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Prezado aluno\aluna:  

 

 

Este material didático de apoio tem por intenção facilitar os estudos e, 

permitir a reflexão necessária para o seu avanço. A leitura de outros textos 

ou, o acompanhamento pela TV das notícias, é imprescindível para a sua 

formação.  

A escolha de voltar ao estudo representa o primeiro passo na 

realização de um sonho, que exige dedicação e comprometimento. O estudo 

viabiliza a clareza na comunicação com o outro e a compreensão dos 

processos cotidianos vivenciados, a escolha a ser feita.  

A Uniso e a equipe pedagógica do Proeja deseja que você desenvolva 

a criatividade e o espírito crítico – a consciência ética, moral e social, 

assegurando-lhe a formação comum indispensável ao exercício da 

cidadania.  

O material é o seu apoio nos estudos, cuide bem dele.  

 

 

 

 

 

Uniso – Universidade de Sorocaba  

Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação. 

Coordenação e Supervisão do PROEJA-Uniso – “Programa de 

Educação de Jovens e Adultos da Universidade de Sorocaba”. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto e Contexto 

 Contar e ouvir histórias são atividades presentes em nosso contato 

com as pessoas. Quem em algum momento da vida não ouviu uma história 

que o fez pensar, refletir, sonhar? A conversa com um amigo, notícia de 

jornal, história em quadrinhos, anedotas, romances, novelas, filmes, contos, 

crônicas são textos narrativos que contam histórias.  

A língua que falamos e ouvimos é um código de comunicação. A forma 

como nos expressamos tanto na oralidade (fala), quanto na escrita é um 

elemento importante na nossa integração social. O estudo da linguagem - a 

capacidade de comunicação - abre uma nova perspectiva, mais reflexiva, 

possibilitando uma perfeita ligação do homem e da mulher com o mundo em 

que vivemos.  

A escrita correta permite a comunicação entre duas ou mais pessoas, 

evitando o erro de interpretação por parte de quem recebe a mensagem, por 

exemplo, uma carta. Isso exige uma leitura constante, viabilizando a 

compreensão e a interpretação do que lemos, consequentemente, 

aprimorando a escrita. Para isso, torna-se necessário o conhecimento de 

determinadas regras, ou seja, a maneira correta de escrevermos a nossa 

mensagem. 

 

Definição do gênero 

Poema: Obra literária pertence ao gênero poesia, cuja apresentação pode 

surgir em forma de versos e estrofes ou prosa com a finalidade de 

manifestar sentimento e emoção. 

 

Leia o poema: 

O Bicho 

Manoel Bandeira 

 

Vi ontem um bicho  

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 
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Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

 

 

Responda no caderno: Nome do poema. Autor. Tema principal. Quantidade 

de versos. Quantidade de estrofes. 

Interpretação de texto 

1. Que sentimento despertou em você ao ler o poema? 

2. Quem era o ―bicho‖? 

3. Onde ele estava? 

4. O que ele fazia? 

5. Quando achava algo ele 

a) Examinava 

b) Cheirava 

c) Devorava  

6. Qual a intenção do autor ao usar a palavra bicho? 

7. Você acredita que essa situação pode ser real? Por quê? 

 

Linguagem Poética 

Forma literária em que a beleza da linguagem é evidenciada. O poeta 

expressa no texto os seus sentimentos, o estado de espírito. Texto lido em 

voz alta, pela sua sonoridade, linguagem figurada, beleza dos sons e do 

ritmo das palavras. Linguagem utilizada com fins estéticos, explorando os 

sentidos e sentimentos, uma forma de arte. 

Biografia: Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho, 

nasceu em Recife no dia 19 de abril de 1886 e faleceu no 

Rio de Janeiro em 13 de outubro de 1968. Poeta, Crítico 

Literário e de Arte, Professor de Literatura e Tradutor.  
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Para que a escrita seja legível 

Cecília Meireles 

Para que a escrita seja legível, 

é preciso dispor os instrumentos, 

exercitar a mão, 

conhecer todos os caracteres. 

Mas para começar a dizer 

alguma coisa que valha a pena, 

é preciso conhecer todos os sentidos 

de todos os caracteres, 

e ter experimentado em si próprio 

todos esses sentidos, 

e ter observado no mundo 

e no transmundo 

todos os resultados dessas experiências. 

 

Fonte: *Maio, 1963In "Poesia Completa", Ed. Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1993, pg. 1403. 

 

 

*Cecília Meireles neste lindo poema, em linguagem simples, explica o que é 

necessário na construção/produção de um texto. 

 

Interpretação 

1. Reflita junto com os seus colegas e responda: O que a poetisa quis nos 

passar no poema, descreva com as suas palavras. 

2. Você concorda ou não com a autora? Comente. 

3. De acordo com Cecília, quais são os passos para se escrever um bom 

texto? 

4. Procure no dicionário as palavras do poema e registre o seu significado no 

caderno: sentidos, caracteres, legível, observar, transmundo. 

Biografia: Cecília Benevides de Carvalho 

Meireles – 1901/1964, poetisa, pintora, 

professora e jornalista. 
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5. Produzir um texto em grupo utilizando a linguagem poética. 

6. Pesquise na internet mais dois poemas da autora.  

7. Interprete em grupo os poemas selecionados e socialize com a sala a sua 

interpretação, estimulando o debate. 

 

Pensando sobre a escrita 

Ordem alfabética: Nosso alfabeto possui 26 letras. A ordem alfabética é a 

organização de itens de acordo com a posição das letras no alfabeto de A a 

Z. 

 

1. Faça o alfabeto. 

2. Circule as vogais 

3. Leia somente as consoantes. 

4. Organiza as palavras do poema em ordem alfabética: 

Pátio – Comida – Bicho – Rato – Gato – Detritos – Homem 

5. Os Cds de uma loja são  organizados em ordem alfabética. Organize os 

Cds abaixo: 

 

 

Quando precisamos organizar uma lista em ordem alfabética e há mais de 

uma palavra com a mesma letra inicial, observaremos a 2ª letra das 

palavras, e assim sucessivamente. 

Ex.: 

 

 

 

 

*Organize uma lista em ordem alfabética dos alunos presentes hoje. 

2ª letra 3ª letra 

Paulo Laís 

Pedro Lana 

Plínio Laudicéia 
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Sílabas: fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados por uma única 

emissão de voz. Ex.: a palavra AMOR, dizemos A – MOR – ela possui 2 

sílabas. 

 

*Separe as sílabas das palavras citadas pelo seu professor. 

 

Quantas letras têm as palavras abaixo, separe as sílabas: 

 

 L Sílabas   L Sílabas  

Aquático   Exceção   

Rápido   Ninharia   

Velhice   Carroça   

Hélice   Intenção   

 

Classificação das palavras quanto o número de sílabas: 

 

Monossílaba: são formadas por uma sílaba. 

Dissílaba: são formadas por duas sílabas. 

Trissílaba: são formadas por três sílabas. 

Polissílaba: são formadas por quatro sílabas ou mais. 

 

*Classifique as palavras do poema: Bicho – Vi – Voracidade – Comida. 

 

Sílaba tônica: podemos classificar as palavras quanto à sílaba tônica, que 

é a sílaba que pronunciamos com maior intensidade. 

Ex.: PA NE LA – sílaba tônica NE. 

 

As sílabas tônicas são classificadas em: 

Oxítona – A palavra em que a sílaba tônica é a última. 

Paroxítona – A palavra em que a sílaba tônica é a penúltima. 

Proparoxítona – A palavra em que a sílaba é a antepenúltima. 
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Regras de Acentuação:  

Algumas palavras têm a sílaba tônica indicada por um sinal gráfico:  

a) vogal  a,e,i (abertas), i,u,  usamos o acento agudo ( ´ ). Ex.: café, cipó, 

rústico... 

b) vogal a,e,i ( fechadas), usamos o acento circunflexo ( ^ ). Ex.: avô, 

lâmpada... 

 

*São acentuadas graficamente: 

1. Proparoxítonas: 

 Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas: sábado, lâmpada... 

 

2. Paroxítonas: 

a) Terminadas em l, n, r, x, i (seguidas ou não de s), u (seguido de s ou de 

m ou n), ps, ditongo oral crescente, ditongo oral decrescente e ditongo 

nasal, seguidos ou não de s: 

 

b) Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ens. 

          Ex.: hifens, edens, semens, germens. 

 

c) Não se acentuam as paroxítonas homógrafas-heterófonas (paroxítonas 

semelhantes na escrita, mas diferentes na pronúncia), como: governo 

(subst.) e governo (verbo), acordo (subst.) e acordo (verbo).        

Automóvel Cadáver Táxi (s) Bíceps Fôsseis 

(verbo) 

Útil Revólver Tênis Fórceps Imóveis 

Éden Tórax Lápis Ânsia Órfão 

Gérmen Látex Vírus Série Órfã 

Sêmen Dúplex Álbum 

(álbuns) 

Régua Sótão 

Cânon  Júri (s) Fórum 

(fóruns) 

Jóquei (s) 
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d) Não se usa mais o acento dos ditongos abertos éi e ói das palavras 

paroxítonas: 

Alcalóide Alcaloide 

Alcatéia Alcateia 

Andróide Androide 

Apóia (verbo apoiar) Apoia 

Apóio (verbo apoiar) Apoio 

Asteróide Asteroide 

Bóia Boia 

Celulóide   Celuloide 

Clarabóia   Claraboia 

Colméia   Colmeia 

Coréia Coreia 

Debilóide Debiloide 

Epopéia    Epopeia 

Estóico 

(austero, rígido, impassível ante a dor e a adversidade). 

Estoico 

Estréia Estreia 

Estréio (verbo estrear) Estreio 

Geléia   Geleia 

Heróico Heroico 

Idéia Ideia 

Jibóia Jiboia 

Jóia Joia 

Odisséia Odisseia 

Paranóia Paranoia 

Paranóico Paranoico 

Platéia Plateia 

Tramóia Tramoia 
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*Essa regra é válida somente para palavras paroxítonas. Assim, continuam 

a ser acentuadas as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos terminados 

em éi(s) e ói(s). Exemplos: papéis, herói, heróis, dói (verbo doer), sóis, etc. 

 

e) Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i e no u, tônicos, 

quando vierem depois de um ditongo decrescente. 

Baiúca Baiuca (biboca, taberna) 

Bocaiúva      Bocaiuva (certo tipo de palmeira) 

Cauíla   Cauila (avarento) 

Feiúra   Feiura 

*Se a palavra for oxítona e o i ou o u estiverem em posição final (ou 

seguidos de s), o acento permanece: tuiuiú, tuiuiús, Piauí;  

 

*Se o i ou o u forem precedidos de ditongo crescente, o acento permanece: 

guaíba, Guaíra. 

 

f) Não se usa mais o acento das palavras terminadas em êem e ôo(s). 

Abençôo Abençoo 

Crêem (verbo crer) Creem 

Dêem (verbo dar) Deem 

Dôo (verbo doar) Doo 

Enjôo Enjoo 

Lêem (verbo ler) Leem 

Magôo (verbo magoar) Magoo 

Perdôo (verbo perdoar) Perdoo 

Povôo (verbo povoar) Povoo 

Vêem (verbo ver) Veem 

Vôo  Voo 

Zôo  Zoo 
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g) Não se usa mais o acento que diferenciava os pares: pára/para, péla(s)/ 

pela(s), pêlo(s)/pelo(s), pólo(s)/polo(s) e pêra/pera. 

Ele pára o carro. Ele para o carro. 

Ele foi ao pólo Norte. Ele foi ao polo Norte. 

Ele gosta de jogar pólo. Ele gosta de jogar polo. 

Esse gato tem pêlos brancos. Esse gato tem pelos brancos. 

Comi uma pêra. Comi uma pera. 

 

*Permanece o acento diferencial em pôde/pode.  

 Pôde é a forma do passado do verbo poder (pretérito perfeito do 

indicativo), na 3.ª pessoa do singular.  

 Pode é a forma do presente do indicativo, na 3.ª pessoa do singular. 

*Ontem, ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. 

 

*É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma/ 

fôrma. Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara.  

  *Qual é a forma da fôrma do bolo? 

 

3. Oxítonas: 

a) São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, EM (seguidas ou não 

de S):  

Cajá (s) Café (s) Cipó (s) Metrô (s) 

Jacarandá (s) Jacaré (s) Judô (s) Armazém (éns) 

 

b) Permanecem os acentos que diferenciam o singular em relação ao plural 

dos verbos ter e vir, assim como de seus derivados: (manter, deter, reter, 

conter, convir, intervir, advir etc.).  

 

*Ele/ela detém/convém/obtém/sustém/sobrevém. 

 Ele tem dois carros. / Eles têm dois carros. 

 Ele vem de Sorocaba. / Eles vêm de Sorocaba. 
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 Ele mantém a palavra. / Eles mantêm a palavra. 

 Ele convém aos estudantes. / Eles convêm aos estudantes. 

 Ele detém o poder. / Eles detêm o poder. 

 Ele intervém em todas as aulas. / Eles intervêm em todas as aulas. 

 

c) Mantém o acento agudo nas oxítonas terminadas em ditongos abertos 

éi(s), éu(s), ói(s). 

 

Anéis Tonéis  Fiéis  

Ilhéus Chapéu (s) Céu (s) 

Herói (s) Anzóis  Faróis  

 

4. Monossílabas: 

a) Coloca-se acento agudo no A, E, O, abertos (seguidos ou não de s) e 

acento circunflexo no E, O - fechados das monossílabas tônicas.  

 pá, pé, pó, pás, pés, lê, vê, pô(-lo). 

 

b) Mantém o acento circunflexo no verbo monossilábico pôr para diferenciá-

lo da preposição monossilábica por. 

 Por uma questão de higiene, ela precisa pôr o avental.  

 

c) Outros casos: 

*Não se usa mais o acento agudo no u tônico das formas (tu) arguis, (ele) 

argui, (eles) arguem, do presente do indicativo do verbo arguir. O mesmo 

vale para o seu composto redarguir. 

 

*Há uma variação na pronúncia dos verbos terminados em guar, quar e 

quir, como aguar, averiguar, apaziguar, desaguar, enxaguar, obliquar, 

delinquir, etc. Esses verbos admitem duas pronúncias em algumas formas do 

presente do indicativo, do presente do subjuntivo e também do imperativo. 

 

*Se forem pronunciadas com a ou i tônicos, essas formas devem ser 

acentuadas. 



12 

 

 verbo enxaguar: enxáguo, enxáguas, enxágua, enxáguam; enxágue, 

enxágues, enxáguem. 

 verbo delinquir: delínquo, delínques, delínque, delínquem; delínqua, 

delínquas, delínquam. 

 

*Se forem pronunciadas com u tônico, essas formas deixam de ser 

acentuadas. (a vogal sublinhada é tônica = deve ser pronunciada mais 

fortemente que as outras): 

 verbo enxaguar: enxaguo, enxaguas, enxagua, enxaguam; enxague, 

enxagues, enxaguem. 

 verbo delinquir: delinquo, delinques, delinque, delinquem; delinqua, 

delinquas, delinquam. 

 

*No Brasil, a pronúncia mais corrente é a primeira, aquela com a e i tônicos. 

*O Acordo manteve a duplicidade de acentuação (acento circunflexo ou 

acento agudo) em palavras como econômico/económico, 

acadêmico/académico, fêmur/fémur, bebê/bebé, para atender aos dois 

modos de pronunciar essas palavras (entre países diferentes). 

TREMA  

Na nova ortografia, o trema (¨) foi totalmente abolido das 

palavras portuguesas: linguiça, frequência, consequência, 

tranquilizar, bilíngue, aguentar, frequente, cinquenta, quinquênio, 

tranquilo, delinquente.  

*Apenas em palavras estrangeiras, consequentemente, em suas 

derivadas é que se usa o trema: Müller - mülleriano.  

Atividades: 

1. Acentue as palavras: (música, recomendável, álbum, céu, salários, 

carretéis). 

a) Gostamos daquela musica. 

b) Muita gordura não é recomendavel. 

c) Onde esta o meu album? 

d) Tenho muitas ideias sobre o ceu. 

e) O atraso dos salarios foi culpa minha. 

f) Vou sentar na cadeira de balanço com carreteis. 
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Ortografia: use Ch ou X na Cruzadinha. 

 

 

Histórias em quadrinhos 

 

*Produção de texto: Elabore um poema coletivo sobre o tema lixo. 

*Temas para discussão e leitura: Lixo – Doenças – Água, Meio Ambiente, 

Preservação. 
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Letras de música são uma das formas textuais pré-elaboradas mais 

absorvidas cotidianamente pela maior parte da população mundial, em 

especial por jovens e adolescentes. São construções textuais intencionais, 

por meio das quais se quer transmitir uma mensagem e se transmite. 

 

Música: Majestade, o Sabiá 

Roberta Miranda 

 

Meus pensamentos tomam forma e eu viajo, 

Eu vou pra onde Deus quiser. 

Um vídeo tape que dentro de mim, 

Retrata todo meu inconsciente, 

De maneira natural. 

 

Ah! tô indo agora pra um lugar todinho meu, 

Quero uma rede preguiçosa pra deitar. 

                               Em minha volta sinfonia de pardais,       Refrão 

Cantando para a majestade, o sabiá, 

A majestade, o sabiá. 

 

Tô indo agora tomar banho de cascatas, 

Quero adentrar nas matas onde Oxossi é o deus. 

Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, 

Todas me dando passagem, 

Perfumando o corpo meu. 

Esta viagem dentro de mim foi tão linda, 

            Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus.  Refrão 

É que o meu eu este tão desconhecido, 

Jamais será traído, pois este mundo sou eu. 

 

 

Biografia: Maria Albuquerque Miranda nasceu em 

João Pessoa em 28 de setembro de 1956, cantora e 

compositora brasileira. Ela é a quarta cantora 

brasileira que mais vendeu discos, com 20 milhões 

de cópias. Entre seus maiores sucessos estão: A 

Majestade O Sabiá, Pimenta Malagueta, Vá Com 

Deus e Sol da Minha Vida. 

http://letras.mus.br/chitaozinho-e-xororo/
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Interpretação: 

1. Quem é a intérprete da música? 

2. Como é o lugar para onde a cantora ―viaja‖? 

3. Para quem os pardais fazem a sinfonia? 

4. Descreva um lugar onde você deseja viajar. Relate para a classe. 

 

Pensando sobre a escrita 

Encontro vocálico e consonantal 

Encontro Vocálico => encontro de duas ou mais vogais em uma palavra.  

Ex: sabiá, viajo. 

 

Classificação: 

1. Ditongo => 1 vogal (a mais forte - tônica) e 1 semivogal (a mais fraca – 

átona), pronunciadas numa só sílaba. 

        Ex.: pai         sé-rio  

                v sv            sv v    

a) Decrescente => vogal e semivogal. Ex.: leite. 

b) Crescente => semivogal e vogal. Ex.: quatro. 

c) Oral => o ar sai totalmente pela boca. Ex.: leite. 

d) Nasal => parte do ar sai pelas fossas nasais. Ex.: saguão. 

 

2. Tritongo => vogal entre duas semivogais, pronunciadas numa só sílaba.  

               Ex.:   Pa – ra – g u a i. 

                                         sv v sv 

a) Tritongos orais: Paraguai, iguais, averigueis. 

b) Tritongos nasais: Saguão, enxáguem. 

 

3. Hiato => duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. 

                Ex.: sa – ú – de. 

                         v    v 
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Atividades: 

1. Grife as vogais e faça um círculo nas semivogais das palavras abaixo: 

 

Os pais O país Ele distribui Eu distribuí 

Pães Mão Sou Frequente 

Nação Pessoa Mania Sério 

 

2. Escreva quais palavras são ditongos crescentes e decrescentes, tritongos 

ou hiatos:  

 

Canário  Duelo  

Boi  Estão  

Moído  Quão  

Muito  Mãe  

 

3. No caderno, escreva palavras com as vogais nasais: am, an, em, en, im, 

in, om, on, um, un. *Consultar o dicionário. 

 

4. Com as palavras do exercício (3) crie frases. 

*Consultar o dicionário. 

 

5. Forme frases com as palavras: 

Peixe  

Costura  

Barriga  

Mesa  

Coleção  

Ciúme  

Bolo  

Casa  
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Encontro Consonantal => sons consonantais – duas consoantes sem 

vogal. 

 Na mesma sílaba => PE – DRA, PLA – NO. 

 Em sílabas diferentes => RIT – MO, POR – TA. 

 

*Os encontros em que a segunda consoante for l ou r, pertencem a uma 

única sílaba, os demais são separados:  

Mesma sílaba Sílabas diferentes 

PO – BRE  FOR – TE 

COM – TEM – PLA  FAL – TA  

 

*Observe os encontros consonantais nos quadros abaixo, atenção na 

mudança de som da palavra: 

BLA BLE BLI BLO BLU 

NUBLADO BLECAUTE BLINDADO BLOCO BLUSA 

*Mais palavras: blasfemar - blefe - blitz - bloqueio - blusinha 

 

BRA BRE BRI BRO BRU 

BRAÇO BREJEIRO BRICOLAGEM BROCADO BRUMA 

*Mais palavras: bracelete - breque - britadeira - brotoeja – bruxa 

 

CLA CLE CLI CLO CLU 

CLARINETE CLEMENTE CLIENTE CLONAGEM CLUBE 

*Mais palavras: claro – motocicleta – clima – clorofila – recluso  

 

CRA CRE CRI CRO CRU 

CRASE LACRE CRISE CROCANTE CRUA 

*Mais palavras: cravo – crepe – criança – croquete – cruel  
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DRA DRE DRI DRO DRU 

DRAGÃO DRENAR LADRILHO DROGA MADRUGAR 

*Mais palavras: ladra - drenagem - quadrilha - drogado – druida 

 

FLA FLE FLI FLO FLU 

FLAUTA FLECHA FLIPERAMA FLOCOS FLUXO 

*Mais palavras: flagelo - flexão - aflita - florear – fluidez 

 

  FRA FRE FRI FRO FRU 

FRACO FREGUÊS FRIO FROTA FRUTA 

*Mais palavras: frações - freada - fricote - fronte - frustração  

 

GLA GLE GLI GLO GLU 

GLACÊ GLEBA GLICERINA GLOTE GLUTÃO 

*Mais palavras: glacial - inglesa - glicose - globo - glúteo 

 

GRA GRE GRI GRO GRU 

GRAFITE GREGO GRILO GROSSO GRUPO 

*Mais palavras: grande - grelhar - grifo - grotesco - grumete  

 

ANS ENS INS ONS UNS 

TRANSPORTE FOLHAGENS INSTRUÇÃO BOMBONS ÁLBUNS 

*Mais palavras: transformar - bens - instituto - sons - alguns. 

 

PLA PLE PLI PLO PLU 

PLANO PLENO PLISSADO DIPLOMA PLUTÃO 

Mais palavras: planeta - supletivo - aplicado - triplo - pluma  
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PRA PRE PRI PRO PRU 

PRAÇA PRETO PRIMEIRO PROBLEMA PRUDENTE 

*Mais palavras: prato - prego - primitivo - prova - pruído 

 

TLA TLE TLI TLO TLU 

ATLAS ATLETA TLINTAR 

(soar como 

campainha) 

DECATLO Tluqui  

(ave pequena 

da ilha de 

Príncipe) 

*Mais palavras: atlântico - atlético - tlim - triatlo 

 

TRA TRE TRI TRO TRU 

TRABALHO TRELIÇA TRICICLO TROCA TRUFA 

*Mais palavras: transporte – trecho – tricotar – tropeiro – trucada 

 

VRA VRE VRI VRO VRU 

LAVRADOR LIVRE LIVRINHO LIVRO VRUM ... 

Ronco do motor 

*Mais palavras: livraria – palavreado, nevrite (inflamação de um ou vários 

nervos), nevrose (neurose - sinônimo de nervosismo). 

 

CH CHALEIRA CHEGADO CHICÓRIA CHOCOLATE CHUVA 

LH FOLHA OLHE ACOLHIDA VELHO ABELHUDO 

NH UNHA BANHEIRA COMPANHIA DESENHO NENHUMA 

 

1. Dígrafo => (di = dois + grafo = letra) – duas letras que representam um 

só fonema.  

São dígrafos:  

 RR – no interior da palavra. Ex.: parreira. 

 SS – no interior da palavra. Ex.: passagem. 

 QU/GU – Ex.: querida, guisado.  
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 Vogais nasais – am, an, em, en , im, in, om, on, um, un. Ex.: amplo, 

anjo, embora, entoar, impossível, interior, ombro, onde, umbigo, 

untar. 

 

ATIVIDADES: 

1. Escolha 5 palavras, encontro consonantal, que você não conhece o 

significado e procure no dicionário. 

 

2. Mude as palavras acrescentando R:                           

Boto = b___to Gato = g__ato 

Cavo = c__avo Pato = p__ato 

Dama = d__ama Pode = pod__e 

Faca = f__aca Receio = rec__reio 

Fio = f__io Tato = t__ato 

 

3. Forme novas palavras acrescentando L: 

Caridade = Fechada =  

Caro = Paca = 

Coro = Pano = 

Cone = Puma = 

 

4. Ordene as sílabas e descubra as palavras: (constelação, construção, 

demonstração, folhagens, transporte) 

la  ção  cons  te  

tru  cons   ção  

tra  de  mons  ção  

gens  fo  lha  

por  trans   te  
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Produção de texto: Escreva um trecho de uma música que você gosta. 

Compartilhe com a classe. 

 

Temas para discussão:  

 Diferença entre viver no campo e na cidade. 

 Os problemas das grandes cidades. 

 

VOCÊ CONHECE UM DICIONÁRIO? 

Dicionário: é um livro que possui a explicação dos significados das palavras. 

As palavras são apresentadas em ordem alfabética. Alguns dicionários são 

ilustrados para facilitar a assimilação dos significados.  

Tipos de dicionários: Existem dicionários on line com uso da internet, em 

Cds, dicionários de tradução de língua, termos científicos, etc. 

Observe uma página de dicionário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira 

palavra 

da 

página 

Última 

palavra 

da 

página 
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Verbete de dicionário: registra os vários sentidos que uma palavra pode ter. 

 

 

*Consulte um dicionário para descobrir o significado das palavras, a critério 

do professor. 

Verbete de enciclopédia: os verbetes das enciclopédias dão uma maior 

explicação do que um dicionário. Ex.:  
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Interpretação: Minidicionário Antonio Olinto 

 

 

*Observe o verbete acima. 

Algumas palavras possuem a mesma grafia, porém significados diferentes. A 

palavra manga é uma delas. 

Leia os significados depois identifique cada um deles nas frases: 

1. A manga enroscou na grade e rasgou. 

2. A manga derrubou várias casas ribeirinhas na cidade. 

3. A manga foi acesa durante a noite e soltou uma fumaça escura. 

 

Pensando a escrita 

Substantivo 

 

     Antes do significado do verbete há uma sigla s.f., quer dizer substantivo 

feminino. E o que é substantivo? Você sabe? 

     As pessoas, animais e objetos têm um nome. A palavra que dá nome aos 

seres chama-se substantivo.   

De acordo com a norma culta, os nossos substantivos recebem as 

seguintes classificações: 

 Comuns – referem-se a qualquer ser ou objeto de uma 

determinada espécie, sem particularizá-lo (jornal, canela, relógio, 

cidade, garrafa…); 
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 Próprios – particularizam e destacam algum ser em particular dentro 

de determinada espécie. Geralmente, são escritos com letra maiúscula 

(Maria, Japão, Ceará, Atlético…); 

 Concretos – servem para nomear seres que possuem existência 

própria e independente (lápis, mulher, Deus, gato…); 

 Abstratos – nomeiam ações, qualidades, sentimentos e estados que 

só dependem de outro ser concreto para existir (beleza, ensino, 

bravura, pobreza, alegria…); 

 Coletivos – existem para designar um conjunto ou pluralidade de 

seres da mesma espécie (flora, multidão, floresta, manada…); 

 Primitivos – são nomes únicos, que não derivam de outros, 

mas podem originar diferentes palavras (livro, noite, água, pedra…); 

 Derivados – são os nomes formados a partir de outras palavras 

(livraria, noitada, aguaceiro, pedregulho…); 

 Simples – representam os nomes formados por apenas uma palavra 

(terra, sapato, água, amor, cheiro…); 

 Compostos – são formados por mais de um elemento (couve-flor, 

louva-a-deus, guarda-roupa…). 

 

*Agora você realizará algumas atividades sobre esse conteúdo elaboradas 

pelo professor. 

 

Ortografia: complete as palavras com R ou RR: 

 

a__a__a ca_etel fe_adura 

ba_ata cha__ete fe__o 

ba___a co__uja ma_avilha 

bil__o en_olado ma_ujo 

ca_amelo en_ugar mel__o 

pe__e__eca ten___a te_eiro 
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Escreva palavras conhecidas acrescentando mais um R como o exemplo:  

Era – Erra 

 

 

 

Encontre palavras com RR e escreva-as. 

 

 

Produção de texto: elabore um verbete para as palavras abaixo, defina o 

que é e onde é utilizado, do que pode ser feito, para que serve: Panela – 

Martelo. 

 

Temas para discussão e leitura: Preconceito linguístico. 

 

Fábula: é uma composição literária em que os personagens são geralmente 

animais que apresentam características humanas, tais como a fala, os 

costumes, etc. Estas histórias geralmente terminam com um ensinamento 

moral de caráter instrutivo. 

  

 

 A RAPOSA E A CEGONHA 

Fábulas de La Fontaine 

 

Um dia a raposa foi visitar a cegonha e convidou-a para jantar. 

Na noite seguinte, a cegonha chegou à casa da raposa. 

_Que bem que cheira! – disse a cegonha ao ver a raposa a fazer o 

jantar. 

         _Vem, anda comer. – disse a raposa, olhando o comprido bico da 

cegonha e rindo-se para si mesma. 

Aranha Careta Caro Coro Encera 

Fera Mira More Muro Tora 
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A raposa, que tinha feito uma saborosa sopa, serviu-a em dois pratos 

rasos e começou a lamber a sua. Mas a cegonha não conseguiu comer: o 

bico era demasiado comprido e estreito e o prato demasiado plano. Era, 

porém, demasiado educada para se queixar e voltou para casa cheinha de 

fome. 

        Claro que a raposa achou montes de piada à situação! A cegonha 

pensou, voltou a pensar e achou que a raposa merecia uma lição. E 

convidou-a também para jantar. Fez uma apetitosa e bem cheirosa sopa, tal 

como a raposa tinha feito. Porém, desta vez serviu-a em jarros muito altos e 

estreitos, totalmente apropriados para enfiar o seu bico. 

_Anda, vem comer amiga Raposa, a sopa está simplesmente 

deliciosa. espicaçou a cegonha, fazendo o ar mais cândido deste mundo. 

E foi a vez de a raposa não conseguir comer nada: os jarros eram 

demasiado altos e muito estreitos. 

_Muito obrigado, amiga Cegonha, mas não tenho fome nenhuma. - 

respondeu a raposa com um ar muito pesaroso. E voltou para casa de mau 

humor, porque a cegonha lhe tinha retribuído a partida. 

  

MORAL DA HISTÓRIA: Nunca faça aos outros, o que não gostas que te 

façam. 

 

Interpretação do texto: Responda no caderno. 

1) Qual é o título do texto?  

2)  Quem é o autor? 

3)  Quais são as personagens da história? 

4) Onde mora a cegonha? 

5)  O que aconteceu na casa da raposa?  

6) O que você acha da atitude da raposa? 

7)  O que aconteceu na casa da cegonha? Por quê? 

8)  Qual foi a reação da raposa depois do jantar na casa da cegonha? 

Você acha que ela tinha razão em se sentir assim? Justifique.  

9)  Explique com suas palavras a moral desta história. 

10)  Ilustre a história. 

 



27 

 

Pensando a escrita 

Leia a frase e observe as palavras que antecedem os substantivos: 

 ―A raposa fez uma saborosa sopa‖. Estas palavras recebem o nome de 

artigo. 

Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está 

sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo 

indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. 

 

Classificação dos Artigos: 

Artigos Definidos: determinam os substantivos de maneira precisa: o, a, os, 

as. Por exemplo: Eu matei o animal. 

Artigos Indefinidos:  determinam os substantivos de maneira vaga: um, 

uma, uns, umas. Por exemplo: Eu matei um animal. 

 

CRASE => União de duas vogais a + a = preposição a (palavra invariável 

que liga dois elementos), os artigos femininos a\as. E também, com a vogal 

inicial dos pronomes demonstrativos – aquele, aquela, aquilo. O sinal gráfico 

que marca a crase (`) chama-se acento grave.  

Quando usar a crase:  

1. Preposição a + artigos a, as – antes de substantivo feminino:  

 Fui à feira ontem. (Fui a + a feira ontem) 

 

2. Antes de nomes de localidades, quando admitirem o artigo a:  

 Viajamos à Venezuela. (Venho da Venezuela) 

 

a) Quando o nome não admitir artigo, não haverá crase:  

 Vou a Campinas amanhã.  

*Se houver um modificador do nome, haverá crase:  

 Vou à Campinas das andorinhas. 

 

b) Ocorre a crase somente se os nomes femininos puderem ser substituídos 

por nomes masculinos, que admitam ao antes deles:  

 Vou à praia. Vou ao campo.  
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3. Preposição a + pronomes demonstrativos aquele(s), aquela(s), aquilo:  

 Maria referiu-se àquele cavalheiro de terno cinza.  

 

4. Antes de numeral seguido da palavra hora, mesmo subentendida:  

 João se levanta às sete horas.  

