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INDÚSTRIA

A indústria, ou atividade industrial, é aquela que transforma os elementos da natureza em produtos ou bens
para o consumo ou para a satisfação das necessidades humanas. Nela há grande emprego de máquinas na
produção.

http://www.abril.com.br/noticias/economia/producao-industrial-recua-todo-pais-1o-semestre-489818.shtml
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A indústria brasileira contribuiu muito para o
crescimento da economia, bem como para a
geração de empregos no país.
A chegada da Família Real portuguesa, em
1808 e a publicação da Carta Régia de
Abertura dos Portos brasileiros às nações
amigas deram ao Brasil a oportunidade de
comercializar seus produtos com outros
países.
Adaptado de www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-daeconomia/industria

FÁBRICA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
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Glossário: abertura dos Portos brasileiros às nações amigas: liberação do comércio do Brasil com os outros países representou o
fim do Pacto Colonial.

MOMENTOS DA ATIVIDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

Foi o príncipe regente Dom João que autorizou, a partir de 1º de abril de 1808, a fabricação de produtos
MANUFATURADOS na então colônia de Portugal.
A liberação para produção de manufaturados no Brasil deu início ao surgimento dos primeiros moinhos de trigo,
fábricas de móveis, de tecidos e de pólvora.
Adaptado de folha On line em 3/3/2008.

o Brasil foi consolidando seu parque
industrial!
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http://veja.abril.com.br/081003/p_042.html

Adaptado de http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC16898281641,00.html

http://veja.abril.com.br/081003/p_042.html

cnpso.embrapa.br

No Brasil, o cultivo do trigo foi iniciado por
volta de 1737, no Rio Grande do Sul. E foi
nesse estado que o primeiro moinho de
trigo a vapor foi inaugurado em 1819. Os
grãos do trigo são utilizados na produção
de pães, massas, biscoitos etc.

Fundação do primeiro centro de
defesa do petróleo, em 1948: berço
da Petrobras.

Companhia Siderúrgica Nacional,
em Volta Redonda, fundada em
1941.

Glossário: manufaturados - produtos fabricados nas indústrias seja por máquinas ou manualmente.
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SETORES DA ECONOMIA
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) é resultado da riqueza produzida por todas as atividades econômicas de um país ao
longo de um ano. Tais atividades são agrupadas, tradicionalmente, em três grupos que denominamos de SETORES DA
ECONOMIA:
• PRIMÁRIO – são as atividades que obtêm recursos da natureza, como alimentos e matérias-primas, a partir da caça,
da pesca, do extrativismo vegetal, e, principalmente, através da agricultura e da pecuária.
• SECUNDÁRIO – é aquele que transforma os recursos retirados da natureza em produtos industrializados. Exemplos
de produtos industrializados: roupas, refrigerantes, computadores, sucos, pães, automóveis etc. Para saber um pouco
mais sobre o setor secundário, leia as próximas páginas.
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• TERCIÁRIO – este setor envolve as atividades de comercialização dos produtos dos setores primário e secundário e
de prestação de serviços para a população como os educativos, médicos, de telecomunicações, de transportes, de
lazer etc.

Observe o gráfico ao lado. Ele apresenta o crescimento
percentual do Produto Interno Bruto de alguns países,
em 2012.
Compare o crescimento do PIB brasileiro ao de outros
países.
Quais os países que apresentaram, em 2012, o maior
crescimento do PIB?
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/economia-brasileira-cresce-09-em-2012-diz-ibge.html
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_____________________
_____________________

Glossário: matérias-primas - produtos que servirão para a produção de outros bens; o algodão, por exemplo, é matéria-prima para a
produção de tecido.

ESPAÇO PES

UISA
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Procure, em revistas ou jornais, na seção de empregos, algumas PROFISSÕES/EMPREGOS ligados aos
setores da economia apresentados na página anterior. Cole-as nesta página, escrevendo a que setor pertencem.

Você poderá pesquisar também nas versões digitais de jornais e revistas, como, por exemplo,
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/
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http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/economia-brasileira-cresce-09-em-2012-diz-ibge.html
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Observe o gráfico abaixo. Ele apresenta o crescimento do Produto Interno Bruto nas três principais atividades da
economia brasileira, em 2012.

Qual o setor da economia que apresentou, em 2012, o maior crescimento do PIB?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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ATIVIDADE INDUSTRIAL NO BRASIL: TIPOS DE INDÚSTRIA
São consideradas INDÚSTRIAS EXTRATIVAS aquelas que fazem a exploração e a extração de minerais, em
estado natural (sólido, como o carvão, líquido, como o petróleo, ou gasoso, como o gás natural) com grande
emprego de tecnologia e máquinas.
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS (2006)

Adaptado de Atlas Geográfico Escolar . Ensino Fundamental. IBGE. 2010. p.35.

