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Pinterest 

Prezada Família Carioca, 
 

Este é mais um material que a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro produziu para 

caminharmos juntos nesse momento tão importante para todos. A união, a solidariedade, o carinho e, 

sobretudo, o amor, devem ser as nossas armas nessa guerra que estamos travando contra um inimigo 

invisível. Esse momento é histórico, vai passar e, quando isso acontecer estaremos lá em nossas escolas de 

volta, melhores do que saímos. Melhores, porque estaremos cheios dessa união, dessa solidariedade, desse 

carinho e, acima de tudo, desse amor que, juntos, construímos em todos os dias que estivemos em casa 

cuidando uns dos outros. 

Em vários momentos da história de formação da nossa cidade mostramos nossa capacidade de união 

para vencer desafios e agora não será diferente, aliás, agora será ainda melhor. Porque sabemos mais, 

confiamos mais uns nos outros, cuidamos mais e, acima de tudo, amamos mais. Essa fórmula será a receita 

para a nossa vitória e, assim, nos unimos às milhões de pessoas no mundo que também estão nessa luta. 

Se a educação faz as pessoas mudarem o mundo, vamos fazer o nosso melhor. Usar os 

conhecimentos que cada matéria escolar nos fornece para nos transformarmos em agentes capazes de cuidar 

da cidade e, principalmente, das pessoas que vivem na nossa cidade. Falamos muitas vezes dos lugares, da 

história e das pessoas que produzem essas histórias em vários cantos do Rio de Janeiro. Chegou a hora de 

usar toda essa sabedoria, que é sua, dos seus familiares e da sua comunidade para mostrar ao mundo inteiro 

a forçado carioca. Sim, esse povo que é reconhecidamente um dos mais simpáticos e hospitaleiros do mundo, 

agora também é um dos que melhor luta contra essa e todas as doenças que acometam a nossa população. 

Acredite no seu poder de transformação, porque nós acreditamos. Acredite no seu conhecimento, 

porque nós acreditamos. Acima de tudo, acredite na vida, porque nós acreditamos e vamos fazer dela o 

nosso motivo de festa! 

Obrigado à todas as famílias cariocas por nos ajudar nessa empreitada pelo conhecimento e pela vida. 

Todos vocês nos inspiram a fazer cada página, cada palavra, cada ideia colocada nesse e em todos os 

materiais que produzimos. Afinal, o melhor do Brasil é o brasileiro. E o coração do Brasil é o Rio de Janeiro! 
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     O jornal é um importante meio de comunicação. 
Todos os dias circulam pelo mundo publicações com notícias recentes e 

muitas informações de utilidade pública. Ao lermos uma notícia,  ficamos 
sabendo de algum  fato ocorrido no nosso dia a dia. 

 
A notícia é um gênero jornalístico com texto relativamente curto. O 

objetivo principal da linguagem jornalística é dar informação e para tanto 
deve-se preferir o uso da norma-padrão.  
 

Leia o  texto abaixo. Ele  nos mostra uma notícia,  publicada no jornal digital O Dia em 
16 de janeiro de 2020, de um  fato, bem bacana, que aconteceu no Rio de Janeiro. 

 Procure no dicionário o sentido das palavras abaixo: 
 
a) extinção  ___________________   b) aclimatação  ______________________ 
 
c)  reintroduz  __________________   d) regeneração ______________________ 

 

 Ação  salva jabutis-tinga do risco de extinção no Parque Nacional da Tijuca 
      
          Espécie já não é mais vista no estado e 28 animais serão reintroduzidos na mata 
 
    Após 200 anos sem registro de ocorrência no Parque Nacional da Tijuca, serão soltos, 
hoje, 28 jabutis-tinga na floresta. A ação é coordenada pelo Refauna, uma iniciativa da 
UFRJ, UFRRJ e IFRJ, em conjunto com outras instituições, que reintroduz, desde 2010, 
animais que estavam extintos no parque. 
     É a primeira vez que jabutis-tinga serão reintroduzido em matas da Cidade do Rio. 
Metade desses animais estiveram em processo de aclimatação e a outra metade será 
liberada sem passar por esse processo. Isso vai servir para comparar métodos  e 
desenvolver protocolos para futuras reintroduções. 
    Praticamente extintos em todo o Estado do Rio de Janeiro, os jabutis-tinga são bons 
dispersores de sementes e modificam bastante o solo, permitindo, assim, a regeneração 
da flora. 

Quantos jabutis-tinga foram soltos na floresta? 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Parece pouco, mas se cada um fizer a sua parte na preservação ou na restauração 
da natureza, vamos construir um mundo muito melhor! 

https://odia.ig.com
.br/rio-de-janeiro/2020/01/5853440-acao-salva-jabutis-tinga-do-risco-de-extincao-no-parque-nacional-da-tijuca.htm

l 
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Essas atividades propostas estão relacionadas à(às)  página(s)  24 e 25 do seu Material 
Didático Carioca. 

1- Qual o título principal ou manchete da notícia na página anterior? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
2- Qual é o objetivo principal da notícia?  
  
______________________________________________________________________ 
 
 
3- Que fato foi noticiado? Quem coordenou a ação? Onde ocorreu o fato? Quando ocorreu o 
fato? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4- Releia o trecho da notícia. “Metade desse animais estiveram em processo de aclimatação 
e a outra metade será liberada sem passar por esse processo.”  
Agora, responda: 
a)  Ele expressa uma opinião ou um fato?  ____________________________________ 
 
b)   A quem se refere a expressão destacada   __________________________________ 

 
b)  Que circunstância indica o elemento de coesão “e”? __________________________ 

Os jabutis foram reintroduzidos na floresta  do Parque Nacional 
da Tijuca no Rio de Janeiro. Para conhecer mais sobre a primeira 
floresta replantada do mundo, acesse: 

 http://www.icmbio.gov.br/parnatijuca/guia-do-visitante.html 
 

Segundo dados da Fiocruz, o jabuti-tinga é a maior espécie de 
jabuti da América do Sul e habita em florestas densas e vive até 
80 anos. ht
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     Agora  é sua vez de atuar como jornalista e produzir uma pequena notícia contando um 
fato que gostaria que acontecesse em nossa cidade e que traria grande alegria para os 
cariocas. 

Pense no título, subtítulo, lide e corpo da notícia. 
Escreva o texto em um folha de rascunho e, antes de passar a limpo, faça as 

revisões necessárias. 
 
  

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Oi! 
Pode 

consultar! 

Relevância e atualidade são atributos importantes das notícias.  A notícia  que você leu é 
relevante e atual? Por quê? 

Relate-a a seus familiares e solicite a opinião deles. 

Você, agora, vai escrever uma notícia. Observe as 
características desse gênero textual. Para melhor realizar sua 
produção escrita, consulte o seu Material Didático Carioca na 
página 24. 