 Fui dormir às duas da manhã.  

 

5. Antes de nomes que apresentam a palavra moda (ou maneira) implícita:  

 Adoro bife à milanesa.  

 Escrever à Graciliano Ramos.  

 

6. Quando o artigo está desacompanhado do respectivo substantivo:  

 O atleta correu da quadra de tênis à de basquete.  

 

7. Antes da palavra casa, se esta vier determinada:  

 Retornou à casa paterna.  

 * Não haverá crase se a palavra casa tiver o sentido de lar, domicílio:  

 Chegamos a casa cansados.  

 

8. Antes da palavra terra, se esta não for antônima de bordo:  

 Voltou à terra onde nascera.  

 Os marinheiros vieram a terra.  

 

NÃO OCORRE CRASE:  

1. Antes de substantivo masculino:  

 Iremos a cavalo.  

*Exceto quando as palavras moda ou maneira estiverem subentendidas.  

 

2. Antes do artigo indefinido uma:  

 Foi a uma igreja rezar.  

*Com a palavra hora subentendida é obrigatório o uso da crase: 

 Foi à uma da tarde.  
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3. Antes de verbo:  

 Convenceu-me a aceitar.  

 

4. Antes de pronomes que não admitem artigo: você, toda, cada, tudo, 

alguém, ninguém, etc.  

 Entreguei o prêmio a cada um dos vencedores.  

 Distribui sorrisos a toda gente.  

 

5. Antes de palavra feminina em sentido genérico:  

 Não assisto a peças que não tenham um bom elenco.  

 

6. Na locução ―a distância‖, quando não determinada:  

 O líder assistia a tudo a distância.  

 

*Quando a distância for determinada, haverá crase:  

 O líder assistia a tudo à distância de cem metros.  

 

7. Entre substantivos repetidos: cara a cara, face a face, de ponta a ponta.  

 

Uso facultativo da crase (pode-se usar ou não):  

a) Antes de nome próprio referente a pessoa:  

 Ofereci um poema a ou à Helena.  

 

b) Antes de pronome possessivo:  

 Dirigiu a palavra a ou à nossa secretária.  

 

c) Depois de até:  

 Renato caminhou até a ou à porta.  

 

d) Com as locuções que indicam meio ou instrumento:  

 Escreveu a ou à mão.  
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ATIVIDADES: 

1. Paulo dedica-se as artes.  

2. Estamos viajando em direção a Roma.  

3. Estamos viajando em direção a Roma das Colinas.  

4. As crianças foram a praça.  

5. Depois nos dirigimos aquelas mulheres da Associação.  

6. Devemos atrasar o relógio a zero hora.  

7. Eles querem vitela a parmegiana.  

8. Ele vestiu-se a Fidel Castro.  

 

Ortografia: complete com s / ss 

 

As fábulas fazem parte do nosso folclore.  

Folclore: é o conjunto de tradições e manifestações populares constituído 

por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de 

geração em geração.  

 

Produção de texto: enumere a sequência correta da lenda abaixo e copie-a 

no caderno. 
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 A VITÓRIA-RÉGIA 

                                                

 

 

 

(     ) Certa noite, sentada à beira do rio, a imagem da lua estava sendo 

refletida na água. Assim, parecendo estar diante de Jaci, inconscientemente 

Naiá se inclina para beijá-lo e cai no rio despertando da ilusão. 

(     ) Jaci costumava namorar as índias mais bonitas da região. Naiá, 

que viria a ser transformada na vitória-régia, era uma dessas índias que 

esperava ansiosa pelo encontro com o deus. 

(     ) Em vez de transformá-la em uma estrela como fazia com as 

outras índias, a transformou em uma planta aquática, a vitória-régia, que é 

conhecida como a estrela das águas. 

(     ) Segundo essa lenda indígena e amazônica, a vitória-régia é 

originalmente uma índia que se afogou após se inclinar no rio para tentar 

beijar o reflexo da lua. Para os índios, a lua era Jaci, por quem a índia estava 

apaixonada. 

(     ) No entanto, apesar do seu esforço, não consegue se salvar e 

morre afogada. Ao saber o que tinha acontecido com Naiá, Jaci ficou 

bastante comovido e por esse motivo quis homenageá-la.  

(     ) As índias que Jaci namorava eram levadas para o céu e 

transformadas em estrelas. Apesar da tribo alertar Naiá que ela deixaria de 

ser índia se fosse levada por Jaci, ela estava apaixonada e, conforme o 

tempo passava, desejava cada vez se encontrar com ele. 

 

Temas para leitura e discussão: provérbios. 

Provérbios e Ditados são frases curtas que tem a função social de 

aconselhar e advertir, ao mesmo tempo em que transmitem ensinamentos. 

 

Leia os provérbios abaixo, e discuta os ensinamentos que transmitem. 

1. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. 

2. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. 

3. A pressa é a inimiga da perfeição. 
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4. À noite todos os gatos são pardos. 

5. Antes só do que mal acompanhado. 

6. As aparências enganam. 

7. Apressado come cru e quente. 

8. A voz do povo é a voz de Deus. 

9. Cada macaco no seu galho. 

10. Caiu na rede, é peixe. 

11. Casa de ferreiro, espeto de pau. 

12. Cão que ladra não morde. 

13. Cavalo dado não se olha os dentes. 

14. De grão em grão, a galinha enche o papo. 

15. De médico e de louco todo mundo tem um pouco. 

16. Devagar se vai ao longe. 

17. Deus ajuda quem cedo madruga. 

18. Deus escreve certo por linhas tortas. 

19. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. 

20. É dando que se recebe. 

21. Em terra de cego quem tem olho é rei. 

22. Escreveu, não leu; o pau comeu. 

23. Filho de peixe, peixinho é. 

24. Gato escaldado tem medo de água fria. 

25. Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão. 

26. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

27. Mentira tem perna curta. 

28. O barato sai caro. 

29. O hábito faz o monge. 

30. Onde há fumaça há fogo. 

31. O seguro morreu de velho. 

32. Para bom entendedor, meia palavra basta. 

33. Para cima todo santo ajuda. 

34. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. 

35. Por ele eu ponho minha mão no fogo. 
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36. Quando os porcos bailam adivinham chuva. 

37. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. 

38. Quem ama o feio, bonito lhe parece. 

39. Quem canta seus males espanta. 

40. Quem casa quer casa. 

41. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 

42. Quem mistura-se com porcos, farelo come. 

43. Quem não tem cão, caça com gato. 

44. Quem pode, pode; quem não pode, se sacode. 

45. Quem ri por último ri melhor. 

46. Quem semeia vento, colhe tempestade. 

47. Quem tem boca vai à Roma. 

48. Saco vazio não para em pé. 

49. Uma andorinha sozinha não faz verão. 

50. Um dia é da caça, outro do caçador. 

 

Lenda: é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos 

tempos. De caráter fantástico e/ou fictício, as lendas combinam fatos reais e 

históricos, com fatos irreais que são meramente produto da imaginação 

aventuresca humana. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é 

muito importante. 

 

 Lenda do Saci Pererê 

Moleque travesso e brincalhão, o Saci 

Pererê é um personagem do folclore brasileiro, 

talvez o mais popular de todos. 

Suas principais características são: fumar um 

cachimbo, ter uma carapuça vermelha na cabeça e 

andar, pulando, na única perna que tem. 

Conta a lenda do Saci-Pererê que ele vive escondido pelas florestas, 

para assustar os destruidores da natureza. Seu maior ofício é assombrar 

esses homens, para que nunca mais voltem ao lugar e parem de degradar o 

meio ambiente. 
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Para que não seja pego, se esconde dentro dos redemoinhos, fugindo 

dos homens maus.  

Mas esse moleque, não consegue ficar quieto, apronta muitas ―artes‖. 

Ao entrar em nossas casas, assusta as pessoas, esconde objetos e apronta 

a maior bagunça. 

Quando procuramos alguma coisa e não encontramos, dizemos que foi 

arte do Saci Pererê, que escondeu o objeto perdido. 

A carapuça do Saci lhe dá poderes mágicos. Pode desaparecer de um 

lugar, faz desaparecer objetos, prende as pessoas, derruba água, faz uma 

chama de fogão se acender sozinha, etc. Quando alguém consegue tirá-la 

de sua cabeça, fica sob o domínio dessa pessoa. Mas ele é muito esperto e 

rouba o gorro de volta. 

Dentre as molecagens preferidas do Saci Pererê estão: queimar a 

comida, fazer vento para sujar a roupa limpa no varal, assustar viajantes que 

passam pelas estradas com gritos e assovios, abrir a porteira e soltar o gado, 

dar nós nas crinas dos cavalos, etc. 

O Saci-Pererê ficou mais popular depois de adaptado às obras de 

Monteiro Lobato, sendo personagem do Sítio do Pica-pau Amarelo, que virou 

programa de TV. 

 

Interpretação: 

1. Onde o saci vive? 

2. Qual é seu maior ofício? 

3. Para não ser pego ele: 

*Fuma seu cachimbo. 

*Corre pela floresta. 

*Esconde-se nos redemoinhos 

4. O que lhe dá poderes mágicos e quais são eles? 

5. Cite algumas molecagens do saci? 

 

Pensando a escrita 

Adjetivo: palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se 

"encaixa" diretamente ao lado de um substantivo denomina-se adjetivo. 

Já no inicio da lenda lemos algumas características do saci: moleque, 

travesso e brincalhão.  
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*Identifique os adjetivos nas frases abaixo: 

1. O saci usa um gorro vermelho. 

2. O saci sujou a roupa limpa do varal. 

*Escreva um adjetivo para sua sala, seu professor e sua escola. 

 

Ortografia: Caça palavras, palavras escritas com L ou U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção de texto: faça uma reescrita de outra lenda lida pelo professor. 

*Faça uma pesquisa sobre o folclore e enriqueça seus conhecimentos. 

 

Temas para leitura e discussão: Cultura popular e preconceito, Ética. 
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A Carta do leitor é um tipo de carta (gênero epistolar), veiculada 

geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas 

opiniões. É um espaço reservado para opiniões, sugestões, críticas, 

perguntas, elogios e reclamações dos leitores, podem ser visualizadas por 

qualquer indivíduo. 

 

 

Interpretação: 

 

1. Como se chama o leitor que escreveu a carta? 

2. A carta foi endereçada a quem? 

3. A intenção da carta é: 

A) Criticar a revista. 

B) Elogiar a revista. 

C) Relatar um problema. 

 

*Mesmo sem lermos a entrevista entendemos de forma clara a opinião do 

entrevistado e do leitor sobre o papel do homem na sociedade. Qual é ela? 
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*Agora leia outra opinião sobre a mesma entrevista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Qual sua opinião sobre o papel da mulher na sociedade atual. Elabore um 

texto.  

 

Carta de solicitação de emprego 

Se você vai enviar uma carta de solicitação de emprego, saiba como 

fazer da maneira correta.  

A carta de solicitação de emprego precisa ser bem redigida, pois é o 

documento pelo qual você vai se apresentar para a empresa que está se 

candidatando a uma vaga. Nessa carta você introduz o seu currículo, que é a 

primeira coisa que o responsável pelas entrevistas avalia. Portanto, é muito 

importante saber preparar a sua carta de solicitação de emprego. 

O que deve conter na sua carta: 

 O cargo que você pretende; 

 Referências de empregos anteriores (caso possua); 

 Mostre o seu interesse pelo cargo, deixando bem claro a sua 

determinação para obtê-lo; 

 Dê as razões para mostrar que você é a pessoa mais indicada ao 

cargo; 

 Faça um breve sumário com os principais pontos do seu currículo, 

fazendo uma referência do currículo em anexo; 

 Declare-se disponível para entrevistas. 
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Pensando a escrita 

Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, a ele se refere, ou 

ainda, que acompanha o nome qualificando-o de alguma forma. 

Exemplos: 

*A carta estava rasgada. Ela era endereçada para meu irmão! 

*Ele a aguardava há muito tempo. 

Grande parte dos pronomes não possuem significados fixos, isto é, 

essas palavras só adquirem significação dentro de um contexto, o qual nos 

permite recuperar a referência exata daquilo que está sendo colocado por 

meio dos pronomes no ato da comunicação.  

Com exceção dos pronomes interrogativos e indefinidos, os demais 

pronomes têm por função principal apontar para as pessoas do discurso ou a 

elas se relacionar, indicando-lhes sua situação no tempo ou no espaço. Em 

virtude dessa característica, os pronomes apresentam uma forma 

específica para cada pessoa do discurso. 

Exemplos: 

1. Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltada. 

[minha/eu: pronomes de 1ª pessoa = aquele que fala] 

2. Tua carteira estava vazia quando tu foste assaltada? 

[tua/tu: pronomes de 2ª pessoa = aquele a quem se fala] 

3. A carteira dela estava vazia quando ela foi assaltada. 

[dela/ela: pronomes de 3ª pessoa = aquele de quem se fala] 

Os pronomes são palavras variáveis em gênero (masculino ou 

feminino) e em número (singular ou plural). Assim, espera-se que a 

referência através do pronome seja coerente em termos de gênero e número 

(fenômeno da concordância) com o seu objeto, mesmo quando este se 

apresenta ausente no enunciado. 

 

Exemplos: 

1. [Fala-se de Roberta] 

2. Ele quer participar do desfile da nossa escola neste ano. 

[nossa: pronome que qualifica "escola" = concordância adequada] 

[neste: pronome que determina "ano" = concordância adequada] 

[ele: pronome que faz referência à "Roberta" = concordância inadequada] 
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Existem seis tipos de pronomes: pessoais, possessivos, 

demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. 

 

Ortografia – Uso correto de algumas palavras: 

1. Afins ou A fim: 

*Afins: adjetivo significa “igual” ou “semelhante”. 

 Possuem temperamentos afins. (semelhante)  

 

*A fim: locução ―a fim de que‖, substituir por para, indica ideia de finalidade. 

 A fim de nos enganar, ele tentou várias histórias.  

 

2. Às Vezes ou As Vezes: 

*Às vezes com acento grave = quando queremos dizer ―de vez em 

quando‖. 

 Costumo ir, às vezes, ao cinema. 

*As vezes sem acento = nas outras situações. 

 Todas as vezes que você me pede um favor, eu atendo. 

 

3. Aonde ou Onde: 

*Aonde => ideia de movimento, indica direção = para onde. 

 Aonde vão tantos trabalhadores juntos?  

 

*Onde => indica permanência = em que lugar. 

 Onde estão os meus sapatos? 

 

4. Cessão, Sessão ou Seção: 

*Cessão: ato de ceder, de dar.  

 Ele fez a cessão dos direitos autorais.  

 

*Sessão: intervalo de tempo que dura uma reunião, uma assembleia.  

 Assistimos a uma sessão de cinema.  
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*Seção (secção): a parte, um segmento ou uma subdivisão de um todo.  

 Lemos a notícia na seção de esportes.  

 Vou à seção de brinquedos. 

5. Embaixo ou em baixo: 

*Embaixo = advérbio de lugar - transmite a ideia de algo que está em lugar 

inferior a outro, abaixo. 

 A chave está embaixo do tapete. 

 

*Em baixo = usado quando a palavra ―baixo‖ atua como um adjetivo, 

caracterizando um substantivo. 

 Eles estão falando em baixo tom de voz. 

 

6. Encima ou Em cima: 

*Encima = verbo encimar – conjugado na 3ª pessoa do singular indicativo ou 

2ª pessoa do singular do imperativo, significa colocar em cima de, coroar, 

algo situado acima de, elevar.  

 O slogan criado encima toda a campanha. (eleva a campanha) 

*Em cima = advérbio ou preposição, significa na parte mais elevada, na 

parte superior, sobre => antônimo de ―embaixo‖.  

 Pode colocar em cima da mesa, por favor. 

 

7. Faz: 

* Faz = refere-se a tempo decorrido ou indica fenômeno atmosférico, o verbo 

fazer é impessoal, sem sujeito, devendo ser conjugado apenas na 3.ª pessoa 

do singular. 

 Faz cinco dias que voltei da França. (tempo decorrido) 

 Faz sol todos os dias. (fenômeno atmosférico) 

 

8. Há ou A: 

*Há => indica tempo decorrido, passado.  

 Não chove há dez dias. 
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*A => preposição = indica tempo futuro e distância.  

 Vou embora daqui a duas horas. (futuro) 

 A loja fica a dez metros. (distância) 

 

9. Mal, Mau, Más: 

*Mal => antônimo de Bem: A moça foi mal/bem recebida. 

*Mau => antônimo de Bom: O lobo mau/bom comeu a ração. 

*MÁS => ruins, (perversas): As pessoas más agridem o meio ambiente. 

 

10. M ou N: 

*M colocado antes de P e B: campo, campanha, tombo, chumbo. 

*N todas as outras palavras: canto, dança, entoar, enturmada. 

 

11.  Mas ou Mais: 

Mais indica quantidades (+). É o contrário de menos (–). 

 Comprei mais doces para meus filhos. 

Mas indica o contrário, é equivalente a porém. 

  Juliana gosta de viajar, mas não tem tempo. 

 

*Menos: (menas não existe). 

 Há menos coisas no varal. 

 

12.  Ao invés de ou Em vez de: 

*Ao invés de = oposto, contrário. 

 Ao invés de ouvir, prefiro chorar. 

*Em vez de = no lugar de. 

 Prefiro estudar inglês em vez de francês. 

 

13. Para eu ou Para mim:  

*Eu: quando vier em seguida ao pronome e tivermos um verbo no infinitivo 

(cantar).  
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*Mim no final da frase.  

 Os trabalhadores deixaram o documento para eu ler.  

 Os trabalhadores deixaram o documento para mim. 

 O policial pediu para eu não atirar.  

 O policial atirou em mim. 

 

14. Por isso => apenas separado. 

 Por isso não estudei inglês. 

 

15.  Porque, Porquê, Por que, Por quê: 

*Porque => usado para explicar.  

 Saiu porque estava doente. (pois). 

 

*Porquê => substantivo, igual a motivo, razão. (precedido de artigo ou 

pronome) 

 Não sei o porquê disso. 

 

*Por que => frases interrogativas diretas e indiretas = perguntando o 

―motivo‖ e substituindo: pelo(s) qual (ais), pela (s) qual (ais).  

 São muitos os lugares por que passamos. (pelos quais) 

 Por que você fez isso? (motivo) 

 

*Por quê => ao final de frase interrogativa. 

 Você fez isso por quê? 

 

Por que é separado? (pergunta) 

Porque não é junto. (resposta) 

Mas por quê? (o motivo – final de frase interrogativa) 

O porquê eu não sei. (substantivo – razão) 
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16. Senão ou Se não: 

*Senão => equivale a:  

• Do contrário – Saia daí, senão vai se molhar. 

• A não ser – Não faz outra coisa senão reclamar. 

• Mas sim - Não tive a intenção de exigir, senão de pedir. 

 

*Se não => equivale a caso não: Se não vier irei embora. 

 

      17. Traz ou Atrás:  

*TRAZ = verbo trazer. 

 O cacique traz um sorriso de vitória.  

*ATRÁS = indica lugar. 

 Papa Capim caminhava atrás de Ubiraci. 

 

Atividades: 

1. Complete as frases com a palavra correta: 

a) Silvia trouxe este livro para ______ler. (eu, mim) - EU 

b) Os professores trouxeram este presente para ______. (eu, mim) - MIM 

c) A casa ______moramos foi demolida. (onde, aonde) - ONDE 

d) ______foi parar o seu caderno. (onde, aonde) - AONDE 

e) Vá embora ______vou ficar bravo. (se não, senão) - SENÃO 

f) ______ fizer o que peço, vou embora. (se não, senão) – SE NÃO 

g) Você não quis viajar ______? (porquê, por quê, porque, por que) – POR 

QUÊ 

h) ______você está usando este vestido? (porquê, por quê, porque, por que) 

– POR QUE 

i) Paulo viu a briga, o ________ não soube explicar. (porquê, por quê, 

porque, por que) - PORQUÊ 

j) As crianças foram viajar, ______estavam de férias. (porquê, por quê, 

porque, por que) - PORQUE 

k) Rui trouxe______ figurinhas para brincar. (más, mas, mais) - MAIS 

l) O RG é um importante documento, ______ nem todos têm. (más, mas, 

mais) - MAS 
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m) Os funcionários da firma são pessoas ______. (más, mas, mais) - MÁS 

n) A construção de uma casa ______certos aborrecimentos. (traz, atrás) - 

TRAZ 

o) A casa de Paola ficava ______ do campo de futebol. (traz, atrás) - ATRÁS 

p) Giovana jantou muito ______, ficou com fome. (mal, mau) - MAL 

q) Hugo não era um ______ garoto, apenas sapeca. (mal, mau) - MAU 

r) Não faz sol ______ quinze dias. (há, a) - HÁ 

s) O caminhão de mudança chegará daqui _____ três horas. (há, a) - A 

t) O meu carro está __________no muro (prensado, premsado) - 

PRENSADO 

u) A ______ do meu vereador foi muito boa. (campanha, canpanha) - 

CAMPANHA 

v) __________ cantar, gostaria de ouvir a música. (ao invés de, em vez de) – 

AO INVÉS DE 

x) ) Por favor, coloque a bolsa __________ da mesa. (em cima, encima) – 

EM CIMA 

y) Nós assistimos a uma ___________ de cinema. (cessão, sessão, seção) - 

SESSÃO 

w) João e Paula têm objetivos _________ (afins, a fim) - AFINS 

z) Eu fico muito animada ___________. (às vezes, as vezes) – ÀS VEZES 

 

2. Complete com mas ou mais: 

a)    Ele foi, _________ a filha ficou. 

b)    Sou apaixonado por uma garota, _______ ela não me dá bola. 

c)    Estude ______ e passará no vestibular. 

d)    Carolina é inteligente, _______ pouco simpática. 

e)    O ferro é ________ barato que o ouro. 

 

Produção de Texto: Escrever uma carta coletiva de solicitação de emprego.  

 

Além da carta de emprego você também precisa saber preencher um 

currículo. O que deve constar no currículo, lembrando que a apresentação 

estética do documento é de extrema importância: 
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MODELO DE CURRÍCULO 

Dados pessoais: nome completo, data Nascimento, nacionalidade, estado 

civil, escolaridade, sexo, RG, CPF, Nº. Carteira Profissional: série, Carteira 

de Reservista nº, Título de eleitor nº - zona, Carteira de Habilitação - 

categoria: 

Dados de Contato: Endereço, Bairro, Cidade, CEP, Telefone, e-mail. 

Interesse Profissional: (setor que almeja). 

Formação Escolar. 

Resumo das Qualificações: (os cargos e funções ocupadas com o período, 

além da vivência em outros setores). 

Experiência Profissional - Atividades Desenvolvidas: (colocar por área o 

conhecimento que possui). 

Trajetória Profissional: (o nome da empresa – local que trabalhou + o 

cargo que ocupou + o período em ordem decrescente – do último emprego 

até o primeiro). 

Cursos: (outros cursos de aperfeiçoamento – tema estudado, carga horária 

e ano). 

 

*Currículo de emprego – Preencher um currículo para emprego. 

*Temas para leitura e discussão: Situação econômica, Desemprego, 

Política. 

 

Receita culinária: A receita é um gênero textual que apresenta duas partes 

bem definidas – ingredientes e modo de fazer, que podem ou não vir 

indicadas por títulos. A primeira parte apenas relaciona os ingredientes, 

estipulando as quantidades necessárias, indicadas em gramas, xícaras, 

colheres, pitadas, etc. 

 

Ingredientes da torta de atum 

Receita do site: Tudo gostoso 

Para a massa 

1 xícara (chá) de amido de milho 

1 xícara (chá) de farinha de trigo 

1/2 xícara (chá) de óleo 
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1 e 1/2 xícara (chá) de leite 

1 colher (sopa) de fermento em pó 

1 pitada de sal 

 

Para o recheio 

1 lata de atum escorrido 

1/2 xícara (chá) de cebola picada 

1 tomate picado 

1 xícara (chá) de ervilhas 

cheiro-verde, orégano e sal a gosto 

1 colher (sopa) de azeite de oliva 

 

Modo de preparo 

Comece preparando o recheio. Para isso, junte todos os ingredientes 

do recheio em uma travessa e misture bem. Reserve. 

Em seguida, leve todos os ingredientes da massa para o liquidificador e 

bata durante uns 3 minutos, até obter uma massa bem homogênea. 

Em uma assadeira untada e enfarinhada, coloque metade da massa. 

Despeje todo o recheio e espalhe por cima da massa com ajuda de uma 

espátula. Cubra com o restante da massa e novamente use a espátula para 

alisar. 

Asse em forno pré-aquecido a 180º C por aproximadamente 30 

minutos, até dourar. A torta salgada de atum serve cerca de 15 porções. 

1. De onde a receita foi retirada. Onde podemos encontrar mais receitas 

culinárias? 

2.  A receita acima é doce ou salgada? 

3. Quais são os ingredientes líquidos da massa? 

4. Qual é o rendimento da receita? 

5. Se quiser preparar duas receitas, qual será a quantidade dos 

ingredientes para o recheio? 
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Pensando a escrita 

Verbos:  

Observe as palavras destacadas na frase abaixo:  

“Comece preparando o recheio. Para isso, junte todos os 

ingredientes do recheio em uma travessa e misture bem. Reserve‖. 

As palavras em negrito são verbos. O verbo é a palavra que indica 

ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Pode sofrer variações 

de acordo com suas flexões. O verbo possui as flexões de: modo 

(indicativo, subjuntivo e imperativo), tempo (presente, pretérito e 

futuro), número e pessoa (singular e plural). 

Tempo: Os tempos verbais são três: presente, pretérito/passado e futuro.  

*Presente: tem relação com um fato ou ação que ocorre no momento em 

que se fala. 

Ex.: A professora está muito bonita hoje. 

*Pretérito/Passado: tem relação com um fato ou ação que ocorreu anterior à 

fala. 

Ex.: A professora estava muito bonita ontem. 

*Futuro: tem relação com um fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala. 

Ex.: A professora estará mais bonita amanhã, pois é nossa formatura. 

 

São três as conjugações nos verbos: 

1ª - Vogal Temática - A - (falar) 

2ª - Vogal Temática - E - (vender) 

3ª - Vogal Temática - I - (partir) 

 

Número e Pessoa: o verbo apresenta flexão de número quando indica o 

singular ou o plural em sua forma. Singular se refere a uma só pessoa (Eu 

caio/ ela cai), e plural se refere a mais de uma pessoa (Nós caímos/ elas 

caíram). Portanto, os verbos se flexionam em número (singular ou plural) e 

pessoa (1ª, 2ª, 3ª). 

 

Modo: o modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que 

anuncia. (Eu caio/ Eu cai/ Eu cairei). 
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Modo Indicativo: quando o faltante tem a certeza de sua atitude; o fato é ou 

será uma realidade. 

Ex.: Cai em cima de uma poça de água. 

 

Modo Subjuntivo: quando o falante não tem certeza da atitude; o fato é 

duvidoso, incerto. Há uma possibilidade de que aconteça. 

Ex.: Pode ser que eu caia na poça. 

 

Modo Imperativo: quando o falante expressa uma ordem, um pedido ou um 

conselho. 

Ex.: Fale alto para ser ouvido. 

 

Ortografia: Marque com um círculo as palavras escritas corretamente: 

Asterisco ou 

Asterístico 

Boeiro ou Bueiro Lagartixa ou Largatixa 

Acessório ou 

Assessório 

Crâneo ou Crânio Mendingo ou Mendigo 

Acessoria ou 

Assessoria 

Empecilho ou 

Impecilho 

Mortandela ou Mortadela 

Bandeija ou Bandeja Estrupo ou Estupo Mussarela ou Muçarela 

Beneficente ou 

Beneficiente 

Freiada ou Freada Previlégio ou Privilégio 

 

Produção de texto: escreva uma receita de família e troque com seus 

colegas. 

 

*Temas para leitura e discussão: Comidas típicas, História das receitas. 

 

Notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso dia a 

dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, 

portanto de um texto informativo sobre um tema atual ou algum 

acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação: 

jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros.  
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Acompanhe a leitura da notícia abaixo, feita pelo professor e responda: 

1. Em que jornal a notícia foi publicada? 

2. Qual a data da publicação da notícia? 

3. O que aconteceu? 

4. Como? 

5. Por quê? 

6. Por que a reciclagem é importante? 

*O professor apresentará um jornal e suas seções. 

 

Pensando a escrita 

Concordância Nominal: é o acordo entre o nome (substantivo) e seus 

modificadores (artigo, pronome, numeral, adjetivo), quanto ao gênero 

(masculino ou feminino) e o número (plural ou singular). 

Ex.: A cidade recicla metade do lixo. \ As cidades reciclam metade do lixo. 

Concordância Verbal: é estabelecida entre o verbo, em suas flexões de 

número (plural e singular), pessoa (1ª, 2ª e 3ª), e o sujeito da oração com 

o qual ele se relaciona. 

Ex.: Eu sempre reciclo o lixo. \ Eu e minha família sempre  reciclamos o 

lixo. 

*Produção de Texto: Elaborar uma notícia através da imagem abaixo. 

 

Comece com as seguintes questões: 

 Quem estava envolvido? 

 O que aconteceu? 

 Onde ocorreu? 

 Por que aconteceu? 

 Quando ocorreu? 

 Como aconteceu? 
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*Temas para leitura e discussão: Lixo, Reciclagem, Cooperativas, 

Emprego, Direitos e Deveres do cidadão\cidadã. 

 

Ortografia - Atividades:  

1. Complete as frases com a palavra correta: 

a) Minha mãe não ______ o meu cachorro. (atrás, traz) - TRAZ 

b) A bola está ______ da cama. (atrás, traz)- ATRÁS 

c) O ______ do Irã foi deposto pelos rivais. (xá, chá) - XÁ 

d) Preparei um ______ de ervas bem quentinho para tomarmos. (xá, chá) - 

CHÁ 

e) Paulo conseguiu dar o ______ mate no amigo. (xeque, cheque) - 

XEQUE 

f) Já está separado o ______ para as compras. (xeque, cheque) - 

CHEQUE 

 

2. Complete as palavras abaixo com G ou J, S ou Z, X ou CH, escrevendo-

as no caderno:  

 

Bele___a 

S\Z 

Fai___a 

X\CH 

Análi___e 

S\Z 

___ iboia 

G\J 

Me___erica 

X\CH 

Can___ica 

G\J 

Chuvo___o 

S\Z 

Ca___umba 

X\CH 

Fe___ar 

X\CH 

Pa___é 

G\J 

Chine___a 

S\Z 

___ente 

G\J 

 

Receita Médica 

Embora nem todas as pessoas vão escrever uma receita médica todos 

precisam saber interpretá-la. É um gênero textual que instrui as pessoas com 

orientações médicas de dosagens de medicamentos e procedimentos para 

curar doenças. 
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Outro texto importante de interpretar são as bulas de remédio. 

Bula: é o nome que se dá ao conjunto de informações sobre um 

medicamento, que obrigatoriamente os laboratórios farmacêuticos devem 

acrescentar à embalagem de seus produtos vendidos no varejo. As 

informações podem ser direcionadas aos usuários dos medicamentos, aos 

profissionais de saúde ou a ambos. 
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*Leia a bula e responda: 

1. Esse medicamento pode ser usado por crianças? 

2. Quantas cápsulas eu devo tomar por dia? 

3. Quais cuidados eu devo ter para conservar o medicamento? 

 

Cartazes/propagandas 

 

*Qual o assunto do cartaz? Debata com o professor e os colegas. 

*Temas para leitura e discussão: Saúde no Brasil, Ética Médica, Velhice no  

Brasil. 

 

Anedota: ou Piada é um gênero textual humorístico, ou seja, tem o intuito de 

levar ao riso. São textos populares e geralmente não possuem um autor. 

 

Candidata para babá 

Uma jovem mãe, ouviu as qualidades profissionais da candidata a babá 

para o seu recém-nascido bebê e disse-lhe: 

_ Só há uma coisa que me impede de contratá-la. 

A candidata: 

_O quê, minha senhora?! 

A senhora: 

_É demasiado baixa de estatura. 

A candidata: 

_Isso até é uma vantagem! Os bebês, quando os deixo cair, não se 

magoam tanto… 

 

Interpretação: 

1. Quem são as personagens da anedota? 
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2. Qual foi o empecilho para contratar a babá? 

3. Qual é o fato engraçado da anedota? 

 

Você já deve ter ouvido muitas anedotas. Elas fazem parte de 

conhecimentos populares. São contadas em ambientes informais.  

Esteja atento!  Algumas piadas tem conotação racista e preconceituosa, e 

podem magoar as pessoas. 

 

Pensando a escrita  

Sinais de Pontuação: São recursos usados na língua escrita, para 

representar as pausas e entonação da fala, viabilizando uma melhor 

compreensão do texto.  

1. Ponto Final (.): ao final de um período simples ou composto.  

 Começa a maratona.  

 Um dia Miro desaprende a andar, com ele tudo é corrido. 

*O ponto final é também usado no final de algumas abreviaturas.  

 Sr. (senhor)  

 Pág. (página)  

 Obs. (observação) 

 

2. Ponto de Exclamação (!): marca o final das frases pronunciadas com 

força de expressão. 

*Indica surpresa, espanto, alegria, tristeza.  

 Meu neto! Só pode ser neto!  

 

*Pode também ser usado para destacar uma ordem ou um chamamento.  

 Miro! Miro! Sou tua mãe, Miro! 