Um exemplo de indústria
extrativa é a Companhia Vale
do Rio Doce. Esta empresa
explora o minério de ferro em
jazidas, e, depois de separá-lo
de outros minerais e das
impurezas, aglomera o minério
em
pequenas
bolinhas,
chamadas pelotas. Depois,
elas são enviadas à indústria
siderúrgica
para
serem
transformadas em aço. Em
seguida, este metal será
utilizado na fabricação de uma
série de produtos em outros
tipos de indústria.
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A atividade industrial, como
você já viu, envolve a
TRANSFORMAÇÃO
DOS
RECURSOS NATURAIS em
produtos que nós utilizaremos
ou consumiremos.

8

ATIVIDADE INDUSTRIAL NO BRASIL: TIPOS DE INDÚSTRIA
A INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO engloba as empresas que transformam as matérias-primas produtos novos.
Os materiais transformados são originários das atividades agrícolas, florestais, mineradoras, pesqueira etc.

Adaptado de Atlas Geográfico Escolar . Ensino Fundamental. IBGE. 2010. p.35.
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INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 2006

Levando em consideração as informações dos mapas desta página e da página anterior, indique três estados
brasileiros que apresentam grande concentração de indústrias extrativas e de transformação.

9

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DIVERSIDADE CULTURAL

X

miriamsalles.info

Um aspecto que devemos observar, no momento em que compramos um produto, referese às mudanças nos padrões de consumo da nossa sociedade.
CONSUMO PADRONIZADO

A abundância dos bens de consumo, continuamente produzidos pela indústria, é considerada, frequentemente,
um símbolo de sucesso para muitas pessoas. Existem diversas críticas a essa concepção.
O consumo, em todas as culturas, funciona como uma manifestação dos valores e da posição social das
pessoas. O problema surge quando o consumo se transforma em consumismo, quando o indivíduo passa a se
autoavaliar pelo que tem e pelo que consome.

Elas mostram a diversidade no vestir
dos povos pelo mundo.
Será que ainda existe tanta diferença
nos hábitos culturais dos diversos povos do
mundo?

Hoje, verificamos, em diversos países, uma padronização no vestir, na cultura e na alimentação, principalmente
nas grandes cidades. Isto significa que muita gente se veste igual, ouve as mesmas músicas e come os mesmos
alimentos. Normalmente, essa forma de consumir é resultado da intensa propaganda feita por grandes empresas
para venderem os mesmos produtos para um grande número de pessoas, a fim de aumentar seus lucros.
Glossário: consumo - utilização de mercadorias produzidas e de serviços ofertados para satisfação das necessidades e dos desejos humanos.
Consumo pode significar tanto “destruir”, no sentido de usar até acabar ou esgotar, quanto “fazer uso de” ou “usufruir”. Esses dois lados do
consumo, podem caminhar juntos, quando agimos como consumidores. Muitas pessoas querem consumir em excesso. Esta é a razão pela qual
o consumo ganhou, em nossa sociedade, um sentido negativo. Modificado de Clark et alli, The consumption Reader. Londres,:Routledge, 2003.
Consumismo - consumo exagerado de bens.

Fonte das imagens: http://office.microsoft.com

Observe as imagens ao lado.
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Adaptado de CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de Educação. Brasília: Consumers International/MMA/MEC/IDEC. 2005. P.17
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O jeans constitui um exemplo, da MUDANÇA DOS PADRÕES DE CONSUMO NAS
SOCIEDADES. Você conhece a história dessa peça de roupa? Leia atentamente.
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Em 1853, o jovem Levi Strauss, um
judeu alemão, foi ao velho oeste americano
vender lona para cobrir as carroças dos
mineradores. Mas devido à saturação do
mercado, seus produtos começaram a se
acumular nas prateleiras. Ao observar o trabalho
dos mineradores, percebeu que suas roupas não
resistiam ao trabalho pesado, e que eles
necessitavam de algo mais durável para a
atividade que exerciam. Ao notar o que
acontecia, sem perder tempo, Levi Strauss levou
um dos trabalhadores a um alfaiate, e com o
tecido que não conseguia vender, confeccionou
uma calça para ele, na cor marrom.

portaisdamoda.com.br

Durante o século XIX, acontecia
nos Estados Unidos a corrida pelo ouro. Os
mineradores trabalhavam incessantemente, e
precisavam de roupas que fossem resistentes
para o trabalho pesado nas minas.