    “Embora chovesse muito, as minhas casas ainda não tinham água. Por isso foi decidido 
dar continuidade ‘à construção dos Arcos da Carioca (Arcos da Lapa). Assim, ganhei um 
bonito aqueduto que levava as águas do rio Carioca(...) E os problemas de abastecimento no 
centro da cidade foram resolvidos” 
 
 
     No texto narrativo acima a  Cidade do Rio de Janeiro nos conta como resolveu seus 
problemas de abastecimento, há muito tempo... Vamos ampliar nossos conhecimento sobre  
esses Arcos... 

GUIMARÃES, Noemia. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Cortez Editora, 2009. 
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O Rio antigo era assim 
 
           Aqueles Arcos da Lapa com o 
bondinho passando em cima é o que pode 
haver mais Rio antigo. É uma dupla fileira de 
arcadas com 18 metros de altura e 270 de 
comprimento. Isto, bem entendido, hoje em 
dia, porque quando terminou a construção 
(1750) ainda não existia o metro (nem metrô, 
diga-se de passagem). Era tudo jarda com 3 
pés e pé com 12 polegadas, assim por 
diante. 
       Bondinho, é claro, também não existia − 
os Arcos serviam para trazer água para a 
cidade e nada mais; era o Aqueduto, coisa 
romana. 
[...] 
       Quando puseram o bondinho passando 
lá por cima em 1896, também muita gente 
reclamou, era um absurdo pôr um carro 
elétrico em cima de arcos coloniais, mas na 
verdade é que hoje são uma coisa antiga, a 
gente se acostumou, até que eles dão mais 
graça a um passeio a Santa Teresa. 
[...]        

Leia  um trecho da CRÔNICA escrita por Rubem Braga.   

1- No primeiro parágrafo, pode-se perceber a 
época  em a história é contada. Transcreva 
um trecho em que comprove essa afirmação. 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
2- Qual o tema do texto? 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 

BRAGA, Rubem. As boas coisas da vida.   Rio de Janeiro: Editora Record, 2003.                                                      

Mestre  do tempo conta Histórias do Rio - MultiRio                                               
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Exemplo 
a) (+2) + (+5) = +7 
Simplificando a maneira de escrever: 
a) +2 +5 = +7 

A soma de dois números 
positivos é um número 

positivo. 
 

E a soma de dois números 
negativos é um número negativo. 

Observe o exemplo. 

Exemplo 
a) (-2) + (-3) = -5 
Simplificando a maneira de escrever: 
a) -2 - 3 = -5 

1) Resolva as adições e subtrações: 

a) +5 + 3 =_____________ 

b) +1 + 4 =_____________ 

c) - 4 - 2 =_____________ 

d) -3 - 1 =_____________ 

 

e) +6 + 9 = _____________ 

f) +10 + 7 = ____________ 

g) - 8 -12 = _____________ 

h) - 4 -15 =______________ 

2) Elimine os parênteses e calcule: 

a) (-34) + (+12) = - 34 + 12 = - 22 

b) (-84) + (+84) =________________________ 

c) (+48) + (-66) =________________________ 

d) (-91) + 0 =___________________________ 

e) 0 + (+77) =___________________________ 

f) (- 3) + (+11) + (-8) =_____________________ 

g) (-12) + (-3) + (+9) =_____________________ 

h) (-5) + (-1) + (- 26) =_____________________ 

Para somar dois números de sinais 
diferentes, subtraímos os módulos 

desses números e mantemos o sinal 
do número de maior valor absoluto. 

Observe o exemplo. 

- 10 + 8 = - 2 
+10 – 8 = +2  
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Já  vimos que números positivos e negativos 
são usados em cálculo da contabilidade. 

3) Observe o balanço de valores de uma empresa de calçados. 

Balanço anual (valores aproximados) ano 2019 
Lucros em milhares de reais   

Setor - calçados 1.º semestre 2.º semestre 

Feminino    120 - 80 

Masculino  - 25 - 30 

Infantil feminino -  50 22 

Infantil masculino - 18 18 

a) Setor de calçados feminino 
O lucro de 120 paga o prejuízo de 80; 
resta um lucro de ________ mil reais. 
200 + (-80) = __________  

d) Setor de calçados infantil masculino 
 
Aqui o lucro e o prejuízo se anulam; 
-18 + 18 = ______________  
 

c) Setor de calçados infantil feminino 
O prejuízo de 50 é parcialmente 
compensado pelo lucro de 22. No final, 
resta um prejuízo menor, de _______. 
-50 + 22 = ___________  

b) Setor de calçados masculino 
Aqui há prejuízo de -25 no 1.º semestre e 
prejuízo de -30 no 2.º  semestre. 
- 25 + (-30) = ______________  

4) Complete o quadrado mágico, sabendo que a soma mágica é – 6. 

- 9  5  4    

2      - 1  

  0  1    

3    - 8     6  
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a) Em quais bimestres o lucro foi positivo?______________________________ 

b) O lucro foi negativo em maio e junho. Qual seria o motivo?_______________ 

c) O lucro do hotel é positivo ou negativo? De quanto é esse lucro?__________ 

5) Dona Sofia tinha 250 reais na conta bancária. Deu um cheque de 400 reais e ficou com  

-150 reais. Depois, deu um cheque de 500 reais e sua dívida ainda ficou maior. 

a) Complete de acordo com as informações dadas: 

a)  250 – 400 = _____________ 

b) - 150 – 500 = ____________  

6) O  gráfico mostra o lucro de um hotel, à beira mar no nordeste do Brasil, num certo ano. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

48 
36 
24 
12 
  0 
-12 
-24 
-36 
 

bimestres 
                       3º                     5º 
1º         2º                    4º                     6º 

7) Sabendo que o quadrado pesa 7 kg, quanto pesam o hexágono e o círculo? 

Lucros em 1 000 reais 
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          Os organismos vivos são constituídos por células, com exceção dos 
vírus. Essas células apresentam algumas características básicas, e é comum 
ouvirmos falar que todas são compostas de membrana, citoplasma e núcleo, porém 
essa não é propriamente uma verdade. O melhor seria dizer que as células possuem 
membrana plasmática, citoplasma e material genético, pois nem todas possuem 
núcleo. 
          Analisando a estrutura de uma célula, podemos classificá-la em dois grandes 
grupos: as procariontes e as eucariontes.  
          Nas células eucariontes, observamos a presença de um núcleo bem definido, 
com membrana nuclear que envolve o material genético. Nas células chamadas de 
procariontes, por sua vez, isso não é observado. 

Olá, alunos(as)! Quando pensamos que  existem unidades muito pequenas e 
que são as menores partes vivas presentes em nosso corpo, você sabe do 
que estamos falando? 

      As células eucariontes possuem 
membrana celular, citoplasma e 
núcleo. O material genético (DNA) está 
organizado dentro do núcleo. 
      Todos os animais e plantas são 
dotados desse tipo de célula. 

As células procariontes também 
apresentam a estrutura básica: 
citoplasma, membrana celular e 
material genético (DNA). Porém, 
seu DNA está espalhado por todo 
o citoplasma. 

