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• Ciências Humanas 

• Língua Portuguesa 

• Matemática 

• Inglês 

• Ciências da Natureza 

• Participação Cidadã 

• Informática

O Guia de Estudo orienta você para a realização 
das atividades e dos exercícios de cada compo-
nente curricular listado abaixo. Sob a orientação 
dos educadores, você conhecerá o conteúdo deste 
material e deverá tirar suas dúvidas SEMPRE 
que elas surgirem para não acumular questões 
a serem esclarecidas. Portanto, comece a conversar, 
refletir e discutir com seus educadores e colegas 
o tema desta Unidade Formativa.
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O PROJOvEM URBANO
Vamos aprender juntos. Vamos trabalhar para crescer juntos.

Organizamos o Projovem Urbano pensando nas suas necessidades e no seu futuro. 
Mas é principalmente você quem vai fazer do curso uma experiência boa. Vai estudar 
junto com seus colegas e também com a ajuda dos professores e professoras. Nós de-
mos apenas o chute inicial: quem vai fazer o gol é você!

Você é um jovem ou uma jovem que, certamente, já passou por muitas experiências. 
Temos certeza de que já aprendeu coisas importantes em sua casa, na escola, na rua, 
em todos os lugares por onde passou. Apostamos que tem muito a nos ensinar e a tro-
car com seus colegas.

A sua experiência de vida
Nosso ponto de partida são suas experiências, seus sonhos e os conhecimentos que 

possui. Vamos somar tudo isso com o que vai aprender e construir aqui.
O que você já sabe e já viveu vai dar-lhe a base para construir novos conhecimentos, 

novas habilidades e novos modos de encarar a vida. 
Você vai obter muitas informações novas e importantes, mas elas vão ter tudo a ver 

com o que já sabe e com o que quer para sua vida. Por isso, o Projovem Urbano trata de 
forma integrada a Formação Básica, a Qualificação Profissional e a Participação Cidadã. 
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No Sumário você 
encontra indicações dos 
tópicos abordados nos 
componentes curriculares 
e o número das páginas 
que iniciam cada um deles.

Aqui você encontra 
informações sobre o tema 
principal do Guia e de 
como ele será trabalhado 
em cada um dos seus 
componentes.

Esta é a página de 
abertura de cada 
componente diferenciado 
por cor.

O SEU GUiA DE ESTUDO
Este Guia de Estudo foi escrito para auxiliar você em seu curso. Além de colocar 

desafios, ele vai ajudar você a localizar informações importantes para o estudo de cada 
Unidade Formativa.

Ele está organizado em seis volumes, um para cada unidade. Os volumes estão 
divididos em componentes curriculares caracterizados pelas seguintes cores:  

As imagens a seguir ilustram a estrutura deste Guia. Aqui utilizamos o conteúdo de 
Ciências Humanas como exemplo.

Ciências 
Humanas

Língua 
Portuguesa

Matemática

Inglês

Ciências da
Natureza

Participação 
Cidadã

Informática
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Título do 
tópico

Número 
do tópico

Sequência de 
atividades

Objetivo do 
tópico

Texto com  o 
conteúdo de 
cada tópico

Textos de outros 
autores sempre 

em caixas, e com 
suas fontes de 

publicação
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Na parte inicial da sua Agenda descrevemos 
o Projovem Urbano e disponibilizamos fichas 
para você organizar algumas informações 
sobre sua participação no Programa.

Na seção Bate-papo, 
você encontra dicas de 
estudo.

Nas páginas das 
semanas você pode 
anotar suas tarefas e 
as datas  de entrega 
dos trabalhos e as 
etapas de cada 
um deles.

OUTROS MATERiAiS
Além do Guia de Estudo, você poderá utilizar
os seguintes materiais durante o seu curso:

Sua agenda é uma 
ferramenta importante 
para organizar suas 
tarefas e a rotina do
seu curso.

Quadros para você 
anotar os dados 
referentes ao seu 
Núcleo do Projovem 
Urbano: horários de 
aula, atividades etc.

Agenda
do Estudante
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Cadernos de Registro 
de Avaliação

Guia de Estudo
Arco Ocupacional

  Caderno do Plano 
de Ação Comunitária

Guia de Estudo da
Formação Técnica Geral

Nestes cadernos 
você e seu educador 
encontram as fichas 
de acompanhamento 
de seu desempenho 
e de avaliação de sua 
aprendizagem em 
cada ciclo.

Contém os textos e 
atividades que serão 
trabalhados na Formação 
Técnica Geral da 
Qualificação Profissional 
e o roteiro do Projeto de 
Orientação Profissional.

Contém os textos para 
o desenvolvimento 
da Formação Técnica 
Específica de quatro 
ocupações de mesma
base técnica.

Apresenta o roteiro para o 
desenvolvimento do Plano de 
Ação Comunitária do seu grupo.

GU
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R

M
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A

L  •  PRO
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O

Quali� cação Pro� ssional

A Quali� cação Pro� ssional é uma das dimensões do 
ProJovem Urbano. Está estruturada em três partes 
complementares que con� guram um processo 
de ensino-aprendizagem inovador no cenário de 
políticas públicas de formação para o mundo do 
trabalho: Formação Técnica Geral (FTG), Formação 
Técnica Especí� ca (FTE) e o Projeto de Orientação 
Pro� ssional (POP). Este Guia é composto pelos 
conteúdos da FTG e do POP, um instrumento de 
registros do itinerário do estudante ao longo do 
curso, e de planejamento da continuidade de sua 
formação escolar e pro� ssional.

UNIDADES
FORMATIVAS

Ie IIUF 
I e II

Guia de 
Estudo
Formação Técnica Geral
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Juventude e
Cultura

Nesta primeira Unidade Formativa, que estamos chamando de Juventude e  
Cultura, seus estudos vão ter como assunto central as atividades, os conhecimentos, 
as ações, os sentimentos e as crenças do ser humano. Isso tudo quer dizer Cultura! 
Cultura não significa apenas teatro, cinema, literatura, música erudita (muitos dizem 
música clássica), espetáculos de balé etc. Significa muito mais. Tudo que os seres hu-
manos fazem em seu dia a dia, seu modo de viver, de trabalhar, de alimentar-se etc. é 
cultura. Todos os grupos humanos fazem cultura e todas as culturas são importantes. A 
cultura de sua comunidade é importante e você deve valorizá-la, sem desprezar as cul-
turas de outros grupos. Todos são seres humanos e, portanto, têm cultura! Veja como 
você vai estudar esse tema nos diversos componentes do currículo.

Ciências Humanas
Em Ciências Humanas, você vai pen-

sar sobre a identidade juvenil, começará 
conhecendo a si mesmo e a seus colegas: 
vai contar a história de sua vida, ficará 
sabendo o que é ser sujeito histórico e 
os diferentes significados de juventude. 
Além disso, vai discutir o que são Histó-
ria e tempo histórico, Geografia e espaço 
geográfico. Terá oportunidade de pensar 
sobre a importância das Ciências Hu-
manas para a compreensão do mundo. 
Finalmente poderá discutir muita coisa 
sobre Cultura, culturas juvenis, mani-
festações culturais, diversidade cultural 
e patrimônio cultural.

Língua Portuguesa
O material de Língua Portuguesa 

propõe um trabalho muito interessan-
te. É possível que muitos jovens estejam 
fora da escola há muito tempo e tenham 
perdido o hábito de ler textos de algu-
mas páginas. É esse o seu caso? Mesmo 
que não seja e você esteja em dia com a 
leitura, vale a pena fazer as atividades e 
até ajudar os colegas que tenham mais 
dificuldade. Há muitas atividades que 
ajudam a recordar as habilidades iniciais 
de leitura. Vamos trabalhar com textos 
em verso e em prosa e a principal tarefa 
será identificar informações explícitas 
no texto. E vamos começar as atividades 
de escrita, escrevendo um bilhete, que é 
um tipo de texto bastante simples. Não 
perca, você vai gostar!!
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Inglês
Inglês também começa de leve. Você 

vai aprender a cumprimentar, apresen-
tar-se, despedir-se, agradecer, desculpar-
-se, perguntar as horas, expressar o que 
gosta de fazer. Com alguns dias de aula, 
poderá saber ler, escrever, compreen-
der e falar muita coisa em Inglês. Você 
verá como essas habilidades são úteis na 
vida e no trabalho. Começará a entender 
a letra de canções que curte e poderá 
ler instruções que acompanham alguns 
aparelhos, brinquedos etc. E, ao longo do 
curso, vai aprender muito mais!

Matemática
E na Matemática? Será que vai ser 

aquele “bicho de sete cabeças”? Claro 
que não! Você vai começar vendo como a 
Matemática se relaciona com as culturas. 
A aprendizagem dessa matéria fica mais 
interessante quando levamos em conta 
a diversidade cultural. Verá a curtição 
que é estudar as relações entre Geome-
tria e Arte. Você vai também trabalhar 
com resolução de problemas e sistemas 
de numeração, principalmente o nosso 
sistema de numeração decimal. Vai re-
ver as quatro operações fundamentais, 
fazer cálculos mentais e estimativas. E 
vai aprender a usar a calculadora, além 
de trabalhar com tabelas.

Ciências da Natureza
Nas Ciências da Natureza, os concei-

tos científicos serão muito relacionados 
com sua vida diária. O estudo das trans-
formações químicas, por exemplo, será 
baseado na história do pão. Você estu-
dará os componentes principais dos ali-
mentos: carboidratos, lipídios, proteínas 
e vitaminas. Conhecerá ou relembrará 
técnicas tradicionais e atuais de conser-
vação de alimentos. Verá que saúde é coi-
sa séria e conhecerá melhor seu próprio 
corpo. Estudará a energia, com base nos 
alimentos, verá as transformações da 
energia e sua relação com nossa vida. 
Assim, poderá compreender facilmente 
o ciclo da matéria e o fluxo da energia 
na natureza.

Participação Cidadã
Você vai gostar das atividades de 

Participação Cidadã. Nesta unidade, 
ampliará o trabalho começado em Ciên-
cias Humanas e conhecerá ainda mais 
seus colegas: as primeiras atividades 
destinam-se a caracterizar as potencia-
lidades e interesses do grupo. Dessa for-
ma, você vai criar mais vínculos com sua  
turma, vai sentir-se mais participante. 
Outra coisa é que ficará conhecendo 
as culturas juvenis do município em 
que vive e as oportunidades que os jo-
vens têm no seu meio cultural. E ainda 
começará a pensar no Plano de Ação 
Comunitária como uma oportunidade  
de ação social cidadã.
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Informática
E tem mais! Você vai entrar no mundo 

da Informática. Começará examinando 
as partes do computador que usamos 
para trabalhar nele: monitor, teclado, 
mouse. Vai aprender a digitar e gravar 
textos, a desenhar e a navegar na Inter-
net. Tudo isso de modo bem informal, 
que é só para aquecimento. Nas uni-
dades seguintes, você aprenderá siste-
maticamente a respeito de pesquisa na 
Internet, editores de textos, planilhas e 

apresentações eletrônicas, entre outras 
coisas.

Para começar, é bastante coisa, não? 
Mas você vai vencer os desafios! Procure 
estar presente às aulas e fazer as ativida-
des propostas. Se tiver dificuldades, não 
hesite: peça ajuda aos educadores e ao 
PO ou aos seus colegas. E procure aten-
der, se alguém lhe pedir ajuda.

Desejamos que tenha sucesso em 
seus estudos!
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Caro(a) Estudante,
Você está começando uma nova etapa em sua vida. Vai conhecer outras 

pessoas, lugares, ideias e histórias. Vai aprender muitas coisas importantes. 

Vamos iniciar nossas atividades discutindo a nossa própria história. 
Quem sou eu? Quem são os jovens? Onde você vive? Como é o espaço em 
que vive? Como estamos construindo a nossa cultura e a nossa história? 

Você tem uma história. Cada um de seus colegas tem uma história! 
Jovem produz cultura, história e geografia! 

A História e a Geografia estudam o tempo, o espaço, a sociedade e a 
cultura. Por isso nos ajudam a olhar, sentir, imaginar, pensar o que está pró-
ximo e distante de nós. Elas nos ajudam a compreender o mundo, as ações 
dos homens em diferentes lugares e épocas. 

Neste texto, você vai conhecer melhor sua própria história e a de outros 
jovens e vai refletir a respeito delas. Vai refletir também sobre os significados 
da cultura, da diversidade das práticas e manifestações culturais dos jovens 
em diferentes espaços geográficos.

Então, vamos lá? Esperamos que esse material contribua para ajudá-lo a 
pensar sobre essas e muitas outras questões.

 16  

UNIDADE formAtIvA I



Objetivo

Desejamos 
que você 
consiga contar 
sua história e 
a de seu grupo.1 Quem sou eu? 

Quem somos nós?

   Quem é você? Qual o seu nome? Qual é a sua história? De 
onde você veio? E sua família, de onde veio? Onde você vive? 
Em que lugares você já viveu? Quais as coisas que mais mar-
caram sua vida? O que mudou? O que ficou do mesmo jeito? 

Tantas perguntas! Sabe por quê? Por que você faz a sua 
história!

Tente lembrar-se da sua história. Fale de você para seus 
colegas e ouça as histórias que eles têm para contar. Vocês vão se conhe-
cer melhor.

Vamos pesquisar? 

Atividade 1

A. Quais documentos você possui?

B. Consulte-os e preencha esta ficha.

Nome completo:

Data de nasc. (dia/mês/ano): Local de nasc. (cidade):

Local de nasc. (estado): Local de nasc. (país):

Nome dos pais:

Local de nascimento dos pais:

 Quem sou eu? Quem somos nós? 17



Talvez você não saiba muita coisa de seu passado. Nem sempre nos lem-
bramos de coisas que aconteceram há muito tempo. 