Logo, as calças feitas com a lona se espalharam
entre os mineradores. No entanto, esse material era muito
rígido e desconfortável, o que fez Strauss buscar um tecido
de igual resistência, porém, mais flexível: uma espécie de
brim.
Algum tempo mais tarde, em 1872, o então
fabricante de capas para equinos, Jacob Davis, escreveu
uma carta para Strauss, dizendo que, com o tempo e o peso
das pepitas de ouro, os bolsos das calças dos mineradores
começavam a cair. Propôs, então, uma solução: unir os
bolsos às calças com o mesmo tipo de rebite de metal que
se utilizava nas correias dos cavalos.

O jeans começou a se popularizar na década de 1930, quando passou a ser usado pelos cowboys norteamericanos em filmes.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados norte-americanos usavam uniformes confeccionados
com o tecido. Após a vitória dos Aliados, o jeans se espalhou pelo continente Europeu.
Adaptado http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~17825~n~a+historia+do+jeans.htm
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http://www.mma.gov.br

AGORA,
É COM VOCÊ

!!!

Você entendeu a relação entre a indústria e o consumo padronizado?
Faça uma pesquisa em jornais, revistas, encartes de supermercados etc sobre outros produtos que influenciaram
na mudança dos hábitos e costumes no Brasil.
Cole uma imagem que represente um desses produtos nesta página e elabore um pequeno texto sobre ela.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumosustentavel/conceitos/consumo-sustentavel
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Textos e imagens adaptados de http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/13-iniciativas-surpreendentes-de-consumo-consciente#1
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CONSUMO CONSCIENTE

RACIONAMENTO NA PIA
Sabemos da importância de se reduzir o consumo. Mas, na “hora H”,
precisamos de um empurrãozinho para colocar a teoria em prática. Na China, o trio
de desenhistas industriais (designers) Yonggu Do, Dohyung Kim e Sewon Oh
desenvolveu a 1 Limit, uma torneira que "bloqueia" a água da pia após o uso do
primeiro litro. Se quiser mais, o usuário terá que esperar o reservatório da torneira
encher novamente e, nesse período, terá tempo suficiente para pensar se,
realmente, necessita de mais água. Confira essa ideia na foto ao lado!
LOJA QUE ALUGA BRINQUEDOS
Durante a infância, as crianças enjoam rápido de qualquer brinquedo. Para
os pais, além do peso no bolso, fica o desafio de evitar o acúmulo de tantos
produtos. Então, por que não incentivar a troca e a prática do consumo
compartilhado? Essa é a proposta da loja virtual Joanninha. Lançada em 2011
pelas brasileiras Piu Sevzatian e Anna Fauaz, ela não vende brinquedos, só
aluga. Afinal, "o que importa não é o produto e sim o momento da brincadeira."
ASPIRADORES DE LIXO
Uma das consequências do consumo excessivo é o aumento da
produção de lixo. Para lembrar que estamos consumindo muito plástico
desnecessariamente e, mais, descartando-o de forma incorreta, o projeto
Vac From The Sea criou uma linha de aspiradores feitos com o lixo
plástico coletado nos oceanos.

Eles são descartados aos milhares todos os dias. Só na rede do
McDonald’s no Reino Unido, são consumidos 35 mil canudinhos a cada 24
horas. Para diminuir o consumo exagerado desses descartáveis de vida útil
muito curta, a campanha Straw Wars (GUERRA DOS CANUDOS, em inglês)
mobiliza o comércio de Londres para diminuir a oferta de canudinhos: eles só
são entregues quando o cliente pede. Uma ação simples que faz repensar os
hábitos de consumo.

ESPAÇO
CRIAÇÃO
Após a leitura dos textos, com o auxílio do seu Professor/a, forme um grupo para
elaborar uma lista de sugestões para a realização de uma campanha sobre o CONSUMO
CONSCIENTE na sua escola/comunidade.
office.microsoft.com/

Você vai encontrar informações muito legais para a
campanha no endereço:
http://www.brasil.gov.br/consumoconsciente
Mãos à obra!
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MENOS CANUDINHOS, POR FAVOR

Textos e imagens adaptados de http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/13-iniciativas-surpreendentes-de-consumo-consciente#1

CONSUMO CONSCIENTE
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CRESCE A PRODUÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL
Verificamos um crescimento da produção industrial nas seguintes atividades: veículos automotores, refino de
petróleo e produção de álcool, máquinas e equipamentos, farmacêutica e material eletrônico, aparelhos e
equipamentos de comunicações. Outras contribuições positivas para a produção industrial vieram de calçados e
artigos de couro, produtos de metal, outros produtos químicos, mobiliário e alimentos. Por outro lado, entre as nove
atividades que reduziram a produção, os desempenhos mais importantes foram registrados por indústrias extrativas e
outros equipamentos de transporte.
(adaptado de www.brasil.gov.br)