MEMBRANA 
CELULAR 

CITOPLASMA 

MATERIAL 
GENÉTICO 

(DNA) 

w
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 Vou te dar uma pista: seu pequeno tamanho não é proporcional à sua 
importância. São, aproximadamente, 10 trilhões no corpo humano, todas com 
funções bem definidas. Elas são conhecidas como “unidade da vida”. 
Descobriu? Isso mesmo, são as células! 
Mas nem todas têm a mesma estrutura. 

https://escolakids.uol.com
.br/ciencias/celulas-procariontes.htm

 

O DNA é uma molécula que guarda muitas 
informações. O DNA é responsável por transmitir todas 
as informações genéticas para as células filhas. 

As bactérias, seres unicelulares, 
causadoras da tuberculose em seres 
humanos são exemplos de procariontes. 

Os seres vivos podem ser formados por uma única célula – unicelulares, e podem ser formados 
por várias células – os multicelulares. Os multicelulares formam tecidos – agrupamentos de células. 

Essas atividades estão relacionadas às  páginas  148 a 152 do seu Material Didático Carioca. 

Adaptado de G
rupo Escolar 

Para saber mais sobre bactérias consulte os sites: 
https://www.todamateria.com.br/bacterias/  
https://portal.fiocruz.br/noticia/ameaca-global-das-bacterias-resistentes-aos-antibioticos 
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Vamos extrair o DNA do morango? 
 
Material: 
3 ou 4 morangos; Saco plástico tipo zip; Copo de vidro alto e 
transparente 
Filtro de papel; água morna; coador (use um funil feito de garrafa PET); 
detergente incolor; sal; álcool gelado; palito de churrasco. 
 Procedimento 
1. Amasse bem o morango dentro do saco plástico, sem as folhas 

verdes; 2. Adicione uma colher rasa de detergente, uma pitada de sal 
e um pouco de água morna; 3. Coe essa mistura dentro de um copo 
alto; 4. Coloque uma quantidade de álcool no copo devagar,  igual a 
quantidade do suco, que foi  coado; 5. Aguarde um pouco e veja o 
DNA se  formando como um nuvem; 6. Você pode pescar o DNA com 
o palito de churrasco.  

                                          Fonte: http://www2.bioqmed.ufrj.br/ciencia/DNAmorango.htm 

Muito cuidado ao manusear materiais nos 
experimentos. Toda experimentação deve 
contar com a participação do(a) seu(sua) 
Professor(a) ou de um outro adulto.  

     Escola Municipal Aspirante Carlos Alfredo - 
5ª CRE  26/04/2019 

 Célula Animal, a partir de materiais alternativos 

Vamos construir um modelo de célula? 

Consulte seu Material Didático páginas 149 e 151 e organize suas células. Pode usar linha, massinha e outros 
materiais que você quiser. 
Acesse, o vídeo indicado abaixo para descobrir mais sobre as estruturas das células.  

Assista ao vídeo “Células vivas (Viagem à célula)’’ e descubra um pouco mais sobre 
essas estruturas fundamentais à vida: 
https://www.youtube.com/watch?v=FULh4hXgEAk  

http://colegiopaulodetarso.com
.br/ 

Como podemos reconhecer que a bactéria apresenta a estrutura de uma 
célula procarionte? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Essas atividades estão relacionadas às  páginas 148 a 152 do seu Material Didático Carioca. 

fre
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Vamos criar um modelo de célula procarionte? 
MATERIAIS 
 
- gelatina colorida ou gel 
- jujubas, confetes de chocolate, botões, grãos de feijão 
- fios de ovos, barbante ou lã colorida 
- um pote plástico raso ou de isopor 
- materiais de sucata 
- massa de modelar 
- palito 
 
 

 
PROCEDIMENTOS 
Utilize, de acordo com suas preferências, os materiais relacionados acima ou, ainda, outros que 
você tenha em casa, para representar as partes de uma célula procarionte. Você deverá 
representar a membrana, o citoplasma, o DNA e os ribossomos (um tipo de organela). 
 
Em seguida, explique, cada parte representada. Capriche! Use a criatividade!  

w
w

w
.gopixpic.com

 

Você pode criar um 
modelo comestível usando 

outros materiais.! 

ctaceebjam
ariadeonlira.seed.pr.go

v.br 

As células estão relacionadas a várias funções no organismo. Células semelhantes se 
agrupam e formam os tecidos. É pela organização que os seres vivos se diferenciam de 
outros elementos da natureza.  
               Célula         tecido         órgãos         sistemas        organismo 

 Os seres vivos também se organizam em seres unicelulares como os protozoários ou 
pluricelulares como os vegetais e animais,  

Também se agrupam em outros níveis formando categorias como: populações, comunidades e 
ecossistemas. 

Numa população encontramos indivíduos de uma mesma espécie, que vivem num mesmo 
ambiente. Já numa comunidade encontramos várias populações convivendo num mesmo 
ambiente e, chamamos de ecossistema a interação entre os seres vivos (elementos bióticos, 
comunidade) e o ambiente físico que o cerca (elementos abióticos). 

Essas atividades estão relacionadas às páginas  155/156 do seu Material Didático Carioca. 

Observe como as células podem ter formas diferentes: https://99dicas.com
.br/tipos-de-celulas-do-corpo-hum

ano/ 

Células musculares Glóbulos vermelhos Célula óssea Neurônio 

Responda em seu caderno: 
1- Qual a diferença entre um ser unicelular e um ser pluricelular? 
2- Que níveis de organização encontramos em seres pluricelulares? 
3- Dê exemplo de diferentes células do organismo humano. 
4- O que são tecidos? 
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Olá, tudo bem? 
 
Espero que sim. Mais vez estamos aqui para exercitar alguns 
conhecimentos da Geografia que você já deve ter começado a ver nos 
primeiros dias de aulas na sua escola. Agora vamos fazer algumas 
atividades para você não ficar parado e já voltar sabendo tudo! 

Mapa político do Brasil 
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O mapa político do Brasil mostra uma divisão dos estados em 
cinco regiões geográficas.  

Vamos falar sobre a divisão 
regional do Brasil. Sim, o nosso território 
está dividido em regiões. Os estados 
estão agrupados em regiões de acordo 
com algumas características 
previamente estabelecidas. Mas nem 
sempre foi da forma que está no mapa 
ao lado. Durante a história de formação 
do Brasil, como conhecemos hoje, houve 
uma série de transformações em seus 
limites, na sua forma de governo e na 
sua organização política. Para entender 
como chegamos nesse mapa que você 
está vendo, precisamos olhar um pouco 
mais para trás. 

Antes de olharmos para o passado, vamos olhar para o presente. 
A partir da análise do mapa acima, responda às seguintes 
questões no seu caderno de Geografia. 

1 

2 

3 

Identifique e cite os nomes das cinco regiões geográficas brasileiras. 

O nosso estado, o Rio de Janeiro, está inserido em qual região geográfica? 