Por isso, quando escrevemos história, utilizamos as fontes, ou seja, os re-
gistros das nossas ações. Todos os registros das ações humanas têm valor 
para a História. Não apenas os documentos oficiais como a certidão de nas-
cimento e a carteira de identidade, o RG. Todos os documentos, os registros 
ou as evidências das experiências humanas como as fotografias, objetos, 
roupas, obras de arte, escritos, imagens, depoimentos de pessoas e muitos 
outros são registros históricos. 

Atividade 2

Faça uma lista de fontes, de registros que podem nos ajudar a escrever 
a História. 

•  •  

•  •  

•  •  

Para nós, cidadãos, o “registro civil” realizado nos cartórios é fundamen-
tal para o reconhecimento da existência do indivíduo, de sua identificação 
perante o Estado. Sem o registro civil, as pessoas são impedidas de usufruir 
os direitos básicos de cidadania como educação, saúde e outros serviços. 
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), órgão do governo 
que faz pesquisas e estudos sobre a população, estima que cerca de 410 mil 
crianças nascidas em 2006 não foram registradas. Você conhece alguma 
pessoa que não possui certidão de nascimento? pessoa que não possui certidão de nascimento? 

que faz pesquisas e estudos sobre a população, estima que cerca de 410 mil 
crianças nascidas em 2006 não foram registradas. Você conhece alguma 
pessoa que não possui certidão de nascimento? 

FO
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S:
 B

A
N

CO
 D

E 
IM

A
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N
S
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Atividade 3

A. Conheça esta história registrada em um jornal. Leia junto com seu grupo.

O drama de uma “sem-registro”

Marcelo Auler

Adriana Mendes de Almeida chega a 2008 sem realizar seu principal sonho. 
Apesar de todo o seu empenho ao lado do marido, Alex Fernandes da Silva, 
ela não conseguiu em 2007 ser reconhecida oficialmente como cidadã. Aos 32 
anos, permanece sem registro, logo não existe para o Estado. 

Como Adriana, um grande número de brasileiros não tem registro de nas-
cimento... Só na família de Adriana há pelo menos mais cinco casos de pessoas 
não reconhecidas pelo Estado... Recentemente, Adriana descobriu que tem 
problemas na tireoide e não pode se tratar. Um dos exames, ela fez com o 
dinheiro do marido. Mas não tem como bancar o tratamento particular.

 Com Alex, foi tentar se tratar, onde uma amiga prometeu atendimento gratuito. 
Ao chegarem ao hospital, exigiram um documento. Perdeu o dia e o dinheiro 
da passagem.

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 06 jan. 2008, p. A20.

B. Os jornais são importantes fontes da História. Responda:

a) Qual jornal publicou a reportagem?

b) Quando?

c) Onde?

d) Qual o objetivo da notícia?

C. Discuta:

a) A opinião do grupo sobre as causas da falta do registro.

b) A importância do registro civil para a nossa vida e a nossa história.

c) O que é possível fazer para solucionar casos como esse. Os programas, 
as campanhas que visam resolver o problema. 
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D. Se for possível, para saber mais sobre o assunto, consulte os sites do 
IBGE http:// www.ibge.org.br e da Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos Humanos http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presiden-
cia/sedh/. Você saberá como obter o documento e conhecerá outros pro-
jetos desenvolvidos em sua localidade. 

A História nos ajuda a compreender quem somos nós, de onde viemos, 
o que fazemos, sentimos, pensamos. Vamos registrar a sua história? Pes-
quise. Reúna diferentes registros de sua vida, suas lembranças, fotos, ima-
gens, documentos. Tente lembrar-se dos acontecimentos. Converse com 
seus amigos, com sua família. Discuta com seus companheiros!

Atividade 4

Registre a sua história em forma de texto. A história de vida narrada pela 
própria pessoa é uma autobiografia.

Se quiser, utilize também fotos e ilustrações.

Minha história

Nome 

(Registre em uma folha separada.)

Você é único, especial, mas não vive sozinho. Vivemos em grupos. Com a 
passagem do tempo, muitas coisas mudaram em sua vida. Outras perma-
neceram do mesmo jeito. Não só a sua vida mudou, mas a de sua família, de 
sua cidade, os lugares, as pessoas, o modo de viver. Não é mesmo? 

Atividade 5

Quais as histórias de seus colegas de grupo? São diferentes da sua ou pa-
recidas com ela? Troque seu texto com os vizinhos, conheça as histórias dos 
outros. Aqueles que desejarem podem ler para o grupo.

Tente perceber as diferenças das histórias e também aquilo que é comum. 
Vivemos em grupos e os grupos não são iguais, mas todos fazem histórias!
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Objetivo

Esperamos que 
você possa 
identificar o que 
pensam os jovens 
do seu grupo e 
discutir essas 
ideias com eles. 

2
O que é ser jovem 
para você? E para 
seu grupo?

Agora que você já conhece melhor a sua própria história e a de seus com-
panheiros, vamos pensar em algo que é comum entre vocês: a juventude.

O que significa ser jovem hoje? No seu bairro, na sua cidade, no Brasil e 
no mundo! Somos iguais? Diferentes? Como somos? Como pensamos? 

Atividade 6

A. Veja as fotos. São jovens de diferentes lugares. 

B. Observe as diferenças e semelhanças.

C. Discuta com seus colegas. 

FO
TO

S:
 B

A
N

CO
 D

E 
IM

A
GE

N
S/

DI
VU

LG
A

ÇÃ
O

Como você percebeu, os jovens são diferentes. Não apenas na aparência, 
no tipo físico, na cor da pele, mas também nas variadas maneiras de ser e 
estar no mundo. Possuem histórias de vida, condições sociais e econômicas 
desiguais, religiões, culturas, experiências diversas. Reflita sobre isto: o que 
pensam os jovens do Brasil e do mundo?

Vários pesquisadores têm buscado respostas para essas perguntas. No Bra-
sil, no ano 2003, o Instituto Cidadania organizou o Projeto Juventude e realizou 
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uma pesquisa – Perfil da juventude brasileira – em 24 estados do país, com 
jovens de idade entre 15 e 24 anos, homens e mulheres, de diferentes luga-
res do Brasil. A finalidade da pesquisa foi retratar: quem são, como vivem, 
o que fazem e o que pensam os jovens brasileiros. Você foi entrevistado? 

Os resultados apresentados contêm dados importantes, reveladores de 
situações e de histórias dos jovens em nosso país. Uma das partes da pes-
quisa procurou registrar o que é ser jovem, na visão dos próprios jovens. 

Para aprofundarmos nossas reflexões, adaptamos algumas questões 
dessa pesquisa para o trabalho no Projovem. Vamos ver o que pensam os 
jovens de sua turma? As respostas de vocês ajudarão a traçar um retrato, 
um perfil do grupo. 

Isso será importante para que vocês possam se conhecer melhor. Vocês 
vão conhecer as ideias, os problemas do presente, do passado e também os 
modos como os jovens se relacionam com o passado e imaginam o futuro. 

Então, mãos à obra! 

Atividade 7

A. Roteiro do trabalho: 

 ∙ Leia, atentamente, cada uma das questões da pesquisa.

 ∙ Grife as palavras desconhecidas.

 ∙ Procure no dicionário as palavras desconhecidas.

 ∙ Em grupo, releia cada uma das questões e responda, individualmente.

 ∙ Anote as críticas, dúvidas e observações.

 ∙ Em grupo, com a ajuda do professor, integre a atividade à Matemática e 
elabore gráficos com os resultados apurados pela turma em cada uma 
das questões. Esses gráficos ajudarão a perceber o retrato ou o perfil 
da turma.

 ∙ Construa cartazes representando os resultados por meio de números, 
desenhos e imagens.

 ∙ Discuta os resultados com seus colegas. Exponha suas opiniões, ouça as 
deles. Defenda seus pontos de vista.

 ∙ Em grupo, com a ajuda do professor, elabore um texto ou um desenho 
sobre os resultados da pesquisa. Ajude a escolher um título interessante.
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B. Responda às questões: 

a) Há mais coisas boas ou ruins em ser jovem?
 □ Tem mais coisas boas 

 □ Tem menos coisas boas

 □ Ambas

b) Quais são as melhores coisas de ser jovem?
 □ Não ter preocupações/responsabilidades

 □ Aproveitar a vida/viver com alegria

 □ Poder fazer atividades de lazer/entretenimento

 □ Estudar/adquirir conhecimentos

 □ Ter liberdade

 □ Poder trabalhar

 □ Ter amizades

 □ Ter saúde/disposição física/vigor

 □ Ter apoio da família

 □ Lutar pelos objetivos que deseja

 □ Ter independência financeira

 □ Ter religião

 □ Não tem nada de bom

 □ Outros:          

c) E quais são as piores coisas de ser jovem?
 □ Conviver com riscos: 

  □ Drogas □ Violência □ Más companhias

 □ Não ter liberdade: 

  □ Controle familiar □ Impedimentos por ser menor de idade

 □ Não ter trabalho/renda

 □ Ser imaturo/irresponsável 

 □ Ser desrespeitado/incompreendido pelos adultos

 □ Outros:         
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d) Quais os problemas que mais preocupam você atualmente? Numere. Co-
loque 1 para o primeiro lugar, 2 para o segundo e 3 para o terceiro lugar.
����  Emprego/profissão 
����  Segurança/violência
����  Educação 
����  Saúde

����  Fome/miséria 
����  Meio ambiente
����  Outros:     

e) Destes assuntos, quais são os três que mais lhe interessam atualmen-
te? Coloque 1 para o primeiro lugar, 2 para o segundo e 3 para o ter-
ceiro lugar.
����  Educação
����  Esportes
����  Futuro profissional
����  Violência
����  Drogas
����  Sexualidade
����  Desigualdade e pobreza
����  Artes (música, teatro, 

dança....)
����  Ética e moral
����  Racismo
����  Ecologia e meio ambiente

����  Política
����  Corpo  e saúde
����  Religião
����  Relacionamentos amorosos 
����  Cidadania e direitos hu-

manos
����  Moda
����  Globalização
����  Reforma agrária
����  Filosofia e questões exis-

tenciais
����  Outros:     

f) Dos seguintes assuntos, quais os três que você mais gostaria de dis-
cutir com seus pais ou responsáveis? Coloque 1 para o primeiro lugar, 
2 para o segundo e 3 para o terceiro lugar. 
����  Educação
����  Esportes
����  Futuro profissional
����  Violência
����  Drogas
����  Sexualidade
����  Desigualdade e pobreza
����  Artes (música, teatro, 

dança....)

����  Ética e moral
����  Racismo
����  Ecologia e meio ambiente
����  Política
����  Corpo e saúde
����  Religião
����  Relacionamentos amorosos 
����  Cidadania e direitos hu-

manos
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����  Moda
����  Globalização
����  Reforma agrária

����  Filosofia e questões  
existenciais

����  Outros:     

g) Dos seguintes assuntos, quais os três que você mais gostaria de dis-
cutir com seus amigos? Coloque 1 para o primeiro lugar, 2 para o se-
gundo e 3 para o terceiro lugar. 
����  Educação
����  Esportes
����  Futuro Profissional
����  Violência
����  Drogas
����  Sexualidade
����  Desigualdade e pobreza
����  Artes (música, teatro, 

dança....)
����  Ética e moral 
����  Racismo
����  Ecologia e meio ambiente

����  Política
����  Corpo e saúde
����  Religião
����  Relacionamentos amorosos 
����  Cidadania e direitos  

humanos
����  Moda
����  Globalização
����  Reforma agrária
����  Filosofia e questões exis-

tenciais
����  Outros:     

h) Na sua opinião, quando uma pessoa deixa de ser jovem? Por quê?

 □ Maturidade/assume responsabilidade

 □ Família/filhos/casamento

 □ Perde a alegria/perde a vontade de viver

 □ Trabalho

 □ Idade

 □ Depende de cada um

 □ Independência financeira

 □ Drogas/criminalidade

 □ Enfrenta problemas

 □ Quando perde a saúde/começa a ficar doente

 □ Outros:         
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i) Quais projetos e atividades culturais mais lhe interessam?

 □ Shows ou atividades culturais nas praças do bairro ou da cidade

 □ Atividades culturais nas escolas nos fins de semana

 □ Projetos culturais realizados por governos e outras organizações

 □ Cinema

 □ Rádio

 □ TV

 □ Livros de literatura

 □ Outros:         

j) Leia as frases e escreva Ct se você concorda totalmente, C se concorda 
e Cp, se concorda parcialmente. Coloque D se você discorda, Dt se dis-
corda totalmente e Dp se discorda parcialmente de cada uma delas:
����  Quando penso no futuro, 

tenho mais dúvidas do 
que certezas.

����  Quando penso no futuro, 
vejo mais riscos do que 
possibilidades.

����   Ter experiências interes-
santes no presente é mais 
importante do que me 
preocupar com o futuro.

����  Para se sair bem, é melhor 
se arriscar do que ser mais 
cuidadoso.

����  Não adianta fazer proje-
tos, porque o que aconte-
ce  depende mais da sorte 
do que do esforço.

����  O passado é cheio de lem-
branças ruins que prefiro 
não lembrar.

ABRAMO, Helena Wendel; BRANCO, Pedro Paulo M. (Orgs.). Retratos da juventude brasileira: 
análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005.

Após a realização da atividade de pesquisa, da exposição, debate e regis-
tro das opiniões, certamente, você está se sentindo como sujeito que não 
apenas vive, mas faz história, é capaz de registrá-la, escrevê-la, contá-la de 
diversas maneiras. 

Podemos afirmar que você e seus colegas são sujeitos da história. Não se 
recusam a pensar e decidir sobre suas próprias vidas. Participam, defendem 
interesses comuns, lutam pelos seus direitos e cumprem deveres. Querem 
ter vez e voz na sociedade. Você concorda?
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Objetivo

Desejamos que 
você reflita sobre 
os diferentes 
significados 
da palavra 
juventude. 3 Juventude ou 

juventudes?

Como você viu na pesquisa, os jovens do seu grupo têm muitas coisas em 
comum, mas também pensam de forma diferente sobre muitas questões. 
Não é mesmo?