1 - O texto apresenta, além das ATIVIDADES QUE SOFRERAM AUMENTO na sua produção, as ATIVIDADES
QUE SOFRERAM REDUÇÃO NA SUA PRODUÇÃO. Transcreva, nas linhas abaixo, as atividades que reduziram
a sua produção.
_______________________________________________________________________________________

15

2 - O gráfico abaixo compara o crescimento industrial de dezembro de 2012 e janeiro de 2013 e entre janeiro de
2012 e janeiro de 2013. Qual foi o crescimento em cada período?
http://www.brasil.gov.br/imagens/noticias/imagens-2013/marco/industri
a-apresenta-crescimento-em-comparacao-com-dezembro-de-2012
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_______________________________________________________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Todos os bens produzidos e vendidos possuem IMPOSTOS embutidos no seu preço!
Mas o que são IMPOSTOS?
IMPOSTO é uma quantia, em dinheiro, paga para o Estado brasileiro, aos estados e municípios por pessoas
físicas e jurídicas. Os impostos servem para custear parte das despesas de administração pública e dos
investimentos do governo em obras de infraestrutura (estradas, portos, aeroportos, etc.) e serviços essenciais à
população, como saúde, segurança e educação.
Adaptado de http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/impostos

Vamos conhecer alguns impostos cobrados no Brasil?
IMPOSTOS FEDERAIS

Glossário:
pessoa física: cidadão comum;
pessoa jurídica: pode ser uma empresa, por exemplo;
importação: compra de produtos de outros países.

IMPOSTOS ESTADUAIS
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Incide também
sobre o transporte interestadual e intermunicipal e telefonia.
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

IMPOSTOS MUNICIPAIS
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
ISS – Imposto Sobre Serviços. Cobrado das empresas.
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II – Imposto sobre Importação.
IOF – Imposto sobre Operações Financeiras.
Incide sobre empréstimos, financiamentos e
outras operações financeiras, e também sobre
ações.
IPI – Imposto sobre Produto Industrializado.
Cobrado das indústrias.
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. Percentual do salário de cada
trabalhador com carteira assinada depositado
pela empresa.
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
Percentual do salário de cada empregado
cobrado da empresa e do trabalhador para
assistência à saúde.
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CAÇA-CONHECIMENTO
1- Que atividade permite transformar elementos da natureza em produtos que se destinam ao consumo ou à
satisfação de uma ou de várias necessidades humanas?
2- Como chamamos ou agrupamos as atividades econômicas de um país?
3- Qual o tipo de INDÚSTRIA que exerce atividades de exploração e extração de minerais em estado natural?
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4- Qual o tipo de INDÚSTRIA que pratica atividades relacionadas à transformação de matérias-primas para
obtenção de produtos novos ?
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ECONOMIA VERDE

A Organizações das Nações Unidas define economia verde como “uma economia que resulta em
melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente
riscos ambientais e escassez ecológica. Em outras palavras, uma economia verde pode ser considerada como
tendo baixa emissão de carbono, é eficiente em seu uso de recursos e socialmente inclusiva.
Adaptado de http://www.observatorioeco.com.br/o-que-e-economia-verde/

PROCEL: certifica equipamentos
eletrônicos e eletrodomésticos. O
selo Procel tem por objetivo
indicar
os
produtos
que
apresentam os melhores níveis
de eficiência energética dentro
de
cada
categoria,
proporcionando assim a redução
do consumo de energia elétrica.
http://mundoverde.com.br/blog/2010/01/29/voce-conhece-os-selos-de-certificacao-ecologica/

Na página da Empresa Furnas Centrais Elétricas
S.A., você encontrará um simulador do consumo de energia
em uma casa.
Acesse http://www.furnas.com.br/simulador/index.htm
Siga as instruções e veja que equipamentos são os
principais responsáveis pelo consumo de energia em uma
casa.
Agora, verifique que equipamentos eletrônicos e
eletrodomésticos da sua casa têm o selo Procel.
Imagine o simulador, funcionando, somente com
equipamentos com esse selo.
Você concorda que o consumo de energia deve
diminuir?

Continua
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Uma das bases da chamada “economia verde” são as “indústrias verdes” e também os “empregos
verdes”. Para que os empregos possam ser considerados verde, além de reduzirem as emissões de carbono,
devem adotar práticas decentes, com trabalhadores ganhando salários adequados, condições seguras de
trabalho e todos os demais direitos da legislação garantidos. Já a indústria denominada “verde” precisa de uma
certificação especial que comprove a eficiência do empreendimento, da empresa ou do produto. Podemos citar
como exemplo o selo Procel.
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EMPREENDIMENTOS VERDES
sustentech.com.br
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http://greenbest.greenvana.com
/2011/edificio-cidade-nova/
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Adaptado de http://colunas.revistaepoca.globo.com

O primeiro prédio comercial do Brasil, construído pela indústria da
construção civil, a ganhar certificação verde é carioca! É o Edifício Cidade
Nova (Rua Ulisses Guimarães, 565).