 

3. Ponto de Interrogação (?): usado no final da frase, quando se faz uma 

pergunta direta. Ou nas perguntas indiretas não se usa o ponto de 

interrogação. 

 Paulo era neto do velho?  

 Quero saber que história é essa, rapaz.  
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4. Ponto de Reticência (...): é usado quando queremos formar frases que 

indicam dúvida, continuidade, suspense. Ou quando queremos transcrever 

(copiar) frase ou trecho incompleto de um texto qualquer, evitando copiar o 

início ou o final. 

 Eu ainda não lhe dei um neto, mas quem sabe um dia...  

 Pai, ... quero dizer que... ele, não é seu neto. 

 Uma tarde eu estava andando [...] (1º parágrafo do texto ―Lisete)  

 [...] esquecer Lisete? (último parágrafo do texto ―Lisete)  

 

5. O emprego da Vírgula ( , ): indica uma pausa a ser feita na leitura.  

 O cachorro do Paulo fugiu. (ou) O cachorro, do Paulo, fugiu.  

*No primeiro caso, lendo sem pausa, estamos chamando Paulo de 

―cachorro‖.  

*No segundo, com a vírgula e a pausa que ela ocasiona na leitura, 

interpretamos de quem é o cachorro. 

 

*Separar o local da data em correspondência e documentos: 

 Chácara das Flores, 18 de fevereiro de 1993.  

*Nos endereços, separando o nome da rua, número do prédio, casa, 

apartamento, etc.  

 Rua Raul Pena, 1202.  

 

*Separar da frase os termos deslocados.  

 Nas cidades pequenas, observa-se que há mais solidariedade.  

 No Natal do ano que vem, eu lhe enviarei um cartão.  

 Corajosamente, estou vencendo mais uma etapa dos meus estudos.  

Ou  

 Observa-se que, nas cidades pequenas, há mais solidariedade.  

 Eu lhe enviarei, no Natal do ano que vem, um cartão.  

 Estou vencendo, corajosamente, mais uma etapa dos meus estudos. 

 



55 

 

6. O emprego do ponto e vírgula ( ; ): marca pausa mais longa que a 

vírgula, mas menor que o ponto final. É empregado para separar as partes 

de um período.  

*Separar duas orações coordenadas que já tenham vírgula:  

 Meus colegas de trabalho, não esperavam essa surpresa; afinal, o 

tempo todo eles construíram a casa com alegria.  

*Separar orações coordenadas longas:  

 As meninas do futebol continuam batalhando a taça nacional, precisam 

ganhar novamente este ano; porém sem uma dieta adequada, podem 

não conseguir vencer.  

*Enumerar itens:  

A lista de objetivos do colégio são os seguintes: 

 Não correr no pátio;  

 Cumprir todas as metas;  

 Estudar com afinco. 

 

7. Travessão ( _ ): 

*No diálogo, para indicar a mudança de interlocutor:  

 _Você viu como as nuvens estão negras?  

 _Vi, sim. Tomara que chova para regularizar o abastecimento de água. 

*Em expressões que indicam itinerário, caminho:  

 O ônibus Rio – São Paulo passa perto da Favela do Sapo.  

*Para destacar frases ou expressões intercaladas (no meio) contendo uma 

explicação ou comentário pessoal:  

 Naquele final de semana – feriado emendado – todos desceram para a 

praia.  

 

Obs.: Neste último caso, também usamos os parênteses (menos comum) ou 

vírgula (mais comum).  

 Naquele final de semana (feriado emendado), todos desceram para a 

praia.  

 Naquele final de semana, feriado emendado, todos desceram para a 

praia. 
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Atividades: 

1. Elabore 5 frases interrogativas no caderno. 

 

2. Coloque a pontuação no texto abaixo, de acordo com as regras: 

―Guilherme trabalha numa lavoura Ele sai bem cedinho pega o trator e 

começa arar a terra  

Guilherme trabalha muito pois sua família é de oito pessoas Sua 

mulher trabalha em casa seu filho mais velho ajuda na lavoura‖ 

 

3. Elabore em grupo, um texto sobre as melhorias que gostaria de ver em 

sua cidade. Leia para a sala. Escreva o texto no caderno, utilizando a 

pontuação de forma correta. 

 

4. Acentue as palavras, se necessário, no texto abaixo e coloque a 

pontuação corretamente: 

 

O Macaco e o Coelho 

 

 Um macaco e um coelho fizeram a combinação de um matar as 

borboletas e outro matar as cobras Logo depois o coelho dormiu O macaco 

veio e puxou-lhe as orelhas  

O que e isso gritou o coelho acordando dum pulo. 

O macaco deu uma risada. 

Ah Ah Pensei que fossem duas borboletas 

O coelho danou com a brincadeira e disse la consigo Espere que te 

curo 

Logo depois o macaco sentou-se numa pedra para comer uma banana 

O coelho veio por trás com um pau e lept  pregou-lhe uma grande paulada 

no rabo O macaco deu um berro pulando para cima duma arvore a gemer 

      Desculpe amigo disse la debaixo o coelho Vi aquele rabo torcidinho em 

cima da pedra e pensei que fosse cobra 

          Foi desde ai que o coelho de medo do macaco vingar-se passou a 

morar em buracos‖. 
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*Complete com os sinais de pontuação: 

A professora pergunta 

Porque você está coçando tanto a cabeça, Joãozinho 

O rapaz responde 

    É por causa de um piolho morto, fessora  

    Tudo isso por causa de um piolho morto 

Ele responde 

É que os parentes dele vieram para o velório 

 

Produção de texto 

Participe de uma roda de piadas. Lembre-se de respeitar os colegas. 

 

Temas para discussão: Preconceito, Racismo. 

 

 

LEITURAS COMPLEMENTARES 

Canção das mulheres 

Lia Luft 

    Que o outro saiba quando estou com medo, e me tome nos braços sem 

fazer perguntas demais.  

    Que o outro note quando preciso de silêncio e não vá embora batendo a 

porta, mas entenda que não o amarei menos porque estou quieta. 

    Que o outro aceite que me preocupo com ele e não se irrite com minha 

solicitude, e se ela for excessiva saiba me dizer isso com delicadeza ou bom 

humor. 

    Que o outro perceba minha fragilidade e não ria de mim, nem se aproveite 

disso.  

    Que se eu faço uma bobagem o outro goste um pouco mais de mim, 

porque também preciso poder fazer tolices tantas vezes.  

    Que se estou apenas cansada o outro não pense logo que estou nervosa, 

ou doente, ou agressiva, nem diga que reclamo demais.  

    Que o outro sinta quanto me doía ideia da perda, e ouse ficar comigo um 

pouco - em lugar de voltar logo à sua vida.  
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    Que se estou numa fase ruim o outro seja meu cúmplice, mas sem fazer 

alarde nem dizendo ''Olha que estou tendo muita paciência com você!'' 

    Que quando sem querer eu digo uma coisa bem inadequada diante de 

mais pessoas, o outro não me exponha nem me ridicularize.  

    Que se eventualmente perco a paciência, perco a graça e perco a 

compostura, o outro ainda assim me ache linda e me admire. 

    Que o outro não me considere sempre disponível, sempre 

necessariamente compreensiva, mas me aceite quando não estou podendo 

ser nada disso.  

    Que, finalmente, o outro entenda que mesmo se às vezes me esforço, não 

sou, nem devo ser, a mulher-maravilha, mas apenas uma pessoa: vulnerável 

e forte, incapaz e gloriosa, assustada e audaciosa - uma mulher. 

 

 

Interpretação: 

1. Leia o texto com atenção: em sua opinião sobre o que a autora fala. 

2. Como você ou sua esposa é como mulher: vulnerável, incapaz e 

assustada ou forte, gloriosa e audaciosa. Explique a sua escolha colocando 

exemplos do seu cotidiano. 

3. Em grupo escolha 10 palavras do texto, procurem no dicionário o 

significado e socialize com a sala.  

 

Filhos brilhantes, alunos fascinantes. 

Augusto Cury 

 

     Bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais. Filhos 

brilhantes vão muito mais longe, conhecem os capítulos mais importantes 

das suas vidas. 

Biografia: Lya Fett Luft: Santa Cruz do Sul (*15\09\1938), 

escritora e tradutora brasileira. É colunista da revista 

mensal Veja e professora da UFRGS aposentada. 
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    Bons jovens se preparam para o sucesso. Jovens brilhantes se preparam 

para as derrotas. Eles sabem que a vida é um contrato de risco e que não há 

caminhos sem acidentes.  

    Bons jovens têm sonhos ou disciplina. Jovens brilhantes têm sonhos e 

disciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que 

nunca transformam seus sonhos em realidade, e disciplina sem sonhos 

produz servos, pessoas que executam ordens, que fazem tudo 

automaticamente e sem pensar. 

    Bons alunos escondem certas intenções, mas alunos fascinantes são 

transparentes. Eles sabem que quem não é fiel à sua consciência tem uma 

dívida impagável consigo mesmo. Não querem, como alguns políticos, o 

sucesso a qualquer preço. Só querem o sucesso conquistado com suor, 

inteligência e transparência. Pois sabem que é melhor a verdade que dói do 

que a mentira que produz falso alívio. 

    A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no 

quanto ele tem consciência que não sabe. O destino não é frequentemente 

inevitável, mas uma questão de escolha. Quem faz escolha, escreve sua 

própria história, constrói seus próprios caminhos. 

    Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas 

produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. 

Sonhem com as estrelas para que vocês possam pisar pelo menos na Lua. 

Sonhem com a Lua para que vocês possam pisar pelo menos nos altos 

montes. Sonhem com os altos montes para que vocês possam ter dignidade 

quando atravessarem os vales das perdas e das frustrações. 

    Bons alunos aprendem a matemática numérica, alunos fascinantes vão 

além, aprendem a matemática da emoção, que não tem conta exata e que 

rompe a regra da lógica. Nessa matemática, você só aprende a multiplicar 

quando aprende a dividir, só consegue ganhar quando aprende a perder, só 

consegue receber, quando aprende a se doar. 

    Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia vai 

além, aprende com os erros dos outros, pois é uma grande observadora.  

    Procurem um grande amor na vida e cultivem-no. Pois, sem amor, a vida 

se torna um rio sem nascente, um mar sem ondas, uma história sem 

aventura! Mas, nunca esqueçam, em primeiro lugar tenham um caso de 

amor consigo mesmos. 
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Interpretação: 

1. Leia o texto com atenção Sobre o que trata o texto? 

2. O que você escolheria ser um bom aluno ou um aluno fascinante? 

Explique a sua escolha. 

3. O que o autor diz ser imprescindível para a vida? 

 

Das Pedras 

Cora Coralina 

 

Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. 

Levantei uma escada muito alta e no alto subi. 

Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. 

Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. 

Tudo de pedra. 

Entre pedras cresceu minha poesia. 

Minha vida... 

Quebrando pedras e plantando flores. 

Entre pedras que me esmagavam. 

Levantei a pedra rude dos meus versos. 

Interpretação: 

1. Como a autora descreve a sua vida no poema? 

2. O que ela teceu? 

3. Em grupo comente o poema e, socialize com a sala a interpretação. 

 

 

 

 

Biografia: Augusto Jorge Cury – nasceu em 02 

de outubro de 1958, médico, psiquiatra, 

psicoterapeuta, professor e escritor, considerado 

o autor brasileiro mais lido da década. 
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Saber viver 

Cora Coralina 

 

Não sei... se a vida é curta 

ou longa demais para nós,  

mas, sei que nada 

do que vivemos tem sentido,  

se não tocamos o coração das pessoas. 

 

Muitas vezes basta ser: 

o colo que acolhe,  

o braço que envolve, 

a palavra que conforta, 

o silêncio que respeita, 

a alegria que contagia, 

a lágrima que corre, 

o olhar que acaricia, 

o desejo que sacia, 

o amor que promove. 

 

E isso não é coisa de outro mundo, 

é o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela não 

seja nem curta, nem longa demais, 

mas que seja intensa, verdadeira, 

pura enquanto ela durar... 

 

 

 

 

 

Biografia: Cora Coralina - Ana Lins dos Guimarães 

Peixoto Bretas, poetisa e contista brasileira, Goiana, 

1889-1985, publicou o seu primeiro livro com 76 anos. 

Mulher simples, doceira de profissão, viveu longe dos 

grandes centros urbanos, produziu uma obra poética rica 

em motivos do cotidiano do interior brasileiro, em 

particular dos becos e ruas históricas de Goiás.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&docid=nzKA6aK-NqeKwM&tbnid=3pdhIZy1PWwfbM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tvufg.org.br/programa-da-tv-brasil-exibe-reportagem-da-tv-ufg-sobre-cora-coralina/&ei=BsIjUr-KCsuzsQS_ooG4Dw&psig=AFQjCNE76Rv3WtbUKegaUghly87e8iGP9w&ust=1378161542235558
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Interpretação: 

1. Na opinião da autora o que dá sentido a vida. 

2. Pense em como você costuma tocar o coração das pessoas. 

3. Produza um texto narrando o que dá sentido a sua vida. 

4. Socialize o seu texto com os colegas. 

 

Ecos do Carnaval 

Luís Fernando Veríssimo 

 

 Com o tempo, o casal desenvolvera um código pra se comunicar de 

longe nas reuniões sociais. Quando ele esfregava o nariz queria dizer 

―Vamos embora‖. Quando ela puxava o lóbulo da orelha esquerda queria 

dizer ―Cuidado‖, geralmente um aviso para ele mudar de assunto. Puxar o 

lóbulo da orelha direita significava ―Pare de beber‖. Se ele então girasse a 

aliança no dedo, era para dizer ―Não chateia‖. Se depois ela coçasse o 

queixo, era ―Você me paga‖. 

 Naquela noite houve confusão nos sinais. Mais tarde, em casa, ela 

gritava: ―Você não me viu quase arrancar a orelha esquerda, não?!‖ Era para 

ele mudar de assunto, mas ele tinha bebido tanto que confundira a orelha 

esquerda dela com a direita e pensara que a mensagem era não beber mais. 

E, enquanto girava a aliança acintosamente no dedo, continuara a contar o 

caso que tinha ouvido, às gargalhadas. O caso das vassouradas. 

 Acontecera durante o carnaval. A mulher voltara da praia de surpresa, 

na quinta de noite, e cruzara na porta de casa com o marido, que saía de 

sarongue. Se não estivesse de sarongue ele teria inventado uma história pra 

justificar a saída àquela hora. Uma súbita vontade de comer pastel, um 

amigo doente, qualquer coisa. O sarongue inviabilizara qualquer desculpa. 

Um sarongue não se disfarça, não se explica, não se nega. O sarongue é o 

limite da tolerância e do diálogo civilizado. E como o diálogo era impossível, 

a mulher partira para a agressão. Buscara uma vassoura dentro de casa. E 

correra com o homem para dentro da casa a vassouradas. A vassouradas! 

 _Você não sabia que foi com eles que isso aconteceu? Com os donos 

da casa? _ gritava agora a mulher. E completava: _Seu pamonha! 

 _Como é que eu ia saber? Me contaram a história, mas não deram 

nomes! 
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 _E eu puxando a orelha feito uma doida! 

 Mais tarde, já na cama, ele racionalizou: 

 _Bem feito. 

 _O quê? 

 _Pra ela. Não se bate num homem com uma vassoura. 

 _Ah, é? E o sarongue? 

 _Não interessa. Nada justifica a vassoura. 

 _Sei não... 

 _Podia bater. Mas não com a vassoura. 

 E indignado, como se estabelecesse um dogma: 

 _Vassoura, não! 

 Aí a mulher disse que o mal já estava feito e o melhor que eles tinham 

a fazer era repassar o código para que coisas como aquela não 

acontecessem mais. 

Fonte: (texto extraído do livro: As Mentiras que os Homens Contam) 

 

 

 

 

Interpretação: 

1. Você utiliza algum sinal com alguém da sua família ou conhecido. Quais 

são? 

2. Em sua opinião foi correta a atitude do marido em contar publicamente o 

ocorrido? 

3. Baseados no texto descrevam oralmente uma situação parecida. 

 

 

 

Biografia: Luís Fernando Veríssimo – 1936 - 2012, 

escritor brasileiro conhecido pelas suas crônicas e textos 

de humor. Cartunista, tradutor, romancista, músico e 

roteirista de televisão.  
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Jardim ou Jardineiro 

Rubem Alves 

 

 O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o 

jardineiro. 

 Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde um jardim aparecerá. 

Mas, havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde ele 

desaparecerá. 

 O que é um jardineiro? Uma pessoa cujo pensamento está cheio de 

jardins. O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. O que faz o 

povo são os pensamentos daqueles que o compõem. 

 

Interpretação: 

1. Qual é o título do texto e quem o escreveu? 

2. Descreva com suas palavras o que o autor quis transmitir no texto.  

3. Vamos refletir sobre a democracia, o socialismo e o comunismo. (ver o 

texto em ciências humanas). 

 

Charles Chaplin 

     ―O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos 

extraviamos. 

 A cobiça envenenou a alma dos homens... levantou no mundo as 

muralhas do ódio... e, tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria 

e morticínios. 

      Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro 

dela. A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria. 

      Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, 

empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. 

      Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de 

inteligência, precisamos de afeição e doçura.  

      Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido‖. 

Biografia: Rubem Azevedo Alves nasceu em 

Boa Esperança, sul de Minas Gerais em 1933 – 

2014. Professor na UNICAMP, considerado um 

dos maiores pedagogos brasileiros, psicanalista, 

educador, teólogo e escritor brasileiro. 
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O Grande Ditador: foi o primeiro filme falado de Chaplin, lançado em 15 de 

outubro de 1940, satiriza o nazismo e o fascismo, seus maiores 

propagadores Adolf Hitler e Benito Mussolini. No ano de lançamento do filme 

os Estados Unidos ainda não tinham entrado na Segunda Guerra Mundial. 

Interpretação: 

1. Leia com atenção o texto: em sua opinião, qual é a ―mensagem‖ de 

Charles Chaplin. 

2. Podemos fazer uma comparação do texto com a atualidade ou não? 

3. Temos condições de melhorar o mundo? Como? 

 

Boa noite Amor (Poema) 

William Shakespeare 

Eu aprendi, que ignorar os fatos não os altera; 

Eu aprendi, que quando você planeja se nivelar com alguém, apenas 

está permitindo que essa pessoa continue a magoar você; 

Eu aprendi, que o Amor, e não o Tempo, é que cura todas as feridas; 

Eu aprendi, que ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa 

pessoa; 

Eu aprendi, que a vida é dura, mas eu sou mais ainda; 

Eu aprendi, que as oportunidades nunca são perdidas; alguém vai 

aproveitar as que você perdeu; 

Eu aprendi, que quando o ancoradouro se torna amargo a felicidade vai 

aportar em outro lugar; 

Eu aprendi, que não posso escolher como me sinto, mas posso 

escolher o que fazer a respeito; 

Eu aprendi, que todos querem viver no topo da montanha, mas toda 

felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando-a; 

Eu aprendi, que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer. 

Biografia: Sir Charles Spencer Chaplin, Londres, 

1889 a 1977, ator, diretor, produtor, humorista, 

empresário, escritor, comediante, dançarino, roteirista e 

músico. Chaplin foi um dos atores mais famosos do 

cinema mudo, usando a mímica e a comédia pastelão. 
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Vocabulário: 

Ancoradouro – lugar onde a embarcação (navio/barco) lança âncora (peça 

de ferro que segura a embarcação). 

Aportar – chegar ao porto com o navio/barco. 

Escalar – subir a montanha. 

Nivelar – igualar, comparar. 

 

Interpretação do Texto: 

1. Qual a frase que mais chamou a sua atenção no poema? Explique.  

2. Em sua opinião o que o autor quis dizer com a frase: ―Eu aprendi, que 

quando o ancoradouro se torna amargo a felicidade vai aportar em outro 

lugar‖. Comente. 

 

Folclore => é a ciência que estuda as maneiras de pensar, sentir e agir de 

um povo, expressas através do canto, da dança, do teatro, das artes 

plásticas, da culinária, das crendices e superstições, da religiosidade, etc. 

FOLK + LORE = SABER POPULAR 

Fato Folclórico é toda e qualquer manifestação coletiva da maneira de 

pensar, sentir e agir de um agrupamento social. A aceitação popular faz com 

que se perca o conhecimento da autoria, isto é, a origem da obra.  

 

Atividades:  

Pesquisar e socializar com os colegas: 

1.  Em sua cidade qual é a manifestação folclórica mais comentada.  

2. Quais são as frases populares da sua região, que expressam crendices e 

superstições, como por exemplo: apontar estrela dá verruga no dedo, colocar 

arruda atrás da orelha espanta mal olhado, cobrir os espelhos da casa em 

dia de tempestade, entre outras.  

 

Biografia: William Shakespeare, poeta e 

dramaturgo inglês, 1564 – 1616, além de 

sonetos e poemas, também é autor de peças 

teatrais como: Romeu e Julieta, O Rei Lear, 

Sonho de uma noite de verão, entre outras. 
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Folclore Brasileiro  

A formação do folclore brasileiro está diretamente ligado à própria origem do 

nosso povo. Três elementos formam a base da cultura brasileira: o índio, o 

português e o africano. Na maioria das nossas manifestações folclóricas, 

encontramos a marca dessas três culturas. O quadro abaixo de Tarsila do 

Amaral ―O batizado de Macunaíma‖, por exemplo, retrata essa realidade. 

 

 

 

Mitos e Lendas  

Mitos são narrativas relacionadas a uma cultura e\ou povo, procura 

demonstrar através da ação e da forma de ser da personagem, a origem das 

coisas. Por exemplo, a origem da criação do universo, dos homens, dos 

animais, etc.  

Lendas são narrativas escritas ou orais de caráter fantasioso, nas 

quais os fatos históricos, ou assim considerados, são deformados pela 

imaginação popular. Essas narrativas, pela espontaneidade com que são 

transmitidas e por seu simbolismo simples se difundem. 

 

Algumas lendas e mitos do folclore brasileiro: 

Curupira 

O Curupira é o deus que protege as florestas. As 

tradições representam-no como um pequeno tapuio 

(índio), com os pés voltados para trás. O Curupira ou 

Currupira, como nós o chamamos no sul é infixo e veloz, 

desenhado de várias formas pela imaginação das 

populações caboclas e indígenas.  

FONTE: Alceu Maynard Araújo: Documentário Folclórico Paulista, 1952 pág.124/125. 
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Velha e o Saci  

Era uma vez uma velha de mais de setenta anos de idade, que 

costumava fumar três cachimbadas toda noite.  

O último cachimbo ela deixava cheio, em cima do fogão, para fumar 

mais tarde.  

Mas aconteceu que o tal cachimbo aparecia só com um pouquinho de 

fumo. Alguma tentação estava se associando, de certo, no cachimbo da 

velha.  

Uma noite a velha ficou sondando. Veio um negrinho, olhou pelo 

buraco da chave, entrou, sentou no fogão e acendeu o cachimbo, fumando à 

vontade.  

- Ah! É o saci! - disse a velha consigo. Amanhã ele me paga!  

Quando foi na outra noite ela pôs pólvora no cachimbo e só em cima 

da pólvora um pouco de fumo.  

O saci veio. Acendeu o cachimbo e começou a fumar. De repente, por 

que! Foi aquele estrupício! O saci levou um susto, saiu pulando, errou a 

porta, homem! Passou mal o talzinho para se escapar. E nunca mais voltou 

―atentar‖ a velha.  

FONTE: Contou Elze Rodrigues de Lima. Rodeio Itapetininga. Aluísio de Almeida – Revista do 

Arquivo Municipal n.CXLIV, 1951, pág.234. 

  

Iara                    

        A palavra Iara é de origem indígena, significa ―aquela que mora na 

água‖.  

Também conhecida como a ―mãe das águas‖, Iara é uma personagem 

do folclore brasileiro. De acordo com a lenda, de origem indígena, Iara é uma 

sereia (corpo de mulher da cintura para cima e de 

peixe da cintura para baixo) morena de cabelos negros 

e olhos castanhos.  

A lenda conta que a linda sereia fica nos rios do 

norte do país, onde costuma viver. Nas pedras das 

encostas, costuma atrair os homens com seu belo e 

irresistível canto. As vítimas costumam seguir Iara até 
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o fundo dos rios, de onde nunca mais voltam. Os poucos que conseguem 

voltar acabam ficando loucos em função dos encantamentos da sereia. 

Neste caso, somente um ritual realizado por um pajé (chefe religioso 

indígena, curandeiro) pode livrar o homem do feitiço.  

Contam os índios da região amazônica que Iara era uma excelente 

índia guerreira. Os irmãos tinham ciúmes dela, pois o pai a elogiava muito. 

Certo dia, os irmãos resolveram matar Iara. Porém, ela ouviu o plano e 

resolveu matar os irmãos, como forma de defesa. Após ter feito isso, Iara 

fugiu para as matas. O pai a perseguiu e conseguiu capturá-la. Como 

punição, Iara foi jogada no rio Solimões (região amazônica). Os peixes que 

ali estavam a salvaram e, como era noite de lua cheia, ela foi transformada 

numa linda sereia.  

 

Mula sem Cabeça 

A mula sem cabeça é uma lenda evidenciada em todo 

o Brasil. Na cor marrom ou preta, não tem cabeça, solta fogo 

pelo pescoço, suas ferraduras são de prata ou de aço. De 

acordo com alguns pesquisadores, apesar da origem ser 

desconhecida, a lenda fez parte da cultura da população 

católica do passado. 

 Segundo a lenda, qualquer mulher que namorasse um padre seria 

transformada em um monstro, para que os padres fossem vistos como 

santos e não como homens. Dessa forma, se cometessem qualquer pecado, 

mesmo em pensamento, acabariam se transformando na mula sem cabeça. 

O encanto só poderia ser quebrado, se alguém tirasse o freio de ferro que 

carrega, surgindo então, uma mulher arrependida pelos seus pecados.  

 

Vitória Régia 

Os pajés tupis-guaranis contavam que no começo do mundo toda vez 

que a Lua se escondia no horizonte, parecendo descer por trás das serras, ia 

viver com as suas virgens prediletas. E, se a Lua gostasse de uma jovem a 

transformava em estrela do céu.  

Naiá, filha de um chefe e princesa da tribo ficou 

impressionada com a história. Em uma noite, enquanto todos 

dormiam, ela subiu as colinas para que a lua a visse, pois 

desejava ser transformada em estrela. E assim fazia todas as 
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noites, mas a lua parecia não notá-la.  

Uma noite a índia viu nas águas límpidas de um lago a figura da lua 

refletida, imaginando que ela viera buscá-la, atirou-se na água e nunca mais 

foi vista. A lua para recompensar o sacrifício da jovem, transformou-a em 

uma estrela das águas, que é a planta Vitória Régia. Assim, nasceu uma 

planta cujas flores perfumadas e brancas só abrem a noite e, ao nascer do 

sol ficam rosadas.  

 

 

ARTES 

Cor: quando falarmos em cor, temos o branco - ausência total de cor e o 

preto - ausência total de luz. O nosso mundo também é colorido, portanto 

temos:  

1. Cores primárias: vermelho, amarelo e azul.  

 

2. Cores secundárias: mistura de duas cores primárias em partes iguais: 

 Verde => azul + amarelo 

 Laranja => amarelo + vermelho 

 Violeta (ou púrpura) => azul + rosa 

 

3. Cores terciárias: uma cor primária misturada com uma secundária: 

 Oliva => verde + amarelo 

 Celeste => azul + ciano (mistura de azul e verde) 

 Violeta => azul + magenta 

 Cor de rosa => vermelho + magenta (mistura de azul e vermelho) 

 Turquesa => verde + ciano 

 

Atividade:  

1. Vamos colorir as bolas abaixo com as cores primárias e as secundárias:  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliva_(cor)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Celeste_(cor)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Azul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Violeta_(cor)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magenta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cor_de_rosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turquesa
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2. Faça no caderno mais círculos, criando as várias possibilidades das cores 

terciárias.  

3. Desenhe e pinte a ―paisagem‖ do lugar onde mora. 

 

Linguagem Visual - pintura 

A linguagem visual é uma das primeiras formas de expressão humana, 

precedendo até mesmo a escrita. Quando o homem/mulher da pré-história 

começa a pintar imagens nas paredes de cavernas como as de Altamira 

(Espanha) e Lascaux (França), distinguem-se do restante do mundo animal.  

 

 

Pré-História 

A arte como cópia perfeita da realidade tridimensional é um conceito e 

uma necessidade que surge no Renascimento. Mesmo na época Greco 

clássica, há dois milênios, a arte servia à idealização da figura humana e não 

à sua representação fiel. A pintura moderna é fruto da consciência de que a 

arte tem seus próprios padrões e, a beleza é uma questão de linguagem.  

 

Representação Egípcia 
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Atividades:  

1. Vamos conhecer um pouco mais sobre o povo egípcio pesquisando na 

internet. 

2.  Conversar sobre os costumes sociais do Egito.  

 

Tarsila do Amaral 

 

 

 

Algumas pinturas de Tarsila: 

Sagrado Coração de Jesus (1904) 

A Família (1925) 

     Abaporu (1928) 

  Operários (1933) 

 

Biografia: Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 

1886 na Fazenda São Bernardo, município de Capivari, 

interior do Estado de São Paulo. Faleceu em São Paulo no dia 

17 de janeiro de 1973. Com 16 anos pintou seu primeiro 

quadro, ―Sagrado Coração de Jesus‖. Em 1920 embarca para 

a Europa, ingressando na Académie Julian em Paris. Em 1928 

pinta o ―Abaporu‖ para dar de presente de aniversário a 

Oswald de Andrade. Em 1933 pinta o quadro ―Operários‖ e dá 

início à pintura social no Brasil. De 1936 a 1952, trabalha 

como colunista nos Diários Associados.  
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Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 

Algumas pinturas de Leonardo: 

Mona Lisa (1503), Museu do Louvre em Paris 

 

 A Última Ceia (1495\1498), convento Dominicano Santa Maria 

delle Grazie em Milão – Itália. 

 

Virgem das Rochas (1483 - 1486), Museu do Louvre em Paris. 

       

                                A Anunciação (1472), Museu - Galeria degli Uffizi, Florença, Itália 

Biografia: Leonardo da Vinci, um dos grandes gênios 

do Renascimento, destaca-se como artista e inventor. 

Nasceu em 1452 em Vinci, perto de Florença, Itália, 

faleceu em 1519 na França. Com 20 anos é professor 

independente e, se interessa em descobrir novas 

técnicas para se trabalhar com óleo. Sua produção é 

marcada pela integração entre o claro e o escuro, com 

uma técnica que define os contornos, como se aprecia 

em sua obra mais famosa, a Gioconda = Mona Lisa. 

Sua vida pessoal foi um mistério, sabe-se que era 

vegetariano, através de escritos, permanecendo solteiro 

e sem filhos. 
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Escultura  

 

 

 

Projeto da fachada da igreja São Francisco em São João del-Rei – MG 

                        

                                       Trabalho em talha – Capela-mor da igreja São Francisco, em 

São João del-Rei, Minas Gerais 

 Os doze profetas – esculturas em pedra sabão 

feitas de 1794 a 1804, santuário do Bom Jesus de Matosinho em Congonhas do 

Campo – MG, (Da esquerda para direita: Amós, Abdias, Jonas, Baruque, Isaías, 

Daniel, Jeremias, Oseias, Ezequiel, Joel, Habacuque e Naum). 

 

Biografia: Antônio Francisco Lisboa, 1738\1814, foi 

um importante escultor, entalhador e arquiteto do 

Brasil colonial. Conhecido como ―Aleijadinho‖, por ter 

uma doença degenerativa, provavelmente 

reumatismo, que dificultava o seu trabalho como 

escultor. 
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Arte Cênica  

O teatro surgiu na Grécia Antiga, no século IV a. C., e procura retratar 

as atitudes, alegrias, tristezas e esperanças do homem e da mulher no 

tempo. O espetáculo privilegia, quem vê, o que se vê e o imaginado.  

O ator (atores) interpreta uma história que tem como objetivo 

representar uma situação, despertando sentimentos no público. As peças 

encenadas na antiguidade tinham por tema a religião.  

No Egito o enfoque era dado na certeza da vida após a morte, com um 

cenário detalhado e rico para a viagem ao mundo dos deuses. Na Índia, 

também havia essa preocupação, ou seja, mostrar o caminho que os 

homens deveriam seguir: uma vida correta tanto individual quanto coletiva.  

A Grécia por sua mitologia montava as peças com a participação dos 

deuses: as comédias eram direcionadas a um determinado deus, as 

tragédias a outro, os dramas a outro, e assim por diante.  

Com a evolução filosófica grega, o teatro passou a enfocar o homem e 

seus problemas cotidianos, deixando de lado a questão religiosa. Nesse 

período o tema era centrado no belo, na criatividade humana, no 

sentimentalismo, na representação das mais diversas ações, retratando o 

homem universal que percorre várias regiões e, tem atitudes diferentes para 

os mesmos problemas.  

O teatro grego passou a educar, ensinar, evidenciar que existem 

costumes, personalidades, belezas, enfim, diferenças do homem e da mulher 

que atuam no maior palco da vida, o mundo. A poesia também contribuiu 

muito para o desenvolvimento do teatro grego, com a beleza e a sutileza das 

palavras, apresentadas de forma mágica.  

 

 

                                            Ruína do Teatro Grego 
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Esboço do Teatro Grego 

 

MÚSICA  

A palavra MÚSICA deriva de "arte das musas" em uma referência à 

mitologia grega. O ditado popular: Quem canta seus males espanta, tem sua 

razão de existir, pois quem não se alegra quando ouve música.  