No Brasil, alguns estudiosos consideram jovens as pessoas de idade 
entre 15 e 24 anos. Alguns já consideram aqueles que têm entre 15 e 29 
anos. Quando falamos em juventude, estamos falando de um grupo social 
que vivencia a mesma fase da vida, que muitos chamam de “mocidade”. 
O jovem é uma pessoa em mudança: o corpo está se transformando, mu-
dam suas ideias, seus sentimentos, sua maneira de se relacionar com o lu-
gar, com o mundo. 

Ele representa o novo no mundo em que convivem o “velho”, o “antigo” 
e o “novo”. Essa convivência não se dá sem conflitos. Ela é muito dinâmi-
ca. Por isso, muitas vezes o jovem é visto como um “incômodo”, um “pro-
blema” para alguns adultos, para os governantes, para a sociedade. Você já 
se sentiu alvo de algum preconceito contra os jovens ouvindo frases como: 
“ele não sabe o que faz” ou “ele não tem experiência“, por exemplo?

Atividade 8

A. Participe de uma roda de conversa com seus colegas, discuta com eles e 
depois preencha a ficha:

Ser jovem é

 ∙  

 ∙  

Ser jovem não é

 ∙  

 ∙  

B. Leia sua ficha, ouça a de seus colegas, ajude a organizar um mural na sala 
de aula.
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Os jovens vivem experiências diferentes, nos diversos lugares do mundo, 
mas também compartilham formas de perceber, de pensar, de relacionar-se 
com os outros. Por exemplo, a música é uma das formas de manifestação 
comum que une os jovens de diferentes lugares e classes sociais, de diferen-
tes lugares do mundo. Representa, muitas vezes, uma maneira de expressa-
rem aquilo que lhes falta, aquilo com que sonham para viver de forma digna 
e satisfatória a sua juventude. Por meio das canções, os jovens falam das 
diferenças e também das semelhanças entre eles!

Atividade 9

A. Junto com seu grupo, leia a letra da canção.

B. Se for possível, ouça ou cante no grupo.

Tribos

Alex Martinho e Rafael Castro

Carlos é um cara ocupado com a vida
Que rala todo dia pelo pão de cada dia
E não tem tempo pra nada, só estudo e trabalho
Cada hora é apenas mais uma volta do relógio
Que ele olha apressado pra ver se tá na hora da aula do cursinho
Que ele acredita possa trazer uma nova vida

E só deve trazer ainda mais agulhação
Mas quando chega o fim de semana é hora de tudo mudar

Põe a camisa sem manga, expõe a tattoo e sai pra provocar
Ele vai arrepiar
Se der mole quebra tudo, quer extravasar
Ela chega e vem pra provocar
Sai de baixo, ele não perdoa, chega junto

Oh, oh, oh, uh, oh, chega junto, fica junto, quebra tudo 
Carolina só estuda o dia todo trancada no seu quarto
O dia passa e nada faz ela olhar o sol

→
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“Eu preciso passar”, pensa ela o tempo todo
O stress e o sono não importam
A hora corre mas ela nem olha pro relógio
Quando nota o dia já se foi
E amanhã vai ser tudo outra vez

Mas quando chega o fim de semana é hora de tudo mudar
Põe a maquiagem, o vestido colado, e parte pra night pra provocar

As máscaras caem no fim de semana
É hora do show particular

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/rhuna/513896/>. Acesso em: 12 jan. 2012. 

→

C. Você viu como é a rotina de Carlos e Carolina. Narre para o grupo como é 
o seu dia a dia. 

D. Discuta com seus colegas e compare as duas histórias: o que há de dife-
rente e de semelhante entre as rotinas, nos dias de trabalho, dos alunos 
da turma e dos jovens Carlos e Carolina?

E. Na opinião do grupo, por que os autores deram o título de “Tribos” à letra 
da canção? O que isso significa para os jovens?

F. “As máscaras caem no fim de semana/ É hora do show particular”. E com 
vocês também acontece isso? O que há de diferente e de semelhante?

G. Em grupo, continue a canção: ajude a escrever uma estrofe a mais, con-
tando a sua rotina ou faça uma dramatização, reproduzindo cenas do seu 
cotidiano, da vida dos jovens do grupo.

Os jovens vivem as diferentes situações de modo marcante, pois buscam 
formas de sobrevivência no presente e, ao mesmo tempo, preparam seu fu-
turo. Como sabemos, estão expostos a vários tipos de violência. Milhares de 
jovens brasileiros não têm acesso à escola, ao trabalho, ao lazer. Isso tem 
exigido da sociedade e dos governantes o desenvolvimento de ações volta-
das para o atendimento dos problemas dos jovens.
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Atividade 10

A. Leia e discuta o texto a seguir. Você concorda? Sim ou não? Por quê?

Hoje, não podemos falar em “juventude” no singular, mas em “juventudes” 
no plural. Há diferenças e desigualdades entre os jovens do Brasil e do mundo!

B. Reescreva o texto acima no seu caderno.

A História e a Geografia vão ajudá-lo a compreender melhor a situação 
da juventude. A condição juvenil é vivida de diferentes maneiras, não é? 
Há desigualdades de renda, endereço, moradia, oportunidades. As dife-
renças culturais e as desigualdades existentes na sociedade marcam a tra-
jetória dos jovens. Então, vamos ver o que elas significam?
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Objetivo

Desejamos 
que você se 
torne capaz de 
reconhecer a 
importância 
de estudar 
e aprender 
História. 

4 Por que estudar e 
aprender História?

Todos nós fazemos história e geografia o tempo todo, em todos os luga-
res! Você já leu e ouviu essa frase? Por isso dizemos que todos nós somos 
sujeitos da História e da Geografia! Você já estudou essas matérias? Quan-
do? Como? Tente lembrar-se. 

Atividade 11

A. Para você, o que é História? 

B. Qual a sua importância?

C. Discuta com seus colegas e registre.

Atividade 12

A. Agora, leia o que diz um historiador:

Onde há seres humanos, tem História. As duas coisas são inseparáveis. Fa-
zem parte do nosso cotidiano e do cotidiano de todos os seres humanos, em 
todas as épocas e lugares (...) A História serve para que o homem conheça a 
si mesmo – assim como suas afinidades e diferenças em relação aos outros. 
Saber quem somos permite definir para onde vamos. Quem sou eu? De onde 
vim? Para onde vou? 

BOSCHI, Caio C. Por que estudar História? São Paulo: Ática, 2007.

B. Como você interpreta esse trecho? Fale para seu grupo ou para a turma.
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C. Segundo o autor, qual a importância da História para as nossas vidas? 
Registre em uma frase. 

D. Leia o outro trecho.

[...] a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, 
escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das esca-
das, nas antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras [...]

CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: Cia das Letras, 1990.

E. Segundo o autor, onde podemos encontrar o passado? E as histórias de 
uma cidade?

F. Você concorda com ele? Por quê?
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Como você vê, a História não é feita apenas pelos heróis de guerras, 
presidentes, reis e rainhas. A História estuda as ações, as experiências 
humanas, tudo aquilo que homens, mulheres, crianças, jovens e idosos 
fazem durante suas vidas, nos diferentes tempos e lugares. 

A História procura compreender o modo de viver e de pensar das 
sociedades em constante processo de transformação, nos diversos tempos e 
espaços. O estudo dessa disciplina nos possibilita perceber o movimento, as 
diferenças, as transformações e as permanências das diversas experiências. 

Atividade 13

A. Agora, responda. De acordo com o texto, o que estuda a História?

B. E por que é importante estudar e aprender História?

Como já vimos, todas as formas de manifestação das atividades humanas 
são fontes para a o estudo da História: os escritos, as imagens, os objetos, 
as vozes, as expressões artísticas como a música, o teatro, a pintura etc.

Portanto, a História nos ensina a compreender quem somos, a ter 
respeito pelas diferenças, pelo outro, pelo grupo. Ajuda-nos a entender o 
mundo em que vivemos para que, juntos, possamos construir o mundo em 
que gostaríamos de viver!
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Objetivo

Desejamos 
que você possa 
identificar os 
significados da 
Geografia para 
a formação do 
cidadão. 

5 A Geografia e o 
seu cotidiano 

Agora vamos pensar um pouco sobre a Geografia. Por que ela é impor-
tante para nós, para a nossa vida cotidiana?

Atividade 14

A. Leia o trecho a seguir:

B. Em sua opinião, por que o autor nos diz que Geografia não é apenas o que 
está no livro ou o que o professor fala? Discuta com seus colegas.

C. Onde mais podemos encontrar a Geografia? Registre.

O que é Geografia para você? O que lhe vem à cabeça quando se lembra dela? 
Ela é útil? Quando? Você gosta de Geografia ou a detesta? Pense com calma. 
Preste atenção às expressões: “O clima estava pesado na sala”; “Te orienta!”; 
“Quem não é da área que não dê palpite”; “Fulano não sabe o seu lugar”; 
“Você precisa criar espaço dentro do grupo”; “Sicrano viajou quando disse...”. 
E quando você se apavora com o que lê ou vê nos noticiários: “Que país é 
esse?”. São expressões muito comuns que usam conceitos normalmente li-
gados à Geografia. Enfim, os conceitos e vivências espaciais (geográficas) são 
importantes, fazem parte de nossa vida a todo instante. Em outras palavras: 
Geografia não é só o que está no livro ou o que o professor fala. Você a faz coti-
dianamente. Ao vir para a escola a pé, de carro ou de ônibus, por exemplo, você 
mapeou, na sua cabeça, o trajeto. O homem faz geografia desde sempre.

Adaptado de KAERCHER, Nestor André. Desafios e utopias no ensino de Geografia.
Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1997.
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Vivemos em um mundo cheio de informações. Todos os dias chegam 
às nossas casas, pelo rádio e televisão, notícias sobre o Iraque, os Estados 
Unidos, a China, a Venezuela e outros cantos do mundo. Sobre o Brasil 
também há notícias em tempo real: enchentes, mortes no trânsito, violência 
nas cidades, acordos e oposições na política, dados sobre a economia, 
manifestações culturais de diferentes lugares... 

Como se orientar nesse mundo cheio de informações? Como entender 
o que essas informações realmente significam? Os conhecimentos 
geográficos são fundamentais para os cidadãos. Esses conhecimentos não 
só nos permitem compreender as informações que circulam na sociedade 
sobre o Brasil e o mundo, mas também são importantes para que possamos 
formular opiniões, pensar coisas novas. Hoje é fundamental ser crítico, 
compreender e não apenas repetir e aceitar todas as ideias e informações 
que chegam até nós.

É para conhecer melhor o mundo em que vivemos que estudamos Geo-
grafia. Nesse estudo, a observação, a descrição, a análise são importantes. 
Sabe por quê? A Geografia estuda os modos como os homens constroem e 
produzem os diferentes lugares, aqueles que estão bem perto de nós e tam-
bém aqueles que estão distantes. 

Atividade 15

A. De acordo com o texto, o que estuda a Geografia?

B. E por que é importante estudar e aprender Geografia?
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Atividade 16

A. Leia o trecho a seguir:

Nos anos 70, criou-se nos Estados Unidos a expressão “analfabetismo 
geográfico” (Geographic illiteracy), diante da constatação da enorme carência 
de conhecimentos geográficos que existia entre a população em geral e entre 
os estudantes em particular. 

Os educadores daquele país e a mídia, ou meios de comunicação (jornais, revis-
tas, televisão e rádio), logo fizeram uma campanha para denunciar esse problema. 

VESENTINI, William. Sociedade e espaço. São Paulo: Ática, 2005.

B. Discuta com seu grupo: Será que em nosso país também existe o chamado 
“analfabetismo geográfico”? 

C. Vamos elaborar um teste para saber? Observe com atenção o mapa do 
Brasil.
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D. Elabore, junto com seu grupo, 3 questões sobre esse mapa. Depois faça 
essas perguntas para diferentes pessoas. Elas souberam a resposta? 
Como foi o resultado da sua pesquisa? O que os seus colegas tive-
ram como resultado? O que foi possível constatar? Discuta com eles 
e registre os dados.

É bem provável que muitas pessoas não souberam responder às 
questões formuladas pela turma sobre o mapa do Brasil. Infelizmente, 
o espaço brasileiro ainda é desconhecido pelas pessoas. Saber localizar 
lugares no mapa ainda é um desafio para grande parte dos brasileiros. 
Mas, você deve concordar que conhecer bem o mapa do nosso país é 
importante para todos nós que nascemos aqui, não é mesmo? 

Precisamos conhecer não só o mapa do Brasil, mas também do mundo. 
Por quê? Como você sabe, o mundo está presente em nossas vidas, nos 
produtos que consumimos, nas músicas que ouvimos, nos filmes aos quais 
assistimos, nas marcas de roupas e tênis que desejamos comprar, nas 
propagandas, no futebol etc. 

Na realidade, esse mundo que está tão próximo de nós, que vemos 
diariamente na TV, no supermercado, nas bancas dos camelôs, nos 
outdoors das ruas ainda é difícil de ser compreendido pelo cidadão 
comum. É aí que reside a importância de estudar Geografia. Através 
desse estudo, os jovens podem questionar, refletir e compreender melhor 
o mundo em que vivemos. 

A Geografia estuda o espaço geo-
gráfico, o espaço que os seres humanos 
ocupam e transformam constantemen-
te. Para que esse estudo se torne inte-
ressante, é preciso envolvimento, obser-
vação é reflexão. Como brinca o autor do 
pequeno poema a seguir, é preciso ter 
um olho vivo para olhar para o mundo.

Se o mundo não vai bem
a seus olhos, use lentes
... ou transforme o mundo.
Ótica olho vivo
Agradece a preferência. 

CHACAL. Drops de abril. 
São Paulo: Brasiliense, 1983.
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Você sabia?
•  A população brasileira somou 187 

milhões de pessoas em 2006, 91 
milhões de homens e 96 milhões 
de mulheres. Desse total, 44,3% 
são jovens de até 25 anos.

PNAD, 2006 (IBGE)

Objetivo

Esperamos 
que você possa 
refletir sobre 
o que significa 
cultura e o papel 
dos jovens como 
produtores de 
cultura.