Identifique e cite os estados que, além do Rio de Janeiro, fazem parte da mesma 
região geográfica. 

Pensando nos demais estados que fazem parte da mesma região geográfica que o Rio 
de Janeiro, o que, você acredita ser o critério que os colocou numa mesma divisão regional? 
Quais as semelhanças entre eles? E o que os torna diferentes dos demais estados brasileiros? 
Essas perguntas são importantes, já que nos ajudam a refletir sobre semelhanças e diferenças 
que existem no nosso país, de acordo com os diferentes critérios que usamos para essa 
comparação. 
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Geografia: O IBGE e os Estados do Brasil 
 

Aprendi, na década de 1960, que o Estado de São Paulo fazia parte da região Sul. 
Minas estava na região Leste, assim como a Bahia, o Rio, o Espírito Santo e Sergipe. 

Certo dia, um professor, já na década de 1970, disse que São Paulo estava no 
Sudeste, bem como o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fiquei chocado. 
Os Estados mudaram de posição e eu nem havia percebido. 

Algum tempo depois, mais crescidinho, ouvi dizer que o responsável por tamanha 
"agressão" foi um tal de IBGE, e só bem mais tarde descobri o que a sigla significava e 
que os Estados não haviam se movimentado. O Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística tem entre suas atribuições elaborar as divisões regionais do território 
brasileiro. Elas são feitas com diversos níveis de abrangência, e as cinco maiores são 
chamadas de macrorregiões. 

A finalidade básica dessas divisões é viabilizar a agregação e a divulgação de 
dados estatísticos sobre os mais variados temas, como população residente, produção 
econômica e saúde. 

A divisão atual, com cinco grandes regiões, foi criada em 1970 e sofreu algumas 
adaptações. Uma delas ocorreu em 1977, quando o Centro-Oeste passou a ter mais um 
Estado, resultante do desmembramento de Mato Grosso, que se chamou Mato Grosso do 
Sul. As últimas ocorreram na Constituição de 1988, como a criação do Estado do 
Tocantins, que, desmembrado de Goiás, passou a integrar a região Norte. 

Há uma dinâmica no processo de regionalização. A divisão vigente reflete 
mudanças decorrentes do processo de industrialização das décadas de 1950 e 1960, que 
se caracterizou por concentrar a infraestrutura e os meios de produção nos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, delineando a região Sudeste, que acaba 
agregando o Espírito Santo por conta de sua estrutura portuária e posição geográfica. 

Adaptado de: 
https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u12

816.shtml. Consultado em 01/04/2020 às 18:51. 

Que nem sempre aquela divisão regional do Brasil que você viu no 
mapa da página anterior foi assim? Pois é, vamos dar uma olhada 
em um texto que conta bem essas mudanças. 

1 

2 

3 

O estado do Rio de Janeiro, apesar das mudanças no nome e na composição das 
regiões, sempre pertenceu à Região Sudeste? 

Cite o nome do Instituto responsável pela regionalização oficial do território 
brasileiro. 

O autor do texto fala que acreditava que os estados brasileiros tinham mudado de 
posição, mas que depois percebeu que não foi isso que ocorreu. O que na 
verdade aconteceu com os estados? 

4 Em qual momento histórico o Brasil passou a ter a regionalização e a divisão 
político-administrativa que possui até os dias atuais? 
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Do Leste por todo Centro-Oeste 
Tudo é belo, e tem lindo matiz 

Aquarela Brasileira 
Silas de Oliveira - 1964 

O trecho do famoso samba de Silas de 
Oliveira foi composto na década de 1960, 
quando ainda existia a Região Leste. Isso 
mostra o quanto a ideia da regionalização do 
Brasil já era bastante difundida entre a 
população e o quanto as mudanças que viriam 
nas regionalizações seguintes geraram certa 
estranheza. Hoje também já fazemos algumas 
imagens em nossas mentes quando 
lembramos de certas regiões brasileiras. 
Vamos fazer um teste rápido sobre isso? 

http://visit.rio/que_fazer/nattrip/rapel-floresta-da-tijuca-nattrip-12/ 

Se você tivesse que dizer de onde é 
essa foto, de qual região apostaria que 
é? Norte, com a Floresta Amazônica ao 
fundo ou o Centro-Oeste, em uma 
escalada nas várias chapadas que 
existem por lá? Nem um e nem outro. 
Essa foto é da Floresta da Tijuca, aqui 
mesmo, na cidade do Rio de Janeiro. 

Sim, por vezes achamos que toda a região é igual. Que todos os estados 
que pertencem a ela têm as mesmas características, mas isso não é verdade. 
Claro que esses estados tem muitas semelhanças, sejam elas naturais, 
culturais, econômicas ou sociais, mas, internamente, uma região pode 
apresentar uma série de paisagens e lugares que contradizem essas 
semelhanças e essas características. Vamos dar uma olhada em mais um 
exemplo disso que estamos falando.  

Grande Sertão: Veredas é uma 
das grandes obras da literatura 
brasileira. Escrita por Guimarães Rosa 
e publicada originalmente no ano de 
1956, retrata a vida sertaneja que não 
está restrita à Região Nordeste, como 
normalmente está associada, mas ao 
sertão mineiro, estado pertencente ao 
desenvolvido Sudeste brasileiro. 

Isso mostra como em um mesmo 
estado brasileiro pode existir vários 
ambientes naturais e realidades 
socioeconômicas bem distintas entre si. 
Regionalizar não é igualar, mas 
aproximar. ht
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Cartaz de peça de teatro inspirada em uma das principais obras da 
literatura nacional. 
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Pensando nas imagens geradas pelas regiões geográficas e nas 
nossas concepções sobre elas, responda às questões abaixo no seu 
caderno de Geografia. 

1 

2 

A cidade do Rio de Janeiro é um dos 
principais destinos turísticos do Brasil por 
conta das suas belezas naturais e seus 
lugares históricos. Mesmo sendo morador da 
cidade, você acredita que toda ela é igual? 
Exemplifique. 

O mapa ao lado mostra a Região Sul do 
Brasil. Mesmo sem ter estudado essa região 
ainda, o que lhe vem a mente quando pensa 
nas características dos estados que fazem 
parte dela? 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64824.pdf 

Quais os povos formadores da região Sul? 
 

A Região Sul foi, por muitos anos, ignorada pela Coroa portuguesa. Quando os lusos 
perceberam que poderiam perder tantas terras para os espanhóis, começaram a se 
preocupar com essa imensa área pouco habitada do território. No século XVIII, os primeiros 
açorianos chegaram ao litoral de Santa Catarina. 

O artista plástico Cláudio Agenor de Andrade, descendente de açorianos (moradores 
da ilha dos Açores, pertencente à Portugal), explica que cerca de 6 mil açorianos ocuparam 
todo o litoral catarinense, paranaense e gaúcho. “Deixam marcas e pegadas profundas na 
arquitetura, na maneira de falar, nas rendas de bilro, enfim. 