A arte da música teve suas nuances históricas nos povos chineses, 

indianos – Oriente Antigo e, na antiga Grécia, mas seu aperfeiçoamento 

ocorreu no século XIV. Um dos cantos mais antigos da cultura ocidental que 

permanece até os dias de hoje são os Gregorianos.  

 

Origem dos nomes das notas musicais:  

Guido D'Arezzo (995 — 1050 d.C.) foi um monge italiano e regente do 

coro da Catedral de Arezzo (Toscana). Ele batizou as notas musicais com os 

nomes que conhecemos hoje: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, baseando-se em 

um texto sagrado em latim, cantado pelas crianças do coral para que São 

João os protegesse da rouquidão:  

UTqueant laxis 

REsonare fibris 

MIra gestorum 

FAmuli tuorum 

SOLve polluti 

LAbi reatum 

SANcte Ioannes 
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Significado: 

"Para que nós, teus servos,  

possamos elogiar claramente  

o milagre e a força dos teus atos,  

absolve nossos lábios impuros‖. São João.   

 

 

Notas Musicais 

 

 

O sistema de Guido d'Arezzo sofreu algumas pequenas 

transformações no decorrer do tempo: a nota Ut passou a ser chamada de 

DÓ e a nota San passou a ser chamada de SI (por serem as iniciais em latim 

de São João, Sancte Ioannes).  

Quando uma corda é posta a vibrar, desenvolve-se nela uma onda. A 

nota musical é a onda sonora desenvolvida no ar por essa onda complexa. A 

nota é musical, ou seja, agradável ao ouvido humano, porque as frequências 

dos componentes guardam entre si relações matemáticas simples, caso 

contrário, a onda sonora produziria um som desagradável (ruído). 

 

A Música no Mundo  

Muitas obras de arte da Antiguidade mostram músicos e seus 

instrumentos, mas são poucas as peças completas de música da 

Antiguidade, quase todas do povo grego.  
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Egito - Por volta de 4.000 a.C., as pessoas batiam discos e paus uns contra 

os outros, utilizavam bastões de metal e cantavam. Posteriormente, nos 

grandes templos dos deuses, os sacerdotes treinavam coros para cantos de 

música ritual. Os músicos da corte cantavam e tocavam vários tipos de harpa 

e instrumentos de sopro e percussão. As bandas militares usavam trompetes 

e tambores. 

Egípcias tocando Harpa, Alaúde e Flauta. 

 

Palestina - O povo palestino provavelmente não criou tanta música quanto 

os egípcios. A Bíblia contém a letra de muitas canções e cânticos hebraicos, 

como os Salmos, são mencionados harpas, pratos e outros instrumentos. A 

música no templo de Salomão, em Jerusalém, no século X a.C., 

provavelmente incluía trompetes e canto coral no acompanhamento de 

instrumentos de corda. 

Cítara 

 

China - Os antigos chineses acreditavam que a música possuía poderes 

mágicos, achavam que ela refletia a ordem do universo. Os músicos 

chineses tocavam cítara, flauta e instrumentos de percussão.  

Tambor e Cítara 
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Índia - As tradições musicais da Índia remontam ao século XIII a.C.. O povo 

acreditava que a música estava diretamente ligada ao processo fundamental 

da vida humana. Os músicos tocavam instrumentos de sopro, cordas e 

percussão.  

Tat Wadya: Instrumento de corda 

 

Grécia - Os gregos usavam as letras do alfabeto para representar notas 

musicais. Os pensadores gregos construíram teorias musicais mais 

elaboradas do que qualquer outro povo da Antiguidade. Pitágoras, um grego 

que viveu no século VI a.C., achava que a Música e a Matemática poderiam 

fornecer a chave para os segredos do mundo e, que os planetas produziam 

diferentes tonalidades harmônicas, o universo cantava.  

 

 

Roma - Os romanos copiaram teorias musicais e técnicas de execução dos 

gregos, mas também inventaram instrumentos novos como o trompete reto, 

a que chamavam de tuba. Eles usavam frequentemente o hydraulis, o 

primeiro órgão de tubos; o fluxo constante de ar nos tubos era mantido por 

meio de pressão de água.  

 

Flauta Romana 
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História da Música no Brasil  

MPB - Música Popular Brasileira  

A MPB surgiu no período colonial brasileiro, a partir da mistura de 

vários estilos. Entre os séculos XVI e XVIII houve uma mistura das cantigas 

populares, sons de origem africana, fanfarras militares, músicas religiosas e 

músicas eruditas europeias. Também contribuíram, neste caldeirão musical, 

os indígenas com seus típicos cantos e sons tribais.  

Já nos séculos XVIII e XIX destaca-se nas cidades, que aumentavam 

demograficamente, dois ritmos musicais que marcaram a história da MPB: o 

lundu e a modinha. O lundu, de origem africana, possuía um forte caráter 

sensual e uma batida rítmica dançante. A modinha, de origem portuguesa, 

trazia a melancolia e falava de amor numa batida calma e erudita.  

 

Dança Lundu 

Na segunda metade do século XIX, surge o Choro ou Chorinho, a partir 

da mistura do lundu, da modinha e da dança de salão europeia. Em 1899, a 

cantora Chiquinha Gonzaga compõe a música ―Abre Alas‖, uma das mais 

conhecidas marchinhas carnavalescas da história. 

Ô Abre Alas 

Chiquinha Gonzaga 

 

Ô Abre Alas, 

Que eu quero passar (2 X) 

 

Eu sou da Lira, 

Não posso negar (2 X) 

Ô Abre Alas, 

Que eu quero passar (2 X) 

 

Rosas de Ouro é quem vai ganhar (2 X) 
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No início do século XX começam a surgir as bases do que seria o 

samba dos morros e cortiços do Rio de Janeiro. O som dos batuques e das 

rodas de capoeira mistura-se com os pagodes e as batidas em homenagem 

aos orixás. O carnaval começa a tomar forma com a participação, 

principalmente de mulatos e negros. O ano de 1917 é um marco, pois 

Ernesto dos Santos, o Donga, compõe o primeiro samba que se tem notícia: 

―Pelo Telefone‖.  

 

Pelo telefone 

Donga 

O chefe da polícia 

Pelo telefone manda me avisar 

Que com alegria 

Não se questione para se brincar 

 

Ai, ai, ai 

É deixar mágoas pra trás, ó rapaz 

Ai, ai, ai 

Fica triste se és capaz e verás 

 

Tomara que tu apanhe 

Pra não tornar fazer isso 

Tirar amores dos outros 

Depois fazer teu feitiço 

 

Ai, se a rolinha, sinhô, sinhô 

Biografia: Francisca Edwiges Neves Gonzaga, mais 

conhecida como Chiquinha Gonzaga: nasceu no Rio 

de Janeiro em 17 de outubro de 1847 e morreu em 28 

de fevereiro de 1935, compositora, pianista e regente 

brasileira. Ela foi a primeira ―chorona‖, pianista de choro, 

autora da primeira marcha carnavalesca com a música 

―Ô Abre Alas‖ de 1899 e, a primeira mulher a reger uma 

orquestra no Brasil. 



82 

 

Se embaraçou, sinhô, sinhô 

É que a avezinha, sinhô, sinhô 

Nunca sambou, sinhô, sinhô 

Porque este samba, sinhô, sinhô 

De arrepiar, sinhô, sinhô 

Põe perna bamba, sinhô, sinhô 

Mas faz gozar, sinhô, sinhô 

O peru me disse 

Se o morcego visse 

Não fazer tolice 

Que eu então saísse 

Dessa esquisitice 

De disse-não-disse 

 

Ah! ah! ah! 

Aí está o canto ideal, triunfal 

Ai, ai, ai 

Viva o nosso carnaval sem rival 

 

Se quem tira o amor dos outros 

Por deus fosse castigado 

O mundo estava vazio 

E o inferno habitado 

 

Queres ou não, sinhô, sinhô 

Vir pro cordão, sinhô, sinhô 

É ser folião, sinhô, sinhô 

De coração, sinhô, sinhô 

Porque este samba, sinhô, sinhô 

De arrepiar, sinhô, sinhô 

Põe perna bamba, sinhô, sinhô 

Mas faz gozar, sinhô, sinhô 
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Quem for bom de gosto 

Mostre-se disposto 

Não procure encosto 

Tenha o riso posto 

Faça alegre o rosto 

Nada de desgosto 

Ai, ai, ai 

Dança o samba 

Com calor, meu amor 

Ai, ai, ai 

Pois quem dança 

Não tem dor nem calor 

 

 

 

Principais tipos de samba:  

Samba-enredo: surge no Rio de Janeiro durante a década de 1930. O tema 

está ligado ao assunto que a escola de samba escolhe para o ano do desfile. 

Geralmente segue temas sociais ou culturais. O samba define toda a 

coreografia e cenografia utilizada no desfile da escola de samba.  

 

Samba de partido alto: com letras improvisadas, falam sobre a realidade 

dos morros e das regiões mais carentes. É o estilo dos grandes mestres do 

samba. Os compositores de partido alto, mais conhecidos são: Moreira da 

Silva, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho.  

 

Samba de breque: este estilo tem momentos de paradas rápidas, o cantor 

pode incluir comentários, alguns em tom crítico ou humorístico. Um dos 

mestres deste estilo é Moreira da Silva.  

Biografia: Ernesto Joaquim Maria dos Santos, 

conhecido como Donga, nasceu no Rio de Janeiro em abril 

de 1890 e morreu em 25 de agosto de 1974, músico, 

compositor e violinista brasileiro. Passou a infância entre 

ex-escravos e negros baianos. 



84 

 

Pagode: nasceu na cidade do Rio de Janeiro na década de 1970, ganhou as 

rádios e pistas de dança na década seguinte. Tem um ritmo repetitivo, letras 

simples e românticas, utiliza instrumentos de percussão e sons eletrônicos. 

Os principais grupos são: Fundo de Quintal, Negritude Jr., Só Pra Contrariar, 

Raça Negra, Katinguelê, Patrulha do Samba, Pique Novo, Travessos, Art 

Popular.  

 

Samba carnavalesco e Marchinhas: dançar e cantar nos bailes 

carnavalescos => Abre alas, Apaga a vela, Aurora, Balancê, Cabeleira do 

Zezé, Bandeira Branca, Chiquita Bacana, Colombina, Cidade Maravilhosa 

entre outras.  

 

Samba de gafieira: foi criado na década de 1940 e tem acompanhamento 

de orquestra. Rápido e muito forte na parte instrumental, usado nas danças 

de salão.  

 

Sambalanço: surgiu na década de 1950, em boates de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Recebeu uma grande influência do jazz. Um dos mais significativos 

representantes do sambalanço é Jorge Ben Jor, que mistura também 

elementos de outros estilos.  

 

Samba-exaltação: com letras patrióticas e ressaltando as maravilhas do 

Brasil, com acompanhamento de orquestra => Aquarela do Brasil, de Ary 

Barroso gravada em 1939 por Francisco Alves.  

 

Aquarela do Brasil 

Ary Barroso 

Brasil 

Meu Brasil brasileiro 

Meu mulato inzoneiro (manhoso) 

Vou cantar-te nos meus versos 

Ô Brasil, samba que dá 

Bamboleio que faz gingar 

Ô Brasil, do meu amor 

Terra de Nosso Senhor 

Brasil, Brasil 
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Pra mim, pra mim 

Ah, abre a cortina do passado 

Tira a Mãe Preta, do serrado 

Bota o Rei Congo, no congado 

Brasil, Brasil 

Pra mim, pra mim 

Deixa, cantar de novo o trovador 

A merencória luz da lua 

Toda canção do meu amor 

Quero ver a Sa Dona, caminhando 

Pelos salões arrastando 

O seu vestido rendado 

Brasil, Brasil 

Pra mim, pra mim 

Brasil 

Terra boa e gostosa 

Da morena sestrosa 

De olhar indiscreto 

Ô Brasil, samba que dá 

Bamboleio, que faz gingar 

Ô Brasil, do meu amor 

Terra de Nosso Senhor 

Brasil, Brasil 

Pra mim, pra mim 

Oh, esse coqueiro que dá coco 

Onde eu amarro a minha rede 

Nas noites claras de luar 

Brasil, Brasil 

Pra mim, pra mim 

Ah, ouve essas fontes murmurantes 

Aonde eu mato a minha sede 

E onde a lua vem brincar 

Ah, este Brasil lindo e trigueiro 

É o meu Brasil, brasileiro 

Terra de samba e pandeiro 

Brasil, Brasil 

Pra mim, pra mim 

FONTE: http://www.vagalume.com.br/ary-barroso/aquarela-do-brasil.html#ixzz3teK5VK5o 

http://www.vagalume.com.br/ary-barroso/aquarela-do-brasil.html#ixzz3teK5VK5o
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 Com o crescimento e popularização do rádio nas décadas de 1920 e 

1930, a música popular brasileira cresce ainda mais. No início do rádio 

brasileiro, destacam-se os seguintes cantores e compositores: Ary Barroso, 

Lamartine Babo (criador de O teu cabelo não nega), Dorival Caymmi, 

Lupicínio Rodrigues e Noel Rosa. Surgem também os grandes intérpretes da 

música popular brasileira: Carmem Miranda, Mário Reis e Francisco Alves. 

Na década de 1940 destaca-se, no cenário musical brasileiro, Luiz 

Gonzaga, o rei do Baião, falava do cenário da seca nordestina com a música 

―Asa Branca‖. 

Asa Branca 

Luiz Gonzaga 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual a fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de prantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Então eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Ary de Resende Barroso, 1903 – 1964, 

compositor brasileiro, famoso pela composição 

de sambas como: No tabuleiro da baiana (1937), 

Na baixa do sapateiro (1938) e Isto aqui o que é? 

(1942), além de Aquarela do Brasil (1939). 
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Então eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

Hoje longe, muitas léguas 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim voltar pro meu sertão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim voltar pro meu sertão 

Quando o verde dos teus óio 

Se espaiar na prantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

 

 

 

Na mesma época no sudeste ganhava corpo um novo estilo musical, o 

samba-canção. Com um ritmo mais calmo e orquestrado, falava 

principalmente de amor, destacando-se os cantores: Dolores Duran, Antônio 

Maria, Marlene, Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Angela Maria e Cauby 

Peixoto.  

Biografia: Luiz Gonzaga do Nascimento, 

conhecido como o Rei do Baião, 1912\1989, 

compositor e cantor popular brasileiro. Ele 

cantava tocando sanfona, zabumba ou 

triângulo, levando alegria às festas juninas e 

forrós no sertão brasileiro. 
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  Dolores Duran       Marlene         Emilinha         Dalva            Angela Maria 

 

  

                        Antônio Maria                    Cauby Peixoto 

 

Em fins da década de 1950, surge a Bossa Nova, um estilo sofisticado 

e suave. Destaca-se Elizeth Cardoso, Tom Jobim e João Gilberto. A Bossa 

Nova leva as belezas brasileiras para o exterior, fazendo grande sucesso, 

principalmente nos Estados Unidos. 

   

           Elizeth Cardoso             Tom Jobim                     João Gilberto 

A televisão começou a se popularizar em meados da década de 1960, 

influenciando a música. A TV Record organizou o Festival de Música Popular 

Brasileira. Esses festivais lançaram Milton Nascimento, Elis Regina, Chico 

Buarque de Holanda, Caetano Veloso e Edu Lobo. É também desse período, 

o programa musical Jovem Guarda, com os cantores Roberto Carlos e 

Erasmo Carlos e a cantora Wanderléa. 



89 

 

 

Milton Nascimento       Elis Regina        Chico              Caetano       Edu Lobo 

 

 

Na década de 1970, vários músicos começam a fazer sucesso nos 

quatro cantos do país. Nara Leão grava músicas de Cartola e Nelson do 

Cavaquinho. Vindas da Bahia, Gal Costa e Maria Bethânia fazem sucesso 

nas grandes cidades. 

 

  Nara Leão                     Gal Costa                        Maria Bethânia 

O mesmo acontece com DJavan (de Alagoas), Fafá de Belém (do 

Pará), Clara Nunes (de Minas Gerais), Belchior e Fagner (do Ceará), Alceu 

Valença (de Pernambuco) e Elba Ramalho (da Paraíba). No cenário do rock 

brasileiro destacam-se Raul Seixas e Rita Lee. No cenário funk aparecem 

Tim Maia e Jorge Ben Jor. 
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                                   Fafá de Belém            Clara Nunes 

 

Djavan                Alceu Valença       Belchior               Fagner 

 

Nas décadas de 1980 e 1990 começam a fazer sucesso novos estilos 

musicais, que recebiam fortes influências do exterior. São as décadas do 

rock, do punk e da new wave. O show Rock in Rio, do início da década de 

1980, serviu para impulsionar o rock nacional. Com uma temática fortemente 

urbana e tratando de temas sociais, juvenis e amorosos, surgem várias 

bandas musicais. É deste período o grupo Paralamas do Sucesso, Legião 

Urbana, Titãs, Kid Abelha, RPM, Plebe Rude, Ultraje a Rigor, Capital Inicial, 

Engenheiros do Hawaii, Ira, e Barão Vermelho. Também fazem sucesso 

Cazuza, Rita Lee, Lulu Santos, Marina Lima, Lobão, Cássia Eller, Zeca 

Pagodinho e Raul Seixas. 

 

Paralamas             Legião Urbana               Titãs Kid Abelha 
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               Cazuza                     Rita Lee               Lulu Santos 

A década de 1990 também é marcada pelo crescimento e sucesso da 

música sertaneja ou country. Com um forte caráter romântico, despontam no 

cenário musical: Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano, Leandro 

e Leonardo e João Paulo e Daniel. No cenário rap destacam-se: Gabriel, o 

Pensador, O Rappa, Panet Hemp, Racionais MCs e Pavilhão . 

 

Chitãozinho e Xororó   Zezé e Luciano   Leandro e Leonardo  João e Daniel 

 

O século XXI começa com o sucesso de grupos de rock com temáticas 

voltadas para o público adolescente. São exemplos: Jota Quest, Charlie 

Brown Jr, Skank, Detonautas e CPM 22. 

 

        Jota Quest                  Charlie Brown Jr                  Skank    

 

 

Dança 

A dança é uma das três principais artes cênicas da Antiguidade, junto 

com o teatro e a música. No antigo Egito já se realizava as chamadas 

danças astroteológicas (estudo dos astros na visão Divina) em homenagem 

a Osíris. Na Grécia, a dança era vinculada aos jogos, em especial, aos 

olímpicos.  
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                               Egito                                Grécia 

Na dança usamos o corpo como forma de expressão, movimentando-o. 

Esses movimentos podem ser estabelecidos de forma prévia chamada 

coreografia ou livres, acompanhados e potencializados pela música. A dança 

pode existir como manifestação artística ou como forma de divertimento ou 

cerimônia.  

A história da dança cênica representa uma mudança de significação 

dos propósitos artísticos através do tempo. No balé Clássico, narrativas 

guiam a cenas ambientes, como por exemplo, o Lago dos Cisnes ou a bela 

Adormecida. 

Balé Clássico 

 

A dança Moderna, por sua vez, mostra diferenças entre continentes, 

representando mais uma forma de expressar uma situação particular. A 

liberdade de movimentos e o tema aparecem como o foco principal na 

apresentação. 

A dança Contemporânea mistura ritmos e expressões, sai dos teatros e 

vai para as ruas: hip hop, dança de rua, etc., levando a arte ao público. A 

dança apresenta-se como um conceito, linguagem estética de arte corporal e 

Cultura Corporal de Movimento Humano. 
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                                Hip Hop                       Dança de Rua 

 

A dança pode ser classificada de acordo com o modo e a origem:  

1. Modo de dançar:  

 Dança solo (ex.: coreografia de solista no balé, sapateado);  

 Dança em dupla (ex.: tango, salsa, forró, etc.);  

 Dança em grupo (ex.: danças de roda, sapateado).  

 

2. Origem da dança:  

 Dança folclórica (ex.: catira, carimbó, reisado, etc);  

 Dança histórica (ex.: sarabanda, bourré, gavota, etc);  

 Dança cerimonial (ex.: danças rituais indianas);  

 Dança étnica (ex.: danças tradicionais de países ou regiões).  

                

                                                Xaxado                                Frevo 

A dança no Brasil recebeu influências, principalmente, africanas, árabes, 

europeias e indígenas. Nosso país tem uma riqueza cultural muito grande e 

com a dança não seria diferente, são diversas em cada uma das regiões: 

samba, maxixe, xaxado, baião, frevo e gafieira.  

 

*Em grupo, vamos pesquisar as danças de que mais gostamos por gênero, 

separar as músicas e trazer para ouvirmos em sala. 
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CIÊNCIAS HUMANAS 

1. HISTÓRIA 

 

HINO NACIONAL BRASILEIRO 

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada  

Música: Francisco Manuel da Silva 

 

Parte I 

Ouviram do Ipiranga as 

margens plácidas 

De um povo heroico o brado 

retumbante, 

E o sol da liberdade, em raios 

fúlgidos, 

Brilhou no céu da pátria nesse 

instante. 

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com 

braço forte, 

Em teu seio, ó liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria 

morte! 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um 

raio vívido 

De amor e de esperança à 

terra desce, 

Se em teu formoso céu, 

risonho e límpido, 

A imagem do Cruzeiro 

resplandece. 

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido 

Parte II 

Deitado eternamente em berço 

esplêndido, 

Ao som do mar e à luz do céu 

profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da 

América, 

Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

Do que a terra, mais garrida, 

Teus risonhos, lindos campos 

têm mais flores; 

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais 

amores." 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja 

símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro dessa 

flâmula 

- "Paz no futuro e glória no 

passado." 

Mas, se ergues da justiça a clava 

forte, 

Verás que um filho teu não foge à 

luta, 
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colosso, 

E o teu futuro espelha essa 

grandeza. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe 

gentil, 

Pátria amada, 

Brasil! 

Nem teme, quem te adora, a 

própria morte. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe 

gentil, 

Pátria amada, 

Brasil! 

O Hino Nacional Brasileiro é um dos quatro símbolos oficiais da 

República Federativa do Brasil, os outros são a Bandeira Nacional, as Armas 

Nacionais e o Selo Nacional.  

                                      

   

Termos usados na letra do Hino: 

 Margens Plácidas: serena, calma. 

 Ipiranga: riacho junto ao qual D. Pedro I proclamou a independência. 

 Brado Retumbante: grito forte que provoca eco. 

 Penhor: usado de maneira metafórica (figurada), a garantia, a 

segurança de que haverá liberdade. 

 Imagem do Cruzeiro resplandece: a constelação do Cruzeiro do Sul 

que resplandece (brilha) no céu. 

 Impávido Colosso: Colosso é o nome de uma estátua de enormes 

dimensões. Estar impávido é estar tranquilo e calmo. 

 Mãe Gentil: a pátria. Um país que ama e defende seus filhos, os 

brasileiros, como qualquer mãe. 

 Fulguras: do verbo fulgurar (reluzir, brilhar). 

Francisco Manuel da 

Silva  

1795 – 1865 (música) 

 

Joaquim Osório 

Duque Estrada,  

1870 – 1927 (letra) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Francisco_Manuel_da_Silva.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_do_Ipiranga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crux
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crux
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tria
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 Florão: é um ornato em forma de flor usado nas abóbadas de 

construções grandiosas. O Brasil seria o ponto mais importante e 

vistoso da América. 

 Garrida: enfeitada, que chama a atenção pela beleza. 

 Lábaro: sinônimo de bandeira. "Lábaro" era um antigo estandarte 

usado pelos romanos. 

 Clava Forte: clava é um grande porrete, usado no combate corpo a 

corpo. No verso, significa mobilizar um exército, entrar em guerra. 

 

Atividade: 

1. Vamos conhecer melhor o nosso hino e cantá-lo. 

 

  

História do Brasil 

 

Periodização da História do Brasil 

ANO Até 1500 1500 - 1822 1822 - 1889 A partir de 

1889 

PERÍODO Pré-

descobrimento 

Colônia Império República 

 

Nossa História é contada a partir da chegada dos portugueses até os 

dias atuais. Antes da chegada dos portugueses estima-se que viviam mais 

de dois milhões de índios nas terras brasileiras. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
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A população ameríndia era repartida em grandes nações indígenas 

compostas por vários grupos étnicos entre os quais se destacam os grandes 

grupos tupi-guarani – subdivididos em: guaranis, tupiniquins e tupinambás; jê 

e aruaque.   

Os tupis se espalhavam do atual Rio Grande do Sul ao Rio Grande do 

Norte, sendo a primeira raça indígena que teve contato com o colonizador. 

Seus hábitos influenciaram a alimentação, o idioma, os processos agrícolas, 

a caça, a pesca, as superstições, os costumes, o folclore, etc. Era a raça 

estudada pelos jesuítas. 

Dança Tupinambá 

 

Brasil Colônia: 1550 a 1822 

O primeiro europeu a chegar ao Brasil foi o espanhol Vicente Yánez 

Pinzón no dia 26 de janeiro de 1500. Apesar disso, oficialmente, o Brasil foi 

descoberto em 22 de abril de 1500 pelo navegador português Pedro Álvares 

Cabral, que no comando de uma esquadra com 13 naus e 1500 homens, 

chegou ao litoral sul da Bahia, na região da atual cidade de Porto Seguro.  

A descoberta do Brasil foi precedida por vários tratados entre Portugal 

e Espanha, estabelecendo limites e dividindo o mundo já descoberto do 

mundo ainda por descobrir. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, 

definiu as porções do globo que caberiam a Portugal e a Espanha.  

 

Pedro Álvares Cabral\Nau de Pedro Álvares Cabral 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brazil_16thc_tupinamba.gif
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Nau_de_Pedro_%C3%81lvares_Cabral.jpg
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A frota passou por São Nicolau no arquipélago de Cabo Verde em 16 

de março, tinham se afastado da costa africana perto das Canárias. Em 21 

de abril da nau capitânea avistaram no mar plantas boiando e pássaros 

marítimos, sinais de terra próxima. Ao amanhecer de 22 de abril avistaram o 

monte, que Cabral batizou de Monte Pascoal no litoral sul da atual Bahia. 

A terra que os nativos chamavam Pindorama (terra das palmeiras), foi 

a princípio chamada pelos portugueses de Ilha de Vera Cruz. Mais tarde, 

seria rebatizada como Terra de Santa Cruz e, posteriormente, Brasil.  

 

 

 

1ª Missa no Brasil, quadro de Victor Meirelles (1861) 

 

No dia 26 de abril, um domingo (o de Pascoela), foi oficiada a primeira 

missa no solo brasileiro pelo frei Henrique Soares. No dia 1 de maio, os 

navios partiram, deixando na terra pelo menos dois degredados (criminosos) 

e dois grumetes (ajudantes das naus) que haviam fugido de bordo. Cabral 

partiu para a Índia, cruzando o Oceano Atlântico e costeando a África. 

O rei D. Manuel I recebeu a notícia do descobrimento por cartas 

escritas por Pero Vaz de Caminha, semanas depois. As cartas descreviam 

de forma pormenorizada as condições geográficas e seus habitantes, os 

índios.  

Em 1501, uma grande expedição exploratória com três naus encontrou 

como recurso explorável apenas o pau-brasil, de madeira avermelhada e 

valiosa usada na tinturaria europeia. Comandada por Gaspar de Lemos, a 

viagem terminou com o retorno a Lisboa em 7 de setembro de 1502, depois 

de percorrer a costa e dar nome aos principais acidentes geográficos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Meirelles-primeiramissa2.jpg
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Mapa Terra Brasilis, 1519, Biblioteca Nacional da França. 

 

Os portugueses costumavam batizar os acidentes geográficos segundo 

o calendário com os nomes dos santos dos dias. No dia 1 de novembro de 

1501 foi descoberta a Baía de Todos os Santos, atual Bahia, local que mais 

tarde seria escolhido por D. João III para abrigar a sede da administração 

colonial. Em 21 de dezembro (dia de São Tomé) ao Cabo de São Tomé, em 

1 de janeiro de 1502 à Baía da Guanabara (por isso batizada de Rio de 

Janeiro) e no dia 6 de janeiro (Dia de Reis) à angra (baía) batizada como 

Angra dos Reis. Outros lugares descobertos foram a foz do rio São Francisco 

e Cabo Frio, entre outros. 

Em maio de 1503 houve nova expedição para extrair o pau-brasil, com 

seis navios. Durante as três primeiras décadas o litoral baiano com suas 

inúmeras enseadas, serviu fundamentalmente como apoio à rota da Índia, 

cujo comércio de produtos de luxo: seda, tapetes, porcelana e especiarias, 

era mais vantajoso que os produtos oferecidos pela nova colônia. Nos 

pequenos e grandes portos naturais baianos, em especial no de Todos os 

Santos, as frotas se abasteciam de água e de lenha, aproveitando para fazer 

pequenos reparos. 

No Rio de Janeiro, alguns navios aportaram no local que os índios 

chamavam de Uruçu-Mirim, atual praia do Flamengo, junto à foz do rio 

Carioca (outrora abundante fonte de água doce). No local construíram uma 

casa de pedra e um arraial, com degredados e galinhas.  

A construção inspirou o nome que os índios deram ao local (cari-oca, 

casa dos brancos). Outras expedições ao litoral brasileiro podem ter ocorrido, 

já que desde 1504 são assinaladas atividades de corsários (piratas 

autorizados por um país, a roubar navios de outra nação). 
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Extração do pau Brasil, 1575 - ilustração de André Thevet 

 

O pau-brasil (que os índios tupis chamavam de ibirapitanga) era a 

principal riqueza. Estima-se que havia na época do descobrimento, mais de 

70 milhões de árvores do tipo, numa faixa de 18 km do litoral do Rio Grande 

do Norte até a Guanabara. Além dos portugueses, seus rivais europeus, 

principalmente franceses, passaram a frequentar a costa brasileira para 

contrabandear a madeira e capturar índios. Os franceses contrabandearam 

muito pau-brasil no litoral norte, entre a foz do rio Real e a Baía de Todos os 

Santos. Outro ponto de contrabando, sobretudo no século XVII, foi o Morro 

de São Paulo (Bahia). Estimulados por seu rei, corsários passam a 

frequentar, procurando pau-brasil e outros produtos. Ganharam a simpatia 

dos índios Tamoios, que a eles se aliaram durante décadas contra os 

portugueses, até que Portugal estabelecesse o sistema de capitanias 

hereditárias. 

A expedição enviada em 1530 sob a chefia de Martim Afonso de Sousa 

tinha por objetivo, explorar melhor a costa e expulsar os franceses que 

rondavam o sul e o Rio de Janeiro, para estabelecer núcleos de colonização 

ou feitorias. São Vicente e São Paulo foram núcleos fundados por esta 

expedição. 

 

Administração colonial – Capitanias do Mar (1516-1532) 

A administração das terras ultramarinas, que a princípio foi arrendada a 

Fernão de Noronha (1503-1511), ficou a cargo direto da Coroa, que não 

conseguia conter as frequentes invasões de franceses na nova terra. Por 

isso, em 1516, D. Manuel I e seu Conselho criam as capitanias do mar, para 

garantir o monopólio da navegação e a política do mar fechado. De dois em 

dois anos, o capitão do mar partia com navios para realizar um cruzeiro de 

inspeção no litoral, defendendo-o dos franceses ou castelãos espanhois.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Derrubada_do_Pau_Brasil.jpg
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Capitanias Hereditárias – 1532 a 1549 

Quando D. João III assumiu o trono em 1530, Portugal começava a 

perder a hegemonia do comércio na África Ocidental e no Oceano Índico. 

Circulavam notícias da descoberta de ouro e de prata na América Espanhola. 

Em 1532, o rei decidiu ocupar as terras pelo regime de capitanias, mas num 

sistema hereditário, pelo qual a exploração passaria a ser direito de família. 

O capitão e governador, títulos concedidos ao donatário, teria amplos 

poderes, dentre os quais o de fundar povoamentos (vilas e cidades), 

conceder sesmarias (normas para a distribuição de terras para a produção) e 

administrar a justiça.  

O sistema de capitanias hereditárias implicava na divisão de terras 

vastíssimas, doadas aos capitães-donatários que seriam responsáveis por 

seu controle e desenvolvimento, arcando com as despesas de colonização. 

Das quinze capitanias originais, apenas as capitanias de Pernambuco e de 

São Vicente prosperaram.  

As terras brasileiras ficavam a dois meses de viagem de Portugal e as 

notícias das novas terras não eram muito animadoras. Na viagem, além do 

medo de "monstros" que habitariam o oceano (na superstição europeia), 

tempestades frequentes, florestas gigantescas e impenetráveis, povos hostis, 

e ainda, não havia nenhuma riqueza mineral descoberta, portanto, a nova 

terra não tinha atrativos. 

Governo-Geral (1549-1580) – Tomé de Sousa 

Tomé de Sousa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Capitanias.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Tomedesousa.jpg
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Após o fracasso do projeto de capitanias, o rei João III unificou as 

capitanias sob um Governo-Geral do Brasil em 7 de janeiro de 1549, 

nomeando Tomé de Sousa para assumir o cargo. A expedição do primeiro 

governador chegou ao Brasil em 29 de março do mesmo ano, com ordens de 

fundar uma cidade para abrigar a sede da administração colonial. O local 

escolhido foi a Baía de Todos os Santos, a cidade foi chamada de São 

Salvador da Baía de Todos os Santos.  

As condições favoráveis da terra, o clima quente, o solo fértil, a 

excelente posição geográfica, fizeram com que o rei decidisse reverter a 

capitania para a Coroa (expropriando-a do donatário Pereira Coutinho).  