6 Os jovens como 
produtores de cultura

Você já parou para pensar que você faz parte de um país com uma 
população tão grande? Você é um cidadão jovem que tem muitas coisas em 
comum com os outros jovens desse 
país e também muitas diferenças 
em relação a eles. Os jovens cons-
troem o espaço e a história. São 
construtores de cultura. Mas, afi-
nal, o que é cultura?

Atividade 17

A. Registre o que significa cultura para você.

B. Leia as respostas para o grupo.

C. Discuta com seus colegas os significados que cada um atribuiu à palavra 
cultura.

D. Registre no caderno
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Atividade 18

A. Leia o texto a seguir:

Cultura

Darcy Ribeiro e Ziraldo

Além dos seres vivos e da matéria 
cósmica, existem, também, coisas cul-
turais, muitíssimo mais complicadas. 
Chama-se cultura tudo o que é feito pe-
los homens, ou resulta do trabalho deles 
e de seus pensamentos. Por exemplo, 
uma cadeira está na cara que é cultural 
porque foi feita por alguém. Mesmo o 
banquinho mais vagabundo, que mal se 
põe em pé, é uma coisa cultural. É cul-
tura, também, porque foi feita pelos ho-
mens, uma galinha. Sem a intervenção 
humana, que criou os bichos domésti-
cos, as galinhas, as vacas, os porcos, os 
cabritos, as cabras, não existiriam. Só 
haveria animais selvagens.

A minhoca criada para produzir humo 
é cultural, eu compreendo. Mas a lombri-
ga que você tem na barriga é apenas um 
ser biológico. Ou será ela, também, um 
ser cultural? Cultural não é, por que nin-
guém cria lombrigas. Elas é que se criam 
e se reproduzem nas suas tripas.

Uma casa qualquer, ainda que mate-
rial, é claramente um produto cultural, 
porque é feita pelos homens. A mesma 
coisa se pode dizer de um prato de sopa, 
de um picolé ou de um diário. Mas estas 
são coisas de cultura material, que se 
pode ver, medir, pesar.

Há, também, para complicar, as coi-
sas da cultura imaterial, impropriamen-

te chamadas de espirituais – muitíssimo 
mais complicadas. A fala, por exemplo, 
que se revela quando a gente conver-
sa, e que existe independentemente de 
qualquer boca falante, é criação cultu-
ral. Aliás, a mais importante. Sem a fala, 
os homens seriam uns macacos, porque 
não poderiam se entender uns com os 
outros, para acumular conhecimento e 
mudar o mundo como temos mudado.

A fala está aí, onde existe gente, para 
qualquer um aprender. Aprende-se, ge-
ralmente, a da mãe. Se ela é uma índia, 
aprende-se a falar a fala dos índios, dos 
Xavante, por exemplo. Se ela é uma ca-
rioca, professora, moradora da Tijuca, a 
gente aprende aquele português lá dos 
tijucanos. Mas, se você trocar a filhinha 
da índia pela filhinha da professora, e 
criar, bem aí, na praça Saens Peña, ela 
vai crescer como uma menina qualquer, 
tijucana, dali mesmo. E vice-versa, o 
mesmo ocorre se a filha da professora 
for levada para a aldeia Xavante: ela vai 
crescer lá como uma xavantinha perfei-
ta – falando a língua dos Xavante e xa-
vanteando muito bem, sem nem saber 
que há tijucanos.

Além da fala, temos as crenças, as 
artes, que são criações culturais, por-
que inventadas pelos homens e trans-
mitidas uns aos outros através das 

→
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gerações. Elas se tornam visíveis, se 
manifestam, através de criações artísti-
cas, ou de ritos e práticas – o batizado, 
o casamento, a missa – em que a gente 
vê os conceitos e as ideias religiosas ou 
artísticas se realizarem. Essa separação 

de coisas cósmicas, coisas vivas, coisas 
culturais, ajuda a gente de alguma 
forma? Sei não. Se não ajuda, diverte. 
É melhor que decorar um dicionário, 
ou aprender datas. Você não acha? 

RIBEIRO, Darcy; ZIRALDO. Cultura. In -. Noções de coisas. São Paulo: FTD, 1999.

→

B. Procure o significado das palavras desconhecidas.

C. Destaque no texto:

a) O conceito de cultura.

b) Exemplos de coisas que fazem parte da cultura material.

c) Exemplos de coisas culturais consideradas imateriais.

d) Segundo o texto, a fala é uma criação cultural muito importante para 
o homem mudar o mundo. Por quê?

40  

UNIDADE formAtIvA I



Os jovens fazem parte de uma cultura e produzem culturas. Nossos ri-
tos, símbolos, valores, hábitos e tradições, ao mesmo tempo em que servem 
para nos identificar como pessoas e com um determinado grupo, nos dife-
renciam dos outros que possuem valores e hábitos diversos. Os jovens uti-
lizam muitas formas para mostrar que se identificam com um determinado 
grupo e que possuem atitudes que os diferenciam dos demais. 

Atividade 19

A. Veja as imagens a seguir:

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

B. Podemos identificar nas imagens três diferentes grupos de jovens. O que 
há de diferente nas imagens?

Todos nós aderimos a determinados costumes, modos de vestir e de fa-
lar porque queremos ser parecidos com determinados grupos de pessoas 
e, ao mesmo tempo, ser diferentes de outras. Mas isso não significa que a 
produção cultural seja fechada e imóvel. Pelo contrário, ela é muito dinâ-
mica e se transforma de forma contínua.

As diferentes culturas vão se mesclando e se influenciando, formando 
uma verdadeira mistura. É por isso que dizemos que os jovens são produto-
res de cultura. A cultura vai sendo constantemente produzida, transforma-
da e a juventude tem um papel dos mais importantes nessa transformação. 
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Objetivo

Refletir sobre 
o que cada 
cultura tem de 
particular e as 
relações entre 
as diferentes 
culturas na 
atualidade.

7 Cultura, culturas

É muito frequente ouvirmos a frase “aquela pessoa é muito culta”, não 
é mesmo? Nesse sentido, cultura é entendida como conhecimento vasto, 
atribuída as pessoas que frequentam a universidade, que leem e escrevem 
livros, que gostam de museus, bibliotecas, ópera, balé. Essa é a chamada 
cultura erudita. Geralmente está restrita à chamada elite e está associada, 
em nossa sociedade, à sofisticação, privilégio e status.

Porém, quando falamos em cultura não estamos restringindo o termo 
apenas àquela cultura aprendida nos livros, escolas e universidades. Além 
da chamada cultura erudita, existem outras culturas produzidas em nosso 
contexto social. O Brasil tem culturas ricas e variadas que interagem de 
modo constante. Vamos pensar um pouco sobre isso?

Em todos os cantos do nosso país, é possível identificar manifestações 
culturais interessantes. O carnaval, as festas juninas, os jogos de futebol, 
comidas típicas, artesanato, crenças, brincadeiras, canções, histórias... A essas 
manifestações do povo, transmitidas de geração para geração, chamamos de 
cultura popular. Ela é dinâmica e se transforma no decorrer do tempo, é cria-
da por homens e mulheres comuns e é importante para toda a sociedade.

Quando pensamos em cultura popular e cultura erudita, devemos ter em 
mente que não devemos classificá-las como sendo uma pior, inferior, ou 
melhor e superior do que a outra. Ambas são importantes e merecem ser 
valorizas por nossa sociedade. As duas culturas apresentam contribuições à 
formação humana, a nossa formação como cidadãos.

Atividade 20

A. De acordo com o texto o que é cultura erudita?
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B. E cultura popular, o que é?

C. Cite pelo menos três manifestações da cultura popular da sua região.

Além da cultura erudita e da cultura popular, os estudiosos identificam 
outro tipo de cultura que merece a nossa atenção, a cultura de massa. Essa 
cultura é aquela transmitida pelos meios de comunicação de massa, como 
jornais, revistas, televisão, cinema, Internet. Como a comunicação através 
desses meios é rápida e atinge um grande número de pessoas, de uma só 
vez, ela se mostra muito poderosa para influenciar a população, criar gos-
tos, ditar normas, mudar os costumes e hábitos culturais.

É justamente essa a maior crítica que se faz à cultura de massa. Ela é 
acusada de manipular os cidadãos e de impor hábitos, costumes e modismos, 
visando apenas ao consumo exagerado de produtos e às vendas. Você já 
deve ter presenciado, por exemplo, o fato de uma personagem de novela vi-
rar destaque a ponto de milhões de pessoas começarem a se vestir e a falar 
como ela, a usar o mesmo corte de cabelo, a querer ter os mesmos objetos etc. 

Leia e discuta o texto abaixo com seus colegas:

Ditadura do horror

Ruy Castro     

Há alguns anos os costureiros decretaram que as mulheres deveriam usar cal-
ças de cintura baixa. Instantaneamente, garotas sem um grama de gordura em 
excesso e nem sombra de uma barriguinha saíram pela rua ostentando os mais 
inesperados pneus, culotes, pelancas e outras adiposidades. Sem falar que a cal-
ça baixa retificou – tornou retos – seus quadris, cintura e demais curvas.

→
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 Essa moda foi substituída há pouco pela batinha de falsa grávida, fazendo 
com que uma nação inteira de meninas de 13 anos parecesse estar às vésperas 
de se internar para uma cesariana. Curiosamente as grávidas de verdade não 
aderiram a essa moda, preferindo desfilar com barriga de fora pelos shoppings, 
cafés e praias em qualquer dia e hora.

E, agora, somos contemporâneos de outra novidade: as mulheres passaram 
a usar um misto de bombacha com baby-doll – uma minicamisola que, ao che-
gar às pernas, é presa por um elástico que a deixa bufante e em forma de chu-
chu. Às vezes me pergunto sobre a origem de tal ou qual criação. Por sorte, nosso 
amor pelas mulheres nos permite fazer vista grossa à submissão delas a essa 
ditadura perversa e nos concentrar em outras qualidades, que tanto admiramos.

Folha de São Paulo, São Paulo, 12 jan. 2008, p. A2.  

→

Atividade 21

A. Procure no dicionário o significado das palavras ditadura e submissão. 
Anote os significados delas.

B. O autor nos diz que as mulheres aderem à moda e passam a usar roupas 
que, ao invés de deixá-las bonitas, as tornam feias. Que tipo de roupas ele 
cita no texto?

a) Você concorda com o autor? 
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b) Por que o texto recebeu o nome de “Ditadura do horror”?

As culturas erudita, popular e de massa possuem características pró-
prias, mas se articulam constantemente em nossa sociedade. Não há fron-
teiras rígidas entre elas. É comum, por exemplo, a TV dar destaque a deter-
minadas festas folclóricas, a produção de artesanato popular ser exposta 
em museus, os grupos de rock receberem influência da música clássica 
e usarem trechos delas etc.

Falar sobre o que é feio e bonito, julgar o que é bom e ruim em relação às 
produções e manifestações culturais é sempre muito subjetivo, ou seja, de-
pende do gosto de cada um. O mais importante é estarmos sempre abertos 
para as diferenças culturais e para as relações entre os diferentes grupos e 
práticas que existem na sociedade.

Cada grupo cultural tem o direito de desenvolver suas produções, de 
ter seu estilo e valores próprios, sem ser vítima da intolerância, do pre-
conceito e da discriminação. É preciso saber conviver com as diferenças 
culturais e respeitá-las.

Atividade 22

Você conhece alguma situação em que ocorreu intolerância e preconceito 
entre pessoas e grupos por causa de diferenças culturais? Registre e depois 
leia para a sua turma.
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Hoje o mundo tem despertado para uma nova necessidade: o reconhecimen-
to da diferença. É preciso buscar um equilíbrio entre igualdade e diferença. 
A busca cega pela igualdade destruiu muitas das diferenças que havia entre as 
pessoas, entre os grupos sociais. Em nome da igualdade, destruíram diferenças 
que hoje parecem ter enorme importância. Atualmente, quando tanto se fala em 
globalização ou cultura global, vemos as pessoas procurarem suas raízes étnicas 
e culturais, como brasileiros ou japoneses, como latinos ou europeus, como baia-
nos ou gaúchos, como habitantes de uma cidade, de uma região, de um bairro, 
como membros de uma torcida de futebol e assim por diante. O homem só 
conseguiu sobreviver em todo o planeta graças a sua capacidade de produzir cul-
turas diferentes e adequadas aos diferentes ambientes. Foi graças ao caldeirão 
cultural que o homem floresceu como espécie.

MALERBA, Jurandir. Nossa gente brasileira. Campinas: Papirus, 2000.

Atividade 23

No lugar em que você vive há casos de tolerância e respeito às diferenças 
culturais? Relate por escrito e depois leia para que toda a sua turma possa 
conhecer.

De maneira geral, os jovens têm o desejo de deixar suas marcas no 
mundo e produzir cultura. Para isso, é importante ter espaço para as suas 
manifestações culturais e, ao mesmo tempo, manter contato com outras 
manifestações, estilos e bens culturais. Não há dúvida de que os espaços de 
convivência e produção cultural são importantes para que os jovens possam 
exercitar sua sensibilidade e crítica cultural. Todos nós devemos lutar para 
que eles tenham acesso a esses espaços e, assim, possam usufruir e recriar os 
padrões, bens e manifestações culturais. Isso significa bem mais que apenas 
consumir bens materiais e simbólicos, significa refletir sobre o consumo.
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Objetivo

Relacionar 
a cultura e 
os modos de 
apropriação e 
transformação 
da natureza.8

A cultura e a relação 
dos seres humanos 
com a natureza

Como você viu, a cultura é uma criação humana transmitida de uma ge-
ração para outra. Somos seres pensantes e produtores de cultura. 

Atividade 24

Analise com atenção a imagem da escultura 
do francês Auguste Rodin (1879) que tem o títu-
lo de O pensador.