Os caiçaras são formados a partir da miscigenação entre etnias indígenas, brancos e 
povos africanos, e mantém viva a tradição do fandango no Paraná. O fandango caiçara foi 
registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2012 e é 
uma expressão musical e festiva no Paraná.  

No século XIX, milhares de imigrantes desembarcaram nos portos do Rio de Janeiro, 
de Santos e de Paranaguá e fincaram raízes no Brasil. Hoje, descendentes de italianos, 
alemães, poloneses, ucranianos, portugueses, espanhóis formam a imensa colcha de 
retalhos que dá cor à região Sul do país.  

1 

2 

A Região Sul é comumente conhecida por conta da grande presença de 
descendentes de migrantes vindos da Europa. Foram apenas os migrantes europeus 
que ocuparam e formaram a cultura dos estados dessa região? 

O fandango do Paraná é uma expressão cultural e musical local. Cite pelo menos 
uma expressão musical nascida do Rio de Janeiro. 
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A CRISE DO SÉCULO XIV 

A falta de alimentos foi um dos fatores que agravaram a crise do século XIV. Com a 
diminuição da quantidade de alimentos, os comerciantes aumentaram os preços dos 
produtos agrícolas. O texto abaixo apresenta qual era, no período, a situação da cidade 
de Paris. 

 
“Menos de oito dias depois, o trigo e a farinha encareceram de tal modo que o  trigo 

valia [...] 30 francos da moeda então corrente, e a boa farinha 32 francos [...]. Foi um mau 
pedaço para os pobres e para os padres sem meios, que mal recebiam dois soldos 
parisienses por uma missa. Para se alimentarem, não comiam os pobres senão couves e 
nabos sem pão e sem sal [.... Sobre o monte de esterco em Paris podiam se encontrar, 
aqui e ali, vinte, trinta crianças, meninos ou meninas, morrendo de fome e de frio (..]. Mas 
os pobres chefes de família não podiam vir em sua ajuda, sem pão, sem trigo, sem 
madeira nem carvão. E o pobre povo estava tão aflito dia e noite que as pessoas não 
podiam ajudar-se umas às outras [...]. 

 
Adaptado de JOURNAL d'un bourgeois en Paris pendant la guerre de Cent ans. In DUBY, George. A Europa na Idade Média. São 

Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 157. 

a) De acordo com o Texto 1, qual motivo fez o preço dos alimentos aumentarem durante 
o século XIV? 
 

b) Ainda segundo o Texto 1, qual era a situação da cidade de Paris, no século XIV? 
 

c) Segundo o Texto 2, qual era a situação dos camponeses e por quais motivos eles se 
encontravam nela? 

TEXTO 01 – A fome 

TEXTO 02 – A vida dos camponeses 

A condição dos camponeses no século XIV era de extrema dificuldade, 
arrasados que estavam pela fome, pelas doenças e pelos conflitos em que se viam 
envolvidos por seus senhores. Procurando mudar tal estado de coisas, em 1358, os 
camponeses do norte da França se revoltaram de uma forma nunca vista antes. Cerca 
de 20 mil camponeses foram mortos, pelos exércitos dos senhores feudais. Os 
camponeses franceses eram conhecidos como jacques, um nome que a época era 
comum na França. Por isso, a revolta ficou conhecida como “Jacquerie”. 
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O SURGIMENTO DA MODERNIDADE 

O texto abaixo narra um pouco da história de um mercador de 
nome Godric de Finchale, que viveu na Inglaterra, no século XI. Leia-o 
com atenção. 

 
“[...] o rapaz, depois de ter passado os anos da infância 

sossegadamente em casa, principiou a aprender o que ensina a 
experiência do mundo. Para isso decidiu não seguir a vida de lavrador 
[...] começou a seguir o modo de vida do vendedor ambulante, 
aprendendo primeiro como ganhar em pequenos negócios [...] e então 
[...] ousou  pouco a pouco comprar, vender e ganhar com coisas de 
maior preço. 

 
Primeiro viveu como um mercador ambulante por quatro anos no 

Lincolnshire, andando a pé e carregando fardos [..] pequenos; depois 
viajou para longe. [...] Porque trabalhava não apenas como mercador, 
mas também como marinheiro foi para a Dinamarca, Flandres e a 
Escócia; nas terras onde encontrava certas mercadorias raras e por isso 
mais preciosas, transportava-as para outras partes onde sabia que 
eram menos familiares e cobiçadas pelos habitantes a preço de ouro. 
Fez desta maneira muitos lucros com todas as suas vendas e reuniu 
avultados bens com o suor do seu rosto, visto que vendia caro num 
lugar as mercadorias que tinha comprado noutro por um preço inferior.” 
 

(PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria Guadalupe. História da Idade Média. São Paulo: Editora da Unesp, 2000. 
p. 152-153.) 

a) Qual a origem social de Godric?  
 

b) Como Godric começou sua vida profissional? 
 

c) Que trabalhos Godric realizou durante a vida? 
 

d) Como Godric enriqueceu? 
 

e) A forma de trabalho de Godric ainda é usada, no mundo atual, pelos comerciantes? 

TEXTO 03 – A vida de um comerciante 
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“O africano” 
 
A primeira obrigação de um africano era – e continua a ser – para com a sua família. E 

não apenas para com aquela composta por marido e mulher, seus pais, filhos, netos, irmãos e 
sobrinhos, mas por uma família muita mais extensa – a linhagem, formada por todos os 
indivíduos que possuem um antepassado comum conhecido. Os vínculos de lealdade e os 
deveres de ajuda podiam, no passado, ser ainda mais amplos e se estender, entre alguns 
povos, ao clă, isto é, a todos os membros de várias linhagens que se consideravam 
descendentes de um ancestral mítico, fosse ele um ser humano [...] ou criado pela imaginação 
[..]. 

 
Fortes ainda no campo e nas aldeias, essas obrigações de cooperação e socorro entre 

os que pertencem à mesma linhagem persistem, ainda que abrandadas, entre os habitantes 
das grandes cidades. Assim, um rapaz que chegue a Abidjan, vindo de um vilarejo no interior da 
Costa do Marfim, procurará um parente que lá viva e este não deixará de abrigá-lo, por 
menores que sejam os cômodos onde more, nem de auxiliá-lo financeiramente, se necessário. 
Só em casos extremos alguém negará a um parente a ajuda e a solidariedade.  

 
Na África não se separa a pessoa de seu grupo. Por isso antigamente, entre muitos 

povos, a família era responsável pelos atos de cada um de seus membros. Se um deles 
contraía um empréstimo e não pagava, a família tinha de fazê-lo.” 
 

(SILVA, Alberto da Costa e. A África explicada aos meus filhos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 2012. p. 55-56.) 

