu o reconhecimento de funções orgânicas e a
nomenclatura dos hidrocarboneto, responda o desafio mencionado abaixo, justifique sua resposta com base nos conteúdos
abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas.

Desafio: A partir dos estudos sobre cadeias carbônicas, indique a diferença entre as moléculas de sabões e detergentes,
cite  quais são as  matérias-primas para a  fabricação de cada um dos produtos,  identificando o efeito  do sabão e  do
detergente contra o coronavírus.





“ Teremos coisas bonitas pra contar / E até lá / Vamos viver / Temos muito ainda por fazer / Não olhe pra
trás / Apenas começamos / O mundo começa agora, ah! / Apenas começamos.”

(Legião Urbana)

COMPONENTES CURRICULARES:
Biologia / PEB / Mat / PEM /  História / Filosofia / Sociologia / Português / Arte / Redação / EO /AVS

ESTUDANTE:

TURMA: 

CRONOGRAMA 2ª Semana Entrega das atividades: xx/07/2020

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES:  33 aulas

Caro(a) estudante,
A realidade de estudar em casa é um novo desafio mas, por outro lado esse momento de crise pode ser fonte

de muitas aprendizagens, e o desenvolvimento de novas habilidades. É manter a produtividade, foco e o rendimento
dos estudos para o ENEM e outros vestibulares. Parabéns por chegar até aqui! Coragem!! Estamos com você!!!
Lembre-se dos seus sonhos, metas e estratégias elaboradas para o seu Projeto de Vida!! Sabemos e confiamos no
seu potencial em aprender!

Esse Cartão Resposta deverá ser devolvido preenchido, na data sinalizada pela escola e indicada na capa do
Roteiro de Estudo. Os professores, a partir dele, vislumbraram novas oportunidades para continuar orientando a sua
aprendizagem,  tornando-a  mais  significativa,  avaliando-o  pelos  critérios  de  análise  e  correção  das  atividades
estabelecidos e fazendo o feedback.

Atividades Mão na Massa:
Atividade 1 – Questão 01 a 10 – Objetivas e Subjetiva
 (Biologia /PEB, Matemática / PAM)
Atividade 2 – Questões 01 a 06 - Objetivas e Subjetiva 
(História, Filosofia e Soliciologia)
Atividade 3 – Questões 01 a 08 - Objetivas e Subjetiva 
(Português/Arte)
Atuvidade 4 – Produção (EO)
Atividade 5 – Produção (Redação)

Nas questões objetivas deverão ser colocadas as alternativas corretas (a.,b., c., ..) e nas subjetivas conforme
solicitado.



Atividade 1
Biologia / PEM

 Matemática / PEM

Questão Alternativa Correta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Questão  10 - Tabela.

Questão  10 - Heredrograma



Atividade 2

História / Filosofia / Sociologia

Questão Alternativa Correta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Questão  8 – Problemas da Bioética 1

Questão  8 – Problemas da Bioética 2



Atividade 3
Português / Arte

Questão Alternativa Correta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Questão 8.

Texto Tipologias Textuais

1ª Lel de  Mendel

Heredrograma

Vida e Obra de Gregor Mendel

Probablidade

Fatos Históricos sobre Probabilidade

Probabilidade X Genética

História e Memória

Renascimento

Cultura de Massa, Tecnologias e Indentidade

Tipos  Textuais

Moral e Ética



Atividade 4

Estudo Orientado

- Contruir um único mapa mental (fazendo a ligação entre os temas estudados de forma interdisciplinares, a partir de uma
ideia geradora); ou Contruir um mapa para cada tema; ou Construir um mapa para um tema escolhido.

Mapa Mental



Atividade 5

Redação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30





“Quando tudo está perdido / Sempre existe um caminho / Quando tudo está perdido / Sempre existe uma luz “ 

(Legião Urbana)

COMPONENTES CURRICULARES:
Português  / Inglês / Educação Física / Matemática / Geografia / Química / PEQ / Fisíca / PEF / Eletivas / Pós-Médio / AVS

ESTUDANTE:

TURMA: 

CRONOGRAMA Xª Semana Entrega das atividades: xx/07/2020

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES:   35 aulas

Caro(a) estudante,
A realidade de estudar em casa é um novo desafio mas, por outro lado esse momento de crise pode

ser fonte de muitas aprendizagens, e o desenvolvimento de novas habilidades. É manter a produtividade,
foco e o rendimento dos estudos para o ENEM e outros vestibulares.  Parabéns por chegar até aqui!
Coragem!! Estamos com você!!! Lembre-se dos seus sonhos, metas e estratégias elaboradas para o seu
Projeto de Vida!! Sabemos e confiamos no seu potencial em aprender!

Esse Cartão Resposta deverá ser devolvido preenchido, na data sinalizada pela escola e indicada na
capa  do  Roteiro  de  Estudo.  Os  professores,  a  partir  dele,  vislumbraram  novas  oportunidades  para
continuar orientando a sua  aprendizagem, tornando-a mais significativa, avaliando-o pelos critérios de
análise e correção das atividades estabelecidos e fazendo o feedback.

Atividades Mão na Massa:
Atividade 1 – Questão 01 a 07 – Objetivas e Subjetiva
Atividade 2 – Questões 01 a 04 - Objetivas e Subjetiva 
Atividade 3 – Questões 01 a 10 - Objetivas e Subjetiva 
Atividade 4 –  Questões 01 a 06 - Objetivas e Subjetiva
Atividade 5 –  Questões 01 a 08 - Objetivas e Subjetiva
Atividade 6 –  Questões 01 a 09 - Objetivas e Subjetiva
Atividade 7 –  Questões 01 a 02 - Produção

Nas questões objetivas deverão ser colocadas as alternativas corretas (a.,b., c., ..) e nas subjetivas
conforme solicitado.

A atividade 7 será anexada no Portofólio da Eletiva.



Atividade 1 – Fisísca / PEF

Questão Alternativa Correta

1.

2.

3.

Questão 4.

Questão 5.

Questão 6.

Questão 7.



Atividade 2 - Matemática

Questão Alternativa Correta

1.