A. Para você, a escultura exprime uma capacidade 
humana importante? Que capacidade é essa?

B. Essa capacidade serve para diferenciá-lo dos outros animais. Por quê?

A capacidade de pensar, avaliar o passado, projetar o futuro é, entre 
os seres vivos, própria dos seres humanos. Foi exatamente essa capaci-
dade que permitiu aos homens interferirem profundamente na nature-
za, uma intervenção que não se compara àquela realizada pelos ou-
tros seres vivos do nosso planeta.

Para você, a escultura exprime uma capacidade 
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A história do homem no planeta Terra é marcada pela interferência que 
ele causou nos ambientes naturais. Criou técnicas, objetos, modificou o seu 
entorno para produzir alimentos, para se locomover, para morar, produziu 
crenças, hábitos e culturas. Nesse processo, os seres humanos interferiram 
em todos os cantos do planeta, criando o chamado espaço geográfico, que 
é o espaço fruto das ações humanas.

O modo de se relacionar com a natureza é cultural. Existem diferentes 
formas de os seres humanos se relacionarem com ela. Alguns grupos fizeram 
profundas alterações, mas outros alteraram menos as paisagens naturais e 
ainda hoje vivem de modo integrado com a natureza. Os seres humanos 
podem viver em quase todas as partes do planeta Terra. Existem habitan-
tes nas altas montanhas, nas regiões geladas, nos desertos, nas florestas... 

O espaço geográfico tem dois aspectos intimamente ligados: o social/cultural 
e o natural ou físico. Isso significa que ele é resultado da dinâmica da socie-
dade e da dinâmica da natureza. Entre as duas, a sociedade é a que exerce 
maior influência na determinação das paisagens, ou melhor, no processo de 
construção do espaço geográfico. O ritmo e as necessidades da moderna sociedade 
industrial estão presentes em quase todos os espaços e, direta ou indiretamente, 
marcam praticamente todas as paisagens do planeta. As paisagens urbanas e 
rurais estão repletas de natureza transformada, ou seja, de aspectos da natureza 
reelaborados pelo trabalho humano. O que são viadutos, senão partes da na-
tureza (minério de ferro, calcário, pedra, areia) transformadas pela ação humana? 
Mesmo espaços tidos como naturais, a exemplo da Antártida e da Floresta Ama-
zônica, contêm elementos da sociedade humana. Exames realizados em animais 
da Antártida demonstraram a presença de elementos químicos originados no he-
misfério Norte, a milhares de quilômetros; os rios amazônicos estão carregados 
de dejetos de minérios explorados na região.

KOZEL, Salete; FILIZOLA, Roberto. Didática da geografia: 
memórias da terra - o espaço vivido. São Paulo: FTD, 1996.

Atividade 25

A. De acordo com o texto, o que é espaço geográfico?
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B. O texto cita o exemplo do viaduto e diz que ele é natureza transformada. 
Por quê?

C. Mesmo espaços tidos como naturais, como a Antártida e a Floresta Ama-
zônica, direta ou indiretamente, já sofreram alterações provocadas pela 
interferência humana. Quais são os exemplos citados no texto que 
comprovam essa afirmativa?

Tudo o que consumimos diariamente vem da natureza. Pare e pense um 
pouco nestas perguntas: De onde vêm os alimentos que você consome? 
Os lápis e cadernos que você usa? O livro que você está lendo neste 
momento? Os carros e ônibus que usa para a locomoção são feitos de quê? 
A roupa e o sapato que você usa? A televisão, o rádio, os computadores 
são feitos a partir de quais recursos naturais?

O solo, a água, o algodão, a madeira, os minérios, o petróleo, o ar, a luz 
solar são todos recursos naturais que os seres humanos usam para criar 
produtos. Os seres humanos, principalmente os habitantes das grandes 
cidades, sentem-se tão distanciados da natureza que muitos já nem sequer 
se dão conta de que ela é fonte de tudo o que existe e de como é importante 
para a nossa vida. Somos parte da natureza e não vivemos sem ela. 
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Atividade 26

A. Leia a letra da canção:

Estrela Natureza

Sá e Guarabyra

Estrela Natureza
Precisamos demais
Te ter sempre por perto
Na calma e santa paz.
Nos morros e nos campos,
No sol e no sereno,
Zelando por florestas,
Cuidando dos animais.

Mulher e mãe de todos,
O que será de nós,
Se a força do inimigo
Calar a tua voz
Que sai dos passarinhos
Dos mares e dos rios
Dos vales preguiçosos
Dos velhos pantanais.

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/sa-guarabyra/1046703/>. Acesso em: 12 jan. 2012. 

B. Com relação ao papel da natureza para a vida humana escreva um 
parágrafo argumentando sobre o que nos diz o seguinte trecho da canção:

Mulher e mãe de todos,
O que será de nós,
Se a força do inimigo
Calar a tua voz
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Objetivo

Discutir os 
desafios dos 
jovens em 
relação ao meio 
ambiente no 
presente e no 
futuro.

9
Os jovens e o 
meio ambiente: 
presente e futuro

Você já reparou quantas notícias circulam na sociedade informando a po-
pulação sobre os problemas ambientais do mundo de hoje? Em sua opinião, 
os jovens podem fazer alguma coisa?

Para responder a essa questão, pense no fato de que fazemos parte da 
sociedade e o destino do nosso planeta depende de todos nós. 

Mas para fazer algo precisamos saber por que acontecem tantos proble-
mas ambientais nos dias de hoje. Quando adquirimos conhecimento so-
bre determinado assunto, temos mais chance de participar e contribuir 
no debate das questões, assim como de agir mais apropriadamente. 

Atividade 27

Você sabe o que é meio ambiente? Registre o que você conhece sobre 
esse assunto.

os jovens podem fazer alguma coisa?

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O
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O meio ambiente é formado pelos fatores naturais e humanizados que en-
volvem os seres vivos. Fazem parte do meio ambiente o solo, a água, o clima, 
assim como as cidades, as indústrias, as plantações agrícolas etc. O meio am-
biente não se tornou um problema de uma hora para outra. Foi o processo 
histórico de produção e transformação do espaço geográfico que gerou tan-
tos problemas ambientais.

Mas, afinal, o que se pode fazer pelo meio ambiente? Veja o que o texto 
nos mostra:

Hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que não defenda o meio 
ambiente, especialmente entre os jovens. Todo mundo é a favor das áreas 
verdes, da reciclagem de lixo e das espécies ameaçadas de extinção, como o 
mico-leão-dourado. Mas será que isso basta?

Aparentemente, não. Esse aumento bem-vindo da consciência ambiental 
não foi ainda capaz de impedir a multiplicação de problemas que afetam a 
qualidade de vida de todos nós. Nas grandes cidades, sofremos com a poluição 
do ar e das águas, o trânsito, as enchentes e por aí vai; no campo, com a perda de 
solos, contaminação das águas subterrâneas por agrotóxicos e as queimadas que 
empesteiam o ar; nas florestas, com o desmatamento e a extinção de espécies. 

Mas o meio ambiente é responsabilidade de todos nós.
Os mais de 6 bilhões de pessoas que habitam hoje o planeta Terra, com seu 

elevado consumo de energia, água e outros recursos naturais, constituem o 
principal fator de desequilíbrio ecológico para o meio ambiente global.

Talvez o maior problema da crise ambiental das últimas décadas seja que cada 
um de nós ache que, sozinho, não vai fazer diferença. “De que adianta eu separar 
meu lixo para reciclagem, se ninguém mais fizer isso?” Esse é o grande nó da 
questão ambiental: convencer cada pessoa de que ela pode, sim, fazer a diferença.

Adaptado de: LEITE, Marcelo. Meio ambiente e sociedade. São Paulo: Ática, 2005.

Atividade 28

A. Apesar de uma maior consciência ambiental por parte da sociedade, os 
problemas têm diminuído?
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B. Faça uma lista com todos os problemas ambientais citados no texto. 

C. De acordo com o texto, qual é o maior nó da questão ambiental na 
atualidade? De acordo com o seu ponto de vista, por que isso ocorre?

O crescimento da produtividade, assim como o aumento incontrolável da 
produção de mercadorias para sustentar o consumo da sociedade, leva ao 
esgotamento dos recursos naturais e aos diversos problemas ambientais. 
A natureza não consegue se recompor, pois o ritmo imposto a ela vai além 
da sua capacidade de regenerar seus sistemas.

É preciso, então, pensar em um outro modelo de sociedade em que 
seja possível o desenvolvimento sem a intensa utilização dos recursos 
naturais e o desperdício que frequentemente ocorrem. É fundamental 
pensar na questão do consumo e do consumismo. Você sabe o que esses 
termos significam?

Atividade 29

A. Defina em conjunto com seus colegas o que vem a ser consumo e consu-
mismo. Registre individualmente.
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Veja com atenção os dados do quadro abaixo. Eles nos mostram dois 
grupos de países: países desenvolvidos e aqueles mais pobres com menor 
desenvolvimento social e econômico.

Países

Automóveis 
particulares 
(por 1000 

hab.)

Televisores
(por 1000 

hab.)

Computadores 
pessoais (por 

1000 hab.)

Telefones 
celulares 

(por 1000 
hab.)

Estados Unidos 573 938 659 490

Japão 415 785 383 650

Suíça 597 552 708 790

México 110 282 82 255

Brasil 105 350 75 205

Tanzânia 2 45 4 19

VESENTINI,William. Sociedade e espaço. São Paulo: Ática, 2005.

Atividade 30

A. Localize no mapa-múndi os países que aparecem no quadro.

B. Qual é a diferença marcante entre os dois grupos de países?

C. Qual é a situação do Brasil em relação ao consumo, quando comparado 
com outros países?

D. Pense e responda: o que ocorreria com os recursos naturais e com o plane-
ta Terra se todos os países do mundo tivessem um nível elevado de con-
sumo como os Estados Unidos, o Japão e a Suíça? Debata esse assunto 
com seus colegas de sala.

O consumo exagerado tem vários efeitos nocivos para o meio ambiente. 
Ele precisa ser repensado por toda a Humanidade, se quisermos ter um am-
biente saudável para as gerações de hoje e do futuro. É preciso pensar em 
formas de desenvolver a sociedade de modo sustentável. 

O que é desenvolvimento sustentável? Existe uma diferença grande en-
tre a ideia de desenvolvimento sustentável e crescimento econômico sem 
pensar nos custos ambientais.
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O termo sustentável remete-nos à ideia daquilo que se pode sustentar. 
Sugere estabilidade e equilíbrio e transmite a ideia de durável por longos 
períodos de tempo.

O desenvolvimento sustentável pode ser entendido como a capacidade de as 
sociedades sustentarem-se, garantindo progresso material e bem-estar social, 
resguardando os recursos e o patrimônio natural dos diferentes povos e países. 
Isso supõe muitos desafios, entre eles o exame crítico da noção de necessidade 
e dos padrões de consumo na atualidade.

Adaptado de: GIANSANTI, Roberto. Desafios do desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atual, 2005.

Atividade 31

A. Qual é a importância da ideia de desenvolvimento sustentável?

B. Você acha que é possível os países se desenvolverem tendo como preocu-
pação a preservação dos recursos naturais e o meio ambiente? Por quê?

A sociedade precisa repensar os seus objetivos econômicos e sociais. Pro-
duzir mercadorias, criar necessidades, incentivar o consumo e vender cada 
vez mais não devem ser os objetivos mais importantes de um país. Esses 
objetivos têm orientado toda a vida em sociedade dizendo o que devemos 
ter e como devemos ser. O desenvolvimento sustentável significa mudan-
ça de postura por parte dos cidadãos em relação ao consumo. É necessário 
adotar um consumo mais consciente e evitar os desperdícios. 
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Atividade 32

A. Leia a letra da canção e depois debata com os seus colegas sobre ela:

O sal da Terra

Beto Guedes

O sal da Terra 
Anda!
Quero te dizer nenhum segredo
Falo nesse chão, da nossa casa,
Bem que tá na hora de arrumar...

Tempo!
Quero viver mais duzentos anos
Quero não ferir meu semelhante
Nem por isso quero me ferir
Vamos precisar de todo mundo
Prá banir do mundo a opressão
Para construir a vida nova
Vamos precisar de muito amor
A felicidade mora ao lado
E quem não é tolo pode ver...

A paz na Terra, amor
O pé na terra
A paz na Terra, amor
O sal da...

Terra!
És o mais bonito dos planetas
Tão te maltratando por dinheiro
Tu que és a nave nossa irmã
Canta!
Leva tua vida em harmonia
E nos alimenta com seus frutos
Tu que és do homem, a maçã

Vamos precisar de todo mundo
Um mais um é sempre mais que dois
Prá melhor juntar as nossas forças

→

56  

UNIDADE formAtIvA I



É só repartir melhor o pão
Recriar o paraíso agora
Para merecer quem vem depois...

Deixa nascer, o amor
Deixa fluir, o amor
Deixa crescer, o amor
Deixa viver, o amor
O sal da terra, amor...

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/beto-guedes/>. Acesso em: 12 jan. 2012.

→

B. Escreva o que você entendeu do seguinte trecho da canção:
terra!
És o mais bonito dos planetas
tão te maltratando por dinheiro
tu que és a nave nossa irmã

C. De acordo com a estrofe a seguir, você acha que o autor demonstra oti-
mismo em relação ao futuro da Terra e à participação dos seres humanos 
na preservação do meio ambiente? Por quê?

Vamos precisar de todo mundo
Um mais um é sempre mais que dois
Prá melhor juntar as nossas forças
É só repartir melhor o pão
Recriar o paraíso agora
Para merecer quem vem depois...
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História e cidadania
Jovens de baixa renda do centro histórico de São 

Luís (MA) estão aprendendo técnicas de restauro e 
conservação de azulejos antigos. A azulejaria é a 
principal característica dos casarões coloniais da 
capital maranhense. Há 15 dias, a primeira turma 
da Escola de Azulejaria começou a restaurar peças 
do século 18 que estavam escondidas sob camadas 
de tintas. “Depois do curso, vejo São Luís de outra 
maneira. Dou mais valor para o azulejo. Agora fico 
falando sobre os azulejos com as pessoas” disse 
o eletricista Artur Correia Sá, 22 anos, que divide 
seu tempo entre o curso e o trabalho.