E você sabia que o bondinho do Pão de Açúcar recebeu o rótulo ecológico da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)? O Bondinho do Pão de
Açúcar é o primeiro ponto turístico no mundo a obter uma rotulagem
ambiental. A certificação envolveu um trabalho de conscientização nas
empresas que oferecem serviços no local. Foi desenvolvido um trabalho de
conscientização ambiental, com redução do consumo de energia e de água,
descarte de dejetos de forma sustentável, incluindo a separação de material
reciclável do lixo orgânico e lançamento de matéria orgânica sem
contaminação do meio ambiente, principalmente no entorno marinho e,
também, com relação à preservação da flora e da fauna no local.
Adaptado de http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-11-07/bondinho-do-pao-de-acucar-recebe-rotuloecologico-da-abnt

http://www.bondinho.com.br/galeria/#lightbox[set_2]/4/

verdeluz.com.br

Seguindo uma tendência mundial, o Brasil já possui
duas certificações para construções que agridem pouco o
meio ambiente, os chamados PRÉDIOS VERDES. As
certificações são o selo Leed e o Aqua. Eles medem o
quanto sustentável foi uma obra e se o empreendimento
consome pouca energia e água.

Adaptado de: http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1639800-16052,00.html

O texto traz uma definição simplificada do que é
crédito de carbono.
Sublinhe no texto esta definição.
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Índios suruí apostam no mercado de carbono para conservar suas terras em Rondônia
Pela internet, é possível ver o que acontece na reserva e os indígenas usam aparelho com GPS para
controlar a floresta.
Índios da etnia suruí, em Rondônia, estão investindo na venda de créditos de carbono. Eles utilizam a internet
para divulgar o trabalho de preservação de sua reserva. De qualquer parte do planeta é possível ver a área que
pertence ao povo suruí que fica na divisa entre Rondônia e Mato Grosso.
Técnicos do Google reproduziram no computador tudo que tem na floresta. Pela internet, o usuário pode
fazer um tour pelas árvores e ver o que os suruís estão fazendo.
Enquanto caminha no meio da floresta, o índio carrega na mão um celular com sistema localizador GPS. Seis
aparelhos foram doados no ano passado para o projeto.
Ao mostrar a floresta para o mundo os índios podem divulgar o que estão fazendo para conservar a área.
Com isso, será possível vender créditos de carbono para financiar projetos sociais e ambientais nas aldeias.
Simplificadamente, o crédito de carbono é uma compensação pelo lançamento de carbono na atmosfera.
Uma empresa que polui em qualquer lugar do mundo pode comprar créditos da Reserva Suruí onde há
preocupação com a proteção ambiental.
O Projeto Carbono Suruí, que começou em 2007, utiliza duas formas de compensação: o sequestro de
carbono propriamente dito, através do reflorestamento; a conservação de estoques de carbono através da redução
do desmatamento e da degradação florestal.
Os recursos recebidos vão para o Fundo Carbono Suruí que funciona como mais um passo para ajudar os
suruís a conservar a região em que vivem.

Conheça o projeto através do vídeo disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=9QW1lSofMMw
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http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/crise+fez+desemprego+crescer+185+e+2009/n1237771184192.html
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POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

De acordo com o IBGE, a PEA é composta pelas pessoas ocupadas ou desocupadas (mas dispostas a trabalhar,
como os desempregados), com quem o setor produtivo pode contar. O gráfico mostra que a população ocupada no
Brasil era de 92,7 milhões em 2009 enquanto que a população desocupada era de 8,4 milhões.

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE INATIVA (PEI)

Observe a imagem ao lado.
Ela é chamada charge. Esse gênero textual
costuma ironizar ou fazer uma crítica a alguma situação.
Vamos analisá-la com calma.
A charge deve estar fazendo referência à PEA ou à PEI?
________________________________________________
O que o “saco voador” pode estar representando?
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Fonte das figuras: Diário da Manhã 25/10/2011

Segundo o IBGE, a População Economicamente Inativa (PEI), corresponde às pessoas que não
exercem atividades economicamente produtivas ou não estão procurando emprego. Fazem parte da PEI as
pessoas que estão fora da força de trabalho como os aposentados, os estudantes, as crianças e as pessoas
que desistiram do mercado de trabalho ou não podem trabalhar.