TEXTO 04 – O texto a seguir é do africanista Alberto da Costa e 
Silva. Leia-o, com atenção, e faça a atividade proposta. 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DAS SOCIEDADES AFRICANAS  

a) A partir do que você entendeu do texto, diga qual a primeira obrigação de um 
africano? 
 

b) Para o africano, o que é uma família? 
 

c) Explique a frase: "Na África não se separa a pessoa de seu grupo." 
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Na sociedade asteca, havia dois tipos de escolas. Vamos, a partir do texto abaixo, 
descobrir um pouco mais sobre elas? Leia com atenção. 

 
“[...] Para chegar a ser guerreiro ou sacerdote, os membros da classe alta 

mexicana tinham escolas especiais, os calmecac. Os astecas não tinham uma escrita 
como a nossa: seus textos constituíam-se de complicados desenhos, de difícil 
interpretação até hoje. Lidar com esses textos fazia parte do currículo das escolas, onde 
a disciplina era extremamente rigorosa, com punições severas para qualquer pequena 
falta. Mesmo pertencendo à classe alta, os estudantes dos calmecac trabalhavam duro 
desde antes do nascer do sol. Também eram obrigados a longos jejuns. 

 
[...] As camadas mais baixas da população estudavam em escolas menos 

rigorosas, chamadas telpochcalli. Porém, notável na sociedade mexicana, [...] era a 
obrigatoriedade do estudo para todos. Ao contrário da Europa do mesmo período, a 
maioria da população no vale do México passava pela escola. Esta extensão da rede 
escola não atingiu [no México], até hoje, o nível que tinha no México pré-hispânico.” 
 

KARNAL, Leandro. A conquista do México. São Paulo: FTD, 1996. p. 14-16. (Para conhecer melhor). 

TEXTO 05 – As escolas astecas 

a) Quem eram as pessoas que estudavam nos calmecac? Como era o ensino 
nessas  escolas? 
 

b) O que eram as telpochcalli? 
 

AS CIVILIZAÇÕES DA AMÉRICA  
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Fonte: www.pt.wikipedia.org/wiki/Bachianas_brasileiras 

www.judimed.com.br 

 Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de 

Janeiro em 5 de março de 1887. 

 Desde muito cedo, Heitor se interessava 

pela música. Aos doze anos, já tocava violoncelo 

profissionalmente em teatros e bailes. 

 Quatro anos depois iniciou uma viagem pelo 

Brasil, conhecendo e pesquisando os diferentes estilos 

regionais. Aplicou essa experiência em suas 

composições. Utilizou temas populares nacionais, 

indígenas e infantis.  

LÍNGUA PORTUGUESA 

hwww.otempo.com.br 

Villa-Lobos acreditava que 

por meio do canto, o povo 

brasileiro conheceria as 

expressões musicais de 

todas as regiões do país. 

Cantar é muito importante. É a 
primeira expressão musical do ser 
humano e sai do próprio corpo. 

Villa-Lobos é conhecido 
por ter introduzido a 
música folclórica brasileira 
e os ritmos latinos no 
mundo da música clássica. 

"O Trenzinho do Caipira" é o quarto 
movimento – a Tocata – das Bachianas 
Brasileiras n.° 2, com melodia criada em 
1930 e realizada em 1933 pelo compositor 
carioca Heitor Villa-Lobos (1887 - 1959). A 
obra se caracteriza por imitar o movimento 
de uma locomotiva com os instrumentos 
da orquestra. Anos depois, a melodia 
recebeu letra composta pelo escritor e 
poeta maranhense Ferreira Gullar (1930 - 
2016), retirada do livro Poema Sujo (1975).  

Fique ligado! Esse QR 
Code ao lado vai te levar 
direto para a Orquestra 
Sinfônica Brasileira. Você 
não pode perder a 
apresentação de Trenzinho 
Caipira, do nosso 
compositor, Villa-Lobos. 

w
w

w
.sm

ule.com
 

cl
as

sr
oo

m
cl

ip
ar

t.c
om

 

Você conhece a Música popular Brasileira? Eu adoro! 
Hoje nós vamos conhecer um pouco da história e das 

obras de um grande compositor da nossa música.  

Vamos conhecer uma das obras que o 
tornou muito popular “O Trenzinho 
Caipira” 

Feche os olhos e 
tente perceber o 
movimento da 

locomotiva.  

Link: www.youtube.com/watch?v=wIG4h7lvj4Y 

br.freepik.com
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Essa canção erudita ganhou várias versões e interpretações de cantores populares.  

Entre eles, os cantores e compositores: Ney Matogrosso e Adriana Calcanhoto 

(Adriana Partimpim) 

NeyMatogrosso: “Trenzinho do Caipira” 
www.youtube.com/watch?v=PrPM1sh5gLY 

Adriana Partimpim: “Trenzinho do Caipira” 
www.youtube.com/watch?v=NpzaNtJ_22A 

Complete a letra da canção: 

Lá vai o _________________________ 

Lá vai a _________________________ 

Lá vai  ciranda  ___________________ 

____________________e noite a girar 

__________________________destino 

Pro _____________________________ 

Correndo vai pela terra 

Vai ________________ 

Vai _________________ 

Cantando _________________________ 

Correndo entre as estrelas a voar 

No ar, no ar, no ar 

Lá vai o trem com o menino 

Lá vai a vida a rodar 

Lá vai __________________ 

__________________a girar 

Lá vai ___________________ 

Pro dia novo encontrar 

Correndo ____________________ 

Vai ________________ 

Vai pelo mar 

Cantando pela serras do luar 

Correndo entre as estrelas a voar 

br.freepik.com
 

br.freepik.com
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www.Pinterest.com.br 

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959), maestro e 

compositor brasileiro, foi homenageado na 

nota de 500 cruzados entre 1986 e 1990. 

Fonte:www.educacao.uol.com.br/biografias/heitor-
villa-lobos.htm 

pixabay.com
 

Você tem flauta em casa? Vamos tocar?   
Depois de aprender, que tal fazer uma apresentação na sua janela para 
seus amigos ouvirem.  

publicdom
ainvectors.org 

Curiosidades 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Cria%C3%A7%C3%A3o_de_Ad%C3%A3o#/media/Ficheiro:God2-Sistine_Chapel.png 

Penso, 
logo... 
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_Vitruviano_(desenho_de_Leonardo_da_Vinci)#
/m

edia/Ficheiro:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg 
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Existo! 

A criação de Adão 

Homem Vitruviano 
René Descartes 

 Em História, quando usamos a palavra modernidade, estamos nos 
referindo à Idade Moderna. Esse período gerou transformações nos costumes e 
na maneira da humanidade pensar sobre as coisas e sobre si mesmo.  
 Nessa página, há três destaques. O primeiro é um retrato de René 
Descartes, o segundo é um desenho de Leonardo da Vinci e o último é a pintura 
do artista Michelangelo denominada A criação de Adão.  
 Pesquise cada um desses destaques e anote no seu caderno o 
porquê de todos serem lembrados como símbolos da modernidade. 
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             A modernidade trouxe muitas inovações ao mundo. Copérnico, 
Galileu, Maquiavel, Descartes e Gutemberg são exemplos de  pensadores que 
apresentaram diferentes formas de pensar sobre certos problemas.  