A Escola de Azulejaria é um projeto criado pela Prefeitura de São Luís, por 
meio do Núcleo Gestor do Centro Histórico, em parceria com o Programa Mo-
numenta, do Ministério da Cultura. O objetivo é qualificar mão de obra para a 
recuperação do sítio histórico e criar uma opção de renda para jovens carentes 
de 18 a 23 anos. O curso tem duração de cinco meses. Segundo o coordenador 
da Escola de Azulejaria, Paulo César Carvalho, o curso trabalha em três frentes: 
a conservação e restauração dos azulejos, a manufatura artesanal de azulejos 
e a história da cidade. [...]

O Centro Histórico de São Luís tem aproximadamente 5.600 prédios tomba-
dos pelo patrimônio histórico federal e estadual; cerca de 4.000 têm azulejos. 
[...]

O uso de azulejo, considerado um elemento sofisticado, foi resultado da influên-
cia portuguesa e do desenvolvimento econômico da região nos séculos 18 e 19.

Folha de São Paulo. São Paulo, 30 jul. 2005, p. C7. Disponível em: <http://www.portaldovoluntariohsbc.com.br/
site/pagina.php?idclipping=7156&idmenu=69>. Acesso em: 24 jan. 2012.

Jovens de baixa renda do centro histórico de São 
Luís (MA) estão aprendendo técnicas de restauro e 
conservação de azulejos antigos. A azulejaria é a 
principal característica dos casarões coloniais da 

Objetivo

Esperamos 
que possa 
refletir sobre 
a importância 
de conhecer e 
valorizar aquilo 
que faz parte da 
nossa herança 
cultural.

Patrimônio cultural 
e juventude: o que 
temos a ver com isto?10

Atividade 33

A. Leia a notícia a seguir junto com seu grupo. Observe a foto.
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B. Localize no mapa do Brasil a cidade de São Luís.

C. Leve para a sala de aula informações sobre a cidade e conte para a turma. 

D. Grife, no texto anterior, as palavras desconhecidas e procure seu significado.

E. Investigue e discuta com seus colegas os significados das expressões que 
aparecem no texto:

a) técnicas de restauro e conservação

b) casarões coloniais

c) Programa Monumenta

d) Ministério da Cultura

e) sítio histórico

f) centro histórico

g) patrimônio histórico federal e estadual

h) prédios tombados

i) influência portuguesa

j) desenvolvimento econômico
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F. Dê sua opinião sobre os objetivos e a importância do projeto noticiado 
pelo Jornal Folha de São Paulo.

Atividade 34

Para o estudo de História é muito importante a localização dos fatos, dos 
acontecimentos no tempo. O texto nos fala dos séculos 18 e 19. No nosso 
calendário um século corresponde a 100 anos. 

Leia a tabela e complete. Veja que escrevemos os números de outra ma-
neira. Nos textos de História também se usa a chamada numeração romana 
– Século 18 ou XVIII. 

Séculos Anos Séculos Anos

I                 01 a 100 XII           a               

II               101 a 200 XIII           a               

III              201  a   300 XIV           a               

IV              301 a0                 XV           a               

V           a               XVI           a               

VI           a               XVII           a               

VII           a               XVIII           a               

VIII           a               XIX           a               

IX           a               XX           a               

X           a               XXI           a               

XI           a               
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Certamente os jovens, os adultos e as crianças têm tudo a ver com 
o patrimônio histórico e cultural, pois quando falamos de patrimônio 
“histórico e cultural” falamos de tudo aquilo que herdamos dos nossos 
antepassados. Essa herança são os nossos bens culturais que nos marcam, 
nos distinguem, nos identificam perante os outros povos e culturas. Fa-
zem parte do nosso patrimônio todas as coisas materiais, como os azulejos, 
casarões, objetos, monumentos, sítios históricos ou arqueológicos, pai-
sagens, parques ou áreas de proteção ambiental, centros históricos urbanos 
ou comunidades rurais, e também as manifestações populares, as cantigas, 
o folclore, as religiões, os modos de falar, de vestir e muitos outros. 

Atividade 35

A. Escreva uma frase dizendo o que você compreendeu por patrimônio 
cultural.

B. Continue a lista daquilo que faz parte do patrimônio cultural brasileiro. 
Pense. Observe o meio ambiente, a cidade onde vive.

Você já reparou que, quando se discute patrimônio cultural e meio am-
biente, sempre surge a palavra preservação? Por quê? Veja o que diz uma 
museóloga. Você sabe o que estuda uma museológa? 
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Atividade 36

A. Leia o texto

O conhecimento dos elementos que compõem essa riqueza e diversidade, 
originários de diferentes grupos étnicos e culturais que formaram a cultura na-
cional, contribui para o respeito à diversidade, à multiplicidade de expressões 
e formas com que a cultura se manifesta, nas diferentes regiões, a começar pela 
linguagem, hábitos e costumes. A percepção dessa diversidade contribui para 
o desenvolvimento do espírito de tolerância, de valorização e de respeito das 
diferenças, e da noção de que não existem povos “sem cultura”, ou culturas 
melhores do que outras. O diálogo permanente estimula e facilita a comunica-
ção e a interação entre as comunidades e os agentes responsáveis pela preser-
vação e o estudo dos bens culturais, possibilitando a troca de conhecimentos e 
a formação de parcerias para a proteção e valorização desses bens.

HORTA. Maria de Lourdes Parreiras. Educação Patrimonial. Disponível em:
<http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2003/ep/tetxt1.htm>.

Acesso em: 03 jun. 2006.

B. Junto com seu grupo, retire do texto as palavras e as expressões da autora 
que chamam a nossa atenção para a importância de conhecer, valorizar e 
preservar o nosso patrimônio.

Por tudo isso, a autora defende uma educação patrimonial, como por 
exemplo, o que acontece na Escola de Azulejaria de São Luís do Maranhão. 
Veja o que ela diz no outro texto a seguir.
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Atividade 37

A. Leia o texto junto com seu grupo.

A Educação Patrimonial pode ser assim um instrumento de “alfabetização 
cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-
-temporal em que está inserido. Este processo leva ao desenvolvimento da au-
toestima dos indivíduos e comunidades, e à valorização de sua cultura... 

HORTA. Maria de Lourdes Parreiras. Educação Patrimonial. Disponível em:
<http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2003/ep/tetxt1.htm>. 

Acesso em: 03 jun. 2006.

B. Debate: O que você entendeu por “alfabetização cultural”? 

C. Como é possível desenvolver atividades de educação patrimonial na sua 
cidade? Dê exemplos.

D. Se for possível, visite um museu, um prédio, um lugar histórico. Se não for 
possível, traga objetos para a sala de aula ou utilize os próprios objetos e 
materiais da escola. Registre em uma folha grande, junto com seu grupo.

 ∙ Olhar. Observe com atenção. Localize um objeto, ou um detalhe de um 
conjunto (objeto, lugar).

 ∙ Registrar. Desenhe. Represente o que você viu na folha.

 ∙ Apresentar. Cada aluno da turma deve apresentar ao restante da turma.

 ∙ Discutir. Para que serve o objeto? Quem o utilizou? Quando foi 
construído? Por quem?

 ∙ Relacionar. Os objetos ou elementos observados têm relações com 
outros aspectos da cultura e da vida local.

 ∙ Comparar. Identificar diferenças e semelhanças entre dois ou mais 
objetos encontrados no mesmo local.

 ∙ Valorizar. Qual a importância dos objetos para a cultura, a economia, a 
história, o meio ambiente?

 ∙ Divulgar. Em forma de murais ou apresentações orais, divulgar para o 
restante da turma o trabalho realizado pelo grupo.
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Ponto de chegada...
Leia o poema abaixo e converse com seus colegas sobre o que ele nos diz.

Aos moços

Cora Coralina

Aos moços
Eu sou aquela mulher
a quem o tempo
muito ensinou.
Ensinou a amar a vida.
Não desistir da luta
recomeçar na derrota.
Renunciar a palavras e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos.
Ser otimista.
Creio numa força imanente
que vai ligando a família humana
numa corrente luminosa
de fraternidade universal.
Creio na solidariedade humana.
Creio na superação dos erros
e angústias do presente.
Acredito nos moços.

CORALINA, Cora. Aos moços. In -. Vintém de Cobre – meias confissões de Aninha.
Goiânia: Editora da UFG, 1984. 

Vamos escrever uma frase ou um parágrafo para finalizar. Afinal, é 
possível ter esperanças, acreditar no presente e na juventude?
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língua
portuguesa

  65



Caro(a) Estudante,
Vamos voltar aos estudos? Nos primeiros tópicos desta unidade, vamos 

retomar e revisar as habilidades de leitura e escrita da Língua Portuguesa.

Contamos com o seu esforço e participação para que você tenha sucesso. 
O recomeço pode ser um pouco difícil, mas vai ser cheio de alegria e prazer. 
Ler e escrever melhor facilitam o estudo das outras matérias.

 ▻ Nosso estudo está assim organizado:
•	Há exercícios de leitura em VAMOS LER.

•	Há exercícios de interpretação de textos em RELEITURA.

•	Há propostas de debates, conversas, troca de ideias em  
VAMOS CONVERSAR. 

•	Há revisão da Língua Portuguesa em A LÍNGUA QUE USAMOS.

•	Há propostas de produção de textos em VAMOS ESCREVER. 

 ▻ Você pode tirar dúvidas sobre o significado das palavras no  
glossário.
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 Releitura

Leia novamente o texto, bem devagar, apreciando as palavras.

Atividade 1

A. Responda:

a)	Quem amava Teresa? 

b)	Quem amava Raimundo?  

c)	Quem amava Maria?  

d)	Quem amava Joaquim?  

     

1 Os nomes 
próprios

Neste tópico, vamos retomar e reforçar os conhecimentos sobre a língua 
portuguesa, especialmente quanto à leitura e à escrita. Focalizaremos a no-
ção de nomes próprios, entre outros assuntos, como sílabas e verbos.

Com este estudo, você vai melhorar suas habilidades com as palavras. 

 Vamos Ler

Quadrilha

Carlos Drummond de Andrade

João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Quadrilha. In: -. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1988.
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e)	Quem amava Lili?  

f)	 Quem foi para os Estados Unidos? 

g)	Quem foi para o convento?  

h)	Quem morreu de desastre?  

i)	 Quem se suicidou?  

Todas as respostas são nomes próprios. Eles são escritos com iniciais 
maiúsculas. São substantivos próprios.

Atividade 2

A. A leitura do texto mostra que: 

a)	O amor tem uma organização de correspondência lógica.

b)	É fácil encontrar a pessoa certa para amar.

c)	 Todo amor é correspondido pela pessoa amada.

d)	O amor correspondido é difícil de encontrar.

B. A expressão “ficou para tia” significa que Maria 

Atividade 3

Separe as sílabas nos quadrinhos correspondentes:

a)	João d)	Raimundo

b)	Teresa e)	Joaquim

c)	 Lili

A sílaba

Cada sílaba corresponde
a uma emissão de voz.

A língua 
que 

usamos
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A forma verbal “amava” indica uma ação ocorrida no passado e que durou 
durante um certo tempo.

Atividade 4

Transforme os verbos de acordo com o modelo:

A. Cantar
Naquele tempo, Maria     na igreja.

B. Falar
Naquele tempo, José     muito.

C. Andar
Naquele tempo, Raimundo     doente.

D. Guardar
Naquele tempo, Lili     segredo.

E. Perder
Naquele tempo, J. Pinto Fernandes     tempo.

F. Viajar
Naquele tempo, João     muito.

G. Rezar
Naquele tempo, Teresa     muito.

Amar: 
Naquele tempo, João amava Teresa.
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2 Trabalhando 
sílabas

Neste tópico, vamos analisar um texto de música popular. Vamos trabalhar 
com separação de sílabas.

 Vamos Ler

Brazuca

Gabriel, O Pensador

Futebol? Futebol não se aprende na escola
No país do futebol o sol nasce para todos, mas só brilha para
poucos e brilhou pela janela do barraco da favela onde morava
esse garoto chamado Brazuca
Que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixada na canela
e deixava a galera maluca
Era novo e já diziam que era o novo Pelé
Que fazia o que queria com uma bola no pé
Que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona e que
driblava bem melhor que o Mané, pois é
E o Brazuca cresceu, despertando o interesse em empresários e a
inveja nos otários

Disponível em: <http://www.webletras.com.br/musica/gabriel-o-pensador/brazuca>. Acesso em: 10 jan. 2012

 Releitura

Leia novamente, em silêncio, bem devagar, apreciando as palavras e 
interpretando as ideias.
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Atividade 5

A. O poeta focaliza principalmente

a)	a dificuldade de se jogar futebol.

b)	um personagem bem-sucedido no futebol.

c)	 a falta de alimentação na favela.

d)	a falta de oportunidades para a população.

B. De acordo com o poema,

a)	o talento para o futebol se desenvolve na escola.

b)	quem nasce na favela não tem chance de sucesso.

c)	 o sol do sucesso brilha para poucos.

d)	jogadores de futebol não têm sucesso.

C. O talento de Brazuca desperta

a)	desconfiança nos amigos.

b)	competição com outros jogadores.

c)	 preocupação na família.

d)	interesse dos empresários.

D. Cite o nome do personagem principal      .

E. Quais são os jogadores citados no texto?     ,

      ,      .

Você se lembra de que 
cada sílaba corresponde 
a uma emissão de voz?

A língua 
que 

usamos
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Atividade 6

Separe as sílabas: 

a)	futebol

b)	escola

c)	 janela

d)	favela

e)	garoto

f)	 comida

g)	panela

h)	Brazuca

i)	 canela

j)	 galera

k)	maluca

l)	 Pelé

m)	Zico

n)	Maradona

Importante
•	Como vimos, há palavras 

que dão nome às pessoas, 
aos lugares, às instituições 
– são os substantivos 
próprios.