________________________________________________
________________________________________________
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O aumento da expectativa de vida, nas
últimas décadas, tem levado os governos de
vários países a ampliar a idade para obtenção
da aposentadoria.
Outro desafio para esses governos é a
formulação de políticas públicas que atendam
às demandas da terceira idade (idosos).

A expectativa ou esperança de vida corresponde à
estimativa do tempo de vida de uma pessoa, desde o seu
nascimento até o seu falecimento.
A maior longevidade da população leva a um aumento
da participação dos idosos (mais de 60 anos de idade) na
população. No Brasil, de 9,1% do total da população
brasileira, em 1999, os idosos passaram a 11,3%, em 2009.
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1717&id_
pagina=1
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ESPAÇO PES

UISA

E o que você tem a ver com isso?!
Bom, em breve você fará parte da PEA e parte do seu salário será convertido em impostos que, dentre outras
coisas, são utilizados para pagar a aposentadoria das pessoas mais velhas. Além disso, no futuro, você deverá receber
uma aposentadoria.
Pense nisso!
Você sabe quais os requisitos para a aposentadoria no Brasil, hoje? Converse com seus responsáveis e seus
Professores.
Para buscar uma resposta correta pesquise a página eletrônica do Ministério da
Previdência no endereço a seguir.
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1

__________________________________________________________________________________
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tecnocientista.info

Recapitulando...

__________________________________________________________________________________

Com que idade é permitido começar a trabalhar de acordo com a lei?

De acordo com a Constituição de1988, fica proibido “o trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.
Desse modo, na pirâmide etária, as pessoas potencialmente ativas podem ser encontradas a partir do grupo
de idade de 15 até 19 anos. Como vimos, se ocupadas em atividades produtivas ou desocupadas
temporariamente, estas pessoas compõem a População Economicamente Ativa (PEA). Até os 14 anos, não
podem trabalhar em hipótese alguma! A partir dos 14 anos podem ser aprendizes, de acordo com a Lei 10.097.
De 16 a 18 anos podem trabalhar, sendo registrados em carteira profissional, porém não podem exercer
atividades noturnas ou perigosas.

noticias.uol.com.br

A foto mostra um
menino que quebra coco
de babaçu no povoado de
Matinha, no Maranhão e a
tabela revela que ainda
existem muitas crianças e
adolescentes trabalhando
no Brasil.

Idade

Crianças
trabalhando

5 a 9 anos

157.196

10 a 14 anos

1.600.341

15 a 17 anos

3.091.686

Total

4.849.223
Fonte: IBGE.
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Adaptado de http://www3.fundabrinq.org.br/dotnetnuke/quem-somos/perguntas-frequentes/crianca-e-adolescente.aspx#pergunta4
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No Brasil, o trabalho infantil não é enquadrado como crime, não é uma violação à lei
penal, exceto quando envolve tráfico de crianças e adolescentes, exploração sexual, venda
de drogas e trabalho escravo.
Adaptado de http://www3.fundabrinq.org.br/dotnetnuke/quem-somos/perguntas-frequentes/crianca-e-adolescente.aspx#pergunta4
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http://www.istoe.com.br/reportagens/19662_POUCA+IDADE+MUITA+RESPONSABILIDADE
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Apesar de não ser crime, o trabalho infantil geralmente provoca o baixo rendimento e o abandono da escola.
Você concorda ou discorda dessa ideia? Veja a imagem que resume a situação das crianças e adolescentes ocupadas
(que trabalham).

Você poderá encontrar muitas informações sobre os nossos estados no site do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística):
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Vamos estudar agora as regiões brasileiras?

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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Pesquise no Atlas Geográfico Escolar ou no seu livro didático a localização dos
estados e capitais brasileiras que compõem a região Sudeste. Assinale, no mapa, o
resultado da sua pesquisa.
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 163.
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IBGE, 2010.

REGIÃO SUDESTE

O mapa ao lado refere-se ao
relevo da região Sudeste.
Nele podemos identificar as
principais unidades do relevo dessa
região.
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Compare esse mapa com o
mapa político da página anterior.
No estado do Rio de Janeiro
destaca-se uma importante unidade
do relevo.
Que unidade é essa?

Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004.

________________________
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CLIMAS DO BRASIL
(Arthur Strahler)

Pinte cada tipo climático de
uma cor.
Quais são os tipos climáticos
que aparecem na região Sudeste?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

29

Para relembrar a Divisão Regional do
Brasil, consulte o Caderno de
Geografia do primeiro bimestre!
Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004.
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Recapitulando...