2.

Questão 3.

a) Gráfico 1 ou Gráfico 2            b) Gráfico 1 ou Gráfico 2       c) Gráfico 1 ou Gráfico 2

Questão 4.

a)

Questão 4.

b)

Questão 4.

c)



Atividade 3 - Geografia

Questão Alternativa Correta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Questão 7.

Questão 8.

Questão 9.

Questão 10.



Atividade  4 – Química / PEQ

Questão Alternativa Correta

1.

2.

3.

4.

Questão 5.

a)

Questão 5.

b)

Questão 5.

c)

Questão 5.

d)

Questão 6.



Atividade 5  - Inglês

Questão Alternativa Correta

1.

2.

3.

4.

5

6

7

Questão 8.



Atividade 6 / Português  

Questão Alternativa Correta

1.

2.

3.

4.

Questão 5.

a)

b)

Questão 6.

a)

b) 

c)

Questão 7.

a)

b) 

c)

Questão 8.

a)

b) 

c)

Questão 9.

a)

b) 

c)

Questão 9.

a)

b) 

c)



Produção 

Desafio



Roteiros de  
Estudos Interdisciplinares

Digitais



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Escola Estadual  
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 

COMPONENTE CURRICULA: 

Biologia / PEB / Matemática / PEM /  História / Filosofia / Sociologia / Português / Arte / Redação / Estudo Orientado / AVS 

PROFESSOR:  XXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXXX 

ESTUDANTE: 

CRONOGRAMA 3ª Semana TURMA: xx 

Início das atividades: xx/07/2020 Entrega das atividades: xx/07/2020 

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES: 33 aulas 

HABILIDADE (ENEM) 

Biologia: Reconhecer as idéias de Mendel sobre hereditariedade, para resolver problemas envolvendo a transmissão de características                

hereditárias em diferentes organismos; PEB Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação como                

texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

Matemática:Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. PEM: Utilizar conhecimentos de              

estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. 

História: Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 

Filosofia: Compreender o conceito de cidadania e a construção histórica dos direitos civis, políticos, sociais e culturais como um processo em                     

constante expansão. 

Sociologia: Distinguir e circunscrever a esfera da moral como o lugar das ações e escolhas humanas, das normas e dos valores. 

Português / Arte / Redação: Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos                      

de diferentes gêneros e tipos; Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução; Estabelecer                   

relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. 

EO: Exercitar a curiosidade intelectual, como também o pensamento científico, a curiosidade e criatividade. 

OBJETO DE CONHECIMENTO  
- Acesse os links para o acesso às apresentações postadas na sua sala de aula 

 - 1ª Lei de Mendel https://docs.google.com/presentation/d/1lANa_cWQMT3LynXlcK7COtIoi8kUSgOR_hfzYU6a05Y/edit?usp=sharing 

 

-  Probabilidade https://docs.google.com/presentation/d/1teNp33q2k3JbCp7vFPJadEpE03A3r2EOGEsZ40-Yo8c/edit?usp=sharing 

 

- Processos históricos  https://docs.google.com/presentation/d/1AcUgTLanC3fptpocaLtJpSBBddK_CkK7rWkw1NGvwUo/edit?usp=sharing 

 

-  História e Memória https://docs.google.com/presentation/d/1AqyON6zFOb9wBxbGlrWQg1aTRpkR1VMFqc_ftxTeQkM/edit?usp=sharing 

 

- Cultura e Identidade https://docs.google.com/presentation/d/1sfjYSsBe3Cfu-U-_pG-5Exs0_n7QpI26a7RbzRLolYs/edit?usp=sharing  

 

- Moral e Ética https://docs.google.com/presentation/d/1Adb9WTKE4YF8DLzA3UL7uo5hL17d16p6zmVpJxZXhIU/edit?usp=sharing  

 

- Tipos Textuais https://docs.google.com/presentation/d/10gXEZag-YjXfDrfGTxLNwgjaOjk5RrZemLy5vw4gB2M/edit?usp=sharing  

 

- Mapas Mentais https://docs.google.com/presentation/d/1O7wrfY9ouC8u5VRYH2HARj974FC0dcPNIQ9hYRL--Bk/edit?usp=sharing  

 

ATIVIDADES 

Caro(a) estudante, 

 

Lembre-se que estamos estudando à distância, seguindo as orientações nacionais e estaduais para evitarmos a expansão, ainda maior, do                   

Coronavírus, e para preservarmos a nossa saúde e da nossa família. Para aproveitar esse tempo, organize um horário para estudar os conceitos                      

e resolver as atividades. Busque anotar sempre o que compreendeu de cada assunto estudado. Se achar que entendeu muito pouco, faça uma                      

nova leitura, busque em diferentes fontes.  Registre suas respostas  e  compartilhe com seu professor. 

https://docs.google.com/presentation/d/1lANa_cWQMT3LynXlcK7COtIoi8kUSgOR_hfzYU6a05Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1teNp33q2k3JbCp7vFPJadEpE03A3r2EOGEsZ40-Yo8c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AcUgTLanC3fptpocaLtJpSBBddK_CkK7rWkw1NGvwUo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AqyON6zFOb9wBxbGlrWQg1aTRpkR1VMFqc_ftxTeQkM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sfjYSsBe3Cfu-U-_pG-5Exs0_n7QpI26a7RbzRLolYs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Adb9WTKE4YF8DLzA3UL7uo5hL17d16p6zmVpJxZXhIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10gXEZag-YjXfDrfGTxLNwgjaOjk5RrZemLy5vw4gB2M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1O7wrfY9ouC8u5VRYH2HARj974FC0dcPNIQ9hYRL--Bk/edit?usp=sharing


 
Contamos com sua dedicação e esforço para que juntos possamos vencer esse período, mantendo a continuidade nos estudos e                   

aprendendo sempre. 