•	Observe que os nomes 
próprios são escritos com 
letra inicial maiúscula.
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Atividade 7 

O futebol é um esporte. Você pratica algum esporte? Escreva sobre sua 
experiência com o esporte.
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3 Apresentação 
pessoal

Neste tópico, vamos analisar os nomes próprios e a aquisição de docu-
mentos. Vamos também refletir sobre a ordem alfabética e aprender a 
consultar dicionários.

 Vamos Ler

O meu nome é Severino,
não tenho outro de pia.
Como há muitos Severinos,
que é santo de romaria,
deram então de me chamar
Severino de Maria;
como há muitos Severinos
com mães chamadas Maria,
fiquei sendo o da Maria
do finado Zacarias.
Mas isso ainda diz pouco:
há muitos na freguesia,
por causa de um coronel

que se chamou Zacarias
e que foi o mais antigo
senhor desta sesmaria.
Como então dizer quem fala
ora a Vossas Senhorias?
Vejamos: é o Severino
da Maria do Zacarias,
lá da serra da Costela,
limites da Paraíba.

MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina. In: -. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.  

Esse texto é o começo de Morte e Vida Severina, livro do pernambucano 
João Cabral de Melo Neto, um dos grandes poetas brasileiros do século XX. 
Nesse longo poema, ele fala dos nordestinos que têm de abandonar o 
sertão e ir morar na cidade grande por causa da miséria e da seca. Eles são 
conhecidos como retirantes. Chico Buarque transformou esse poema em 
uma peça de teatro, criou músicas para o texto e fez muito sucesso no 
Brasil e na Europa. Você não gostaria de representar essa peça com os seus 
colegas? Combine com seus professores.
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 Releitura

Leia novamente, em silêncio, bem devagar, apreciando as palavras e 
interpretando as ideias.

Atividade 8

A. O personagem do texto fala com os leitores ou com a plateia do teatro. Ele 

a)		convida para participarem da encenação.

b)	solicita ajuda para viajar.

c)	 faz uma apresentação pessoal.

d)	despede-se da cidade onde vive.

B. O Severino, no trecho acima, quer mostrar ao público que é

a)	uma pessoa que tem um nome muito comum.

b)	um trabalhador esforçado e cuidadoso.

c)	descendente de pessoas muito importantes.

d)	valente, corajoso e não foge da briga.

C. Quando Severino diz que não tem outro nome de pia, quer dizer que

a)	seu nome é o único na família.

b)	no batismo recebeu somente um nome.

c)	 sua mãe se chamava Maria. 

d)	seu pai se chamava Zacarias.

O verbete de dicionário é organizado da seguinte maneira: em primeiro 
lugar vem a palavra, geralmente no masculino singular (severo); em se-
guida vem a classificação gramatical (no caso – adjetivo), então vêm as 
acepções, ou seja, os significados possíveis da palavra em ordem de uso, 
primeiro o mais geral, mais literal, e depois os mais figurados ou sentidos 
estendidos. Após cada uma das acepções, são colocados exemplos que 
confirmam o sentido.
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Observe o que o Dicionário Eletrônico Houaiss registra a respeito da
palavra severo:

- adjetivo
1  pouco ou nada inclinado à indulgência; que impõe as condições

com todo o rigor; rígido, rigoroso.
 Ex.: <julgamento s.> <um juiz s.>
2 inflexível nas decisões ou na disciplina
 Ex.: sempre se mostrou s. com a família.
4 extremamente sério; grave.
 Ex.: fisionomia s.
6 que se caracteriza pela rispidez; duro, rígido.
 Ex.: falar em tom s.
7 que não dá margem à repreensão ou censura; austero, digno.
 Ex.: sempre revelou um comportamento s.
8 que se cumpre com rigor; implacável, inflexível.
 Ex.: abstinência s.
9  que mantém cuidadosamente um padrão de comportamento ou

autodisciplina; pontual, exato, impecável, sério.
 Ex.: era um s. cumpridor de suas obrigações.

HOUAISS, Antônio (org.). Dicionário eletrônico da língua portuguesa 3.0. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. CD-ROM.

Atividade 9

De acordo com o texto e com o verbete do dicionário colocado acima, é 
correto dizer que o nome próprio Severino está associado à ideia de

a)	suave, delicado, gentil. 

b)	inteligente, astuto, esperto.

c)	 talentoso, criativo, inventivo.

d)	forte, rigoroso, duro.

Atividade 10

A. Escreva seu nome                     

B. Ele tem uma história? Você sabe por que sua família deu esse nome a você? 
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C. Você tem um apelido? Qual?                   

D. Se tem ou já teve mais de um, escreva também.

E. Qual a justificativa do seu apelido?

F. Quando precisamos confirmar nossa identidade oficialmente, usamos do-
cumentos. Você tem seus documentos?

G. Explique oralmente para a turma tudo o que sabe dos procedimentos para 
tirar documentos: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Cadastro 
de Pessoas Físicas – CPF.

Im
a

gen
s: dIvu

lga
çã

o
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Atividade 11

Encontre e circule os nomes próprios neste caça-palavras e escreva-os 
corretamente em seu caderno:

a)	abcdefghijklmnopqrjosetrdfhjp

b)	fghijklmnopmariaqrstuvxyzabc

c)	defghijklmnoantoniopqrstuvxy

d)	mnopqrspaulolatuvxyzabcdefg

e)	mnoqnpqfernandoabcedfghijkl

Atividade 12

No caminho para casa, anote os 
nomes próprios que você lê em placas, 
ônibus, sinais, propagandas. Leve para a classe para estudá-los.

Atividade 13

Você se lembra de que, no alfabeto, as letras representam sons e se 
dividem em vogais e consoantes.

Escreva nomes de amigos e colegas que começam com  vogais e 
consoantes.

Vogais Consoantes

Nomes próprios (tam-
bém chamados de subs-
tantivos próprios) são es-
critos com letras iniciais 
maiúsculas. Assim, nomes de pessoas, 
de cidades, de bairros, entre outros, 
são escritos com inicial maiúscula.

Também escrevemos com letras 
maiúsculas as palavras que iniciam 
frases.

A língua 
que 

usamos
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Atividade 14

Coloque os nomes dos seus amigos e colegas em ordem alfabética.

Para colocar uma lista em ordem alfabética (como no dicionário e nos 
catálogos telefônicos), começamos pela primeira letra da palavra. Quando 
há mais palavras que começam com a mesma letra, passamos a ordenar 
aquele grupo de palavras pela segunda letra, depois pela terceira e assim 
sucessivamente até mudar a inicial e começar de novo (primeira letra, 
segunda letra...).

Veja e analise o exemplo:
1-	 rato
2-	 reta
3-	 reter
4-	retidão
5-	 retirada
6-	retirado
	7-	retirante
8-	retirar

9-	retiro
10-	retocar
11-	retomar
12-	retrucar
13-	rio
14-	rosa
15-	rua

Use o dicionário para entender o que é ordem alfabética. Pode usá-lo, 
também, para procurar o significado de palavras desconhecidas.

Glossário
•	substantivo – palavra que nomeia.

•	verbete – item do dicionário.
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4 É tempo de 
recomeçar

Neste tópico, vamos analisar uma letra de música. Vamos, também, rever 
estruturas fundamentais da Língua Portuguesa. Vamos rever as noções de 
sílaba e de verbo.

 Vamos Ler

Tente outra vez

Raul Seixas/Paulo Coelho/Marcelo Motta 

Veja
Não diga que a canção está perdida
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida
Tente outra vez
Beba
Pois a água viva ainda está na fonte
Você tem dois pés para cruzar a ponte
Nada acabou, não não não não
Tente
Levante sua mão sedenta e recomece a andar
Não pense que a cabeça aguenta se você parar, 
Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira
Bailando no ar
Queira
Basta ser sincero e desejar profundo
Você será capaz de sacudir o mundo, vai
Tente outra vez
Tente
E não diga que a vitória está perdida
Se é de batalhas que se vive a vida 
Tente outra vez

Disponível em: < http://raul-seixas.letras.terra.com.br/letras/48334>. Acesso em: 10 jan. 2012.
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Você já ouviu essa música? Ela é muito popular. Fez muito sucesso e ainda 
faz.

Talvez você saiba a letra e a melodia de memória. Tente cantar e tire as 
dúvidas lendo as palavras que você tiver esquecido.

 Releitura

Tente ler novamente, em silêncio, bem devagar, apreciando as palavras 
e interpretando as ideias.

Atividade 15

A. O tema desse texto busca provocar

a)	medo – insegurança – violência.

b)	amor – paixão – romance.

c)	 ânimo – coragem – esperança.

B. No texto, a ideia principal está organizada como

a)	uma pergunta.

b)	uma declaração.

c)	 um conselho.

d)	uma ofensa.

C. Para você, esse texto está em verso ou em prosa?    

Lembre-se de que os versos são composições que têm sonoridade, 
muitas vezes como resultado de rimas, ritmos, repetições e outros recursos. 
Geralmente os versos coincidem com uma linha do poema.

A prosa é expressão natural da linguagem escrita ou falada, sem o 
trabalho intencional que provoca ritmos regulares, repetições de palavras 
e de sons.

     

 É tempo de recomeçar 81

líNgUA portUgUEsA



 Vamos escrever

Atividade 16

Faça um bilhete dando ânimo a um colega que está desencorajado.

Data:
Destinatário,

Remetente:

Você pode querer fazer poemas e, para isso, é muito importante conhecer 
as sílabas das palavras e a composição de seus sons e letras. Exemplos:

Palavra Número	de	letras Número	de	sílabas

é 1 1

fé 2 1

tem 3 1

pois 4 1

quais 5 1
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Para saber
•	Sílaba é a palavra ou a 

parte da palavra que 
se pronuncia numa só 
emissão de voz e pode 
ser composta por um 
único som ou por mais 
de um som.

 Vamos então rever estruturas fundamentais 
da Língua Portuguesa, pois a escolha delas in-
flui no ritmo e na melodia das composições.

Atividade 17

Encontre no texto, marque e copie nos 
quadros. Use um quadro para cada sílaba da 
palavra. Palavras de:

1	sílaba 2	sílabas

3	sílabas

Você	notou?
•	Temos palavras de uma sílaba com 1, 2, 3, 4 e até 5 letras. Mas na 

pronúncia falamos a palavra de uma sílaba de uma só vez.

•	Pronunciamos as palavras de duas sílabas com duas emissões de 
voz.

•	Pronunciamos as palavras de três sílabas com três emissões de 
voz.
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Atividade 18

Conte o número de letras e o número de sílabas

Palavras Número	de	letras Número	de	sílabas Separe	as	sílabas
veja

diga

canção

perdida

vida

fonte

pés

cruzar

ponte

nada

que

vitória

batalhas

Observe que há vários tipos de sílabas na nossa língua. Vamos foca-
lizar algumas de acordo com sua composição, ou seja, o uso de vogais e 
consoantes.

Vogal = é
Vogal + vogal = ai - eu
Vogal + consoante = ar – em
Consoante + vogal = pé – fé 
Consoante + vogal + vogal = cai - vai – não
Consoante + vogal + consoante = pés – vez – voz –  canta
Consoante + consoante + vogal = outra – cruzar 
Consoante + consoante + vogal + consoante = outras

Observe as sílabas que têm vogal com som nasal. Na escrita marcamos o 
som nasal com til (~), com nh, com m ou n.
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Atividade 19

Encontre outros exemplos

Com	til	(~):	não Com	nh:	tenha Com	n:	tente Com	m:	tem

Voltaremos a estudar as sílabas, para que 
você tenha segurança e, quem sabe, possa 
chegar a ser um bom poeta. Enquanto isso, 
vá prestando muita atenção nelas quando lê 
e quando escreve.

Observe que, no poema lido, as estrofes se 
iniciam com palavras que são verbos: 

Para saber
•	Antes de uma sílaba que 

começa com b ou p, a 
nasal é marcada com m: 
embolada, importante, 
amparo, ambiente, 
pombo.

VEJA        BEBA        TENTE        QUEIRA

Verbos são palavras que se modificam de acordo com a ideia que transmitem.

VEJA, BEBA, TENTE e QUEIRA estão passando a ideia de conselho, pois 
estão no modo imperativo, que serve também para indicar ordem, comando.

Os verbos se modificam também para indicar tempo:

Presente Passado Futuro
eu bebo eu bebi eu beberei
ele bebe ele bebeu ele beberá
nós bebemos nós bebemos nós beberemos
eles bebem eles beberam eles beberão
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Atividade 20

Preencha os quadros com os verbos

Ver
Presente Passado Futuro

Eu vejo

Ele

Nós

Eles

Amar
Presente Passado Futuro

Eu amo

Ele

Nós

Eles

Cantar
Presente Passado Futuro

Eu canto

Ele

Nós

Eles

Correr
Presente Passado Futuro

Eu corro

Ele

Nós

Eles
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Pensar
Presente Passado Futuro

Eu penso

Ele

Nós

Eles

Dormir
Presente Passado Futuro

Eu durmo

Ele

Nós

Eles

Estudar
Presente Passado Futuro

Eu estudo

Ele

Nós

Eles

Escrever
Presente Passado Futuro

Eu escrevo

Ele

Nós

Eles

 É tempo de recomeçar 87

líNgUA portUgUEsA



Quadrinhas populares são formas de manifestação do sentimento do 
povo, por meio de versos. Geralmente, são anônimas, não têm autor, e vivem 
na memória das pessoas.

 Releitura

Releia as quadrinhas prestando bastante atenção nas palavras.

     

5 Trabalhando 
com versos

Neste tópico, vamos ler algumas quadrinhas populares. Vamos trabalhar 
com a noção de verso e de rima. Vamos também refletir sobre o emprego da 
letra R e sobre a variação masculino/feminino, ou seja, a flexão de gênero. 
Vamos ver como o artigo ajuda a marcar o gênero. Além disso, vamos estu-
dar as formas do plural.