001 - Saúde
002 - Gamboa
003 - Santo Cristo
004 - Caju
005 - Centro
006 - Catumbi
007 - Rio Comprido
008 - Cidade Nova
009 - Estácio
010 - São Cristóvão
011 - Mangueira
012 - Benfica
013 - Paquetá
014 - Santa Teresa
015 - Flamengo
016 - Glória
017 - Laranjeiras
018 - Catete
019 - Cosme Velho
020 - Botafogo
021 - Humaitá
022 - Urca
023 - Leme
024 - Copacabana
025 - Ipanema
026 - Leblon
027 - Lagoa
028 - Jardim Botânico
029 - Gávea
030 - Vidigal
031 - São Conrado
032 - Praça da Bandeira
033 - Tijuca
034 - Alto da Boa Vista
035 - Maracanã
036 - Vila Isabel
037 - Andaraí
038 - Grajaú
039 - Manguinhos
040 - Bonsucesso
041 - Ramos
042 - Olaria
043 - Penha
044 - Penha Circular
045 - Brás de Pina
046 - Cordovil
047 - Parada de Lucas
048 - Vigário Geral
049 - Jardim América
050 - Higienópolis

051 - Jacaré
052 - Maria da Graça
053 - Del Castilho
054 - Inhaúma
055 - Engenho da Rainha
056 - Tomás Coelho
057 - São Francisco Xavier
058 - Rocha
059 - Riachuelo
060 - Sampaio
061 - Engenho Novo
062 - Lins de Vasconcelos
063 - Méier
064 - Todos os Santos
065 - Cachambi
066 - Engenho de Dentro
067 - Água Santa
068 - Encantado
069 - Piedade
070 - Abolição
071 - Pilares
072 - Vila Kosmos
073 - Vicente de Carvalho
074 - Vila da Penha
075 - Vista Alegre
076 - Irajá
077 - Colégio
078 - Campinho
079 - Quintino Bocaiúva
080 - Cavalcanti
081 - Engenheiro Leal
082 - Cascadura
083 - Madureira
084 - Vaz Lobo
085 - Turiaçú
086 - Rocha Miranda
087 - Honório Gurgel
088 - Osvaldo Cruz
089 - Bento Ribeiro
090 - Marechal Hermes
091 - Ribeira
092 - Zumbi
093 - Cacuia
094 - Pitangueiras
095 - Praia da Bandeira
096 - Cocotá
097 - Bancários
098 - Freguesia
099 - Jardim Guanabara
100 - Jardim Carioca
101 - Tauá
102 - Moneró
103 - Portuguesa

104 - Galeão
105 - Cidade Universitária
106 - Guadalupe
107 - Anchieta
108 - Parque Anchieta
109 - Ricardo de Albuquerque
110 - Coelho Neto
111 - Acari
112 - Barros Filho
113 - Costa Barros
114 - Pavuna
115 - Jacarepaguá
116 - Anil
117 - Gardênia Azul
118 - Cidade de Deus
119 - Curicica
120 - Freguesia Jacarepaguá
121 - Pechincha
122 - Taquara
123 - Tanque
124 - Praça Seca
125 - Vila Valqueire
126 - Joá
127 - Itanhangá
128 - Barra da Tijuca
129 - Camorim
130 - Vargem Pequena
131 - Vargem Grande
132 - Recreio dos Bandeirantes
133 - Grumari
134 - Deodoro
135 - Vila Militar
136 - Campo dos Afonsos
137 - Jardim Sulacap
138 - Magalhães Bastos
139 - Realengo
140 - Padre Miguel
141 - Bangu
142 - Senador Camará
143 - Santíssimo
144 - Campo Grande

Adaptado de: portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/Mapa%20mudo%20bairros.pdf