 

Atividades propostas para nossa 3ª Semana de Aulas Não Presenciais, acesse os links para o acesso às leituras principias postadas na sua                      

sala de aula: 

 Realizar as leituras dos textos do Tópico “Fique por dentro dos Conceitos”: 

 

Texto 1ª Lel de  Mendel / Heredrograma / Vida e Obra de Gregor Johann Mendel /  Probabilidade x Genética 

https://docs.google.com/presentation/d/1lANa_cWQMT3LynXlcK7COtIoi8kUSgOR_hfzYU6a05Y/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQw7f6-0x3fbdURT9GL5mJXsZ76cC9OPJjWTagihllubk_neV96hx3KEkig-Rovjw/pub 

 

Texto Probabilidade / Fatos Históricos sobre a Teoria da Probabilidade / Probabilidade x Genética 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS-N5fKPEPBazZATC9rFAqUaZCcZSZULzo_70rNJOPkrlGDSIx1eMEzWQQ50F1nZA/pub 

 

Texto História e Memória 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTqNytq5Z5FbdxdHqD3EISVedI6rfaIa1xCKqo4C0j9Uxf2mDuLt7Ub5vrCWfyw8w/pub 

 

Texto  Contexto Histórico e Características do Renascimento 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQN_4tazraF554SCYouDBbLH0KVKGvpTcJuJDGSaO2R7WCS7Im9rbJBVBcGgF46pw/pub 

 

Texto  Cultura de Massa, Novas Tecnologias e Identidade 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT-1OHdovkj6gqDxD_iEsJpX3keu27pO91uskcFnf1Qym8R11C06EmZvEO68OH9Uw/pub 

 

Texto  Moral e Ética 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQn3J1EZW_eXHedopunyWXO9RAwV0jvIHaVF90O5smpE-0TyJFdAkBCz9HSkDeX0A/pub 

 

Texto  Tipos Textuais 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS6Y6sTql0fHPLtADsBM8RwdLqNWCER7t8PHjdpEDqRtusKP7j5wAZ1qBJBq9TYUg/pub 

 

Texto  Mapas Mentais 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQcneyq5MR3Nwbr31klLso-KFhkUfhsV-6gEZH7mBmiR5u_alZdVS_ojf-kMo3FXA/pub 

 

Coletânea - Roteiro Interdisciplinar 1 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSnmyTK24ntTFA82i_JRcvQ1Hcq-ZcV7dkJHl-wehw4fExjT2JoVIsMPYbl_dgscw/pub 

 

*Atenção: O ser Livro Didático é seu melhor amigo no Isolamento!!! Pegue-o, abra-o e passa um tempo bem produtivo com ele!! 

 

- Responder as atividades Mão na Massa: 

Acesse os links para o acesso às atividades postadas na sua sala de aula. 

 

Atividade 1 – Questão 01 a 10 (Biologia /PEB, Matemática / PAM) - Objetivas e Subjetiva  

https://forms.gle/bYxXBh45puFTn7sPA 

https://docs.google.com/document/d/1okQ5rzApR2oxUpvPf6_mUdbqbk2uRb33VS2pr5HDajo/edit?usp=sharing 

 

Atividade 2 – Questões 01 a 06 (História, Filosofia e Soliciologia) - Objetivas e Subjetiva  

https://forms.gle/8k5fjK82u8bzu2Zg6 

https://docs.google.com/document/d/1WYvD4cdqyPsW4oKDS-IKkTz-F_Yh4preqTbMR6xhtnU/edit?usp=sharing 

 

Atividade 3 – Atividade 2 – Questões 01 a 05 (Português) - Objetivas e Subjetiva  

https://forms.gle/4ckae2kF7MnxTu5Z6 

https://docs.google.com/document/d/12I7b6Ruo9Ua_Dc39YatYAIwEyOGxNHSgVWJ_6JuiAkc/edit?usp=sharing 

 

Atividade 4 – Produção (EO) - Produção 

https://docs.google.com/document/d/1tvEdSo3pglnfWp1HjjTriW3WkK1KmWdDyLdSLcPPizs/edit?usp=sharing 

 

Atividade 5 – Produção (Redação) - Produção 

https://docs.google.com/document/d/16eU1LpX4sKQDxOkhXxajoObTG7rhgEHpGQuBecAuBsc/edit?usp=sharing 

 

 
ATENÇÃO: Finalizando suas atividades clique em devolver atividades, e aguarde o feedback do professor. 

https://docs.google.com/presentation/d/1lANa_cWQMT3LynXlcK7COtIoi8kUSgOR_hfzYU6a05Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQw7f6-0x3fbdURT9GL5mJXsZ76cC9OPJjWTagihllubk_neV96hx3KEkig-Rovjw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS-N5fKPEPBazZATC9rFAqUaZCcZSZULzo_70rNJOPkrlGDSIx1eMEzWQQ50F1nZA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTqNytq5Z5FbdxdHqD3EISVedI6rfaIa1xCKqo4C0j9Uxf2mDuLt7Ub5vrCWfyw8w/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQN_4tazraF554SCYouDBbLH0KVKGvpTcJuJDGSaO2R7WCS7Im9rbJBVBcGgF46pw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT-1OHdovkj6gqDxD_iEsJpX3keu27pO91uskcFnf1Qym8R11C06EmZvEO68OH9Uw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQn3J1EZW_eXHedopunyWXO9RAwV0jvIHaVF90O5smpE-0TyJFdAkBCz9HSkDeX0A/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS6Y6sTql0fHPLtADsBM8RwdLqNWCER7t8PHjdpEDqRtusKP7j5wAZ1qBJBq9TYUg/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQcneyq5MR3Nwbr31klLso-KFhkUfhsV-6gEZH7mBmiR5u_alZdVS_ojf-kMo3FXA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSnmyTK24ntTFA82i_JRcvQ1Hcq-ZcV7dkJHl-wehw4fExjT2JoVIsMPYbl_dgscw/pub
https://forms.gle/bYxXBh45puFTn7sPA
https://docs.google.com/document/d/1okQ5rzApR2oxUpvPf6_mUdbqbk2uRb33VS2pr5HDajo/edit?usp=sharing
https://forms.gle/8k5fjK82u8bzu2Zg6
https://docs.google.com/document/d/1WYvD4cdqyPsW4oKDS-IKkTz-F_Yh4preqTbMR6xhtnU/edit?usp=sharing
https://forms.gle/4ckae2kF7MnxTu5Z6
https://docs.google.com/document/d/12I7b6Ruo9Ua_Dc39YatYAIwEyOGxNHSgVWJ_6JuiAkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tvEdSo3pglnfWp1HjjTriW3WkK1KmWdDyLdSLcPPizs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16eU1LpX4sKQDxOkhXxajoObTG7rhgEHpGQuBecAuBsc/edit?usp=sharing