As tarefas de Tomé de Sousa eram: tornar efetiva a guarda da costa, 

auxiliar os donatários e organizar a ordem política e jurídica na colônia. O 

governador organizou a vida municipal, a produção açucareira, distribuiu 

terras e mandou abrir estradas, além de construir um estaleiro. 

O Governo-Geral centralizou a administração colonial, subordinando as 

capitanias a um só governador-geral que tornasse mais rápido o processo de 

colonização. Em 1548, elabora um Regimento do Governador-Geral, 

regulamentando o trabalho do governador e de seus principais auxiliares: o 

ouvidor-mor (Justiça), o provedor-mor (Fazenda) e o capitão-mor (Defesa). 

O governador trouxe para o Brasil cabeças de gado e os primeiros 

missionários católicos, da ordem dos jesuítas, como o padre Manuel da 

Nóbrega. A capela de Nossa Senhora da Conceição da Praia na Bahia foi 

uma das primeiras igrejas erguidas no Brasil. 

Tomé de Souza visitou as capitanias do sul do Brasil em 1553, criou a 

Vila de Santo André da Borda do Campo, transferida em 1560 para o Pátio 

do Colégio dando origem a cidade de São Paulo. 

Pátio do colégio jesuíta 

 

                                             Antigo                             Atual 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PatioColegio.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PatioColegio.jpg
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Duarte da Costa 

Em 1553, Tomé de Sousa foi exonerado do cargo e substituído por 

Duarte da Costa, fidalgo e senador nas Cortes de Lisboa. Em sua expedição 

vieram para o Brasil 260 pessoas, incluindo seu fiho Álvaro da Costa e o 

então noviço José de Anchieta, jesuíta basco que seria o pioneiro na 

catequese dos nativos americanos. 

Duarte da Costa 

A administração de Duarte foi conturbada. A intenção de Álvaro em 

escravizar os indígenas, incluindo os catequizados, esbarrou na 

impertinência de Dom Pero Fernandes Sardinha, primeiro bispo do Brasil. O 

governador interveio a favor do filho e autorizou a captura de indígenas para 

uso em trabalho escravo. Disposto a levar as queixas pessoalmente ao rei de 

Portugal, Sardinha partiu para Lisboa em 1556, mas naufragou na costa de 

Alagoas e acabou devorado pelos índios caetés antropófagos. 

Durante o governo de Duarte da Costa, uma expedição de protestantes 

franceses instalou-se na Guanabara, fundando a colônia da França Antártica. 

Ultrajada, a Câmara Municipal da Bahia apelou à Coroa pela substituição do 

governador. Em 1556, Duarte foi exonerado, voltou a Lisboa, em seu lugar 

foi enviado Mem de Sá, com a missão de retomar a posse portuguesa do 

litoral sul. 

 

Mem de Sá - 1558 

O terceiro Governador-Geral, Mem de Sá (1558-1572), deu 

continuidade à política de concessão de sesmarias aos colonos, montando 

um engenho às margens do rio Sergipe, que mais tarde viria a pertencer ao 

conde de Linhares (Engenho de Sergipe do Conde). 

Mem de Sá 
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 Para enfrentar os colonos franceses estabelecidos na França Antártica, 

aliados dos Tamoios na baía de Guanabara, Mem de Sá aliou-se aos 

Temiminós do cacique Araribóia. O seu sobrinho Estácio de Sá comandou a 

retomada da região, fundando a cidade do Rio de Janeiro a 20 de janeiro de 

1565, dia de São Sebastião. 

 

União Ibérica (1580-1640)  

Com o desaparecimento de D.Sebastião e posteriormente a morte de 

D. Henrique I, Portugal ficou sob a administração da Espanha, sendo 

governada pelos três reis Filipes (Filipe II, Filipe III e Filipe IV), acabando 

com a linha divisória do meridiano das Tordesilhas, permitindo que o Brasil 

se expandisse para o oeste. 

Várias expedições exploratórias do interior - os Sertões, eram 

organizados sob ordem direta da Coroa - entradas ou, por caçadores de 

escravos paulistas – bandeiras = bandeirantes. As expedições duravam 

anos, tendo por objetivo principalmente a captura de índios como escravos, 

bem como encontrar pedras preciosas e metais valiosos, como ouro e prata. 

Foram bandeirantes famosos, entre outros, Fernão Dias, Bartolomeu Bueno 

da Silva (Anhanguera), Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho, Borba Gato 

e Antônio Azevedo. 

 

Ilustração de uma bandeira por Almeida Junior: Estudo p/ Partida da Monção, 1897. 

Acervo Artístico-Cultural do Palácio do Governo do Estado de São Paulo. 

 

A União Ibérica também colocou o Brasil em conflito com potências 

europeias que eram amigas de Portugal, mas inimigas da Espanha, como a 

Inglaterra e a Holanda. Esta última atacou e invadiu extensas faixas do litoral 

nordestino, fixando-se principalmente em Pernambuco e na Paraíba por vinte 

e cinco anos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Almeida_J%C3%BAnior_-_Estudo_da_Partida_da_Mon%C3%A7%C3%A3o,_1897_(Bandeirantes).jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Almeida_J%C3%BAnior_-_Estudo_da_Partida_da_Mon%C3%A7%C3%A3o,_1897_(Bandeirantes).jpg
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Estado do Maranhão e Estado do Brasil (1621-1755) 

A mais importante mudança administrativa, durante o domínio espanhol 

foi em 1621 com a divisão da colônia em dois estados independentes: o 

Estado do Brasil, que abrangia de Pernambuco à atual Santa Catarina; e o 

Estado do Maranhão, do atual Ceará à Amazônia.  

Em 1737, com sua sede transferida para Belém, o Maranhão passou a 

ser chamado de Grão-Pará e Maranhão, instalação feita devido ao 

isolamento do extremo norte do Estado do Brasil, o regime de ventos 

impedia durante meses as comunicações entre São Luís e a Bahia. 

No século XVII, o Estado do Brasil se estendia do atual Pará até o Rio 

Grande do Norte e deste até Santa Catarina. No século XVIII já estariam 

incorporados o Rio Grande de São Pedro, atual Rio Grande do Sul, as 

regiões mineiras e parte da Amazônia. O Estado do Maranhão foi extinto na 

época do Marquês de Pombal. 

Economia colonial 

A economia da colônia, iniciada com o puro extrativismo de pau-brasil, 

gradualmente passou aos cultivos da cana de açúcar e do cacau. O engenho 

de açúcar (manufatura do ciclo de produção açucareiro) constituiu a peça 

principal do mercantilismo português, organizadas em grandes propriedades, 

com terras extensas, mão de obra escrava, técnicas complexas e baixa 

produtividade. 

Para sustentar a produção de cana de açúcar, os portugueses 

começaram, a partir de meados do século XVI, a importar africanos como 

escravos. Eram pessoas capturadas entre as tribos das feitorias europeias 

na África (às vezes com a conivência de chefes locais de tribos rivais). Eles  

atravessavam o Atlântico nos navios negreiros, em péssimas condições de 

asseio e saúde, muitos morriam nessas excursões. Ao chegarem, eram 

comercializados como mercadoria e obrigados a trabalhar nas plantações ou 

nas casas dos colonizadores. Nas fazendas, viviam aprisionados em galpões 

rústicos chamados de senzalas, seus filhos também eram escravizados. 

Navio Negreiro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Navio_negreiro_-_Rugendas.jpg
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Nas feitorias, os mercadores portugueses vendiam principalmente 

arma de fogo, tecidos, utensílios de ferro, aguardente e tabaco, adquirindo 

escravos, pimenta, marfim e outros produtos. 

Até meados do século XVI, os portugueses possuíam o monopólio do 

tráfico de escravos. Mercadores franceses, holandeses e ingleses também 

entraram no negócio, enfraquecendo a participação portuguesa. 

Engenho de cana de açúcar 

 

Em meados do século XVII, o açúcar produzido nas Antilhas 

Holandesas começou a concorrer fortemente na Europa com o do Brasil. Os 

holandeses tinham aperfeiçoado a técnica, com a experiência adquirida no 

Brasil, contavam com um desenvolvido esquema de transporte e distribuição 

do açúcar para toda a Europa. Portugal foi obrigado a recorrer à Inglaterra, 

assinando diversos tratados que afetariam a economia da colônia:  

 1642 – Portugal concedeu à Inglaterra a posição de "nação mais 

favorecida", os comerciantes ingleses passaram a ter maior acesso ao 

comércio colonial; 

 1654 – Portugal aumentou os direitos ingleses, poderiam negociar 

diretamente vários produtos do Brasil; 

 1661 – Inglaterra comprometeu-se em defender Portugal e suas 

colônias em troca de dois milhões de cruzados, obtendo ainda as 

possessões de Tânger e Bombaim; 

 1703 – Portugal comprometeu-se em admitir no reino os panos dos 

ingleses, a Inglaterra, em troca, a comprar vinhos portugueses, Tratado 

de Methuen.  

 

Na época, esses tratados satisfaziam os interesses dos dois países, 

mas teve como consequência a paralisação da industrialização em Portugal, 

canalizando para a Inglaterra o ouro que acabava de ser descoberto no 

Brasil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:EngenhoCanadeAcucar.gif
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Ciclo do Ouro 

No final do século XVII foi descoberto pelos bandeirantes paulistas, 

ouro nos ribeiros das terras que pertenciam à capitania de São Paulo, mais 

tarde conhecida como Minas Gerais. No final da década de 1720, também foi 

descoberto diamante e outras gemas preciosas, mas esgotou-se. 

Metais preciosos foram descobertos em Goiás e no Mato Grosso, no 

século XVIII. A Coroa cobrava, como tributo, um quinto de todo o minério 

extraído, o que passou a ser conhecido como o quinto. Os desvios e o 

tráfico de ouro eram frequentes e, para coibi-los a Coroa criou mecanimos de 

controle, ou seja, quando a soma de impostos pagos não atingia uma cota 

mínima estabelecida, os colonos deveriam entregar jóias e bens pessoais até 

completar o valor estipulado, as derramas. 

O período que ficou conhecido como Ciclo do Ouro permitiu a criação 

de um mercado interno, já que havia necessidade de produtos para o 

povoamento das Minas Gerais. Era preciso levar, escravos, ferramentas e 

gado, para alimentar a multidão que foi em busca do ouro. 

A população de Minas Gerais tornou-se a maior do Brasil, única 

capitania do interior do Brasil com aproximadamente 78% da população, 

formada por negros e mestiços. A população branca era formada em grande 

parte por cristãos novos vindos do norte de Portugal, das Ilhas Açores e 

Madeira. Importantes para o comércio colonial concentraram-se nos 

povoados no entorno de Ouro Preto e Mariana. 

Na região mineira, a condição de vida dos escravizados era difícil, 

trabalhavam o dia inteiro em pé, com as costas curvadas e as pernas 

mergulhadas na água, ou então, em túneis cavados nos morros, onde era 

comum ocorrerem desabamentos e mortes. Os negros escravizados não 

realizavam apenas tarefas ligadas à mineração, também transportavam 

mercadorias e pessoas, construíam estradas, casas e chafarizes e 

comercializavam pelas ruas.  

 

A Sociedade Mineradora e as Camadas Médias 

O Brasil passou por sensíveis transformações em função da 

mineração. Um novo pólo econômico cresceu no Sudeste, relações 

comerciais interregionais desenvolveram-se, criando um mercado interno e 

fazendo surgir uma vida social urbana. A camada média era composta por 

padres, burocratas, artesãos, militares e mascates. 
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A população mineira, salvo nos principais centros Vila Rica, Mariana, 

Sabará, Serro e Caeté, era essencialmente pobre. O custo de vida era 

altíssimo e a falta de gêneros alimentícios uma constante. As minas 

propiciaram uma diversificação dos serviços e ofícios, tais como: 

comerciantes, artesãos, advogados, médicos, mestre escola, entre outros. A 

mineração também provocou o aumento do comércio de escravos.  

 

Invasões estrangeiras e conflitos coloniais 

 

Amador Bueno é aclamado "Rei do Brasil" em 1641 

 

O início da colonização portuguesa no território brasileiro foi a primeira 

invasão estrangeira da história do país. Houve ainda disputas com os 

franceses, que tentavam ficar na América pela pirataria, comércio do pau-

brasil, criando uma guerra luso-francesa.  

A época colonial foi marcada por vários conflitos: portugueses contra 

outros europeus, europeus e nativos e entre os próprios colonos. O maior foi 

a Guerra contra os Holandeses, de 1630 a 1647, na Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. 

Em Pernambuco, a disputa política e econômica entre mercadores e 

canavieiros, após a expulsão dos holandeses, levou à Guerra dos Mascates. 

Os escravos negros que fugiam das fazendas se refugiavam nas serras do 

agreste nordestino, fundando quilombos. O mais importante foi o de 

Palmares, liderado por Ganga Zumba e seu sobrinho Zumbi. A campanha 

para destruí-lo foi de 1693 a 1695. 

No sul, a tentativa de escravizar indígenas levou a confrontos com os 

missionários jesuítas, organizados nas missões de catequese com os 

guaranis. A Guerra durou de 1750 a 1757. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Aclamacao_amador_bueno2.jpg
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A capitania de Minas Gerais, com o Ciclo do Ouro, sofreu a Revolta de 

Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira (1789), seguida pela Conjuração 

Baiana em Salvador dez anos mais tarde. Esses dois grandes movimentos 

ficaram marcados por terem a intenção de proclamar a independência do 

Brasil. 

 

Inconfidência Mineira 

Movimento iniciado pela elite de Minas Gerais. Com a decadência da 

mineração, na segunda metade do século XVIII, ficou difícil pagar os 

impostos exigidos pela Coroa Portuguesa, os colonos revoltados passaram a 

conspirar contra Portugal. 

Em Vila Rica (atual Ouro Preto), participavam do grupo, entre outros, 

os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os coronéis 

Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira – padre Rolim, o 

cônego Luís Vieira da Silva, o minerador Inácio José de Alvarenga e o 

alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. A 

conspiração pretendia eliminar a dominação portuguesa, criando um país 

livre.  

O grupo queria estabeler uma República, inspirados nos ideais 

iluministas da França e, na então recente independência norte americana. 

Traídos por Joaquim Silvério dos Reis, que delatou os inconfidentes para o 

governo, os líderes do movimento foram detidos e enviados para o Rio de 

Janeiro, respondendo pelo crime de inconfidência (falta de fidelidade ao rei), 

sendo condenados. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi o único 

condenado à morte por enforcamento, sua cabeça foi cortada e levada para 

Vila Rica. O corpo foi esquartejado e espalhado pelos caminhos de Minas 

Gerais, cruel exemplo para qualquer outra tentativa de questionar o poder de 

Portugal.  

 

Tiradentes Esquartejado, quadro de Pedro Américo (1893) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Tiradentes_Esquartejado_(Pedro_Am%C3%A9rico,_1893).jpg
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 Conjuração Baiana 

Movimento que partiu da camada humilde da sociedade da Bahia, com 

grande participação de negros, mulatos e alfaiates. Conhecido como Revolta 

dos Alfaiates, pregavam a libertação dos escravos, a instauração de um 

governo igualitário (em que as pessoas fossem promovidas de acordo com a 

capacidade e merecimento individuais), além da instalação de uma 

República na Bahia.  

Em 12 de agosto de 1798 alguns de seus membros distribuíram 

panfletos, denunciados foram detidos e, como na Inconfidência Mineira, 

interrogados acabaram delatando os demais envolvidos. Centenas de 

pessoas foram denunciadas: militares, clérigos, funcionários públicos e 

pessoas de todas as classes sociais. A maioria negou sua participação, mais 

de 30 pessoas foram presas e processadas, mas apenas quatro condenadas 

à forca e os seus restos espalhados pela Bahia. 

 

Corte no Brasil (1808-1822): Mudança da Corte e Abertura dos Portos 

Em novembro de 1807, as tropas de Napoleão Bonaparte obrigaram a 

coroa portuguesa a procurar abrigo no Brasil. Dom João VI, então Príncipe-

Regente, veio para o Rio de Janeiro com o apoio da Inglaterra, que escoltou 

os navios portugueses durante a viagem, abandonando Portugal. A vinda da 

corte para o Brasil alavancou o crescimento econômico do país. 

Em 16 de dezembro de 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino 

dentro do Estado português, assumindo a designação oficial de Reino Unido 

de Portugal, Brasil e Algarves. A cidade do Rio de Janeiro passou a ser a 

Corte e capital, as antigas capitanias passaram a ser denominadas 

províncias, hoje, os Estados. Nesse mesmo ano, a rainha Maria I morreu e 

Dom João VI foi coroado rei. 

Brasão do Vice Reino do Brasil, de 1815. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_do_Vice_Reino_do_Brasil.JPG
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Dom João VI deixou o Brasil em 1821, deixando seu primogênito Pedro 

de Alcantâra como Príncipe Regente do país. A independência do Brasil foi 

informalmente realizada em janeiro de 1822, quando Dom Pedro chamado 

de volta a Portugal por seu pai, declarou que iria permanecer no Brasil, Dia 

do Fico, com as seguintes palavras: ―Como é para o bem de todos e 

felicidade geral da nação, estou pronto: diga ao povo que fico. Agora só 

tenho a recomendar-vos união e tranquilidade”.  

Oficialmente, a Independência do Brasil aconteceu no dia 7 de 

setembro de 1822, com o grito do Ipiranga (São Paulo). Dom Pedro recebe 

a carta de sua esposa Dona Leopoldina e José Bonifácio, informando as 

ordens da corte que tiravam o seu poder; desembainhando sua espada falou: 

"Para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a 

liberdade" e gritou: "Independência ou morte".  

 

Primeiro Reinado 

Retrato de Dom Pedro I, c. 1830.  Museu Imperial. 

Após a declaração da independência, o Brasil foi governado por Dom 

Pedro I até o ano de 1831, período chamado de Primeiro Reinado, quando 

abdicou em favor de seu filho Dom Pedro II, então com cinco anos de idade. 

Logo após a independência, terminadas as lutas nas províncias contra 

a resistência portuguesa, foi necessário iniciar os trabalhos da Assembleia 

Constituinte. A constituição de 1824 foi elaborada por juristas da confiança 

de Dom Pedro I, através do Poder Moderador, podia fiscalizar os outros três 

poderes. 

O Grito do Ipiranga 1888, Museu Paulista. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:DpedroI-brasil-full.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Independ%C3%AAncia_ou_Morte.jpg
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Importante destacar o belíssimo hino da Independência, letra de 

Evaristo Ferreira da Veiga, poeta, político e livreiro brasileiro e, música de 

Dom Pedro I, composto em 1822. 

Evaristo Ferreira da Veiga 

Hino da Independência 

Já podeis da Pátria filhos, 

Ver contente a mãe gentil. 

Já raiou a liberdade, 

No horizonte do Brasil. 

Já raiou a liberdade, 

Já raiou a liberdade, 

No horizonte do Brasil. 

Brava gente brasileira! 

Longe vá temor servil. 

 

Ou ficar a Pátria livre  

Ou morrer pelo Brasil. Refrão 

Ou ficar a Pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil. 

 

Os grilhões que nos forjava, 

Da perfídia astuto ardil. 

Houver mão mais poderosa, 

Zombou deles o Brasil. 

Houver mão mais poderosa, 

Houver mão mais poderosa, 

Zombou deles o Brasil. 

Refrão  
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Não temais ímpias falanges, 

Que apresentam face hostil, 

Vossos peitos, vossos braços, 

São muralhas do Brasil. 

Vossos peitos, vossos braços, 

Vossos peitos, vossos braços, 

São muralhas do Brasil. 

 

Refrão  

Parabéns, ó brasileiros! 

Já com garbo varonil. 

Do universo entre as nações, 

Resplandece a do Brasil. 

 

Vocabulário: 

Ardil – manha, astúcia, sutileza, estratagema, esperteza. 

Ímpias – que não tem fé, incrédulo. 

Perfídia – traição, deslealdade, maldade. 

Servil – servo, bajulador. 

 

Em 1831 o imperador decidiu visitar as províncias, numa última 

tentativa de estabelecer a paz interna. Em Minas Gerais o imperador foi 

recepcionado friamente, pois acabara de ser assassinado Líbero Badaró, um 

importante jornalista de oposição.  

Ao voltar para o Rio de Janeiro, Dom Pedro deveria ser homenageado 

pelos portugueses que preparavam uma festa de apoio, mas os brasileiros, 

discordando da festa, entraram em conflito com os portugueses, no episódio 

conhecido como Noite das Garrafadas. Frente a uma manifestação popular, 

que recebeu o apoio do exército, Dom Pedro I não teve muita escolha a não 

ser a renúncia no dia 7 de abril de 1831. 

De 1831 a 1840, o Brasil foi governado por diversos regentes 

encarregados de administrar o país, enquanto o herdeiro do trono, D. Pedro 

II, ainda era menor. Destaca-se no período a atuação do tutor José 

Bonifácio, que garantiu o trono para D. Pedro II. 
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Segundo Reinado 

 

Dom Pedro II 

O Segundo Reinado teve início em 1840, D. Pedro II com 15 anos 

assume o trono. A economia no seu reinado apresentou uma boa expansão, 

tendo a agricultura e o café como o principal produto exportador.  

Nesse período foi construída uma ampla rede ferroviária para o 

transporte do café. O Brasil foi o segundo país latino-americano a implantar 

este tipo de transporte. 

 A mão de obra escrava, por pressão interna de oligarquias paulistas, 

mineiras e fluminenses, manteve-se vigente até o ano de 1888, quando caiu 

na ilegalidade pela Lei Áurea. O Imperador era contra a escravidão. 

A partir de 1870, o país assistiu o crescimento dos movimentos 

republicanos. Em 1889, um golpe militar tirou o cargo de Primeiro Ministro do 

Visconde de Ouro Preto. Os republicanos incentivaram Marechal Deodoro da 

Fonseca a proclamar a República, enviando a Família Imperial ao exílio. 

Diversos fatores contribuíram para a queda da Monarquia, dentre os quais:  

 Insatisfação da elite agrária com a abolição da escravatura, sem que os 

proprietários rurais fossem indenizados pelos prejuízos sofridos; 

 Apoio dos militares, especialmente do exército, desprestigiados, 

entendiam que o imperador preferia a Marinha do Brasil; 

 Interferências do Imperador em assuntos da Igreja. 

 

Não houve nenhuma participação popular na proclamação da 

República, tecnicamente foi um golpe militar. O povo brasileiro apoiava o 

Imperador. O correspondente do jornal Diário Popular de São Paulo, 

Aristides Lobo, escreveu sobre a derrubada do império a frase histórica: “A 

população assistiu a aquilo tudo bestilizada, muitos acreditando tratar-

se de uma parada militar”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pedro-segundo-Brasilien.JPG
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Libertação dos escravos 

 

 

Original da Lei Áurea, assinada pela Regente Dona Isabel, 1888. 

 

O primeiro movimento contra a escravidão foi dos missionários 

jesuítas. O fim gradual do tráfico negreiro foi decidido no Congresso de 

Viena, em 1815. A Inglaterra, desde 1810, fez uma série de exigências a 

Portugal, passando a reprimir violentamente o tráfico a partir de 1845. 

Em 1871, o Parlamento Brasileiro aprovou e a Princesa Isabel assinou 

a Lei 2.040, Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre, determinando que todos 

os filhos de escravos nascidos desde então seriam livres a partir dos 21 

anos.  

Em 29 de setembro de 1885, a Lei dos Sexagenários (Lei Saraiva–

Cotegipe), determinava que escravos a partir de 60 anos poderiam ser livres, 

mas na verdade era uma ironia, os escravos raramente passavam dos 45 

anos.  

 

Princesa Isabel 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lei_%C3%81urea.jpg
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Desde 1880, havia sido criada a ―Sociedade Brasileira contra a 

Escravidão‖ liderada por José do Patrocínio, filho de uma escrava negra com 

um padre. Em 1884, os governos do Ceará e do Amazonas pioneiros 

resolveram abolir a escravidão. 

A fuga de escravos prosseguia. O exército negava-se a perseguir os 

escravos fugitivos. Liderados por Antônio Bento, um grupo de abolicionistas 

promovia a fuga dos escravos, perseguiam os capitães de mato e 

ameaçavam os senhores escravistas.  

Logo após a Princesa assinar a Lei Áurea, ao cumprimentá-la, João 

Maurício Wanderley, o barão de Cotegipe, único parlamentar que votou 

contra o projeto da abolição da escravatura, profetizou: "A senhora acabou 

de redimir uma raça e perder o trono". 

Muitos negros permaneceram no campo praticando uma economia de 

subsistência em pequenos lotes, outros buscaram as cidades onde entraram 

num processo de marginalização, desempregados, passaram a viver em 

choças e barracos em morros e subúrbios. O Brasil foi o último país das 

Américas a abolir a escravidão. 

 

1ª República ou República Velha 1889 – 1930 

A 1ª República teve ínicio com a Proclamação da República em 15 de 

novembro de 1889 e termina em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao 

poder.  

Henrique Bernardelli: Marechal Deodoro da Fonseca, 1900. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Republica1889.jpg
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O nome do país mudou de Império do Brasil para Estados Unidos do 

Brasil. A primeira constituição da República do Brasil foi feita dia 15 de 

novembro de 1890, após 4 anos de ditadura com o caos instalado no país. 

Iniciou-se a era civil da República Velha, chamada República Oligárquica. 

Durante o período civil (1894 - 1930) o país sofreu grandes revoltas, 

como a revolução de 1923 e a República de Princesa ocorrida na Paraíba 

em 1930. O movimento tenentista e a Revolta dos 18 do Forte Copacabana 

no Rio de Janeiro foram ameaças sérias ao governo de Epitácio Pessoa. 

No Nordeste brasileiro, o cangaço teve sua origem em questões sociais 

e fundiárias, caracterizando-se por ações violentas de grupos ou indivíduos 

isolados: assaltavam fazendas, sequestravam latifundiários, saqueavam 

comboios e armazéns. Não tinham moradia fixa: viviam perambulando pelo 

sertão. 

O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, 

denominado Senhor do Sertão, e também, Rei do Cangaço. Atuou durante 

as décadas de 1920 e 30 em praticamente todos os estados do Nordeste 

brasileiro. No dia 28 de julho de 1938 na localidade de Angicos, Estado de 

Sergipe, Lampião foi vítima de uma emboscada, sendo morto junto com sua 

mulher Maria Bonita e mais nove cangaceiros. 

 

Lampião         Maria Bonita 

 

Revolução Cultural 

A Semana de Arte Moderna, também chamada Semana de 22, 

representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de 

experimentação, na liberdade criadora e na ruptura com o passado. A arte 

passou então da vanguarda para o modernismo. O evento marcou época ao 

apresentar novas ideias e conceitos artísticos.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lampi%C3%A3o_MB.jpg
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A poesia através da declamação, antes era só escrita; música por meio 

de concertos, só havia cantores sem acompanhamento de orquestras; a arte 

plástica exibida em tela, escultura e maquete de arquitetura, com desenho 

arrojado e moderno. 

Participaram da Semana nomes consagrados do Modernismo 

brasileiro, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Victor Brecheret, 

Anita Malfatti, Menotti Del Pichia, entre outros. 

Cartaz do último dia do evento. 

 

 República do Café com Leite 

De 1889 a 1930, o governo foi oficialmente uma democracia 

constitucional. A partir de 1894, a presidência alternou entre representantes 

dos estados dominantes da época, São Paulo e Minas Gerais. Como os 

paulistas eram grandes produtores de café e os mineiros estavam voltados à 

produção leiteira e, o segundo Estado na produção do café, a situação 

política do período ficou conhecida como Política do Café com Leite. Esse 

equilíbrio de poder entre os Estados foi uma política criada pelo presidente 

Campos Sales, chamada de Política dos Estados ou política dos 

Governadores. 

A República Velha terminou em 1930, com a Revolução de 1930, 

liderada por Getúlio Vargas um civil gaúcho, instituindo o Governo Provisório 

até que novas eleições fossem convocadas. 

 

Era Vargas (1930-1945) 

Em 1 de março de 1930 ocorre a última eleição presidencial da 

República Velha. Disputaram essa eleição o governador de São Paulo Júlio 

Prestes de Albuquerque apoiado pelo presidente na época, Washington Luís 

e, por 17 Estados, contra o candidato Getúlio Vargas apoiado apenas por 3 

Estados: Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Arte-moderna-8.jpg
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Júlio Prestes é eleito e aclamado presidente, porém os perdedores não 

reconheceram a sua vitória. Por esse motivo tem início em 3 de outubro a 

Revolução de 1930. As tropas revolucionárias marcharam para o Rio de 

Janeiro, então capital federal. No dia 24 de outubro do mesmo ano um golpe 

militar depõe o presidente. O seu vice Júlio Prestes é impedido de tomar 

posse, sendo também exilado. 

 

Getúlio Vargas 

 

É formado uma Junta Militar Provisória, que passa o poder para Getúlio 

Dorneles Vargas no dia 3 de novembro de 1930, encerrando a República 

Velha, iniciando o Governo Provisório. 

No início de 1932 crescem as reclamações dos políticos paulistas, 

unidos na Frente Única Paulista, em prol do fim da interferência dos tenentes 

em São Paulo e pela instalação de uma assembleia nacional constituinte, 

que poria fim ao Governo Provisório, chamado pelos paulistas de ditadura. 

A justificativa encontrada pelos líderes paulistas para buscar apoio do 

povo é que o país precisava de uma Constituição, prometida por Getúlio 

Vargas há dois anos, com novas eleições para a presidência. Em 9 de julho 

é deflagrada a Revolução Constitucionalista de 1932. 

Os paulistas tiveram apoio do Mato Grosso, mas as tropas federais, 

com o apoio das tropas gaúchas e mineiras, garantiram a vitória de Getúlio 

Vargas depois de 3 meses de luta. A Revolução Constitucionalista de 32 é 

considerada a maior guerra civil brasileira de todos os tempos. 

No dia 3 de maio de 1933 é promovida nova eleição para a Assembleia 

Nacional Constituinte, que em 1934 elege Getúlio Vargas como presidente 

da república. 
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O período constitucional de Getúlio Vargas 

O governo de Getúlio Vargas durou três anos conturbados, de um lado 

ganha força a esquerda, representada principalmente pela Aliança Nacional 

Libertadora (ANL) e pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB); de outro a 

direita, com um movimento de inspiração fascista chamado Integralismo. 

Em 1935 uma articulação revolucionária de esquerda tenta tomar o 

poder - a Intentona Comunista, um de seus líderes o ex-tenente do exército 

Luís Carlos Prestes e algumas pessoas ligadas a URSS (Rússia). Luís 

Carlos Prestes é preso e fica incomunicável por oito anos. Sua mulher, a 

comunista e judia Olga Benário tem um destino pior, é expatriada para a 

Alemanha Nazista, seguindo os acordos de extradição vigentes entre os dois 

países. Olga acaba morrendo em um campo de concentração, um dos 

episódios mais vexatórios da política externa brasileira. 

 

O Estado Novo 

Getúlio Vargas, graças ao clima de pânico instalado no país, decreta 

um golpe de estado dois meses antes da eleição presidencial marcada para 

janeiro de 1938. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas anuncia o 

Estado novo. 

A justificativa dada para o golpe era a existência de um plano 

comunista para a tomada do poder no Brasil, com o apoio de Moscou 

(URSS). Mas, o plano foi uma armação dos agentes de Getúlio Vargas. O 

apoio militar e o apoio da classe média garantiram o sucesso do golpe, pois 

cresciam os temores de que o comunismo promoveria uma revolução no 

país. Getúlio Vargas mantém-se na presidência até 1945.  

Com o início da Segunda Guerra Mundial, após ataques alemães em 

navios mercantes brasileiros, resultando na morte de dezenas de pessoas foi 

instituído um acordo econômico com os Estados Unidos, possibilitando a 

implantação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). E, outro acordo 

possibilitou o reaparelhamento das forças armadas brasileiras. 

 

Outras importantes conquistas feitas pelo Estado Novo:  

 Ministério da Areronáutica; 

 Força Aérea Brasileira; 

 Conselho Nacional do Petróleo; 
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 Departamento Administrativo do Serviço Público; 

 Companhia Siderúrgica Nacional; 

 Companhia Nacional de Álcalis; 

 Companhia Vale do Rio Doce; 

 Instituto de Resseguros do Brasil; 

 Companhia Hidrelétrica do São Francisco;  

 Estrada Rio-Bahia; 

 Código de Processo Penal Brasileiro; 

 Consolidação das Leis do Trabalho; 

 Justiça do Trabalho; 

 Salário mínimo; 

 Estabilidade no emprego após dez anos. 

 

A pressão popular na criação de uma força expedicionária, para ajudar 

os aliados na Segunda Guerra, torna-se concreta mesmo contra a vontade 

do presidente. Vargas finalmente cede, criando a Força Expedicionária 

Brasileira (FEB) - cujo lema foi A Cobra Vai Fumar. Além dessa ajuda, o 

Brasil supria com borracha os aliados, e ainda, permitiu a instalação de uma 

base militar na região Nordeste, Rio Grande do Norte, garantido o domínio 

logístico e militar sobre o atlântico sul. 

Ao término da guerra, Getúlio Vargas é forçado a renunciar pelas 

forças armadas, seguindo para seu Estado natal o Rio Grande do Sul é eleito 

Senador da República. 