UMA VIAGEM PELA CIDADE
Na terça-feira, dia 20/03/2012, às 7h, saí de
Ilha de Guaratiba, com destino ao trevo da Barra
de Guaratiba, onde cheguei por volta de
7h30min. Lá, peguei outro ônibus para Santa
Cruz, participando de uma reunião na 10ª CRE,
de 8h30min até 11h30min. Terminada a reunião,
peguei uma lotada – transporte alternativo – até
Coelho Neto, onde cheguei às 13h15min. Ah!
Tenho que dizer que havia um tremendo
engarrafamento na Avenida Brasil, o que explica
minha demora. Em Coelho Neto peguei o metrô
em direção ao Centro da cidade.
Às 14h, cheguei ao Centro. Lá, conversei
com um advogado, saindo por volta das
14h30min, com destino ao bairro do Maracanã,
para participar de uma reunião programada para
15h. Logo após a reunião, às 17h30min, eu já
estava no metrô, indo em direção a Del Castilho.
Às 18h, em Del Castilho, imediatamente
entrei no ônibus que faz integração para a Barra
da Tijuca, ali chegando às 19h e trabalhando até
21h30min.
Por volta das 22h, eu já me encontrava
fazendo compras em um mercado, localizado no
Recreio dos Bandeirantes, de onde saí para
pegar o último ônibus para Guaratiba que sai às
22h30min.
Chegando a minha casa, às 23h45min,
percebi que, em menos de 20 horas, eu havia
praticamente atravessado a cidade.
Ufa!
Adaptado de relato do Professor Marcelo Pereira, da
Escola Municipal Prof. Vieira Fazenda, da 10ª CRE, da
SME.
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BAIRROS DA CIDADE
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1Com base no Relato do Professor Marcelo da Rede Municipal...e com o auxílio do Atlas Escolar (1) da
Cidade do Rio de Janeiro, faça as atividades propostas a seguir.
a- Pinte de vermelho, no mapa do município da próxima página, os bairros citados no texto. Em seguida, com o
auxílio de setas, ligue os números referentes aos bairros percorridos pelo Professor, na ordem em que são
mencionados no texto.
b- Quais os bairros, citados na travessia do Professor , que pertencem à zona oeste do município?
__________________________________________________________________________________________
c- Quais são os bairros que se localizam na zona norte?
__________________________________________________________________________________________
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d- Qual o bairro que pertence à área central da Cidade?
_________________________________________________________________________________________
e- Algum bairro da zona sul foi citado? Qual?
__________________________________________________________________________________________
f- Quais os tipos de transportes que foram utilizados pelo Professor?
__________________________________________________________________________________________
g- Qual o trecho da travessia do Professor em que ele levou mais tempo?
__________________________________________________________________________________________
h- Por que, neste trecho, o Professor demorou mais tempo?
__________________________________________________________________________________________
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(1) Você também pode consultar o endereço eletrônico
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/portalgeo/index.asp
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Adaptado de: portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/Mapa%20mudo%20bairros.pdf
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!!!

No mapa do município do Rio de Janeiro, pinte os bairros em que você já esteve
alguma vez. Escolha os que você mais frequenta e indique um problema observado neste
bairro, a exemplo do que o Professor viu na Avenida Brasil. Utilize os símbolos da legenda
para representar os problemas indicados. Lembre-se de completar a legenda!
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AGORA,
É COM VOCÊ

Legenda
_________________
_________________
Adaptado de: portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/Mapa%20mudo%20bairros.pdf
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_________________
_________________

http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110525_comunicadoipea94.pdf
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O gráfico mostra as diferenças no uso do transporte público e individual na cidade do Rio de Janeiro, nos anos
1950 e 2005. Após a observação com atenção dos dados, a que conclusão podemos chegar?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Pesquise no Atlas Geográfico Escolar ou no seu livro didático,a localização
dos estados e capitais que compõem a região Sul do Brasil. Assinale, no mapa,
o resultado da sua pesquisa.
REGIÃO SUL
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IBGE, 2010.

Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 163.
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No mapa ao lado estão
representadas
as
principais
unidades do relevo da região Sul.
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Nele podemos identificar as
principais unidades do relevo dos
estados que compões a região.
Na porção nordeste da região
Sul, encontramos o prolongamento
de uma importante unidade do
relevo do estado do Rio de Janeiro.
Que unidade é essa?
Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004.

________________________
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PORTO ALEGRE

http://p2.trrsf.com.br/image/fget/cf/619/464/img.terra.com.br/i/2012/11/26/2655906-7902-rec.jpg
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“Situada sobre uma série de colinas e vales, às margens do chamado Rio Guaíba –
que na realidade é um lago – e com seu centro comercial a avançar águas adentro
numa espécie de promontório, a cidade de Porto Allegre”
(E. Verissimo, Lembranças de Porto Alegre, 1963, Editora Globo)

O trecho do livro de
Érico
Verissimo revela
uma dúvida
sobre a
Geografia
de
Porto
Alegre. Retire do texto a
parte a respeito dessa
polêmica:

___________________
___________________
___________________
___________________

A Cidade de Porto Alegre cresce sobre o Guaíba.
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Glossário: promontório – massa de terra elevada composta de rochas que avançam sobre a água.
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http://www.rbma.org.br/anuario/pdf/cdb2010.pdf

Visão noturna da costa brasileira, com destaque para a área do Bioma Mata Atlântica. Com elevado índice de
urbanização, esse bioma concentra cerca de 112 milhões de habitantes,distribuídos em 3.222 municípios, além de
atividades econômicas que respondem por mais de 60% do PIB brasileiro. (Fonte: CN-RBMA a partir de imagens de
satélite)

38