 
- Dia 15/07 às 9h, teremos aula síncrona de Biologia e Matemática, pelo Meet, https://meet.google.com/mrb  

- Dia 16/07 às 14h, teremos aula síncrona de Ciências Humanas, pelo Meet,  https://meet.google.com/mrb  

 

- Atenção para o Horário do Plantão de Dúvidas das Áreas de Conhecimento: 

Linguagens – Terça, das 8h às 11h                          Ciências da Natureza – Quarta, das 8h às 11h 

Ciências Humanas – Quarta, 14h às 17h                Matemática – Quinta, das 8h às 11h 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação formativa aplicando as técnicas de checagem conceitual e minitestes (atividades 1, 2 e 3), criação de mapa mental(atividade 4),                    

produção textual (atividade 5), com foco interdimensional e acompanhamento individualizado. Observando autonomia, responsabilidade,             

capacidade de gestão, autoconhecimento e autoavaliação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem e devolutivas das atividades. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades de Consolidação e Reforço serão dirigidas para a acentuar a importância de temas e estimular a melhor compreensão por meio                      

da leitura dos textos elencados abaixo, encontrados no Tópico Leituras Complementares. 

Acesse os links para o acesso as Leituras Complementares postadas na sala de aula. 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS710JD7ewKIKIPh4xjW6Fch5DZm7WTlN-CKmS-eJd-aeVTKqIftULb-7NThrofZQ/pub 

 

- Primeira Lei De Mendel 

- Diferença entre Gêneros e Tipos Textuais 

- O que é Consumismo? 

- Bioética 

-  Contexto Histórico 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/mrb
https://meet.google.com/mrb
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS710JD7ewKIKIPh4xjW6Fch5DZm7WTlN-CKmS-eJd-aeVTKqIftULb-7NThrofZQ/pub


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Escola Estadual  
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 

COMPONENTES CURRICULARES: 

Português  / Inglês / Educação Física / Matemática / Geografia / Química / PEQ / Fisíca / PEF / Eletivas / Pós-Médio / AVS 

PROFESSOR:  XXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXXX 

ESTUDANTE: 

CRONOGRAMA 3ª Semana TURMA: xx 

Início das atividades: xx/07/2020 Entrega das atividades: xx/07/2020 

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES: 35 aulas 

HABILIDADE (ENEM) 

Português: Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar                   

comportamentos e hábitos. / Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

Inglês: Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. / Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio                         

de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. 

Educação Física:  Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. 

Matemática:  Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. / Resolver problema com dados apresentados em 

tabelas ou gráficos. / Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos 

Geografia: Avaliar os fluxos econômicos que expressam uma territorialidade visível, prognosticar sobre o futuro do planeta, tendo como                  

referência os padrões de produção e consumo do capitalismo global. 

Química: Reconhecer as substâncias que apresentam as principais funções orgânicas e algumas de suas características. PEQ: Relacionar                 

propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. 

Fisíca: Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum. /                   

Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a                      

saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. PEF: Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos                    

tecnológicos às finalidades a que se destinam. 

Eletivas: Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos                  

histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

Pós-Médio: Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação. Reconhecer a função e o impacto social das                     

diferentes tecnologias da comunicação e informação.  

AVS: Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para acompanhamento               

com Tutoria. 

OBJETO DE CONHECIMENTO  
- Acesse os links para o acesso às apresentações postadas na sua sala de aula 

Economias Emergentes / Desafios Globais para o século XXI  

https://docs.google.com/presentation/d/154PNWNQPD92d2aiXSoIp4VWwiG4hjHqm-iXedsEqD0w/edit?usp=sharing 

 

Hidrocarbonetos Ramificados  
https://docs.google.com/presentation/d/1Zn5dVInkoB6hwoMjWAijbB5suPFy9VEPUMiirMRPETM/edit?usp=sharing 

Tabelas e Gráficos https://docs.google.com/presentation/d/1GviMemcV-tcrCH9kxv1XiNAAgxObP9BpZzDkuz3Clgg/edit?usp=sharing 

Saúde e Doença https://docs.google.com/presentation/d/1u6zfrARh25m0UWr8cbVVCB5E2rVPh-Mk-YI6WuwYBOA/edit?usp=sharing 

Física Moderna https://docs.google.com/presentation/d/1kOYY_cOFLw3SPK1ZVS62jz27S6jPzrP-uJwZ6ThI3y8/edit?usp=sharing 

 

Linguagem Verbal e Não Verbal /  Leitura de Imagens 

 https://docs.google.com/presentation/d/1T7Jd2TAwPr-CVq78JzHyHKCiEJyAPAQMeINSHJztq3g/edit?usp=sharing 

 

Skinning e Scanning https://docs.google.com/presentation/d/1CaWyLSbUd2yzi9_K1i6M_3slv6QN7A4SFzXt3M_HQIY/edit?usp=sharing 

Redes Digitais https://docs.google.com/presentation/d/1w14KSN1jXv0CgcnuYjElYqw7MyG5tazmygPckuHSIjA/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/d/154PNWNQPD92d2aiXSoIp4VWwiG4hjHqm-iXedsEqD0w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Zn5dVInkoB6hwoMjWAijbB5suPFy9VEPUMiirMRPETM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GviMemcV-tcrCH9kxv1XiNAAgxObP9BpZzDkuz3Clgg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1u6zfrARh25m0UWr8cbVVCB5E2rVPh-Mk-YI6WuwYBOA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kOYY_cOFLw3SPK1ZVS62jz27S6jPzrP-uJwZ6ThI3y8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1T7Jd2TAwPr-CVq78JzHyHKCiEJyAPAQMeINSHJztq3g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1CaWyLSbUd2yzi9_K1i6M_3slv6QN7A4SFzXt3M_HQIY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1w14KSN1jXv0CgcnuYjElYqw7MyG5tazmygPckuHSIjA/edit?usp=sharing