A difusão do conhecimento pela leitura 
 
 Primeiro grande meio de disseminação da informação, o método de impressão 
criado por Johann Gutenberg,  no século XV, ainda hoje figura entre as mais importantes 
invenções do homem. A massificação da produção de livros e fez com que a capacidade de 
transmissão de conhecimento fosse multiplicada. Até então, os exemplares eram humanos 
de pretos e praticamente restritos a mosteiros. 
 -- Muitas vezes havia apenas um único exemplar de um livro, que ficava em 
Conventos ou em bibliotecas de pessoas muito ricas. Por isso, era lido por poucos. Depois 
de Gutenberg, ocorre a democratização do acesso ao livro. Isso leva a prática de leituras 
individuais que reforça a tendência de individualização do acesso à cultura. Além disso, 
permite leituras virtualmente subversivas, uma vez que cada leitor pode interpretar o texto a 
sua maneira – disse o professor de comunicação social da UFRJ Muniz Sodré.  Com a 
circulação dos impressos, as fronteiras do conhecimento se expandem, explica Maria Inês 
Gurjão, professora de teoria da comunicação da PUC-RJ. Ela ressalta que essa revolução 
começou com um exemplar da Bíblia de Gutenberg. A Biblioteca Nacional possui dois 
exemplares deste livro raro e ainda permite que ele seja lido pela internet: http://bit.ly/bjHvS2 
 -- Há uma expansão de uma identidade cultural europeia, as obras circulam 
além das fronteiras nacionais. Thomas More escreve “Utopia”, (Nicolau) Maquiavel, “O 
Príncipe”, que circulam na Europa. Essa pode ser considerada a primeira experiência de 
globalização do saber.  
 Outra maneira de entender o impacto da invenção de Gutenberg é compará-la 
ao momento atual, em que a difusão da informação ganhou muito mais rapidez com a 
internet. Com a imprensa, alfabetização e a aquisição de conhecimentos passam a ser muito 
mais valorizados na sociedade. (Fonte: Jornal O Globo, setembro de 2011) 

Bem-vindo à Era de Gutemberg!!! 

 De acordo com a reportagem, quais foram as consequências da invenção do 
método de impressão de Gutenberg? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ÁFRICA 
 No livro “A África na sala de aula”, a 

pesquisadora Leila Leite Hernandez, ensina que a África 

atual convive com uma tripla limitação. A primeira, ser 

“prisioneira de um passado inventado por outros”. A segunda, 

estar “amarrada a um presente imposto pelo exterior”. A 

terceira, ser “refém de metas construídas por instituições 

internacionais que comandam a economia”. 

     Leia seu Material Didático Carioca e identifique, nas alternativas abaixo, quais foram os 
grandes reinos africanos. 
(a) Reino do Congo e Império Egípcio. 
(b) Império de Mali e Reino do Congo. 
(c) Estado Zulu e Reino de Mandinga. 
(d) Império Zulu e Reino de Luanda. 
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Para algumas culturas e mitologias 
de diferentes povos da África, 
Sankofa é um pássaro que possui 
duas cabeças que olha para o 
passado para ressignificar o 
presente. Este símbolo tenta 
resgatar a memória para continuar 
fazendo história no presente. 
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AS GRANDES NAVEGAÇÕES 
  
 Essa é a denominação que costumamos dar ao conjunto de expedições 
marítimas realizadas pelos europeus, principalmente portugueses e espanhóis, entre os 
séculos XV e XVI. 
 A economia da Europa, no início da Idade Moderna, passava por sérios 
problemas: baixa produtividade agrícola e falta de mercado consumidor para a produção 
manufatureira urbana. O comércio que os europeu realizavam com o Oriente, tendia a se 
estagnar, pois os nobres, empobrecidos pela crise do século XIV, cada vez compravam 
menos. Além disso, havia uma escassez nas principais praças mercantis, o que dificultava 
ainda mais o desenvolvimento do comércio. 
 A saída para esses problemas estava na exploração de novos mercados, 
capazes de fornecer alimentos e metais preciosos a baixo custo e, ao mesmo tempo, 
aptos para consumir os produtos fabricados nas cidades europeias. E esses novos 
mercados, não eram tão novos assim, pois eram velhos conhecidos dos europeus: o 
oriente, ou mercado "das índias", como eram chamados na época. 
 Controlados pelos mercadores árabes, os produtos que de lá vinham 
chegavam à Europa Ocidental através do mar Mediterrâneo, que por sua vez era 
dominado pelos comerciantes de Veneza, Gênova e outras cidades italianas. O grande 
número de intermediários, nesse longo caminho, tornava as mercadorias muitas caras. 
 Mas, se fosse descoberta uma nova rota marítima que ligasse a Europa 
diretamente aos mercados do Oriente, o preço das especiarias diminuiria, ampliando seu 
consumo. O acesso a novas localidades, também, poderia fornecer mais alimentos e 
metais preciosos. Navegar era preciso! 

Por que é possível afirmar que as grandes navegações foram a saída 
para uma crise econômica vivida na Europa nos séculos XV e XVI? 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 

Quais eram os produtos que os europeus compravam no oriente? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 

br.freepik.com
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 GABARITO: Língua Portuguesa: Material de Complementação 1.1 – páginas: 4,5,6,e,7. 
 
Página 4 
 
Notícia –  Ação  salva jabutis-tinga do risco de extinção no Parque Nacional da Tijuca 
 
 
a) extinção - desaparecimento completo de uma espécie animal ou vegetal. 
b) aclimatação  - adaptação 
c) reintroduz  -   tornar a introduzir 
d) regenerar  - recuperar 

 
Foram soltos 28 jabutis na floresta. 
 
Página 5 
 
1- Ação  salva jabutis-tinga do risco de extinção no Parque Nacional da Tijuca 
2- O objetivo principal da notícia é informar o leitor sobre um fato. 
3- A reintrodução de 28 .jabutis-tinga na floresta. Refauna, uma iniciativa da UFRJ, UFRRJ e 
IFRJ, em conjunto com outras instituições. No Parque Nacional da Tijuca. Em janeiro de 
2020. 
4-Fato. 
5- Aclimatação. 
6- Adição de ideias. 
 
 
Página 6 
 
Senhor(a) responsável, sugerimos refletir com os(as) alunos(as) sobre o quê,  num texto, 
expressa uma opinião sobre um fato. Sugerimos, ainda,  que oriente o(a) aluno(a) quanto à 
paragrafação e à realização dos processos de revisão, na produção de texto. 
 