 

República Nova (1945-1964) 

O período conhecido como República Nova ou República de 46 tem 

início com a renúncia forçada de Vargas, em outubro de 1945. O General 

Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente e empossado no ano seguinte. Em 

1946 foi promulgada a nova Constituição, mais democrática do que a 

anterior, restaurando direitos individuais. 

Em 1950, o Brasil sedia a Copa do Mundo de Futebol. Apesar de 

perder a final para o Uruguai por 2 a 1, coloca o país definitivamente em 

destaque no cenário internacional, deixando como legado o Estádio do 

Maracanã, o maior do país na época. 
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Nesse mesmo ano, Getúlio Vargas foi mais uma vez eleito presidente, 

desta vez pelo voto direto. Em seu segundo governo a Petrobrás é criada. 

Getúlio não consegue conduzir tão bem o seu governo, pressionado por uma 

série de eventos em 1954 comete suicídio dentro do Palácio do Catete, 

assumindo o vice, João Fernandes Campos Café Filho. 

 

Câmara dos Deputados, Congresso Nacional 

 

Em 1955, Juscelino Kubitschek é eleito presidente, mesmo enfrentando 

várias tentativas de golpe, seu governo caracterizou-se pelo chamado 

desenvolvimentismo, doutrina que se detinha nos avanços técnicos e 

industriais, avanço geral do país. Em 1960, Kubitschek inaugurou Brasília, a 

nova capital do Brasil. 

Kubitschek 

Em 1961 é eleito Jânio Quadros, ex-professor paulista, pregava a 

moralização do governo. Era membro da UDN (União Democrática 

Nacional), fez um governo contraditório.  

O presidente condecorou o revolucionário argentino Ernesto Che 

Guevara, tentando uma aproximação com o bloco socialista para fins 

estritamente econômicos, mas a direita não interpretou dessa forma, 

passando a alardear o pânico com a "iminência" do comunismo no Brasil. 

Jânio renunciou em agosto do mesmo ano. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Chamber_of_Deputies_of_Brazil_2.jpg
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Jânio Quadros 

 

O vice-presidente João Goulart, popularmente conhecido como Jango, 

assumiu após uma rápida crise política. Os militares não queriam aceitá-lo na 

presidência, alegando que ele era simpatizante do comunismo. A solução 

encontrada foi a instalação do parlamentarismo no Brasil. 

Em 1963, João Goulart recuperou a chefia de governo com o plebiscito 

que aprovou a volta do presidencialismo, governando até o dia 1 de abril de 

1964, deposto pela Revolução de 1964 fugiu para o Uruguai. 

 

João Goulart 

 

O governo de João Goulart foi marcado por uma alta inflação, 

estagnação econômica, forte oposição da Igreja Católica e das forças 

armadas, que o acusavam de permitir a indisciplina nas Forças Armadas, 

fazendo um governo de caráter esquerdista. 

 

Regime Militar (1964-1985) 

Em 31 de março de 1964, as Forças Armadas realizam o Golpe Militar. 

Os líderes civis do golpe foram os governadores do Rio de Janeiro, Carlos 

Lacerda, Minas Gerais, Magalhães Pinto e de São Paulo, Adhemar de 

Barros. A maioria dos militares, ex-tenentes da Revolução de 1930, 

participaram. 
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Durante o regime militar, todos os cinco presidentes da República eram 

generais de exército: o General Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-

1966), o General Arthur da Costa e Silva (1967-1969); o General Emílio 

Garrastazu Médici (1968-1974), escolhido pela Junta Militar, assumindo o 

poder com a morte de Costa e Silva em 1969, eleitos pelo Congresso 

Nacional. O General Ernesto Geisel (1974-1979) e o General João Baptista 

de Oliveira Figueiredo (1979-1984), eleitos pelo colégio eleitoral – formado 

pelo Congresso Nacional e por representantes das assembleias legislativas 

dos Estados. Entre as características adquiridas pelos governos decorrentes 

do golpe militar destacam-se: o combate à subversão, a supressão de alguns 

direitos constitucionais dos cidadãos, das instituições ligadas à suposta 

tentativa de golpe pelos comunistas; por uma forte censura à imprensa. 

O golpe de Estado foi chamado de Contra-Revolução de 1964, 

porque os golpistas estavam tentando impedir uma provável revolução 

comunista no Brasil, nos moldes da revolução cubana anos antes.  

Em 1965 todos os partidos políticos existentes são declarados extintos, 

tendo início a intensificação da repressão política aos comunistas. Somente 

dois partidos eram permitidos, a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), servindo de refúgio a toda a 

esquerda e extrema esquerda política. Em 1967 o nome do país foi alterado 

para República Federativa do Brasil. 

Em 15 de março de 1967 foi promulgada a sexta Constituição Brasileira 

pelo Congresso, estabelecendo eleição indireta para presidente, realizada 

via colégio eleitoral, eleito diretamente. A normalidade institucional dada pela 

constituição de 1967 durou pouco. 

Em 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva fechou o Congresso 

Nacional e decretou o Ato Institucional nº 5 - AI-5, que lhe permitiu fechar o 

Parlamento, cessar direitos políticos e suprimir o direito de habeas-corpus. 

Em 1969 é feita uma ampla reforma da constituição de 1967, conhecida 

como emenda constituicional nº 1, tornando-a mais autoritária. 

No período intensificou-se a luta armada nas cidades e no campo em 

busca da derrubada do governo militar. O início foi o atentado no Aeroporto 

Internacional dos Guararapes em Recife no ano de 1966, com diversos 

mortos e feridos, assim como em outros pontos do país, principalmente em 

São Paulo e Rio de Janeiro. Essas ações de terrorismo dos grupos 

comunistas consolidou a censura no país. 
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Em 1969, Costa e Silva sofreu uma trombose, ficando incapacitado; 

uma junta militar formada pelos comandantes das Forças Armadas assumiu 

o poder. Em outubro, o General Médici tomou posse como presidente. 

Médici comanda o período de maior repressão aos grupos esquerdistas 

que combatiam a ditadura militar, em especial, a repressão aos grupos de 

terroristas e guerrilheiros marxistas. Os suspeitos e colaboradores são 

presos e, ocasionalmente torturados, exilados ou mortos em confrontos com 

as forças policiais do Estado.  

No governo Médici teve início o movimento guerrilheiro no Araguaia, 

com a realização de sequestro de embaixadores estrangeiros, assalto a 

banco por grupos de esquerda, usados para pressionar o governo militar a 

libertar presos políticos. Após a redemocratização do país, contabilizou-se 

pouco mais de trezentos mortos de ambos os lados. 

Em 1974, o General Ernesto Geisel assumiu a presidência, tendo que 

enfrentar grandes problemas econômicos, causados pela dívida externa 

criada pelo governo Médici, agravado pela crise internacional do petróleo e 

alta taxa de inflação. 

 
Presidentes militares da esquerda para a direita: Castelo Branco, Garrastazu Medici, João 

Figueiredo, Costa e Silva, Ernesto Geisel. Governaram de 15/04/1964 até 15/03/1985. 

 

Geisel iniciou a abertura democrática e, seu sucessor General 

Figueiredo deu continuidade. Figueiredo permitiu o retorno de políticos 

exilados ou banidos das atividades políticas, durante os anos 60 e 70, e 

anistiou os militantes das guerrilhas, autorizando-os a concorrerem nas 

eleições municipais e estaduais de 1982. 
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O regime militar termina com as eleições indiretas para presidente em 

1984, com Paulo Maluf concorrendo pelo PDS e Tancredo Neves pelo 

PMDB, apoiado pela Frente Liberal venceu a eleição. 

As principais realizações dos governos militares foram:  

 Ponte Rio-Niterói; 

 Metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro; 

 Usina hidrelétrica de Itaipu; 

 Barragem de Sobradinho; 

 Açominas, Ferrovia do Aço; 

 Rodovia Transamazônica; 

 FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço); 

 BNH (Banco Nacional de Habitação); 

 Reforma administrativa através de decreto-lei nº 200; 

 Banco Central do Brasil; 

 Polícia Federal;  

 Sistema DDD (Discagem Direta a Distância). 

Manifestação pelas Diretas em 1984 

 

Nova República (desde 1985) 

O primeiro presidente civil eleito desde o golpe militar de 1964 foi 

Tancredo Neves, mas não chegou a assumir a presidência, operado, 

contraiu infecção hospitalar, falecendo logo depois. 

No dia da posse 15 de março de 1985, assume José Sarney de modo 

interino. No dia 21 de abril, falecimento de Tancredo Neves, assume como 

presidente em caráter pleno. A democracia foi restabelecida em 1988, 

quando a atual Constituição Federal foi promulgada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Diretas_ja_1.JPG
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  José Sarney – 1985/1990 

Fernando Collor foi eleito em 1989, na primeira eleição direta para 

Presidente da República desde 1964. Em 1992 renunciou devido a um 

processo de impugnação movido contra ele. O motivo foi uma série de 

denúncias envolvendo o Presidente Collor em esquemas de corrupção, 

comandados pelo seu ex-tesoureiro de campanha, Paulo César Farias. O 

vice Itamar Franco assume a presidência. 

 

Fernando Collor de Mello – 1990/1992 

 

No governo de Itamar Franco é criado o Plano Real, articulado pelo 

Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O governo Itamar contou 

com a presença de vários senadores como ministros. 

 

Itamar Franco 1992/1995 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sarneyoficial.jpg
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Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 1994 e reeleito em 1998, 

cumprindo dois mandatos. Com a inflação em baixa e a estabilidade da 

moeda garantida, FHC iniciou seu governo contando com uma ampla base 

de apoio no Congresso Nacional para realizar as reformas. 

 

Fernando Henrique Cardoso – 1995/2003 

 

O candidato Luis Inácio Lula da Silva, do PT, seu sucessor, recebe a 

faixa presidencial em 1º de janeiro de 2003, sendo reeleito em 2006. Após 22 

anos de existência o PT – Partido dos Trabalhadores, chega ao governo, 

apoia e elege a sua sucessora Dilma Rousseff. 

 

 Luís Inácio Lula da Silva – 2003/2011 

 

Luiz Inácio Lula da Silva se tornou o primeiro ex-presidente da 

República condenado em 2ª instância por corrupção na história do Brasil. O 

ex-presidente responde por ações penais envolvendo os crimes de 

corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro, investigadas pelo Ministério 

Público Federal, na operação chamada Lava-Jato. 

Em janeiro de 2011, assume a presidência Dilma Rousseff, PT, 

primeira mulher eleita no comando do país, promete continuar administrando 

com transparência. 
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 Dilma Rousseff – 2011/2014, reeleita. 

 

Dilma Rousseff – 2011/2016, reeleita em um segundo mandato, ficou até o 

dia em 31 de agosto de 2016 no cargo, após a sua condenação no processo 

de impeachment, foi afastada, assumindo no mesmo dia a presidência o 

vice-presidente Sr. Michel Temer para concluir o mandato. 

Resumo do processo: em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff 

perdeu o cargo de Presidente da República após três meses de tramitação 

do processo no congresso. No decorrer do ano de 2015, cinquenta pedidos 

de impeachment foram protocolados na Câmara dos Deputados contra a 

Presidente Dilma Rousseff. O pedido feito pelos juristas Janaína Conceição 

Paschoal, Miguel Reale Jr. e Hélio Bicudo, foi aceito pelo então presidente 

da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, em 2 de setembro de 2016. 

Segundo a denúncia, a presidente teria ordenado a edição de créditos 

suplementares sem a autorização do Senado, bem como realizado operação 

de crédito com instituição financeira controlada pela União.  

 Michel Temer 

 

ELEIÇÕES 2018 

Fonte: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018 

Nas eleições gerais do Brasil em 2018 foram escolhidos os membros 

do Congresso, sendo 513 deputados federais e 54 senadores (dois terços do 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018
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total), deputados estaduais e governadores. Nesta disputa parlamentar 

houve uma grande renovação tanto da Câmara dos Deputados – das 513 

vagas, 243 deputados são novos, quanto do Senado, apenas oito das 54 

vagas serão ocupadas por candidatos reeleitos.  

Em 2º turno o 38º Presidente do Brasil, Sr. Jair Messias Bolsonaro é 

eleito. 

Jair Messias Bolsonaro 

 

Os ministérios foram enxugados de 29 para 22 e, a escolha dos 

ministros foi pelo conhecimento na área, ou seja, uma seleção de técnicos 

para assumir as pastas ministeriais. A transição entre os governos teve início 

após a vitória em novembro de 2018. 

O Presidente eleito Jair Bolsonaro disse que: ―[...] vai governar o Brasil 

com a Bíblia e a Constituição e, que será um defensor da democracia e da 

liberdade‖. 

 

O Mensalão 

Em 2005 o deputado federal Roberto Jefferson do PTB – Partido 

Trabalhista Brasileiro, denunciou um esquema de corrupção, ―O Mensalão‖, 

o delator era um dos envolvidos. O esquema consistia no pagamento de 

propina a alguns parlamentares, dinheiro esse desviado das empresas 

estatais, para votarem favorável os projetos apresentados pelo governo, por 

essa razão o esquema recebeu o nome de Mensalão. Uma atitude ilícita que 

fere os princípios morais de uma sociedade. Na época foi instaurada uma 

CPMI – Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, formada por deputados 

federais e senadores, cuja função é investigar os envolvidos no esquema. 

Após a conclusão do inquérito, o processo foi enviado ao STF – Supremo 

Tribunal Federal. Vários políticos e empresários foram julgados e 

condenados pelo STF. 
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Operação Lava Jato 

Em 2009, ―nova surpresa‖, tem início a investigação sobre a maior 

corrupção conduzida no país. Um grupo de procuradores do Paraná iniciou 

uma investigação de uma rede de doleiros (indivíduo que compra e vende 

dólares no mercado paralelo – sem autorização ou além dos limites da lei 

vigente, ocasionando evasão de divisas), que atuavam em vários estados do 

Brasil. O chefe dos doleiros Alberto Youssef movimentava bilhões de reais 

usando empresas ―fantasma‖ (que não existe), mantendo negociação com o 

diretor da Petrobras (empresa estatal), Paulo Roberto Costa. Youssef e 

Costa presos aceitaram colaborar com as autoridades, esclarecendo o 

esquema de corrupção, através da delação premiada (o juiz concede 

vantagem ao acusado – redução da pena). A Polícia Federal abriu vários 

inquéritos – investigação, constatando desvio de grande soma de dinheiro da 

Petrobras, beneficiando políticos e empresários, principalmente os 

empreiteiros. Essa investigação ainda está em andamento, mesmo não 

julgados vários empresários e políticos já estão presos, aguardando 

julgamento. 

O desafio do governo é viabilizar uma melhor infraestrutura, modernizar 

o sistema de impostos, as leis de trabalho, a redução da desigualdade de 

renda entre outras ações sociais.  

 

Desdobramentos da Operação Lava Jato 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Operação Calicute: deflagrada pela Polícia Federal, em 17 de 

novembro de 2016, representa a 37ª fase da Operação Lava Jato. Teve 

como principal alvo o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.  

A operação apurou crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e 

associação criminosa nas obras para a urbanização em Manguinhos (PAC 

Favelas), construção do Arco Metropolitano e reforma do estádio do 

Maracanã para a Copa de 2014.  

Entre 1º de agosto de 2014 a 10 de junho de 2015, quase 40 milhões 

de reais teriam sido movimentados no Brasil, enquanto mais de 317,8 

milhões de reais teriam sido movimentados no exterior, entre depósitos em 

contas, diamantes guardados em cofres e quatro quilos e meio de ouro.  

Em janeiro de 2017, surgiu a Operação Eficiência, que prendeu o 

empresário Eike Batista sendo um desdobramento da Calicute. Em março de 
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2017, a PF deflagrou a Operação Tolypeutes, que investigou pagamento de 

propina sobre contratos da linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro. 

A operação prendeu o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 

sob a acusação de cobrança de suborno em contratos com o poder público. 

O esquema criminoso, chefiado por Sérgio Cabral, cujo prejuízo estimado é 

superior a 224 milhões de reais, referente às propinas aos agentes estatais 

em obras executadas com recursos federais. Além de Cabral, foram presos 

seu braço direito e ex-secretário de governo, Wilson Carlos, seu ex-assessor 

Wagner Jordão Garcia, seu ex-secretário de Obras, Hudson Braga. E 

também, a esposa de Cabral a advogada Adriana Ancelmo.  

 

Operação Carne Fraca: deflagrada pela Polícia Federal no dia 17 de março 

de 2017, apontou que as maiores empresas do ramo, a JBS, dona das 

marcas: Seara, Swift, Friboi e Vigor; e a BRF, dona da Sadia e Perdigão, são 

acusadas de adulterar a carne que vendiam no mercado interno e externo, 

ou seja, comercializavam carne estragada, mudando a data de vencimento e 

maquiando o aspecto da carne utilizando produtos químicos, além de 

apontar agentes do governo acusados de liberar as carnes estragadas 

mediante pagamento de propina.  

Segundo as investigações, mais de 30 empresas e fiscais do Ministério 

da Agricultura se beneficiaram do esquema que envolvia liberar a venda de 

carne imprópria para consumo. As principais empresas investigadas e alvos 

da operação Carne Fraca doaram 393 milhões de reais a políticos nas 

eleições gerais em 2014. 

 A Operação Lava Jato continua o seu trabalho através do Ministério 

Público Federal e da Polícia Federal. A História do Brasil continuará a ser 

escrita... 

 

 

 

História da Industrialização no Brasil: dividida em quatro períodos:  

 

1º período (1500 - 1808) ou de Proibição:  

Apenas uma pequena indústria para consumo interno era permitida, 

devido às distâncias entre a metrópole e a colônia, baseadas na fiação, 

calçados, vasilhames. 
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Na segunda metade do século XVII algumas indústrias começaram a 

crescer, como a do ferro e a têxtil. Mas, como faziam concorrência ao 

comércio da corte e poderiam tornar a colônia independente financeiramente, 

com a possibilidade da independência política, em 5 de janeiro de 1785,  D. 

Maria I assinou um alvará, extinguindo todas as manufaturas têxteis da 

colônia, exceto a dos panos grossos, para uso dos escravos e trabalhadores. 

 

2º Período (1808-1930) 

1ª fase (1808-1914) 

Em 1808 com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, D. João 

VI revogou o alvará, abriu os portos ao comércio exterior e fixou taxa de 24% 

para produtos importados, exceto para os portugueses que foram taxados 

em 16%.  

Em 1810, através de um contrato comercial com a Inglaterra, foi fixada 

em 15% a taxa para as mercadorias inglesas por um período de 15 anos. O 

desenvolvimento industrial brasileiro foi mínimo devido à concorrência dos 

produtos ingleses que "invadiram" o mercado consumidor brasileiro. 

A indústria têxtil obteve incentivos fiscais, as matérias primas 

necessárias à indústria do país receberam isenção das taxas alfandegárias. 

Esses incentivos não foram suficientes para alavancar o desenvolvimento 

industrial. A escravidão ainda estava presente, faltavam trabalhadores livres 

e assalariados para constituir a base do mercado consumidor.  

 

2ª fase (1850-1930) 

Em 1850 é assinada a Lei Eusébio de Queirós proibindo o tráfico de 

escravos, trouxe duas consequências para o desenvolvimento industrial: 

1. Os capitais que eram aplicados na compra de escravos ficaram 

disponíveis, sendo aplicados no setor industrial;  

2. A cafeicultura em pleno desenvolvimento necessitava de mão de obra, 

estimulando a entrada de imigrantes, trazendo novas técnicas para a 

produção de manufaturados. 

Os imigrantes, primeira mão de obra assalariada no Brasil, constituíram 

um mercado consumidor indispensável ao desenvolvimento industrial, bem 

como força de trabalho especializada.  
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3ª período (1930-1956): Revolução Industrial 

Getúlio Vargas com a Revolução de 1930, operou uma mudança 

decisiva no plano da política interna, afastando do poder do Estado 

oligarquias tradicionais que representavam os interesses agrários-

comerciais.  

Getúlio adotou uma política industrializante, substituindo a mão de obra 

imigrante pela nacional, formada no Rio de Janeiro e São Paulo, em função 

do êxodo rural (decadência cafeeira), do movimento migratório de 

nordestinos fugindo da seca e da redução das importações, consequência da 

crise ocasionada pela Segunda Guerra Mundial.  

 

4ª período (1956 em diante) - de "Internacionalização" 

Ao final da Segunda Guerra Mundial o Brasil dispunha de grandes 

reservas de moeda estrangeira, divisas, fruto de ter exportado mais do que 

importado. Houve um crescimento de 8,9% de 1946 a 1950. 

Na década de 40 o desenvolvimento da atividade industrial no setor de 

minerais, metalurgia, siderurgia, ou seja, setores mais sofisticados 

tecnologicamente impulsionam o crescimento do país. 

Em 1950 alguns problemas dificultaram o desenvolvimento industrial: 

falta de energia elétrica; baixa produção de petróleo; rede de transporte e 

comunicação deficientes. Para tentar sanar os dois primeiros problemas, o 

presidente Getúlio Vargas inaugurou a Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco, Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso e criou a Petrobrás. 

No governo de Juscelino Kubitschek, criou-se um Plano de Metas que 

dedicou mais de 2/3 de seus recursos para estimular o setor de energia e 

transporte, o aumento da produção de petróleo e a potência de energia 

elétrica fornecida, para assegurar a instalação de indústrias, o 

desenvolvimento do setor rodoviário e o crescimento da indústria de bens de 

produção. 

A década de 60 começou com sérios problemas políticos: a renúncia 

de Jânio Quadros em 1961, a posse do vice-presidente João Goulart, 

discussões em torno de presidencialismo ou parlamentarismo, ocasionando 

um declínio no crescimento econômico e industrial. 

Os governos militares após 1964 retomaram e aceleraram o 

crescimento econômico, com o Estado assumindo a função de supervisor 
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das relações econômicas e do desenvolvimento industrial,  diversificando a 

produção.  

    Em 28 de fevereiro de 1986, após um período de inflação ascendente, 

foi lançado pelo Governo Sarney o Plano Cruzado, uma tentativa de 

promover o crescimento da produção econômica brasileira.  

    O ajuste das contas públicas pós-Plano Real e a adoção de medidas 

tanto políticas como jurídicas de apoio à micro e pequena indústria, bem 

como a entrada de capital estrangeiro atraído pelos programas de 

privatizações de estatais, tornaram o investimento do capital de risco no 

setor industrial atraente. Também contribuíram para isso a desejada 

estabilidade com as regras que regiam a economia.  

    Os oito anos do mandato de Fernando Henrique Cardoso, assim como  

a decisão do seu sucessor, Luis Inácio Lula da Silva, reeleito, de manter o 

mesmo procedimento, não obstante as divergências ideológicas de alguns 

grupos internos ao seu partido, permitiram a estabilidade do país. 

 

Governo 

       O Brasil é uma república constituída pelos estados federativos e o 

distrito federal. A atual Constituição, promulgada em outubro de 1988, 

substituiu a de 1969. Os Estados da Federação têm seus próprios governos, 

com competências em todas as matérias, não especificamente reservadas à 

União. 

A Constituição de 1988 aboliu a Lei de Segurança Nacional, empregada 

para reprimir os dissidentes políticos, proibiu a tortura, prevê várias formas 

de plebiscitos populares, iniciativas e referendos; proíbe todas as formas de 

censura e garante os direitos individuais e a propriedade privada. 

 

Poder Executivo 

A atual Constituição prevê a eleição do presidente de forma direta, em 

dois turnos, para um período de quatro anos. Em 1993, os brasileiros 

votaram a favor da manutenção do sistema de república presidencialista em 

um plebiscito. As alternativas eram república com regime parlamentarista e 

monarquia constitucional. Depois da eleição do presidente Fernando 

Henrique Cardoso em 1994, a emenda constitucional que permite a reeleição 

para presidente, governadores e prefeitos é aprovada.  
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Poder Legislativo 

O Congresso Nacional é composto pelo Senado Federal com 81 

membros eleitos para um período de oito anos e, pela Câmara dos 

Deputados com 513 membros eleitos para um período de quatro anos. O 

número de deputados elegíveis por estado depende da porcentagem 

populacional, mas existe um limite mínimo – nenhum Estado pode ter menos 

de oito deputados e, no máximo – 70 deputados. 

O sistema eleitoral brasileiro foi pensado como um meio de reduzir as 

diferenças regionais, protegendo os Estados menores. Nesse sentido, a 

representação no Senado é igual para todos os estados (três senadores para 

cada Estado, incluído o Distrito Federal), independente do número de 

eleitores. Entretanto, os limites mínimos e máximos reproduzem essa 

situação na Câmara dos Deputados; Estados como Roraima, pouco 

povoados, podem eleger um deputado com pouco mais de 20 mil votos, 

enquanto em São Paulo são necessários quase 140 mil votos. Dessa forma, 

em termos de representação, um eleitor de Roraima vale sete vezes mais 

que um eleitor paulista. A eleição é realizada através de voto secreto, que é 

obrigatório para os cidadãos maiores de 18 anos. Entre os 16 e os 18, bem 

como depois dos 70 anos, o voto é facultativo. 

 

Poder Judiciário 

 O Supremo Tribunal Federal, composto de 11 juízes, ocupa o escalão 

mais alto do judiciário, sediado em Brasília. Os tribunais federais estão 

instalados em cada Estado e no Distrito Federal, tendo como órgão 

intermédio o Superior Tribunal de Justiça.  

Outros órgãos judiciais importantes são: os Tribunais Regionais 

Eleitorais, criados para garantir os processos eleitorais, subordinados ao 

Tribunal Superior Eleitoral e, os Tribunais do Trabalho, subordinados ao 

Tribunal Superior do Trabalho.  

A justiça militar tem como órgão principal o Superior Tribunal Militar. A 

justiça nos Estados é administrada por tribunais específicos. 

 

Atividades para reflexão: 

1. Em sua opinião qual seria o número ideal de representantes para o 

senado, câmara federal e estadual?  

2. O número de vereadores é condizente com o tamanho da sua cidade? 
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Partidos Políticos 

O novo clima de liberdade política surgida a partir da lei de Anistia de 

1979 permitiu a formação de vários partidos políticos, incluindo os partidos 

situacionistas. 

 

Governo Local 

Os 26 Estados e o Distrito Federal têm seus próprios órgãos 

legislativos e executivos, representados pelos governadores eleitos 

democraticamente e reelegíveis. Os prefeitos, eleito pelo povo, são as 

autoridades municipais máximas e sua gestão é fiscalizada pelas câmaras 

de vereadores, que atuam como um corpo legislativo em nível local.  

 

Atividades: 

1. Vamos relembrar os Estados brasileiros, começo da apostila (alfabeto letra 

B) e refletir a diversidade cultural do país. 

2. Em grupo estabeleça uma organização política para o Brasil, que em sua 

opinião atenda as necessidades do país.  

3. Você concorda com os salários dos parlamentares, o plano de 

aposentadoria e as vantagens do cargo? Explique. 

 

Teorias econômicas, políticas e sociais: 

Socialismo: teoria de organização econômica defendendo a administração, 

propriedade pública ou coletiva dos meios de produção (empresas) e, 

distribuição de bens na sociedade. Oferece como forma de organização 

social a igualdade de oportunidades.  

 

Comunismo (do latim communis - comum, universal), ideologia política e 

socioeconômica, pretende estabelecer uma sociedade em que todos 

controlem os meios de produção. As decisões sobre o que produzir, qual 

atitude tomar, democraticamente, na esfera política e econômica da vida - 

Tudo seria ―comum‖ a todos. 

 

Democracia (demo+ kratos), regime de governo em que o poder para tomar 

as decisões políticas é do cidadão – o povo; direta ou indiretamente, por 

meio de representantes eleitos — forma mais usual. Uma democracia pode 
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existir num sistema presidencialista (caso do Brasil) ou parlamentarista, 

republicano ou monárquico. 

 

Capitalismo: sistema econômico em que os meios de produção e 

distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. As decisões 

sobre a oferta, demanda, preço, distribuição e investimentos são feitos pelos 

proprietários – empresa/comércio, etc., e não pelo governo.  

 

 

 

2. Geografia 

O estudo da Geografia viabiliza o conhecimento da Terra: vegetação, 

clima, divisão política e geográfica, pois conhecer a natureza permite o 

respeito e a preservação do meio ambiente e, localizar-se, tempo e espaço, 

é um ato de saber onde estamos e para onde queremos ir.  

 

Tempo 

 O conceito mais comum de tempo é indicado por intervalos ou 

períodos de duração. O tempo vem sendo considerado como uma quarta 

dimensão do contínuo espaço-tempo do Universo, que possui três 

dimensões espaciais e uma temporal. 

O trabalho realizado pela humanidade para aumentar o conhecimento 

da natureza e das medições do tempo, através de um trabalho destinado ao 

aperfeiçoamento de calendários e relógios foi importante para as 

descobertas científicas.  

As unidades de tempo mais usuais são o dia, dividido em horas e 

estas, por sua vez em minutos e estes em segundos. Os múltiplos do dia são 

a semana, o mês, o ano e este último pode agrupar-se em décadas, séculos 

e milênios. 

 

Ano e suas Divisões 

Calendário: sistema de medida de tempo para as necessidades da vida civil, 

com a divisão do tempo em dias, meses e anos. As divisões têm como base 

os movimentos da Terra e as aparições regulares do Sol e da Lua. Um dia é 

o tempo médio necessário para uma rotação da Terra sobre seu eixo. A 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dura%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o-tempo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dimens%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minuto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%AAnio
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medição de um ano baseia-se numa rotação da Terra em torno do Sol, o ano 

estacional, tropical ou solar. A duração dos meses (28 a 31 dias) é ajustada 

para encaixar os 12 meses em um ano solar. A semana teve origem na 

tradição judaico-cristã, que recomendava descansar do trabalho um dia em 

cada sete. 

 

Ano: tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno do Sol. O 

ano astronômico tem uma duração média de 365, 2422454 dias solares, isto 

é, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45,5 segundos. 

 

Mês: espaço de tempo que originalmente se media a partir da volta da Lua 

em torno da Terra; hoje usamos o mês de calendário. Os meses de 

calendário têm exatamente 28 ou 29 (fevereiro), 30 e 31 dias. 

 

Semana: período de sete dias na divisão do tempo. 

 

Dia: período de tempo em que um corpo celeste (no caso a Terra) gira em 

torno de seu eixo. O dia solar, o intervalo entre duas passagens sucessivas 

do Sol pelo meridiano, tem uma duração diferente de acordo com a época do 

ano, devido à variação da velocidade da Terra em sua órbita. O dia civil dura 

24 horas e começa a meia-noite do horário local. 

 

  O senso comum chama de dia o período entre o amanhecer e o 

crepúsculo, para distingui-lo da noite. Esse período varia segundo a latitude 

e a estação do ano. 

 

Estações do ano: cada três meses muda a estação. 

 21 de março – início do outono; 
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 21 de junho – início do inverno; 

 21 de setembro – início da primavera; 

 21 de dezembro – início do verão. 

 

Atividades:  

1. Discuta com os colegas, como você distribui o seu tempo: quantas horas 

dedica ao trabalho, a diversão e, qual é o tempo no seu dia que você 

aprimora os estudos ou faz as atividades solicitadas pelo professor. 

2. Em que mês você nasceu? 

3. Qual é o dia da semana que mais gosta? Comente. 

4. Quais as datas comemorativas mais importantes na sua cidade? Vamos 

estudá-las e anotar no caderno. 

  

A Terra vista do espaço 

 

Planeta Terra: está localizado no sistema solar, junto com outros sete 

planetas: Netuno, Vênus, Júpiter, Marte, Saturno, Mercúrio, Urano. (ver em 

Ciências os planetas). 

 

 

Continentes: 

Físicos: América, Eurafrásia (Europa, África e Ásia), Austrália e Antártida; 

Políticos: América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. 
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Mapa Mundi 

 

Hemisférios: tendo como referência a latitude 0 – linha do Equador, corta o 

planeta terra em duas partes, a parte de cima da linha – hemisfério norte, a 

parte abaixo da linha – hemisfério sul. 

 

América do Sul 

América do Sul: além do Brasil, temos – República da Guiana, Suriname, 

Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, 

Argentina, Paraguai, Uruguai e Argentina, totalizando (14) quatorze países.  

 

Divisão Política 

O Brasil divide-se em (26) vinte e seis Estados e o Distrito Federal 

(Brasília – na região centro-oeste), são eles:  
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 Região Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

 Região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito 

Santo. 

 Região Centro Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

 Região Norte: Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins, Roraima, Amapá 

e Pará. 

 Região Nordeste: Bahia, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. 

 

 

Estado de São Paulo 

 Municípios fazem parte da divisão administrativa de um Estado;  

 Bairros têm por finalidade a divisão da localização em um município; 

 Ruas são pontos de locomoção dos municípios, destinadas a 

passagem de veículos e pessoas. 

 Números existem para localizar as casas em uma rua, obedecendo 

uma ordem de numeração, os ímpares de um lado e pares de outro. 
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Atividade: 

1. Vamos desenhar um mapa do centro da cidade em que moramos e, 

colocar as vias de acesso até a nossa casa. 

 

Espaço Urbano 

Um dos conceitos utilizados para diferenciá-lo vem da forma de 

produção. A urbanização se dá principalmente através da industrialização. 

A indústria muitas vezes requer outros serviços para a produção, como 

por exemplo: escolas, postos de saúde, bancos, transportes, etc. Isso exige 

do setor público a pavimentação das ruas, sinalização e comunicação, para 

que a produção chegue aos consumidores. 