 
Fake News https://docs.google.com/presentation/d/1eFK1AVmTNFnD9ST6DCLhUscFoz9Rp4iZVU4YyMNTs2s/edit?usp=sharing 

ATIVIDADES 

Caro(a) estudante, 

 

A pandemia causada pelo coronavírus mudou a rotina da vida de milhares de pessoas no mundo. Pela sua gravidade, devemos nos prevenir,                      

cuidar da nossa saúde e a do próximo. Neste roteiro de estudo iremos conhecer um pouco sobre a COVID-19, transmissão, sintomas e cuidados                       

necessários. Iremos ainda compreender a importância de respeitar o isolamento social como um caminho para diminuir a transmissão do vírus, já                     

que tem crescido o número de pessoas infectadas e de mortes no Brasil. 

 

Atividades propostas para nossa 3ª Semana de Aulas Não Presenciais, acesse os links para o acesso às leituras principias postadas na sua sala                       

de aula: 

- Realizar a leitura dos textos do Tópico “Fique por dentro dos Conceitos, que trazem explanações sobre os objetos de conhecimento e dos textos                        

integrador e sobre COVID-19, nosso tema Gerador:  

 

Texto Economias Emergentes 

Textos Desafios Globais para o século XXI / Questões Globais x Soluções Globais: COVID-19 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRuQlKav9jiRX1L3ChpeLtN4osQ6ST39WRq3iuvtijPTvci9_QYGVN2yIFcoe_rMw/pub 

 

Textos Hidrocarbonetos Ramificados / Sabão x Coronavírus 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRldoki6SksAIiN_SSlFcf34XrGUjNtlUuS1aYsTojPAenZuGVf9x8HfEN7u1tiQw/pub 

 

Textos Tabelas e Gráficos / Dados x COVID 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT3Sx-paaCE1PpKYYbnK9q_a40TL16i-OSUB2sTY8aI-1q86SK6wlkVWWHGY6AF8Q/pub 

 

Textos Física Moderna / Fisíca x Soluções x Coronavírus / Fisíca Moderna x Respiradores Mecânicos 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSaol-Rjbjdz7dkdBp8Ossjb2iQGiBzOymqBRQVU7jeD7fWCOqh4eD_vSHo39hWvQ/pub 

 

Textos Saúde e Doença / Saúde Mental x Isolamento Social 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS8RsQwAF6tXeq_ag2Ti4SdEb88p-Zr8_h5ErLjC_Vyk-rjxuzSOaPoa6mRq0TVYA/pub 

 

Texto Linguagem Verbal e Não Verbal 

Texto Leitura de Imagens 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR_nW_sj2E8MBAafzKi1jhnN9gOuvRKLQJY5hqY1Fx8h3ZvaRTc4A4mFoR0efOPIQ/pub 

 

Texto Skinning e Scanning 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwdPvN22pL2p_STXSDNUizcFSv4gcMAZYL5DS_17UDjjAKaaNqkf8ni49jeagsyw/pub 

 

Texto Redes Digitais 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT3f2INyhaT1WpdxgmUXMxFQCmCWVA3yD9yR6Fj5lWwKjIPSEQ39YNviLhRtpGVFg/pub 

 

Textos Fake News / Fake News x Coronavírus 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQtgbevp2Ip9cOXdKjrffotYTSwdw4IBpyLHQ7dIwPaTCY84EYU0m4DmseG2cA-Qg/pub 

 

Coletânea - Roteiro Interdisciplinar 2 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT8of4J4DWZSa9GCeRnAxVz_T5ceUMq28YRZ6owaITREmyUgvaOstI7N2CN_T2MYg/pub 

 

*Atenção: O ser Livro Didático é seu melhor amigo no Isolamento!!! Pegue-o, abra-o e passa um tempo bem produtivo com ele!! 

 

- Responder as atividades Mão na Massa: 

Acesse os links para o acesso às atividades postadas na sua sala de aula. 

 

Atividade 1 – Questão 01 a 07 - Fisíca / PEF - Objetivas e Subjetiva  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefDRRUpEG7NSJLqUNTZe2us_FjkCstGsUO9dgPpK8PhzaQnA/viewform?usp=sf_link 

 

Atividade 2 – Questões 01 a 04 - Matemática - Objetivas e Subjetiva  

https://forms.gle/TeekAVBZEr4yS2ba9 

https://docs.google.com/document/d/1ZCXCfk-_9FsFuH_o78L2F46XQ7RrpQUoDSDE1X9zptU/edit?usp=sharing 

 

Atividade 3 – Questões 01 a 10 - Geografia - Objetivas e Subjetiva  

https://docs.google.com/presentation/d/1eFK1AVmTNFnD9ST6DCLhUscFoz9Rp4iZVU4YyMNTs2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRuQlKav9jiRX1L3ChpeLtN4osQ6ST39WRq3iuvtijPTvci9_QYGVN2yIFcoe_rMw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRldoki6SksAIiN_SSlFcf34XrGUjNtlUuS1aYsTojPAenZuGVf9x8HfEN7u1tiQw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT3Sx-paaCE1PpKYYbnK9q_a40TL16i-OSUB2sTY8aI-1q86SK6wlkVWWHGY6AF8Q/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSaol-Rjbjdz7dkdBp8Ossjb2iQGiBzOymqBRQVU7jeD7fWCOqh4eD_vSHo39hWvQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS8RsQwAF6tXeq_ag2Ti4SdEb88p-Zr8_h5ErLjC_Vyk-rjxuzSOaPoa6mRq0TVYA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR_nW_sj2E8MBAafzKi1jhnN9gOuvRKLQJY5hqY1Fx8h3ZvaRTc4A4mFoR0efOPIQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwdPvN22pL2p_STXSDNUizcFSv4gcMAZYL5DS_17UDjjAKaaNqkf8ni49jeagsyw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT3f2INyhaT1WpdxgmUXMxFQCmCWVA3yD9yR6Fj5lWwKjIPSEQ39YNviLhRtpGVFg/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQtgbevp2Ip9cOXdKjrffotYTSwdw4IBpyLHQ7dIwPaTCY84EYU0m4DmseG2cA-Qg/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT8of4J4DWZSa9GCeRnAxVz_T5ceUMq28YRZ6owaITREmyUgvaOstI7N2CN_T2MYg/pub
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefDRRUpEG7NSJLqUNTZe2us_FjkCstGsUO9dgPpK8PhzaQnA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/TeekAVBZEr4yS2ba9
https://docs.google.com/document/d/1ZCXCfk-_9FsFuH_o78L2F46XQ7RrpQUoDSDE1X9zptU/edit?usp=sharing