Página 7 
 
1- “Isso bem entendido, hoje em dia,  porque quando ainda não existia o metro (nem metrô, 
diga-se de passagem).”. 
2- Os Arcos da Lapa 
Carta enigmática – “Nosso passado é nossa história”  
 
 

  
 
 
 

MDC 7.º ano 1.º bimestre  
Página 37 

MDC 7.º ano 1.º bimestre  
Páginas 23, 24, 25. 
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1) 

2. a) -34 +12 = - 22 

b) -84 +84 = 0 

c) +48 - 66 = - 18 

d) -91 + 0 = -91 

e) 0 +77 = 77 

f) - 3 +11 - 8 = 0 

g) -12 -3 + 9 = -6 

h) -5 -1 - 26 = -32 

1.a) +8 

   b) +5 

  c) -6 

  d) -4 

  e) +15 

  f) + 17 

  g) -20 

  h) -19 

3) a) 40 mil 

    b) – 55 

    c) – 28 

    d) 0 

4) 

5)  a) -150 
     b) - 650 
6) a) 1.º, 2.º, 4.º e 6.º 
     b) Resposta pessoal  
     c) Lucro de 60 000.   

7)   3 1 

GABARITO: Matemática: Material de Complementação 1.1 – páginas: 8, 9 e 10. 
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AGORA,
É COM VOCÊ!!!

É importante a consulta das páginas indicadas no Material Didático Carioca e nos sites 
indicados.  O estudo das células leva você ao entendimento dessa estrutura maravilhosa que 
é o corpo humano.  
 
Conhecer um pouco mais sobre as bactérias e as doenças causadas por elas também é o 
objetivo das atividades propostas. 
O site da FIOCRUZ traz informações importantes sobre as bactérias e o uso de antibióticos. 

As bactérias apresentam seu DNA está espalhado por todo o 
citoplasma. O que a caracteriza como procarionte. 
  

Vamos construir um modelo de célula? 
A construção da célula é uma maneira de fixar o conteúdo apresentado. Pode ser 
consultado o livro didático para complementação das estruturas da célula. 
Pode ser usado diversos tipos de material, com a supervisão do responsável. 
Cola, barbante, linha, botões e outros. 
Também pode ser confeccionada com gelatina e confeitos. 
Se quiser pode fotografar sua obra de arte. 
Não se esqueça de indicar o nome dos componentes da célula. 
 

Responda em seu caderno: 
1- Qual a diferença entre um ser unicelular e um ser pluricelular? 
______________________________________________________________________ 
 
2- Que níveis de organização encontramos em seres pluricelulares? 
 _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3- Dê exemplo de diferentes células do organismo humano. 
______________________________________________________________________ 
 
4- O que são tecidos? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Seres unicelulares apresentam uma única célula como as bactérias. 

O primeiro nível de organização dos seres vivos pluricelulares é a formação de tecidos. 

Células ósseas, os neurônios e as células musculares. 

 Células semelhantes quando se  agrupam formam os tecidos, como, por exemplo, 
o tecido nervoso presente no cérebro. 

GABARITO: Ciências : Material de Complementação 1.1 – páginas: 12 e 13. 
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Atividades de Revisão 
 
1) Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. 
2) Está inserido na Região Sudeste. 
3) São os estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. 

 
Conversando sobre o texto... 
 
1) Não. Segundo o autor do texto, nas décadas de 1950 e 1960 fazia parte da Região Sul. 
2) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
3) Os estados não mudaram de posição no mapa, mas foram classificados em outras 

regiões. 
4) A partir da Constituição de 1988, quando o estado do Tocantins foi criado e os demais 

estados foram classificados nas regiões como as conhecemos atualmente. 
 
Atividades de Revisão 
 
1) Resposta pessoal. Acredita-se que o estudante irá ressaltar as diferenças econômicas e 

sociais existentes na cidade do Rio de Janeiro, mostrando que apesar de morarmos na 
mesma cidade, temos experiências de vida diferentes nela. 

2) Resposta pessoal. É necessário que o estudante expresse exatamente aquilo que 
pensa e o que já sabe sobre o assunto. 
 

Conversando sobre o texto... 
 
1) Não. Segundo o texto a região teve a presença de portugueses (açorianos), italianos, 

alemães, poloneses, ucranianos e espanhóis, vindos da Europa, dos povos africanos, 
trazidos para o Brasil na condição de escravos e etnias indígenas, que já habitavam as 
terras brasileiras antes da colonização portuguesa. 

2) O estudante poderá citar o samba, o funk ou o jongo. Todas são expressões culturais e 
musicais que possuem fortes raízes ou originaram-se na cidade do Rio de Janeiro.   
 

 

GABARITO: Geografia: Material de Complementação 1.1 – páginas: 14,15 e 17. 
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TEXTOS 01 e 02 
a) Porque existia escassez de produtos agrícolas e, por isso, os comerciantes 

cobravam mais caro pelos produtos.  
b) Situação de pobreza, miséria e fome, atingindo adultos e crianças. 
c) A situação era de extrema pobreza, por conta das fomes, doenças e guerras. 

 
TEXTO 03 
a) Lavrador (ou camponês). 
b) Como vendedor ambulante, vendendo mercadorias baratas. 
c) Comerciante e Marinheiro. 
d) Comprando mercadorias raras e vendendo-as onde eram mais procuradas, 

obtendo assim grandes lucros. 
e) Sim, os comerciantes buscam os produtos mais cobiçados para vendê-los onde a 

procura é grande (evidenciar a semelhança de estratégia entre os mercadores do 
passado e os da atualidade). 

 
TEXTO 04 
a) Com a família. 
b) A família é a linhagem, composta por marido e mulher, seus pais, filhos, netos, 

irmãos e sobrinhos. 
c) Resposta pessoal. Deseja-se que o aluno perceba a importância do grupo para a 

pessoa e sua existência. 
 

TEXTO 05 
a) Os filhos das classes altas. Nessas escolas as crianças aprendiam a ler, 

trabalhavam pesado e praticavam jejuns. A disciplina era rigorosa. 
b) Eram as escolas destinadas para as crianças oriundas das classes mais baixas. 
 

GABARITO: História: Material de Complementação 1.1 – páginas: 18, 19, 20 e 21. 
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Página 25 

Resposta pessoal. O(A) estudante deve indicar que Descartes 

propõe novos princípios filosóficos centrados no naquilo que ele 

denomina método e que o desenho de Da Vinci e a pintura de 

Michelangelo valorizam as proporções e o humanismo.  

 

 

Página 28 

a) Porque representou a busca por novos mercados fornecedores e 

consumidores.  

b) Principalmente especiarias como açafrão, cardamomo, noz 

moscada, cravo, canela, gengibre e ervas aromáticas.  

 

 
Página 26 
 
De acordo com a reportagem, quais foram as consequências da invenção do método de 
impressão de Gutemberg? 
 
A invenção de Gutemberg permitiu a reprodução de livros em grandes escala , estimulando a 

leitura e a transmissão de conhecimentos. 
 
 
 
 
Página 27 

 
Leia seu Material Didático Carioca e identifique, nas alternativas abaixo, quais foram os 
grandes reinos africanos. 
(a) Reino do Congo e Império Egípcio. 
(b) Império de Mali e Reino do Congo. 
(c) Estado Zulu e Reino de Mandinga. 
(d) Império Zulu e Reino de Luanda. 
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