Na área urbana concentram-se muitas pessoas, para abrigá-las, a 

construção de moradias e a urbanização são necessárias. Importante 

ressaltar que muitos dos serviços oferecidos pelas áreas urbanizadas, 

também atendem pessoas de outras cidades com características rurais: 

hospitais, faculdades ou serviços oferecidos pelo governo que tem suas 

sedes nas áreas urbanizadas. 

 

Espaço Rural 

Pequenas cidades que surgiram com o comércio, para atender as 

pessoas que trabalham na lavoura (agricultura) ou na criação de animais 

(pecuária). 

Por que não há uma concentração nas áreas rurais como nas áreas 

urbanizadas? Uma das respostas é que nas atividades rurais poucas 

pessoas são necessárias para executar o trabalho. E, elas moram nos 

lugares onde trabalham.  

 

Relações: campo/cidade e população/produção: 

Na área rural é que se produz a alimentação que muitas vezes sai em 

natura do campo, sendo beneficiada nas indústrias localizadas nos grandes 

centros urbanos. Exemplos: O leite e o frango vêm do campo, pasteurizado e 

beneficiado na cidade. 

Como os maiores números de postos de trabalho estão nos grandes 

centros urbanos, apesar da chegada da informática, muitas funções foram 

extintas. Moradores das zonas rurais migram do campo para a cidade (êxodo 
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rural) a procura de melhor qualidade de vida. Essa migração causa um 

crescimento desordenado, fazendo com que essas pessoas fixem moradia 

nas periferias dos grandes centros urbanos. 

 

Consequências da alta tecnologia nos meios de produção: 

Na produção rural a cada dia surgem novas máquinas que substituem 

o trabalho humano, sendo o caso dos tratores que trabalham a terra para o 

plantio – as colheitadeiras de laranja, cana, feijão, etc. 

A agricultura comercial vem se expandindo, substituindo os espaços 

das culturas de subsistência, obrigando os moradores do campo a procurar 

trabalho nos grandes centros urbanos ou ocasionando o aumento da fila de 

espera por um pedaço de terra, para assentar suas famílias. Na indústria não 

é diferente, há também a substituição do homem pela máquina. 

O homem necessita trabalhar para sobreviver. Dessa forma, se onde 

mora a oferta de emprego torna-se escassa, ele migra para outras áreas 

procurando sua subsistência. Muitas vezes sua formação não corresponde 

às exigências do mercado atual, que estão cada vez maiores. Uma boa 

formação escolar colabora nesse sentido.  

 

Brasil – Clima 
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1. Equatorial: região Amazônica, norte do Mato Grosso e oeste do 

Maranhão, ar quente e geralmente úmido. 

 

Pequeno afluente do rio Amazonas no Brasil. 

 

Principais características: temperaturas médias elevadas (25°C a 27°C); 

chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo do ano; no inverno, às 

vezes, a região sofre influência da massa polar atlântica, que atinge a 

Amazônia ocidental, ocasionando um fenômeno denominado "friagem", ou 

seja, súbito rebaixamento da temperatura em uma região normalmente muito 

quente. 

 

2. Tropical: Brasil central, porção oriental do Maranhão, grande parte do 

Piauí, porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais e Roraima.  

Principais características: temperatura elevada (de 18°C a 28°C), estações 

bem definidas – uma chuvosa e outra seca. A estação de chuva é o verão, 

quando a massa equatorial continental está sobre a região. No inverno, com 

o deslocamento dessa massa diminui a umidade, deixando a estação seca. 

3. Tropical de altitude: abrange trechos dos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, norte do Paraná e o extremo sul de 

Mato Grosso do Sul (parte mais elevada, entre 800m e 1000m, do planalto 

Atlântico do Sudeste).  

 

Campos do Jordão - cidade mais alta do Brasil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:River_in_the_Amazon_rainforest.jpg
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Principais características: temperatura amena, entre 18°C e 22°C. No 

inverno, as geadas acontecem com certa frequência em virtude da ação das 

frentes frias, originadas da massa polar atlântica. 

 

4. Tropical atlântico ou tropical úmido: estende-se pela faixa litorânea do 

Rio Grande do Norte ao extremo leste de São Paulo. 

 

Cristo Redentor no Rio de Janeiro. 

Principais características: provoca chuva intensa, o clima é quente com 

variação de temperatura entre 18°C e 26°C, úmido e chuvoso durante todo o 

ano. No Nordeste, a maior concentração de chuva ocorre no inverno e no 

Sudeste no verão.  

5. Subtropical: abrange o sul do Estado de São Paulo, a maior parte do 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o extremo sul de Mato Grosso 

do Sul. 

 

Neve no Planalto Serrano de Santa Catarina. 

 

Principais características: influenciado pela massa polar atlântica, que 

determina temperatura média de 18°C. As chuvas variam e são bem 

distribuídas anualmente. Há geada com frequência e eventual nevada nas 

partes mais elevadas da região. As quatro estações do ano são bem 

marcadas. Os verões são quentes, na maior parte da Região Sul, enquanto 
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os verões são amenos nas Serras Gaúcha e Catarinense, além do extremo 

sul do país. Na parte mais elevada da Serra do Sudeste os invernos são 

frescos (frios para os padrões brasileiros). 

 

6. Semiárido: típico do interior do Nordeste, região conhecida como o 

Polígono das Secas, que corresponde a quase todo o sertão nordestino e 

aos vales médio e inferior do rio São Francisco, influenciada pela massa 

tropical atlântica, região com pouca umidade. 

 

Vegetação do nordeste 

Principais características: elevadas temperaturas (média de 27°C), chuvas 

escassas, irregulares e mal distribuídas durante o ano. Há períodos em que 

a massa equatorial atlântica, úmido, chega ao litoral norte da Região 

Nordeste e atinge o sertão, causando chuva intensa nos meses de fevereiro, 

março e abril. 

 

Brasil – Vegetação 

A vegetação natural está ligada ao clima de cada região. O Brasil é 

considerado um país de clima tropical, porque chove bastante no verão, 

muito pouco no inverno e está localizado entre os trópicos. Porém, sua 

dimensão continental apresenta uma diversidade de clima e vegetação, 

pelas diferenças latitudinais e de relevo. 
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Floresta Amazônica: é a mais extensa da região intertropical do globo e 

possui uma grande variedade de espécies. É uma floresta úmida e densa, 

com árvores de grande porte, entremeadas de cipós. Seus solos são 

geralmente pobres. A Floresta Amazônica é muito complexa, ou seja, possui 

várias ―florestas‖ distintas umas das outras, como por exemplo, as florestas 

de babaçus e as savanas. 

 

Foto aérea da Amazônia 

 

                   Floresta Amazônica                   Vitória Régia – flor aquática do Amazonas 

Mata Atlântica: é a vegetação que mais sofreu alteração, em decorrência da 

ocupação humana e a sua localização junto ao litoral.  

Mata Atlântica 

Mata de Araucária: formada de pinheiral, principal espécie que se 

desenvolveu nas áreas de clima subtropical, na parte baixa do interior do 

Paraná, na Região Sul. 
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Mata de Araucária 

 

Mata dos Cocais: concentra-se na zona de transição entre a Floresta 

Amazônica e a Região Nordeste, nos Estados do Maranhão e do Piauí, é 

composta principalmente de babaçual e carnaubal. 

Mata dos Cocais 

Complexo do Pantanal: localizado na região centro-oeste do Brasil, é 

chamado de complexo pelos diversos tipos de vegetação, como cerrado, 

campos e florestas. É uma das grandes reservas ecológicas do Brasil. 

Pantanal 

 

Campos: são encontrados nas partes baixas do Rio Grande do Sul, onde se 

localiza a Campanha Gaúcha, uma extensa planície coberta de gramíneas. 

Campo 

Caatinga: uma vegetação pobre do Sertão Nordestino, solo pedregoso, 

plantas esgalhadas e alguns cactáceos (cactos). 



150 

 

Caatinga 

Cerrado: localizado na região central do Brasil, possui vegetação de solo 

geralmente pobre (muito ácido), com plantas esparsas, retorcidas, casca 

grossa, em meio a um tapete de capim. 

Cerrado 

 

 

CIÊNCIA DA NATUREZA 

e 

MATEMÁTICA 

 

1. Ciência da Natureza 

Antes de iniciar o estudo sobre o nosso sistema solar, torna-se 

importante conhecer e refletir a respeito das teorias sobre o surgimento da 

vida no planeta terra, do homem e da mulher, bem como a explicação 

científica para a formação do planeta.  

 

1. Big Bang  

Na Cosmologia, o Big Bang é o nome de uma teoria científica que 

explica como o universo surgiu de um estado de alta densidade e 

temperatura, há cerca de dez bilhões de anos. Essa teoria do Big bang (ou 

Grande Explosão) foi sugerida primeiramente pelo padre belga Georges 

Lemaître (1894 – 1966) => o universo teve um início repentino. Em 1929 as 

linhas espectrais da luz das galáxias vistas no observatório de Monte 

Palomar, em Los Angeles – USA, por Milton La Salle Humason começaram a 
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revelar um afastamento progressivo para as galáxias mais distantes, com 

características de uma dilatação universal.  

Observatório Monte Palomar 

 

Grande Explosão Térmica  

Como exemplo da teoria do Big Bang, imaginemos uma bolha de 

sabão sendo preenchida por um fluído. No início do processo é um ponto 

com água e sabão, que por algum motivo começa a aumentar através da 

inserção de um gás, tomando forma esférica. Com o aumento de gás há 

aumento da bolha, porém na medida em que aumenta, sua espessura 

diminui, pois a matéria está se desconcentrando e se espalhando em todas 

as direções. O aumento do diâmetro da bolha é o universo em expansão, o 

aumento da área da superfície é a diminuição da densidade material, a 

redução da espessura da parede é a constante térmica que diminui na 

medida em que o universo se expande.  

.  

Ao centro, está representada a Via Láctea, os círculos excêntricos são todos os 

corpos celestes se afastando, para frente e para trás devido ao efeito Doppler, as 

esferas representam a posição real dos astros. 

 

2. Darwin e as origens do homem  

Charles Darwin, naturalista inglês e outros, estudaram a origem do 

homem, trazendo ideias inovadoras:  
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1. Classificação do homem na espécie dos primatas:  

 Estudos dos fósseis de homens pré-históricos e dos grandes macacos;  

 Existia um ascendente comum aos dois – essa ideia nunca pode ser 

comprovada, por não terem encontrado traços desse ascendente;  

 A capacidade de ficar em pé, mais ou menos desenvolvida em todos os 

primatas; 

 Certa semelhança de crânios;  

 A utilização das mãos para se alimentar e se defender.  

2. A ideia da Evolução da Espécie  

 O homem/mulher passa a andar na posição ereta, deixando os braços 

livres para outras atividades, como caçar, se alimentar, construir 

utensílios, etc.  

 O tamanho do cérebro do homem pré-histórico aumentava com o 

decorrer do tempo, isso o diferenciava dos outros primatas.  

 Desenvolve uma linguagem falada como meio de comunicação.  

 

 

3. Teoria Criacionista  

“[...] a evolução do cosmo é mais do que apenas 

"compatível" com o teísmo. A fé em um Deus de amor 

altruísta... prevê um universo em evolução.” John F. 

Haught.  

O criacionismo é uma teoria metafísica religiosa sobre a origem do 

universo, não é uma teoria científica, e também, não está ligada a nenhuma 

religião em particular.  

         A necessidade do homem em buscar explicações para sua própria 

origem levou ao surgimento de teorias e mitos que deram origem a algumas 
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religiões. Num segundo período da história da humanidade, da 

racionalização, formularam-se conceitos e propostas de sentido filosófico.  

         A teoria criacionista fala da crença em um Criador de milhões de 

cristãos e não cristãos, que interpretam as histórias da Gênesis (o primeiro 

livro do Antigo Testamento), com relatos precisos da origem do universo e da 

vida na Terra. A criação do universo teve início com Adão e Eva e os seis 

dias da criação.  

 

*Observe abaixo a representação feita por Michelangelo na Capela Sistina, 

Palácio Apostólico, Vaticano em Roma do Juízo Final.  

MICHELANGELO 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Michelangelo 

 

Biografia: Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni nasceu em 06 de 

março de 1475 em Caprese, Toscana, Itália e morreu em 18 de fevereiro 

de 1564, com 88 anos em Roma. Era pintor, escultor, arquiteto e poeta. Em 

1503 Michelangelo foi convocado pelo Papa Júlio II, para construir a tumba 

papal. Ele trabalhou na tumba por quarenta anos, sem nunca terminá-la. 

Sua mais famosa pintura foi o teto da Capela Sistina no Vaticano, que 

levou quatro anos para concluir de 1508 a 1512. Michelangelo deveria 

pintar os 12 apóstolos, mas solicitou um esquema que representasse a 

Criação, a Queda do Homem e a promessa da Salvação. Uma obra 

complexa que representa toda a doutrina da Igreja Católica. 

O Juízo Final 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
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O índio brasileiro tem um criador do céu, da Terra e dos animais (o 

Monã dos tupinambás) e um criador do mar, Amã Atupane. Os estudiosos, 

através dos séculos observaram essa crença também entre povos primitivos 

da África, ilhas do norte do Japão, América, Austrália central e em muitas 

outras partes do mundo. Esse ser supremo difere de cultura para cultura, 

porém em todas elas percebe-se algumas características comuns, afirmando 

pela fé a existência do Criador.  

O conceito de criação, como uma das possíveis explicações da origem 

do mundo, constitui um ponto central de referência na história do 

pensamento. Os filósofos e os teólogos ficaram com a responsabilidade de 

tentar explicar outras questões, tais como: a liberdade de Deus no ato da 

criação, sua contínua ação preservadora, que, entretanto, não invalida a 

ação humana e o objetivo ao criar o homem e a mulher. 

 

Sistema Solar: composto por oito planetas, o planeta Terra é o terceiro após 

o sol. No Universo existem bilhões de galáxias como a nossa - chamada Via 

Láctea.  

 

 

 

Estrelas (Sol): estrela central do sistema solar mais próxima da terra, corpo 

celeste quente fornece luz e calor, chamada de astro luminoso. Planetas e 

satélites não produzem luz, apenas recebem, portanto, são astros 

iluminados. O conjunto de estrelas é chamado de constelação. 

Sol    Estrelas 
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Satélite (Lua): corpo que roda em volta de outro corpo (maior). A Lua é o 

satélite natural da Terra, está cheia de crateras por causa da falta da 

atmosfera. A lua não possui luz própria, o luar é a luz do sol refletida pela 

lua. À medida que a Lua viaja ao redor da Terra ao longo do mês, ela passa 

por um ciclo de quatro fases: quarto crescente, quarto minguante, nova e 

cheia. O tempo que dura essa mudança de fase é de uma semana. 

 

Lua Cheia Fases 

 

Terra: vista do espaço se assemelha a uma bola azulada, sendo dividida em: 

 Litosfera – região sólida da Terra (solo); 

 Atmosfera – região gasosa que envolve a Terra (ar e outros gases); 

 Hidrosfera – região líquida da Terra (água); 

 Biosfera – região habitada biologicamente (seres vivos). 

Terra 

Ar Atmosférico: matéria gasosa que circunda a terra. Os seres vivos 

respiram é o que lhes dá energia. O Ar também:  

 Mantém a Terra protegida contra radiações solares; 

 Permite que os dias não sejam tão quentes e as noites tão frias; 

 Permite a vida aos animais e seres humanos; 

 É usado para as plantas fabricarem seu alimento; 

 Serve de sustentação para que os aviões possam voar. 
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Clima: conjunto de condições meteorológicas características da atmosfera 

em uma região da superfície terrestre. O Vento é o ar em movimento.  

 As nuvens são carregadas de eletricidade. Se uma faísca elétrica saltar 

de uma nuvem para outra temos o relâmpago. Porém, se a partícula salta 

para a terra chamamos de raios. O estrondo causado por essa descarga 

elétrica é chamado de trovão (barulho). 

 

Raios 

 

Solo: ou a terra tem grande importância na vida de todos os seres vivos do 

nosso planeta. É do solo que retiramos parte dos nossos alimentos e sobre 

ele construímos as nossas casas. Ele é composto de quatro partes: ar, água, 

matéria orgânica (restos de pequenos animais e plantas) e, a parte mineral 

(alteração das rochas: a areia da praia, o barro que gruda no sapato e o limo 

que faz as crianças escorregarem). 

 

Camadas do solo: 

 Solo – camada em que se desenvolvem os vegetais, pois é muito rica 

em substâncias nutritivas; 

 

 Subsolo – camada pobre em substâncias nutritivas; somente as raízes 

bem desenvolvidas conseguem ramificar-se no subsolo; 

 

 Rocha Matriz – é a rocha que deu origem ao solo e ao subsolo. 
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A Cor e tipos de Solos 

A cor do solo depende de sua formação geológica e das características 

do local. Existe uma variação muito grande entre os tons de marrom, 

podendo chegar ao preto, rosado e até vermelho.  

Há seis tipos de solos: 

 Arenoso - solo permeável que não acumula muita água, formando 

terrenos secos.  

 

 

 Argiloso - forma terrenos úmidos por reter muita água. Quando fica 

seco pode rachar e, quando chove muito fica encharcado.  
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 Humífero - chamado de terra preta, contém muito húmus, ou seja, 

material em decomposição. Absorve bem a água, acumulando-a. 

 

 

 

 Massapé - usado na plantação de cana de açúcar, é rico em argila e 

areia.  

 

 

 

 

 Calcário - contém cálcio em grande quantidade.  
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 Laterítico - solo impermeável com muito alumínio, impróprio para a 

agricultura.  

 

  

 

Erosão: desgaste do solo, arrastamento da camada superficial da rocha ou 

do solo pela ação, da água e do vento. A retirada de vegetação, bem como 

as chuvas fortes, pode deixar o solo desprotegido, levando à erosão.  

 

Solo com sinais de Erosão 

O uso de máquinas pesadas como tratores e arados ou até mesmo o 

pisoteio dos animais, causa a compactação do solo. Quando chove, a água 

não consegue penetrar, escorrendo com velocidade. Com o passar do 

tempo, formam-se canais que vão aumentando.  

 

Drenagem: solo encharcado para se tornar adequado à agricultura deve ser 

drenado. A drenagem consiste em fazer escoar o excesso de água por meio 

de valas ou canais abertos em vários pontos do terreno. 

 

Irrigação: solo seco pode ser melhorado por meio de irrigação, fazer a água 

circular por canais ou distribuir a água por aspersão, isto é, em forma de 

chuva. 
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Adubação: adubar é colocar no solo os nutrientes minerais necessários. Os 

adubos podem ser orgânicos (esterco, bagaço de cana, algodão) e 

inorgânicos (os preparados com nitrogênio, potássio, etc.). 

 

Água: importante para a vida e cobre ¾ da superfície da Terra. A água é 

incolor – não tem cor; é insípida – não tem gosto; é inodora – não tem cheiro 

e, é composta por oxigênio e hidrogênio. A água também é a substância que 

existe em maior quantidade nos seres vivos, representa cerca de 70% do 

peso do corpo humano. Ela está presente nos alimentos. O abacaxi, por 

exemplo, é composto de 87% de água; o tomate, 95%, etc. Toda água que 

sai do corpo na forma de urina, suor, fezes, respiração, precisa ser reposta, 

no mínimo dois litros dia.  

 

Estados físicos da água: 

 Estado Líquido - águas dos oceanos, rios, partes subterrâneas, chuva 

e orvalho. 

 Estado sólido – neve, granizo e gelo (colocamos água no congelador 

de uma geladeira ela se transforma em gelo).  

 Estado Gasoso – vapor de água é invisível, grande parte do vapor de 

água encontra-se na atmosfera. 

 

Ciclo da água: com o calor do sol a água dos oceanos, rios e lagos passam 

lentamente para o estado gasoso = evapora e vai para a atmosfera; o vapor 

de água na atmosfera arrefece e condensa-se = transforma-se em pequenas 

gotas de água, formando as nuvens, volta novamente à superfície terrestre 

sob a forma de precipitação = chuva, neve ou granizo.  

 

Tipos de água:  

 Água potável - tipo ideal para o consumo (beber, cozinhar), fresca e 

sem impurezas.  

 Água poluída - suja ou contaminada contém impurezas, micróbios, 

etc.  

 Água doce - rios, lagos e fontes.  

 Água salgada - contém sais dissolvidos, água do mar. 
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 Termal - apresenta sais minerais dissolvidos e tem uma temperatura 

mais elevada que a do ambiente em que se encontra; usada para curar 

certas doenças da pele. 

 Sulfurosa - contém substâncias à base de enxofre, usada no 

tratamento da pele e das vias respiratórias. 

 

Purificação da água: 

 Decantação - separação das impurezas, deixando repousar a água 

para que as partículas em suspensão se depositem no fundo do 

recipiente. 

 Filtração - passagem da água através de filtros que retêm as 

partículas em suspensão. 

 Desinfecção - adição de substâncias químicas, geralmente cloro, em 

quantidade determinada. 

 Fervura - ferver de 10 a 15 minutos, para ―matar‖ os microrganismos – 

purificar a água. 

 Destilação – ferver num recipiente especial, o vapor da água sobe por 

um tubo que é resfriado, voltando a ser líquida. 

 

Meio Ambiente 

1. Poluição: feita pelo homem ou por energia do ambiente (nuvens de 

poeira, cinzas do vulcão, etc.), provoca um efeito negativo no equilíbrio da 

terra causando danos à saúde humana, nos seres vivos e no ecossistema. 

Os poluentes, gases ou partículas, podem ser de natureza química, genética, 

ou na forma de energia, como nos casos de luz, calor ou radiação.  

 

Cidades: os principais responsáveis pela poluição do ar são as partículas e 

os gases tóxicos lançados na atmosfera pelas fábricas, motores de aviões, 

carros, ônibus, trens, motos, caminhões, etc.  

 Zona Industrial, principal poluente do ar nas cidades. 
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Campo: os poluentes do ar mais comuns são os venenos borrifados nas 

plantações pelos lavradores, as poeiras geradas por mineração e, a prática 

agrícola como a aração de solo seco com trator. A queimada com a intenção 

de limpar o terreno para o plantio polui; o fogo além de poluir prejudica o 

solo: mata a planta, os microrganismos e queima o húmus (restos vegetais 

que se acumulam no chão e que se juntam com os restos animais para a 

formação do solo), coloca em risco a vida de pequenos animais. Os 

nutrientes viram cinzas e são transportados para outros locais, 

empobrecendo o solo. Nos primeiros anos após as queimadas a produção 

até aumenta, mas a falta de nutrientes no solo, com o tempo, diminui a 

produção.  

Queimada 

Para tentar acabar com a poluição do ar, podemos ajudar: 

 Usando transporte coletivo; 

 Aderindo ao rodízio de carros nas grandes cidades; 

 Fazendo campanhas para que as indústrias tratem dos gases tóxicos; 

 Usando carros com catalisadores, aparelho colocado no escapamento; 

 Plantando organicamente árvores e outros vegetais. 

 

Desmatamento: enfraquece o solo, deixando-o sujeito a erosão e, acaba 

com o abrigo de animais. A recuperação da área desmatada pode levar até 

50 anos.  

 

Extrativismo Mineral: prejudica o solo, para retirar os minerais é preciso 

modificar o local, além disso, ainda há o problema do uso de produtos 

tóxicos que contaminam o ambiente, como por exemplo, a mineração em 

Serra Pelada para extração do ouro. 
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Poluição da água: toda alteração prejudicial às suas características 

originais, como o uso de agrotóxico na plantação ou organismos patogênicos 

(bactérias e vírus que transmitem enfermidades). A poluição é muito visível: 

rios espumosos, um brilho oleoso na superfície de um lago, cursos de água 

atulhados de lixo doméstico, navios que derramam petróleo e poluentes 

químicos na água dos oceanos.  

 

As técnicas mais comuns de controle de poluição da água são:  

 Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários e 

industriais.   

 Controle de focos de erosão;  

 Recuperação de rios, restaurando suas condições naturais: sedimento, 

escoamento, geometria do canal, da vegetação ciliar e da biota nativa;  

 Recuperação de lagos e represas, através de processo mecânico, 

químico ou biológico.   

 

Reciclagem: o lixo doméstico tem origem orgânica, ou seja, era parte de um 

ser vivo, sendo consumido por micróbios, apodrecendo e virando húmus, 

mas essa transformação demora meses e gera alguns problemas: 

 

 Aparecimento de micróbios causadores de doenças; 

 Atraem moscas, ratos, urubus, entre outros animais; 

 Produzem um líquido escuro e de cheiro ruim. 

 

Esse material que pode ser decomposto por microrganismos são 

chamados de biodegradáveis. Já os que não são biodegradáveis, vidros,  

plásticos, metais e resíduos gerados pelas indústrias, causam problemas de 

acúmulo. 

Uma das alternativas e colocar o lixo em aterro sanitário, grandes valas 

onde o lixo é jogado, compactado e coberto por terra. Mas, se o aterro não 

for bem projetado pode contaminar os lençóis de água subterrâneos. A 

incineração (queima) tem a vantagem de reduzir o volume do lixo, porém 

libera no ar materiais altamente tóxicos, portanto só é utilizado quando o lixo 

está contaminado, como por exemplo, o lixo hospitalar. 

file:///C:/Users/SANSUNG/o_que_fazemos/preservacao_de_manaciais/acoes_atuais.htm
file:///C:/Users/SANSUNG/o_que_fazemos/projetos_especiais/acao_ambientais/proj_tiete.htm
file:///C:/Users/SANSUNG/o_que_fazemos/projetos_especiais/acao_ambientais/desp_lagos_corregos.htm
file:///C:/Users/SANSUNG/o_que_fazemos/projetos_especiais/acao_ambientais/desp_lagos_corregos.htm


164 

 

A reciclagem é uma das melhores soluções, pois o lixo é reaproveitado 

para composição de um novo material. Em casa, a reciclagem começa com a 

coleta seletiva, separando em recipientes diferentes plástico, papel, vidro, 

metal e o material orgânico (restos de comida). Observe na figura o tempo 

necessário para os materiais se decomporem naturalmente: 

 

 

Seres Vivos 

Todos os seres vivos precisam de alimento para crescer e desenvolver,  

repor as partes danificadas, obter a energia necessária a seus processos 

vitais. Eles respiram, processo para obter a energia necessária para mover-

se, crescer e fazer seus órgãos funcionarem. Eliminam restos, não aproveita 

tudo o que absorve, precisam ser eliminados. No ser humano e alguns 

animais a eliminação é feita pelos rins (urina), na respiração (gás carbônico), 

pela transpiração (suor) e na defecação (fezes). E, reproduzem, união dos 

gametas femininos com os masculinos, processo da fecundação. 

 

Classificação dos Seres Vivos 

Vírus: muito simples que não possuem estrutura celular, só conseguem 

reproduzir no interior das células dos organismos onde vivem. São parasitas 

intracelulares e não apresentam sinais de vida fora das células, por exemplo, 

o vírus da gripe. 

Vírus da gripe ampliado por um microscópio 
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Reino das Plantas 

É formado por seres vivos que são verdes e fazem fotossíntese. Como 

todos os outros seres vivos, os vegetais precisam de nutrientes, água e gases do 

ar atmosférico. Para extrair o elemento do ambiente em que vivem e produzir 

seu alimento, a planta possui órgãos especiais: raiz, caule e folhas. As flores, por 

sua vez, são responsáveis pela reprodução. A fotossíntese é fabricação do 

alimento pela planta, que graças à clorofila, que é uma substância verde que as 

plantas possuem, conseguem captar a energia do sol.  

 

 

Reino Animal 

Invertebrados: aqueles que não possuem vértebras (cada um dos ossos 

que compõe a espinha dorsal): vermes, minhoca, mariscos, ostras, lulas, 

camarão, caranguejo e lagosta. Os insetos, mosca, borboletas, gafanhotos, 

grilos, baratas, besouro, piolho, abelha, aranha... 

 

Vertebrados: aqueles que possuem coluna vertebral segmentada e um 

crânio. São eles: 

 

 Peixes: animais aquáticos, maioria possui nadadeiras e pele coberta 

por escamas.  

 Anfíbios: maioria das espécies vive na água e, na terra o sapo, rã e 

perereca.  

 Répteis: jacarés e cobras, tendo o corpo recoberto por uma pele seca, 

possui cauda; em sua maioria são carnívoros, se alimentando da carne 

de animais menores. 
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 Aves: possui bico, asas e tem o corpo coberto de penas. Alimentam-se 

de sementes, frutas, peixes ou comem larvas de inseto. Exemplo: 

galinha, pombo, pato, pássaro, etc. 

 Mamíferos: mamam, as fêmeas possuem glândulas que produzem leite 

para alimentar seus filhotes: cachorro, cavalo, baleia e o homem. 

 

Corpo Humano: o mais complexo de todos os organismos.  

 

Esqueleto: sustenta e dá forma ao corpo, prende os músculos por 

intermédio dos tendões e protege determinados órgãos vitais, como por 

exemplo, o cérebro - protegido pelo crânio e, os pulmões e o coração, 

protegidos pela costela e pelo esterno. 
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O esqueleto feminino difere um pouco do masculino: a pélvis, cujo 

formato favorece a saída de um bebê do ventre da mãe, como mostra a 

figura abaixo: 

 

 

 

 

Sistema Digestório: transformação sofrida pelo alimento no organismo, 

digestão; o sistema digestivo é formado por um longo tubo e pelas glândulas 

anexas. Esse tubo se estende da boca ao ânus e as glândulas anexas são 

as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. 

 

 

 

Sistema Respiratório: órgãos responsáveis pelas trocas gasosas do 

organismo com o meio ambiente, possibilitando a respiração; composto por: 

fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. 

http://wapedia.mobi/pt/Meio_ambiente
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Sistema Nervoso: comanda a instrução muscular, a secreção de certas 

glândulas, a atividade dos órgãos, dá a percepção dos sentidos, local onde 

ocorrem os fenômenos de memória, raciocínio, sentimentos e inteligência. 

 

 

Sistema Excretor: excreção é a eliminação de resíduos inúteis e prejudiciais 

ao organismo. Tem função excretora a pele, os pulmões e o sistema urinário 

(rins, bacinetes, ureteres, bexiga e uretra). 
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Sistema Circulatório: composto por coração, vasos sanguíneos (tubos onde 

o sangue circula) e vasos linfáticos. Num círculo completo, o sangue passa 

pelo coração duas vezes: primeiro rumo ao corpo e depois rumo aos 

pulmões. O coração humano é um órgão musculoso, oco, um pouco maior 

do que uma mão fechada.  

 

 

 

 

 

Coração Humano 

Sistema Circulatório 
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Sistema Endócrino: conjunto de órgãos que produzem os hormônios, 

lançados na corrente sanguínea. O sistema endócrino, juntamente com o 

sistema  nervoso,  atuam na coordenação e regulação das funções 

corporais. Os principais órgãos são: a hipófise, o hipotálamo, a tireoide, as 

paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas.  

 

Sistema Reprodutor: fenômeno que permite a perpetuação da espécie: 

Masculino: formado pelos testículos, epidídimos, vesículas seminais, 

próstata, uretra e pênis. Nos testículos os espermatozoides são gametas ou 

células reprodutoras masculinas. 

 

Feminino: formado pelos ovários, trompas de falópio, útero, vagina e vulva. 

É nos ovários que se formam os óvulos ou gametas femininos. 

 

 

Fecundação: após o ato sexual, ocorre o encontro entre o óvulo e os 

espermatozoides, o fenômeno da fecundação.   

http://www.afh.bio.br/nervoso/nervoso1.asp
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Órgãos dos Sentidos 

 

 

Os cinco sentidos: 

Tato: percebido pela pele em toda a superfície corporal, reage ao estímulo 

de contato, calor, frio, pressão e dor. 

Olfato: percebido pela terminação do nervo olfativo, na mucosa pituitária 

(nariz), o cheiro das coisas. 

Paladar: depende da atividade nervosa situada na superfície da língua, 

sentimos o gosto das coisas que comemos ou bebemos.  

Visão: depende em grande parte dos globos oculares, possibilita nossa 

percepção visual. 

Audição: dada pelo aparelho auditivo (ouvido), nos fazendo ouvir.  

 

Doenças 

Transmitidas pelo AR 

Doença Agente 

Causador 

Sintomas 

Sarampo Vírus Febre alta; lacrimejamento; sensibilidade dos 

olhos à luz; espirros; tosse; avermelhamento da 

garganta; pintinhas vermelhas na pele. O 

sarampo pode ter complicações graves como 

pneumonia. 

Varicela ou 

Catapora 

Vírus Febre e aparecimento na pele de bolhas cheias 

de um líquido claro. O líquido da bolha pode 

passar a doença para outra pessoa. 

Rubéola Vírus Manchas avermelhadas pelo corpo e 

aparecimento de ―caroços‖ atrás das orelhas. 

Quando uma mulher nos primeiros meses de 
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gravidez contrai rubéola o vírus passa para o 

bebê, que pode nascer com graves problemas: 

surdez ou cegueira, por exemplo.  

Caxumba Vírus Inchaço de uma ou de ambas as glândulas 

parótidas, situadas próximas às orelhas; dor ao 

engolir e ao falar. 

Meningite Vírus ou 

bactéria 

Dor de cabeça; enrijecimento do pescoço; 

sonolência; febre; vômito; às vezes delírios. A 

meningite é doença grave e, muitas vezes, 

mortal. A doença precisa ser tratada logo no 

começo, procurar imediatamente um médico, 

hospital ou posto e saúde. 