 
https://forms.gle/HVnkGH5hbfiEziA96 

https://docs.google.com/document/d/1vdF_8AvYe71wd9cPJjwFdn-f2T1KDzXRj588JGxH1Q0/edit?usp=sharing 

 

Atividade 4 –  Questões 01 a 06 - Quimça / PEQ - Objetivas e Subjetiva 

https://forms.gle/2V8ZwF8whKeJYyqu8 

https://docs.google.com/document/d/1JJNhbSc6zlU2GdoJJnHRX1bkBHkTZ0-BbGRTRs1EiWg/edit?usp=sharing 

 

Atividade 5 –  Questões 01 a 08 - Ingês - Objetivas e Subjetiva 

https://forms.gle/wN1CcTt7WdXcMMyn9 

 

Atividade 6 –  Questões 01 a 09 - Português / Educação física / Pós-Médio - Objetivas e Subjetiva 

https://forms.gle/M3Czvtx2eJZZQ4jB6 

https://docs.google.com/document/d/16iVsA0K1jalxR7ZdrWE-Db5CAsOp8k0UvMn9VqSWF7o/edit?usp=sharing 

 

Atividade 7 –  Questões 01 a 02 - Eletivas - Produção 

https://docs.google.com/document/d/1_KnZOyyv1q9JCKuSr_uHI-amhRX8LCDpJZkyUO3pKgo/edit?usp=sharing 

 

ATENÇÃO: Finalizando suas atividades clique em devolver atividades, e aguarde o feedback do professor. 
 

- Dia 15/07 às 9h, teremos aula síncrona de , pelo Meet, no endereço https://meet.google.com/mrb  

 

- Atenção para o Horário do Plantão de Dúvidas das Áreas de Conhecimento: 

Linguagens – Terça, das 8h às 11h                          Ciências da Natureza – Quarta, das 8h às 11h 

Ciências Humanas – Quarta, 14h às 17h                Matemática – Quinta, das 8h às 11h 

AVALIAÇÃO  

Avaliação formativa aplicando as técnicas de checagem conceitual e minitestes (atividades 1, 2 e 3), criação de mapa mental(atividade 4),                    

produção textual (atividade 5), com foco interdimensional e acompanhamento individualizado. Observando autonomia, responsabilidade,             

capacidade de gestão, autoconhecimento e autoavaliação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem e devolutivas das atividades. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades de Consolidação e Reforço serão dirigidas para a acentuar a importância de temas e estimular a melhor compreensão por meio da                       

leitura dos textos elencados abaixo, encontrados no Tópico Leituras Complementares. 

Acesse os links para o acesso as Leituras Complementares postadas na sala de aula. 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTtea9e9jwhynKyiPw5wKbcAGn0hDpzHlRvZ32g6QsY7kGvCltdugMswOoiYsh9oA/pub 

 

- Pós cenários da Globalização e Fragmentação 

- Combate o alarde e as Fake News 

- O  Impacto positivo das Redes Sociais na Sociedade 

- Álcool Em Gel Caseiro X Coronavírus? 

- Descoberta dos Raios X  

- Infografia e Visualização de Dados para entender a Pandemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://forms.gle/HVnkGH5hbfiEziA96
https://docs.google.com/document/d/1vdF_8AvYe71wd9cPJjwFdn-f2T1KDzXRj588JGxH1Q0/edit?usp=sharing
https://forms.gle/2V8ZwF8whKeJYyqu8
https://docs.google.com/document/d/1JJNhbSc6zlU2GdoJJnHRX1bkBHkTZ0-BbGRTRs1EiWg/edit?usp=sharing
https://forms.gle/wN1CcTt7WdXcMMyn9
https://forms.gle/M3Czvtx2eJZZQ4jB6
https://docs.google.com/document/d/16iVsA0K1jalxR7ZdrWE-Db5CAsOp8k0UvMn9VqSWF7o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_KnZOyyv1q9JCKuSr_uHI-amhRX8LCDpJZkyUO3pKgo/edit?usp=sharing
https://meet.google.com/mrb
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTtea9e9jwhynKyiPw5wKbcAGn0hDpzHlRvZ32g6QsY7kGvCltdugMswOoiYsh9oA/pub


Distribuição de
Carga Horária 

x
Registro no SGE



ROTEIRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINAR 1

COMPONENTES CURRICULARES:
Biologia / PEB / Matemática / PEM /  História / Filosofia / Sociologia / Português / Arte / Redação / Estudo Orientado / AVS

CRONOGRAMA 3ª Semana TURMA: xx

Início das atividades: xx/07/2020 Entrega das atividades: xx/07/2020

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES: 33 aulas

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA NOS COMPONENTES CURRICULARES:

Biologia 4 h/a

PEB 2 h/a

Matemática 5 h/a

PEM 2 h/a

História 3 h/a

Filosofia 2 h/a

Sociologia 2 h/a

Português 5 h/a

Arte 2 h/a

Redação 3 h/a

Estudo Orientado 2 h/a

AVS 1 h/a

ROTEIRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINAR 2

COMPONENTES CURRICULARES:
Português  / Inglês / Educação Física / Matemática / Geografia / Química / PEQ / Fisíca / PEF / Eletivas / Pós-Médio / AVS

CRONOGRAMA 3ª Semana TURMA: xx

Início das atividades: xx/07/2020 Entrega das atividades: xx/07/2020

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES: 35 aulas

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA NOS COMPONENTES CURRICULARES:

Português 5 h/a

Inglês 2 h/a

Educação Física 2 h/a

Matemática 5 h/a

Geografia 3 h/a

Química 4 h/a

PEQ 2 h/a

Fisíca 4 h/a

PEF 2 h/a

Eletivas 3 h/a

Pós-Médio 2 h/a

AVS 1 h/a



PLANILHA – AULAS NÃO PRESENCIAIS

- A Carga Horário da Sugestão do Roteiro de Estudo corresponde a Semana 3, grifada acima.

Proposta de Aulas para a 3ª série – Fomento
Componentes Curriculares Carga horária h/a Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Língua Portuguesa 50 10 10 10 10 10
Arte 10 2 2 2 2 2

Educação Física 10 2 2 2 2 2
Matemática 50 10 10 10 10 10

História 16 3 3 3 3 4
Geografia 16 3 3 3 3 4
Filosofia 10 2 2 2 2 2

Sociologia 10 2 2 2 2 2
Biologia 22 4 4 4 5 5
Química 22 4 4 4 5 5

Física 22 4 4 4 5 5
L.E.M - Inglês 10 2 2 2 2 2

Redação 15 3 3 3 3 3
Disc. Eletivas 15 3 3 3 3 3

Prática Experimental - Mat 10 2 2 2 2 2
Prática Experimental - Biol 10 2 2 2 2 2
Prática Experimental - Fís 10 2 2 2 2 2

Prática Experimental - Quím 10 2 2 2 2 2
Estudo orientado 10 2 2 2 2 2

Preparação pós médio 10 2 2 2 2 2
Avaliação Semanal 10 2 2 2 2 2

TOTAL DE HORA/AULA 348 68 68 68 71 73



REGISTRO DOS OBJETOS DE CONHECIMENTO NO SGE
ROTEIRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINAR 1 e 2

Português
5 h/a -Tipos Textuais
Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações
específicas  de  interlocução,  estabelecndo relações entre  o texto e o
momento de sua produção.
Atividades  sobre  as  características  da  organização  das  tipologias
textuais.

5 h/a - Linguagem Verbal e Não Verbal / Leitura de Imagens
Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-
verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e
hábitos, relacionando em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e
recursos linguísticos.
Atividades: Interpretação de Charge, Carton e Tirinhas, relacionadas 
ao contexto da COVID-19.

Redação
3 h/a – Tipos Textuais / Produção   de texto dissertativo argumentativo.  
Atividades: Produção de texto com o tema: : “Consumo Consciente x
Consumismo –  como promover  a  responsabilidade  social  frente  ao
meio ambiente nessa e nas futuras gerações?”. 

Inglês
2 h/a - Skinning e Scanning
Associar vocábulos e expressões de um texto ao seu tema, ampliando
as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.
Atividades:  Interpretação  de  informações,  manchetes  de  jornais  na
língua inglesa, relacionadas ao contexto da COVID-19.

Arte
2 h/a - Contexto Histórico e Características do Renascimento
Atividades sobre as principias características do Renascimento.

Educação Física     
2 h/a - Saúde e Doença
Reconhecer  as  manifestações  corporais  de  movimento  como
originárias de necessidades cotidianas de um grupo social, enfatizando
a Saúde Mental e Isolamento Social.
Atividades relacionadas ao contexto da COVID-19.

Biologia
4 h/a - 1ª Lei de Mendel e   Heredrograma  
Reconhecer as idéias de Mendel sobre hereditariedade, para resolver
problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em
diferentes organismos, construção de heredogramas e bibliografia  de
Gregor Johann Mendel.
Atividades envolvendo conceitos e probabilidade genética.

PEB 
2 h/a – Construção de Heredrograma
Relacionar  informações  apresentadas  em  diferentes  formas  de
linguagem  e  representação  de  relações  matemáticas  ou  linguagem
simbólica.
Atividades:  Montagem  de  heredograma   com  as  características
identificadas  e  coletadas  na  atividade  da  Prática  Experimental  em
Matemática.
 
Química 
4 h/a - Hidrocarbonetos Ramificados
Reconhecer  as  substâncias  que  apresentam  as  principais  funções
orgânicas e algumas de suas características, relacionando a molécula
do Sabão e como funciona contra o Coronavírus.
Atividades  sobre  compostos  quimícos relacionadas  ao  contexto  da
COVID-19.

PEQ
2 h/a - P  or que o Sabão funciona contra o Coronavírus?   
Relacionar  propriedades  químicas  de  produtos,  sistemas  ou
procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
Atividades relacionadas ao contexto da COVID-19.

Fisíca 
4 h/a - Física Moderna
Relacionar  informações  para  compreender  sistemas  tecnológicos  de
uso comum, técnicas de diagnóstico ou terapias médicas que tiveram
suas origens em laboratórios de pesquisas de diferentes áreas fisíca.
Atividades sobre física moderna relacionadas ao contexto da COVID-
19.

PEF
2 h/a -  Coravírus x Repiradores Mecânicos
Relacionar  propriedades  físicas  de  sistemas  ou  procedimentos
tecnológicos às finalidades a que se destinam.
Atividades relacionadas ao contexto da COVID-19.

História
3 h/a - História e Memória
Analisar a  produção da memória pelas sociedades humanas com os
processos  históricos e seus contextos e aplicação de atividades com
esse tema.

Geografia
3 h/a - Economias Emergentes 
Avaliar  os  fluxos  econômicos  que  expressam  uma  territorialidade
visível,  e  o  prognostico  sobre  o  futuro  do  planeta,  tendo  como
referência  os  padrões  de  produção  e  consumo do  capitalismo  e  os
desafios  globais  para  o  século  XXI,  relacionando  como  questões
globais precisam de soluções globais: COVID-19.
Atividades relacionadas ao contexto da COVID-19.