Difteria Bactéria Febre; dor de garganta; aparecimento de 

placas esbranquiçadas nas tonsilas (adenoides 

ou amígdalas). A bactéria causadora da difteria 

produz um veneno que intoxica seriamente o 

organismo e pode matar em pouco tempo. 

Tuberculose Bactéria Febre, em geral à tarde; tosse; perda de 

apetite; emagrecimento. Se não for tratada, a 

tuberculose pode causar sérios problemas, 

inclusive a morte. 

Transmitidas pela ÁGUA 

Doença Agente  

Causador 

Sintomas 

Amebíase Entamoeba 

Histolytica 

Disenteria aguda, com febre, calafrios e 

diarreia sanguinolenta. 

Gastroenterite 

Viral 

Rota Vírus Diarreia, vômitos, levando à desidratação 

grave. 

Hepatite Vírus de 

Hepatite A 

Febre, mal estar geral, falta de apetite, 

icterícia (coloração amarela da pele e 

secreções). 

Disenteria 

Bacilar 

Bactéria 

Shigella 

Fezes com sangue e pus, vômito e cólica. 
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Cólera Víbrio Cholera Diarreia abundante, vômito ocasional, 

rápida desidratação, acidose, cãibra 

muscular e colapso respiratório. 

Malária Protozoário 

Plasmodium 

Problemas hepáticos, respiratório, 

cardiovascular, cerebral e gástrico. Após 

apresentar os sintomas, a pessoa deve ser 

conduzida rapidamente a um médico ou 

hospital para começar o tratamento. 

Febre Tifoide Bacilo Ebert Febre alta, dor de cabeça e zunido nos 

ouvidos. 

Transmitidas pelo SOLO 

DOENÇA AGENTE 

CAUSADOR 

SINTOMAS COMO É 

TRANSMITIDA 

Tétano Microrganismo Febre; contração 

muscular dolorosa; 

pode provocar 

sérias 

complicações no 

sistema nervoso. 

Microrganismo entra 

em contato com um 

ferimento na pele, 

por onde penetram. 

Amarelão ou 

ancilostomose 

Vermes Anemia; cansaço 

fácil; pele pálida; 

cólica; abdome 

distendido 

(inchado) e, às 

vezes diarreia. 

Pele entra em 

contato com um solo 

que contenha larvas 

do verme, ela 

penetra e instala-se 

no intestino. 

Teníase Vermes Fraqueza; 

emagrecimento; em 

muitos casos 

apetite exagerado. 

Ingerir carne de 

porco ou de boi mal 

cozida, com cistos do 

verme. 
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Cisticercose Cistos (tênias) Problema no 

sistema nervoso, 

convulsão. 

Ingerir carne de 

porco ou boi mal 

cozida = ovo da tênia 

se transforma em 

cistos em certos 

órgãos do corpo. 

Ascaridíase Verme 

(lombriga) 

Diarreia; dor de 

barriga; 

desnutrição; em 

casos graves, 

obstrução intestinal. 

Ingerir água não 

tratada; verduras, 

frutas ou legumes 

contaminados sem 

antes lavar bem. 

Oxiurose Verme (oxiúro) Intensa coceira no 

ânus. 

Ingerir verdura 

contaminada ou 

água. 

 

Doenças sexualmente transmissíveis: geralmente adquirida através da 

relação sexual com parceiro (a) infectado (a). Praticar sexo seguro exige o 

uso de camisinha (camisa de Vênus), além da proteção contra essas 

doenças, ainda é um bom método anticoncepcional (evita filhos). A maioria 

das doenças venéreas é fácil de ser curada, desde que se procure 

tratamento médico logo no início. Quando você perceber algum sintoma, 

como por exemplo, secreção ou corrimento, coceira, ardência nos órgãos 

genitais, procure um médico. 

 

 Sífilis - grave 

Sintomas:  

1º estágio – aparece uma ferida de cor avermelhada e um pouco dura nos 

órgãos genitais; 

2º estágio – febre, mal estar e erupções por todo o corpo; 

3º estágio – ataca os órgãos vitais como a medula, o coração e o sistema 

nervoso;  

4ª estágio – ocorre a paralisia total do corpo: o cérebro é afetado.  
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 Gonorreia 

Sintomas: 

Homem – corrimento amarelado ou esbranquiçado e ardência na hora de 

urinar.   

Mulher – pode não apresentar sintoma, ou então, corrimento e aumento da 

frequência de urinar.  

 

 Condiloma 

Sintoma: verrugas no pênis, na vagina ou no ânus, vão se alastrando e 

aumentando de tamanho. 

  

 Chato 

Sintomas: é um piolho que se aloja nos pentelhos e, se alimenta de sangue. 

 

 Herpes genital 

Sintomas: Herpes é incurável, transmitida através do contato sexual de 

qualquer tipo, inclusive o beijo na boca. Ardência, dor local e coceira. 

Pequenas bolhas agrupadas no pênis ou na vagina. 

 

 Cancro Mole 

Sintomas: ferida com pus no pênis ou na parte externa da vagina. 

 

 Tricomoníase: 

Sintomas: corrimento amarelo-esverdeado com mau cheiro, coça e dói 

durante as relações sexuais. 

 

 Linfo granuloma: 

Sintomas: ferida no pênis ou na vagina, surge íngua na virilha que incha até 

abrir. 
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 Uretrites: 

Sintomas: 

Homem – corrimento parecido com água e vontade de urinar toda hora, arde 

para urinar.  

Mulher – também pode sentir ardência, às vezes não sente nada. 

 

 Aids: identificada no Brasil em 1982, matou muita gente; hoje, muitos 

são portadores do vírus HIV.  

Assim pega: 

 Por contato sexual íntimo sem o uso de camisinha (seja na vagina, no 

ânus ou na boca); 

 Através do esperma, líquido seminal, secreções vaginais e sangue 

menstrual; 

 Por sangue contaminado em transfusões; 

 Agulhas e seringa contaminada (se o sangue de uma pessoa 

contaminada fica na agulha ou dentro da seringa); 

 Na gravidez, no parto ou durante a amamentação.  

 

Assim não pega: 

 Esbarrando numa pessoa infectada; 

 Levando picada de inseto; 

 Jogando futebol ou qualquer esporte junto com uma pessoa infectada; 

 Abraçando; 

 Usando preservativo sempre. 

 

Drogas 

Em linguagem comum droga tem um significado de coisa ruim, sem 

qualidade. Podemos destacar um ponto comum entre todas, a capacidade de 

alterar o estado mental do usuário, seja proporcionando uma sensação de 

prazer e conforto ou reduzindo a timidez, aumentando a sociabilidade de 

quem a usa. Nem todas as drogas são proibidas por lei: álcool e tabaco 

(cigarro), apesar das crescentes campanhas e regulamentações são 

vendidos e consumidos normalmente.   
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Álcool: consumido em bebidas vendidas comercialmente. O teor alcoólico - 
porcentagem de álcool presente na bebida varia de acordo com a marca e 
tipo de bebida. O consumo contínuo de álcool traz consequências graves, 
como doenças em todos os órgãos do corpo humano, em especial – 
estômago, fígado, coração e cérebro.  

 

Tabaco: através do cigarro que contém além da nicotina um grande número 
de substâncias tóxicas como o alcatrão e o monóxido de carbono. A nicotina 
traz sérios danos ao sistema respiratório, podendo causar doenças como a 
pneumonia, enfisema pulmonar, infecção das vias respiratórias e até câncer. 
Na gravidez, o consumo do tabaco pode trazer sérias consequências ao feto, 
já que ele absorve, antes mesmo de nascer, as substâncias tóxicas do 
cigarro através da placenta.  

 

Maconha: é uma erva, seu uso se dá através de cigarros, incensos, chás ou 
comprimidos. Seu uso contínuo compromete o pulmão, apresentando 
problemas como bronquite, perda da capacidade respiratória e câncer.  

 

Cocaína: é uma droga feita em laboratório, sua matéria prima é a folha de 
um arbusto denominado Erytroxylon coca. A cocaína pode ser consumida de 
várias formas, mas o modo mais comum é "aspirando" a droga, que 
normalmente se apresenta em pó. Porém, alguns consumidores chegam a 
injetar a droga diretamente na corrente sanguínea, podendo ocasionar a 
chamada "overdose fatal" (morte). O consumo de cocaína produz morte dos 
tecidos, da mucosa nasal ou das veias, dependendo da forma como é 
consumida, e também, infecção sanguínea, pulmonar e coronária.  

 

Crack: é uma mistura de cocaína em forma de pasta não refinada, com 
bicarbonato de sódio. A droga se apresenta na forma de pequenas pedras, 
cinco vezes mais potente do que a cocaína. O efeito do crack dura em média 
dez minutos. Sua principal forma de consumo é a inalação da fumaça 
produzida pela queima da pedra, os pulmões absorvem quase 100% do 
crack inalado. Os usuários de crack apresentam um comportamento violento, 
são facilmente irritáveis. Eles normalmente têm os lábios, a língua e a 
garganta queimada, por causa da forma de consumo da substância. 
Apresentam também problemas no sistema respiratório como congestão 
nasal, tosse, expectoração de muco preto e sérios danos nos pulmões. Seu 
uso contínuo pode causar ataque cardíaco e derrame cerebral. 
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2. MATEMÁTICA 

Número 

O numeral pode ser representado, graficamente, por algarismo arábico 

ou, quando queremos indicar títulos de nobreza, papas, séculos, capítulos, 

etc., o algarismo romano: 

ARÁBICO ROMANO ARÁBICO ROMANO 

1 I 17 XVII 

2 II 18 XVIII 

3 III 19 XIX 

4 IV 20 XX 

5 V 30 XXX 

6 VI 40 XL 

7 VII 50 L 

8 VIII 60 LX 

9 IX 70 LXX 

10 X 80 LXXX 

11 XI 90 XC 

12 XII 100 C 

13 XIII 500 D 

14 XIV 1000 M 

15 XV 2000 MM 

16 XVI 3000 MMM 

 

Indo-arábico: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

O número foi inventado pelo povo hindu, divulgado no mundo pelo 

árabe e usado por nós até hoje. O povo romano também criou um sistema de 

numeração para representar quantidade, usavam algumas letras maiúsculas 

do alfabeto.  

Por exemplo: 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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*As letras I, X, C, M podem ser repetidas até três vezes: 

I = 1  X = 10 C = 100 M = 1000 

II = 2 XX = 20 CC = 200 MM = 2000 

III = 3 XXX = 30 CC = 300 MMM = 3000 

 

*As letras I, X e C, escritas à direita de outras letras de maior valor, têm seus 

valores somados aos dessas letras: 

VII = 7  

(5 + 2) 

LX =  60 

(50 + 10) 

LXXIII= 73  

(50 + 20 + 3) 

CX = 110  

(100 + 10) 

CXXX= 130  

(100 + 30) 

DC = 600  

(500 + 100) 

MCC = 1200  

(1000 + 200) 

 

*As letras I, X, e C, escritas à esquerda de letras de maior valor, têm os 

valores subtraídos dos valores dessas letras: 

IV = 4 

(5 - 1) 

IX = 9 

(10 - 1) 

XL = 40 

(50 - 10) 

XC = 90 

(100 - 10) 

CD = 400 

(500 - 100) 

CM = 900 

(1000 - 100) 

 

*Colocando-se um traço horizontal sobre uma ou mais letras, multiplica-se 

seu valor por 1000: 

                         V = 5000   XIV = 14000 

                                IX = 9000   XV = 15000 

                                X = 10000   XXX = 30000 

 

 

Encontramos o sistema de numeração romana empregado em alguns 

modelos de relógios. 
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Atividades: 

1. Descubra a regra e continue completando: 

VI 5 + 1 CX  CXX  

IV 5 – 1 XII  XC  

IX  LX  CM  

 

2. Represente em números romanos: 

21  400  1031  

248  176  1570  

57  343  2221  

73  86  3245  

123  500  900  

 

Número Ordinal: serve para indicar a ordem, o lugar e a posição. 

Ex.: Resultado final do campeonato: 

1 º Lugar CORINTHIANS 

2 º Lugar CRUZEIRO 

3 º Lugar SANTOS 

 

Trabalhando com as quatro operações: 

 

Adição: 

228 -> parcela 

   +441 -> parcela 

     669 -> soma ou total 

 

 

Multiplicação: 

     569 -> fator ou multiplicando 

      x 5 -> fator ou multiplicador 

    2 845 -> produto 

 

 

Subtração: 

     948 -> minuendo 

   - 525 -> subtraendo 

     423 -> resto ou diferença 

 

 

Divisão: 

dividendo -> 977    3    -> divisor 

                       17  325 -> quociente 

                        07    

                         2 -> resto           
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Tabuada: temos duas formas de estudá-la: 

2 X 1 = 2 

2 X 2 = 4 

2 X 3 = 6 

2 X 4 = 8 

2 X 5 = 10 

2 X 6 = 12 

2 X 7 = 14 

2 X 8 = 16 

2 X 9 = 18 

2 X 10 = 20 

3 X 1 = 3 

3 X 2 = 6 

3 X 3 = 9 

3 X 4 = 12 

3 X 5 = 15 

3 X 6 = 18 

3 X 7 = 21 

3 X 8 = 24 

3 X 9 = 27 

3 X 10 = 30 

4 X 1 = 4 

4 X 2 = 8 

4 X 3 = 12 

4 X 4 = 16 

4 X 5 = 20 

4 X 6 = 24 

4 X 7 = 28 

4 X 8 = 32 

4 X 9 = 36 

4 X 4 = 40 

5 X 1 = 5 

5 X 2 = 10 

5 X 3 = 15 

5 X 4 = 20 

5 X 5 = 25 

5 X 6 = 30 

5 X 7 = 35 

5 X 8 = 40 

5 X 9 = 45 

5 X 10 =50 

 

6 X 1 = 6 

6 X 2 = 12 

6 X 3 = 18 

6 X 4 = 24 

6 X 5 = 30 

6 X 6 = 36 

6 X 7 = 42 

6 X 8 = 48 

6 X 9 = 54 

6 X 10 = 60 

7 X 1 = 7 

7 X 2 = 14 

7 X 3 = 21 

7 X 4 = 28 

7 X 5 = 35 

7 X 6 = 42 

7 X 7 = 49 

7 X 8 = 56 

7 X 9 = 63 

7 X 10 = 70 

8 X 1 = 8 

8 X 2 = 16 

8 X 3 = 24 

8 X 4 = 32 

8 X 5 = 40 

8 X 6 = 48 

8 X 7 = 55 

8 X 8 = 64 

8 X 9 = 72 

8 X 10 = 80 

9 X 1 = 9 

9 X 2 = 18 

9 X 3 = 27 

9 X 4 = 36 

9 X 5 = 45 

9 X 6 = 54 

9 X 7 = 63 

9 X 8 = 72 

9 X 9 = 81 

9 X 10 = 90 

OU ENTÃO: 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Dica tabuada do 9: 

 ORDEM 
CRESCENTE 

ORDEM 
DECRESCENTE 

9X1=9 0 9 

9X2=18 1 8 

9X3=27 2 7 

9X4=36 3 6 

9X5=45 4 5 

9X6=54 5 4 

9X7=63 6 3 

9X8=72 7 2 

9X9=81 8 1 

9X10=90 9 0 

 

Atividades: 

1. Arme e efetue: 

a) 1.434 + 265 + 18 = e) 2.850: 5 = 

b) 2.760 – 893 = f) 300  10 = 

c) 185 X 21 =  g) 64 X 2 = 

d) 425 + 574 + 821 = h) 576 – 324 = 

 

2. Escreva como se lê:  

R$ 58,50  

R$ 150,00  

R$ 320,00  

R$ 837,00  

 

3. O dobro de dois mil e quinhentos é: 

(a) 8.060    (b) 5.000     (c) 6.800        (d) 5.300 

 

4. Uma caixa tem 250 bolas. Quantas bolas terão em 5 caixas? 
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5. Gastei R$ 20,00 na feira e R$ 15,00 no açougue.  Paguei a conta com 

uma cédula de R$ 50,00. Quanto sobrou? 

 

6. Comprei uma roupa por R$ 30,00 reais. Dei R$ 10,00 reais de entrada e o 

restante vou pagar em 2 prestações de valor igual. Qual o valor de cada 

prestação? 

 

7. No jardim do meu tio há 120 roseiras. Foram plantadas mais 60 roseiras, 

morreram 20. Com quantas roseiras ficou o jardim? 

 

8. Fui ao supermercado e gastei R$ 46,00, na peixaria gastei R$ 25,00. 

Tinha uma cédula de R$ 100,00. Com quanto fiquei?   

 

9. Comprei uma televisão no valor de R$ 1.200,00 em 10 prestações. Quanto 

vou pagar por mês? 

 

10. Na fazenda do Sr. Miguel tem 80 funcionários. Na sexta-feira faltaram 

20% dos funcionários. Quantos vieram trabalhar? 

 

11. Comprei 10 blusas azuis, 6 pretas e 4 amarelas. Dei metade das blusas 

para a minha irmã. Com quantas blusas cada uma ficou? 

 

12. Os ovos são embalados em caixas com 6 ovos. Se eu for comprar 5 

caixas, quantos ovos levarei para casa? 

 

13. João trabalhou uma semana ganhando R$ 15,00 por dia. Quanto 

recebeu no domingo? 

 

14. Sônia foi ao supermercado com R$ 50,00. Comprou uma lata de pêssego 

por R$ 7,50; um pacote de arroz por R$ 8,00 e margarina por R$ 2,50. 

Quanto gastou? E quanto de dinheiro sobrou para gastar no açougue?  

 

15. Escreva uma sequência de números, 120 ao 140, avançando de dois em 

dois. 

 

16. Paula ganhou R$ 1.000,00 na loteria, mas quis dividir o valor entre seus 

5 filhos. Quanto dinheiro Paula deu a cada um? 
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17. Comprei uma televisão da seguinte forma: 5 pagamentos de R$ 98,00 e, 

uma entrada de R$ 150,00. Qual o valor da televisão? 

 

18. Pedro tinha um saldo bancário de R$ 450,00. Deu três cheques para 

pagar: R$ 170,00 – supermercado, R$ 68,00 – padaria, R$ 16,00 – feira. 

Responda: 

a) Quanto ele gastou? R$______________________. 

b) Quanto ficou de saldo R$____________________. 

 

19. Complete o quadro das tabuadas e estude-as: 

X           

0           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

Fração 

Usamos dois números naturais para representar uma parte, algumas 

partes ou todas as partes iguais de um inteiro. Esses números são escritos 

numa certa ordem e separados por um traço horizontal, formando uma 

fração, que representa um número fracionário. 
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*As frações podem ser representadas por números decimais: 

 

1/10 = 0,1                         3/10= 0,3                   7/10 = 0,7 

1/100= 0,01                      3/100= 0,03               7/100= 0,07 

1/100-= 0,001                   3/1000=0,003            7/1000= 0,007 

 

Fração Decimal: toda fração cujo denominador é 10, 100, 1000, etc. 

3/100              5/10             9/1000        6/10            35/100 

 

Observe que: 

 Quando o denominador é 10, lemos décimo; 

 Quando o denominador é 100, lemos centésimo; 

 Quando o denominador é 1000, lemos milésimo; 

 

Assim: 

 2/10, lemos dois décimos; 

 7/100, lemos sete centésimos; 

 13/1000, lemos treze milésimos. 
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Atividade: 

1. Escreva como se lê; 

4/100  

8/10  

19/100  

25/1000  

9/1000  

5/10  

 

Porcentagem 

Quando vamos comprar alguma coisa, como por exemplo, um móvel, 

uma roupa, etc.; o vendedor ou o dono da loja pode conceder um desconto 

para pagamento à vista, ou então, se a compra for efetuada em prestações, 

pode haver juro embutido. 

Se tivermos como produto uma blusa, no valor de R$ 100,00 e o 

desconto for de 9%, você pagará a quantia de R$ 91,00, ou seja, para saber 

como calcular o desconto, você deve multiplicá-lo pelo valor total e, o 

resultado dessa multiplicação será o desconto. Para saber o valor a ser 

pago, você subtrai o valor da mercadoria pelo valor do desconto: 

 

R$ 100,00                       R$ 100,00 

        X 9%                         - R$ 9,00 

   R$ 9,00                            R$ 91,00 

 

No cotidiano é comum ouvirmos ou lermos frases como: ―O salário 

mínimo teve 32% de aumento‖; ―Todos os produtos da loja com 25% de 

desconto‖. O sinal (%) representa a porcentagem.  

 

O símbolo % indica uma divisão por 100. 

 

O preço do leite teve um aumento de 5% (cinco por cento). A expressão 

5% é uma nova forma de representar 5/100, ou seja, 5% = 5/100 
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Acréscimo = aumento. 

Desconto = abatimento diminuição. 

Lucro = ganho, vantagem. 

Prejuízo = dano, perda. 

 

Atividades: 

1. Escreva a representação fracionária de cada expressão: 

7%:__________                            15%:__________ 

 30%:_________                            77%:__________ 

 

2. Escreva em forma de %: 

4/100                  38/100                    77/100                      56/100 

 

3. Escreva como se lê:  

4%___________________________ 

33%__________________________       

99% __________________________       

17% __________________________ 

120% _________________________ 

 44%__________________________ 

 

4. Calcule: 

5% de 120                  25% de 200          52% de 400 

 

5. Uma escola tem 1.200 alunos. Num dia chuvoso faltaram 30% de alunos. 

Quantos alunos faltaram? 

 

6. Um feirante vendeu 80% de todo seu estoque de laranja. Sabendo-se que 

em seu estoque havia 900 laranjas. Quantas laranjas foram vendidas? 

 

7. Resolva as questões abaixo: 

a) Fiz uma compra de R$ 500,00. Como o pagamento foi a prazo, teve um 

acréscimo de 20% no valor da compra. Quanto paguei? 
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b) Numa loja a televisão de 29 polegadas custava R$ 900,00, mas estava 

com um desconto de 15% à vista. Quanto pagarei pela TV? 

c) Comprei uma bicicleta de R$ 300,00. Precisei vendê-la e tive um prejuízo 

de 12%. Por quanto vendi minha bicicleta? 

d) Numa venda de R$ 500,00 tive um lucro de 30%. Quanto lucrei? 

 

Noções de Geometria 

O Ponto, a Reta e o Plano: 

Em nosso cotidiano observamos muitas formas geométricas: 

Uma estrela no céu nos dá a ideia de ponto. 

A linha do horizonte nos dá a ideia de reta 

O tampo de uma mesa nos dá a ideia de plano. 

 

Formas Geométricas: Se observarmos ao nosso redor tudo tem uma forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades: 

 

1. Complete observando os desenhos acima: 

a) A figura que tem os quatro lados iguais chama-se: _______________ 

b) A figura que tem três lados chama-se: ______________________ 

c) A figura com quatro lados que são iguais dois a dois chama-se:________ 

d) A figura redonda é o: ______________ 

 

Uma bola 

é um 

círculo 

A caixa é 

um 

quadrado 

Um pedaço 

de pizza é 

um 

triângulo 

A lousa é um 

retângulo 
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2. Usando uma régua desenhe: 

a) Um quadrado de 3 cm de lado. 

b) Um triângulo de 3 cm de lado. 

c) Um retângulo de 4 cm por 2 cm. 

 

A Questão da Medição 

Um rolo de fio tem 12 metros de comprimento. Beto quer dividir o rolo 

em 8 partes, todas do mesmo comprimento. Qual será o comprimento de 

cada parte? 

 

Resolução: 12m => 8 metros = 1 metro para cada parte 

                              4 metros = 400 cm -> 50 cm para cada parte 

 

Resposta: 1 metro e 50 cm ou 1 metro + 50 cm ou 1,50 m (a vírgula separa a 

quantidade em metro da quantidade em centímetro). 

 

Um gramado que tem a forma e as medidas da figura abaixo deve ser 

cercado, em todo o seu contorno. Quantos metros de cerca temos que 

colocar em torno desse gramado?  

 

 

Para calcular a área, devemos verificar quantos metros quadrados (m²) 

cabe dentro da superfície que desejamos medir. 

Vamos medir a área de cada figura, usando o  como unidade. 
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Área Total: 16  

 

 

Área Pintada: 8  

 

 

Agora calcule e responda usando o               como medida: 

 

 

Área Total      

 

 

Área Pintada      

 

 

 

Calcule quanto será necessário de rodapé para cada peça indicada: 

Peça Medidas Quantidade de Rodapé 

Quarto 3m por 3m  

Sala 4,5m por 2,5m  

 

Se agora decidíssemos medir o piso da sala de aula utilizando o 

caderno, verificamos que esse padrão não será adequado. Por essa razão, 

existe a necessidade de um padrão adequado às superfícies a serem 

medidas. Isto é lógico e natural, pois se um aluno decidir medir a superfície 

da carteira utilizando borrachas e outro utilizando cadernos, as quantidades 

representativas dessa medida serão diferentes. 

O METRO é o padrão de medida universal, a unidade para medir 

superfícies foi nele baseada.  Construiu-se um quadrado de 1m de lado. 
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O pátio da escola São Judas Tadeu tem esta forma:  

*Quantos metros quadrados tem o pátio da igreja? 

Calcule a área 

Calcule a área dos retângulos abaixo, considerando que as medidas dos 

lados são dadas em cm. Quadricule se achar necessário: 

 

                                                                          3cm 

2cm 

 

                  3 cm                                                            5 cm  

 

Medidas de Comprimento 

 

 

As pessoas estão sempre as voltas com a medição. O que é medir? 

Medir significa quantificar aspectos específicos de um objeto. Já sabemos 

que o metro é a unidade mais usada para medir e equivale a 100 

centímetros. No entanto, existem também as unidades que são maiores e 

menores que o metro: 

 O quilômetro (km) equivale a 1000m. 

 O hectômetro (hm) equivale a 100m. 

 O decâmetro (dam) equivale a 10m. 

 O decímetro (dm) representa a décima parte do metro. 

 O centímetro (cm) representa a centésima parte do metro. 

 O milímetro (mm) representa a milésima parte do metro. 



192 

 

O quilômetro, o hectômetro e o decâmetro são chamados de múltiplos 

do metro. O decímetro, o centímetro e o milímetro são chamados de 

submúltiplos do metro. 

 

Atividades: 

1. Responda no caderno: 

a) Quando dividimos o metro em 10 partes iguais, como chamamos cada 

uma das partes? 

b) Quando dividimos o metro em 100 partes iguais, como chamamos cada 

uma das partes? 

c) E o milímetro, que parte representa do metro? 

d) Se você somar 1 metro, 10 vezes, quantos metros obterá? 

e) Como chamamos esse múltiplo? 

f) João tem 1,85m de altura e Maria 1,55m. Quem é mais alto? Quanto a 

mais? 

g) Uma carteira escolar tem 60 cm de comprimento. Quantos centímetros 

faltam para 1m? 

h) Tenho 5 metros de tecido. Para fazer uma blusa vou precisar de 2m. 

Quantos metros vão sobrar? Com a sobra posso fazer mais uma blusa? 

Quanto ainda sobra? 

i) Uma régua tem 30 cm. Quantos cm terão 3 réguas? Quantos centímetros 

faltam para completar 1 metro? 

 

Medidas de Tempo 

Vivemos em função do tempo. As medidas de tempo mais usadas são 

a hora, o dia, a semana, o mês e o ano. 

 Uma hora tem 60 minutos. 

 Cada minuto tem 60 segundos. 

 Em um dia temos 24 horas, que representa o tempo que a Terra leva 

para dar a volta ao redor de si mesma, isto é, o movimento de rotação. 

 A semana é composta de 7 dias. 

 Os dias da semana são: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-

feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. 
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 O mês é formado por quatro ou cinco semanas. Cada mês tem 30 ou 

31 dias, com exceção do mês de fevereiro que tem 28 ou 29 dias. O 

ano é composto por 12 meses – 365 ou 366 dias. 

 Os meses do ano são: janeiro (31 dias), fevereiro (28 ou 29 dias), 

março (31 dias), abril (30 dias), maio (31 dias), junho (30 dias), julho 

(31 dias), agosto (31 dias), setembro (30 dias), outubro (31 dias), 

novembro (30 dias), dezembro (31 dias). 

 O ano que tem o mês de fevereiro com 29 dias é chamado de ano 

bissexto. Isso ocorre de quatro em quatro anos. Neste ano temos 366 

dias. 

 O ano tem trezentos e sessenta e cinco dias porque representa o 

tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol, ou seja, o 

movimento de translação da Terra. 

 

Atividade: 

1. Responda: 

 

a) Quais são os dias da semana?  

b) Qual é o primeiro dia da semana?  

c) Qual o último dia da semana?  

d) Que dia da semana é hoje?  

e) Que dia da semana foi ontem?  

f) Que dia da semana será amanhã?  

 

2. Escreva no seu caderno os meses do ano pela ordem. 

 

3. Numere na ordem correta: 

(1) mês do Natal                                                           (   ) 12 meses 

(2) 1º mês do ano                                                          (   ) janeiro 

(3) o mês que tem menos de 30 dias                            (   ) julho 

(4) penúltimo mês do ano                                              (   ) dezembro 

(5) Quantos meses tem um ano                                    (   ) novembro 
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(6) o sétimo mês do ano                                                (   ) fevereiro 

(7) quantos dias tem o ano                                         (   ) 365\366 dias 

 

4. Complete: 

a) José tem um ano. Sônia tem oito meses. José é mais velho que 

Sonia_______meses. 

b) Este ano, as férias de Romário começam no 4º dia da semana. Romário 

entra em férias na ______________. 

c) Júlio César tem 4 anos. Alfredo tem 3 anos. Alfredo é mais novo que Júlio 

Cesar______meses. 

 

5. Escreva as horas que estão marcadas nos relógios. 

 

6. Desenhe relógios e responda: 

a) Que horas começam suas aulas? 

b) A que horas terminam? 

c) Que horas você sai de sua casa para o trabalho? 

 

7. Complete: 

1 hora tem _____ minutos. 

3 horas têm _____ minutos. 

Meia hora tem _____ minutos. 

1 dia tem _____ horas. 

5 dias têm _____ horas. 

Meio dia tem _____ horas. 

1 minuto tem _____ segundos. 

2 minutos têm _____ segundos. 
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Medidas de Massa 

Muitos alimentos são comprados e vendidos em quilograma (kg). 

Usamos a palavra quilo para indicar o quilograma. 

 Um quilo equivale a 1 000 gramas (g). 

 Meio quilo equivale a 500g. 

 Um quarto de quilo é 250g. 

 

Atividade: 

 

1. Observe as figuras e responda: 

a) Quem comprou menos arroz? 

b) Quantos quilos Joaquim comprou a mais que Márcia? 

c) Quantos quilos compraram juntos Márcia e Ricardo? 

d) Quantos pacotes compraram os três juntos? 

 

 

 

A Unidade padrão das medidas de massa é o grama (g). Há medidas 

maiores (chamados múltiplos) e menores (submúltiplos) que o grama.  

 

UNIDADES ABREVIATURAS VALOR 

Quilograma Kg 1000 g MÚLTIPLOS 

Hectograma hg 100 g 

Decagrama dag 10 g 
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Grama g 1 g UNIDADE 

PADRÃO 

Decigrama dg 1/10 do g SUBMÚLTIPLOS 

Centigrama cg 1/100 do g 

Miligrama mg 1/1000  do g 

 

Receita de Coxinha 

Para a massa, ingredientes: 

3 xícaras (chá) de caldo de frango 

3 xícaras (chá) de farinha de trigo 

3 colheres (sopa) de óleo 

 

Para o recheio, ingredientes: 

400g de frango desfiado e refogado, sendo o tempero a gosto. 

 

Modo de preparo: 

Coloque numa panela o caldo de frango, o óleo e deixe ferver.  Vá 

acrescentando aos poucos a farinha de trigo e mexa bem para não ficar 

nenhuma pelota. Deixe esfriar. Faça uma bolinha em sua mão e depois 

amasse até ficar na forma de um círculo, coloque o recheio e feche a 

coxinha, formato de gota. Junte numa tigela água e sal e num prato a parte a 

farinha de rosca. Passe a coxinha na mistura de água e sal e depois na 

farinha de rosca. Bata e tire o excesso de farinha de rosca. Agora é só fritar 

em fogo alto e bem quente. 

 

Atividade: 

1. Troque receitas com os seus colegas de sala. 

Medidas de Capacidade 

Para medir a quantidade de líquido usamos o litro. São comprados em 

litro: água mineral, refrigerante, leite, vinagre, óleo, gasolina, etc. A unidade 

padrão das medidas de capacidade é o litro. Há medidas maiores e menores 

que o litro (múltiplos e submúltiplos). 
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UNIDADES ABREVIATURA VALOR 

Quilolitro kl 1000 l MÚLTIPLOS 

Hectolitro hl 100 l 

Decalitro dal 10 l 

Litro l 1 l UNIDADE PADRÃO 

Decilitro dl 1/10 do l SUBMÚLTIPLOS 

Centilitro cl 1/100 do l 

Mililitro ml 1/1000 do l 

 

Atividade: 

1. Complete: 

a) Em um litro há ______ml. Quatro quartos de litro formam _____ litro. 

b) Em meio litro há _____ ml. Se precisar fazer 5 mamadeiras de 500 ml 

cada, quantos litros precisarei? ___________ 

 

Os remédios em gotas ou líquidos, como o xarope, vem com a 

apresentação de medidas em mililitro. 

 

 

Formas farmacêuticas e apresentações 

Gotas: Frasco com 20 ml 

Xarope adulto: Frasco com 120 ml 

Xarope pediátrico: Frasco com 120 ml 

Comprimidos: embalagem com 20 comprimidos. 
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