Estudo Orientado
2 h/a – Mapas Mentais
Exercitar  a  curiosidade  intelectual,  como  também  o  pensamento
científico, a curiosidade e criatividade.
Atividades de produção de mapas mentais a partir dos temas estudados
no roteiro de estudo.

AVS 
2 h/a – Tutoria Coletiva
Acompanhamento das atividades propostas no roteiro de estudo 
semanal.

Pós-Médio 
2 h/a - Redes Digitais
Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da
comunicação e informação. 
Atividades relacionadas ao contexto da COVID-19.



Filosofia
2 h/a - Cultura e Identidade
Compreenção do conceito de cidadania com direitos sociais e culturais
como um processo  em constante  expansão,  pela  Cultura  de  Massa,
Novas  Tecnologias  e  Identidade  e  aplicação  de  atividade  com essa
tenática.

Sociologia
2 h/a - Moral e Ética
Distinguir e circunscrever a esfera da moral como o lugar das ações e
escolhas humanas, das normas e dos valores, relacionando a Bioética e
questões  de  responsabilidade  e  aplicação  de  atividade  com  essa
tenática.

Eletiva “História, Némros e Ângulos: Informação?”
3 h/a - Fake News
Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da
comunicação  e  informação,  construindo  e  aplicando  conceitos  das
várias áreas do conhecimento para a compreensão das Fale News e
Coronavírus.
Atividades relacionadas ao contexto da COVID-19.

Matemática
5 h/a - Tabelas e Gráficos
Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências, resolvendo problemas e analisando infromações expressas ou dados
expressos em gráficos ou tabelas.
Atividades relacionadas ao contexto da COVID-19.

5 h/a - Probabilidade
Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de probabilidade e sua aplicação na Genética.
Atividades envolvendo conceitos e probabilidade genética.

PEM 
2 h/a – Coleta de dados a partir de uma característica hereditária realizando os cruzamentos com probabilidade, presentes na família.


	Avaliação somativa: os resultados finais de um processo de ensino-aprendizagem. Disponível em https://www.geekie.com.br/blog/avaliacao-somativa-os-resultados-finais-de-um-processo-de-ensino-aprendizagem/
	Eduacação sob medida. Disponível em https://personalizacao.porvir.org/
	Escolas conectadas: aprendizagem em tempos de coronavírus - Disponível em https://revistaeducacao.com.br/2020/03/17/aprendizagem-coronavirus/
	O experimento de Mendel:
	Mendel iniciou seus experimentos em torno de 1857, quando começou a trabalhar com o cruzamento de ervilhas. As ervilhas foram uma escolha importante para o sucesso do experimento, uma vez que apresentam várias características que podem ser estudadas, apresentam curto tempo de geração, geram grande número de descendentes, além do fácil cultivo.
	Para realizar seu experimento, Mendel analisou características que apresentavam duas formas distintas, como sementes verdes e amarelas, e flores brancas e púrpuras. No total, foram estudadas sete características: forma da semente (lisa ou ondulada), cor da semente (amarela ou verde), cor da flor (púrpura ou branca), forma da vagem (inflada ou constrita), cor da vagem (verde ou amarela), posição da flor (axial ou terminal) e comprimento do caule (alto ou anão). Nesses experimentos, ele utilizou plantas chamadas de puras, ou seja, plantas que, após sucessivas gerações, davam origem a plantas com a mesma característica.
	Construindo um heredograma:
	Interpretação dos Heredogramas:
	Por exemplo, podemos calcular a probabilidade de uma pessoa comprar um bilhete da loteria premiado ou conhecer as chances de um casal ter 5 filhos todos meninos.
	Organização Textual Pelo Conteúdo e Objetivo
	Organizado Por Quem Fala
	Organizado Pelo Conteúdo
	Organizado Pelo Objetivo

	Exemplos dos Tipos de Redação
	Descrição
	Narração
	Dissertação

	Dicas Sobre Organização Textual Para o ENEM
	Então como fazer um mapa mental?
	Passos para desenhar um mapa mental:

	O experimento de Mendel
	Resultados dos experimentos de Mendel

	DIFERENÇA ENTRE GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS
	→ Médico e paciente x cientista e cobaia
	→ Eutanásia e suicídio assistido
	→ Aborto
	→ Utilização de células-tronco
	→ Direitos dos animais
	Outras características do renascimento foram:
	Poluição do ar é um agravante A covid-19 é uma doença causada por um coronavírus, uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Devido a essas características da covid-19, idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas (diabetes, hipertensão, asma) ou com problemas respiratórios formam os grupos de risco da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), problemas respiratórios têm aumentado no mundo todo durante as últimas décadas, e a poluição do ar é o principal causador dessa alta. Aqui é até possível provocar uma reflexão sobre a poluição atmosférica ser, inclusive, um agravante para os casos de covid-19. Crianças e idosos (estes pertencentes ao grupo de risco da covid-19) são os públicos que mais sofrem. Em São Paulo, maior centro urbano do país, com mais emissões de gases poluentes e, também, com mais vítimas da covid-19. A poluição atmosférica está diretamente relacionada às mudanças climáticas, devido às emissões de gases de efeito estufa, e por isso o ODS13 (ação contra a mudança global do clima) é fundamental para a saúde do planeta e para reduzir impactos na saúde das pessoas.
	Educação para todos? Com o isolamento social, as escolas foram fechadas e as aulas, suspensas. Em todo o mundo, segundo dados da ONU, 9 em cada 10 estudantes estão temporariamente fora da escola em resposta à pandemia. Com a tecnologia disponível atualmente, a educação na modalidade remota tem sido cada vez mais uma realidade presente na sociedade. Mas se for realizado com planejamento, qualidade e acessibilidade. O ODS4 (educação de qualidade) prevê “assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”.Outra questão do fechamento das escolas é em relação à alimentação. Muitas crianças de baixa renda encontram na merenda escolar sua única refeição diária, e podem acabar ficando sem ela. Como medida paliativa, alguns governos e prefeituras do país, cientes dessa realidade, passaram a oferecer um “vale-merenda” a famílias de baixa renda que ficaram sem a refeição nas escolas. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição são temas inclusos no ODS2 (fome zero e agricultura sustentável).
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