 Vamos Ler

Quadrinhas populares
Se a saudade matasse
Muita gente morreria
E eu seria o primeiro
Que a saudade mataria

Com A escrevo amor
Com A escrevo amizade
Com A escrevo seu nome
Causa da minha saudade

Sou jardineiro imperfeito,
Pois no jardim da amizade
Quando planto amor-perfeito
Nasce sempre uma saudade

Os meus olhos mais os teus
Grande culpa eles tiveram
Os teus porque me agradaram
Os meus porque te quiseram

Quero cantar ser alegre
Que a tristeza não faz bem
Inda não vi a tristeza
Dar de comer a ninguém
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Atividade 21

Procure as palavras no final de versos que rimam, ou seja, que têm sons 
parecidos. Por exemplo: amor/dor.

Atividade 22

Circule os verbos nas quadrinhas.

Atividade 23

Você deve conhecer outras quadrinhas. Procure em sua memória e escreva. 
Passe para seus colegas.

A letra r está em palavras como se vê abaixo:

	∙ No começo da sílaba no começo da palavra: rio, rato.

	∙ No começo da sílaba no meio da palavra: mataria, seria.

	∙ No fim da sílaba: amor, dar, ser. 

	∙ No meio da sílaba: primeiro, escrevo, sempre, grande, agradaram.
Quando repetida no meio da palavra, a letra r tem som como o de ruas: 

morreria.
Observe como as sílabas em que ocorrem rr e r são pronunciadas de 

forma diferente dependendo da posição na palavra: 
Este carro é raro e muito caro para mim.
Quando separamos as sílabas, se há rr, cada r fica numa sílaba:
car-ro mor-rer cor-rer

Atividade 24

Vamos rever como as palavras variam quanto ao gênero (masculino ou 
feminino).

A língua 
que 

usamos
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Copie palavras do texto nas colunas de acordo com os exemplos: 

Masculino Feminino

primeiro saudade

Observe que o masculino e o feminino não têm relação imediata com 
a ideia de sexo, pois as coisas não têm sexo. Você sabe que em algumas 
outras línguas a ideia de mar (que em português é o mar, os mares)  
é expressa no feminino? 

Francês: la mer 
Lembre-se de que há palavras que servem para os dois gêneros - feminino 

e masculino. O uso do artigo (o-a-os-as-um-uma-uns-umas) é que define 
de que gênero estamos falando:

o jovem – a jovem
o colega – a colega
o adolescente – a adolescente
o artista – a artista
Há palavras que só existem em um dos gêneros: 

a criança a semana o ouro

a saudade a rua o dinheiro

a amizade a casa o relógio

a terra o nome

Há palavras que são escritas da mesma forma nos dois gêneros, mas, se 
mudam de gênero, mudam de significado.

Ela pediu o visto da Embaixada do Brasil. (documento de autorização)
Cego é quem perdeu a vista. (a capacidade de ver)
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O cabra me olhou de cara feia. (gíria que significa homem)
Comprei uma cabra para criar no quintal. (animal)

Atividade 25

Veja se as palavras que você escolheu no exercício anterior admitem 
mudança de gênero. O emprego do artigo (a, as, o, os, um, uns, uma, 
umas) facilita a definição do gênero.

Masculino Feminino Masculino Feminino

Vamos analisar agora como as palavras passam a noção de quantidade, 
isto é, como se marca o plural.

Singular Plural  Modo de marcar

uma família duas famílias palavra + s

um professor dois professores palavra terminada em r + es

uma mão duas mãos palavra terminada em ão> s

um pão dois pães palavra terminada em ão> ães

um anão dois anões palavra terminada em ão> ões

um anel dois anéis palavra terminada em l > is

um lápis
dois lápis - lápis 
bonitos

Há palavras que não mudam para o 
plural. Só se modificam aquelas que vêm 
antes ou depois
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6 Um lugar

Neste tópico, vamos ler um poema de Manuel Bandeira e também 
produzir um texto sobre o lugar onde moramos. Vamos, ainda, refletir sobre 
os encontros consonantais, ou seja, aquelas sílabas compostas por mais de 
uma consoante, e sobre as sílabas que terminam em consoante. 

 Vamos Ler

Estrada

Manuel Bandeira

Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho,
Interessa mais que uma avenida urbana.
Nas cidades todas as pessoas se parecem.
Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente.
Aqui, não: sente-se bem que cada um traz sua alma.
Cada criatura é única.
Até os cães.
Estes cães da roça parecem homens de negócios:
Andam sempre preocupados.
E quanta gente vem e vai!
E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar:
Enterro a pé ou carrocinha de leite puxada por bodezinho manhoso.
Nem falta o murmúrio da água para sugerir, pela voz dos símbolos,
Que a vida passa! Que a vida passa!
E que a mocidade vai acabar.

BANDEIRA, Manuel. Estrada. In: -. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1967. 

 Releitura

Manuel Bandeira é um dos grandes poetas do modernismo brasileiro. 
Procure conhecer outros poemas dele.
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Atividade 26

Releia o texto para responder às questões a seguir.

A. O personagem que fala no poema mora

a)	num bairro agitado.

b)	numa cidade grande.

c)	 numa capital.

d)	na roça.

B. Para o personagem o que interessa mais é

a)	o bairro populoso.

b)	a roça.

c)	 a cidade grande.

d)	a capital.

C. O murmúrio da água sugere que

a)	o tempo passa 

b)	a roça fica longe.

c)	 a cidade é grande.

d)	o campo é quieto.

 Vamos escrever

Atividade 27

Descreva o bairro onde você mora, ressaltando as suas características 
interessantes.

Vamos continuar analisando as sílabas da língua portuguesa.
 Vimos que há sílabas formadas por consoante + consoante 
+ vogal.
Quando há duas consoantes pronunciadas numa mesma 

sílaba, dizemos que há um encontro consonantal.

A língua 
que 

usamos
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Destaque, copiando a sílaba com encontro consonantal no quadrinho 
diante da palavra.

Encontros consonantais com l

bl bloco blo

cl claro

fl flanela

gl glacê

pl plural

tl Atlântico

vl Vladimir

Vimos que há sílabas formadas por consoante + vogal + consoante.
Podem terminar com l, com r ou com s

l Gil r ver

salve inverno

palmas jornada

mel s vista

sal ilustre

moléstia

Encontros consonantais com r

br
brasileiro bra

cobra

cr
crime

credo

dr
droga

drama

fr fraco

gr grego

pr
sopra

problema

tr

trilhas

contra

estrada

vr lavrador
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Atividade 28

A. Faça a separação das sílabas dos exemplos apresentados.

bloco ilustre

brasileiro inferno

claro jornada

cobra lavrador

contra mel

credo moléstia

crime palmas

drama plural

droga problema

estrada sal

flanela salve

fraco sopra

Gil trilhas

glacê ver

grego vista

Vladimir

B. Volte a ler o texto de Manuel Bandeira e circule palavras que tenham síla-
bas compostas por:
consoante + vogal + consoante

C. Observe a palavra TRAZ.
Conte as letras da sílaba destacada. Ela apresenta uma sílaba formada 
por   letras:
consoante + consoante + vogal + consoante
(encontro consonantal)
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Atividade 29

Volte ao texto e circule os verbos.

Atividade 30

Retire do texto palavras:

Masculinas Femininas

Retire do texto palavras:

Singular Plural
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7 As cidades e os 
músicos brasileiros 

Vamos continuar reforçando a leitura e a escrita. Neste tópico, vamos ler 
uma letra de música de Chico Buarque. Voltaremos a alguns itens já vistos 
e vamos avançar na reflexão sobre as palavras que indicam origem, lugar.

Com este estudo, você vai continuar melhorando suas habilidades com a 
Língua Portuguesa.

 Vamos Ler

Paratodos

Chico Buarque 

O meu pai era paulista
Meu avô, pernambucano
O meu bisavô, mineiro
Meu tataravô, baiano
Meu maestro soberano
Foi Antonio Brasileiro
Foi Antonio Brasileiro
Quem soprou esta toada
Que cobri de redondilhas
Pra seguir minha jornada
E com a vista enevoada
Ver o inferno e maravilhas
Nessas tortuosas trilhas
A viola me redime
Creia, ilustre cavalheiro
Contra fel, moléstia, crime
Use Dorival Caymmi
Vá de Jackson do Pandeiro
Vi cidades, vi dinheiro
Bandoleiros, vi hospícios
Moças feito passarinho

Avoando de edifícios
Fume Ari, cheire Vinícius
Beba Nelson Cavaquinho
Para um coração mesquinho
Contra a solidão agreste
Luiz Gonzaga é tiro certo
Pixinguinha é inconteste
Tome Noel, Cartola, Orestes
Caetano e João Gilberto
Viva Erasmo, Ben, Roberto
Gil e Hermeto, palmas para
Todos os instrumentistas
Salve Edu, Bituca, Nara
Gal, Bethania, Rita, Clara
Evoé, jovens à vista
O meu pai era paulista
Meu avô, pernambucano
O meu bisavô, mineiro
Meu tataravô, baiano
Vou na estrada há muitos anos
Sou um artista brasileiro

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/chico-buarque/45158/>. Acesso em: 10 jan. 2012.
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 Releitura

Leia mais uma vez, silenciosamente, para conversar sobre o texto. Se 
tiver dificuldade com alguma palavra, peça ajuda ao colega ou ao professor. 
Procure compreender todas as partes.

Atividade 31

Você compreendeu a ideia central desta letra de Chico Buarque?

A. Assinale a ideia mais importante do poema.

a)	Sou um músico brasileiro que tem diversas influências e para quem a 
música é uma salvação.

b)	Viajei pelo Brasil e conheci muitos lugares interessantes tocando viola 
com meus parentes.

c)	Os meus parentes são músicos e fazemos sucesso em vários lugares 
do Brasil.

Atividade 32

Vamos procurar no dicionário o verbo redimir. Explique melhor o que o 
texto transmite com “A viola me redime”.

Atividade 33

A. Você conhece alguns dos músicos citados no texto?

B. Quem é o “ilustre cavalheiro” para o autor do texto?
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C. Identifique a ideia que o texto sugere como conclusão que se pode tirar 
dos versos:

O meu pai era paulista
Meu avô, pernambucano
O meu bisavô, mineiro
Meu tataravô, baiano

D. Complete:

a)	Estado onde você nasceu: 

b)	Cidade onde você nasceu: 

c)	Outros estados que você conhece no Brasil:

d)	Estados onde você tem parentes:

e)	Estados que você gostaria de conhecer:

Temos palavras especiais para indicar a origem
Quem nasce em Rondônia é rondoniano ou rondoniense.
Quem nasce no Acre é acreano.
Quem nasce em Roraima é roraimense.

A língua 
que 

usamos

Atividade 34

A. Complete:
Quem nasce em Pernambuco é       
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Quem nasce em São Paulo é       

Quem nasce em Minas Gerais é       

Quem nasce na Bahia é        

B. Continue

Amazonas Pará

Maranhão Piauí

Ceará Paraíba

Sergipe Alagoas

Goiás Mato Grosso

Paraná Santa Catarina

Entretanto, quem nasce no Rio Grande do Norte é rio-granden-
se-do-norte ou potiguar;

no Espírito Santo, é capixaba;
no Rio de Janeiro, é fluminense;
no Rio Grande do Sul, é gaúcho.

Atividade 35

A. Coloque as palavras da estrofe 
nos devidos quadrinhos separan-
do as sílabas: 

a)	O meu pai era paulista

b)	Meu avô, pernambucano

A língua 
que 

usamos

Atenção
•	Continue sempre prestando aten-

ção na formação das sílabas das 
palavras. É importante para a lei-
tura, para a escrita e para a fala.
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c)	O meu bisavô, mineiro

d)	Meu tataravô, baiano

B. Nos quadrinhos anteriores, circule as sílabas que apresentam duas vogais.

Os gêneros de texto
Existem vários gêneros de texto. Eles variam conforme a situação em que 

são utilizados, os objetivos, a finalidade, o tema, a forma, o estilo. A cada um 
dos textos damos uma classificação conforme esses aspectos. Há textos em 
prosa e em verso. Nos textos em verso, cada uma das linhas é um verso. Há 
ritmo, repetições e rima, ou seja, palavras que têm sons parecidos. Os textos 
em verso são literários, ou seja, têm uma elaboração especial da linguagem e 
pretendem provocar a emoção e o prazer estético. Há textos em prosa literários 
– como os romances, as novelas, os contos – e textos em prosa não literários – 
como as cartas, as monografias, as reportagens, os ensaios, os artigos. Os textos 
em prosa são estruturados com tipos como:

narração (conta um fato, um acontecimento), 
dissertação (focaliza e apresenta um tema sobre o qual se aprofunda),
argumentação (defende uma ideia), 
descrição (apresenta e descreve uma cena ou um processo),
diálogo (apresenta uma conversa entre dois ou mais interlocutores),
instrução (apresenta orientações para uma ação). 
Na sociedade circulam muitos gêneros de texto. Cada texto tem uma finali-

dade e é utilizado em uma situação social. Isso determina sua forma, sua estru-
tura, seu estilo.

Atividade 36

Procure, em revistas e jornais, gêneros diferentes de texto e traga para 
a sala de aula. Em dupla com um colega, leia os textos e classifique-os de 
acordo com o objetivo.
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 Vamos escrever

Atividade 37

A partir de sua relação com a mú-
sica, escreva um depoimento reve-
lando quais são suas preferências 
musicais e esclareça o porquê delas.

Atenção
•	Continue sempre prestando aten-

ção na formação das sílabas das 
palavras. É importante para a lei-
tura, para a escrita e para a fala.
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8 Cantadores 
populares

Neste tópico, vamos ler outro texto de Manuel Bandeira. Vamos também 
refletir sobre os diversos tipos de texto, sobre a rima e sobre a grafia do som S, 
que oferece muita dificuldade na escrita. É preciso prestar muita atenção.

 Vamos Ler

Cantadores do Nordeste 

Manuel Bandeira

Anteontem, minha gente,
Fui juiz numa função
De violeiros do Nordeste
Cantando em competição,
Vi cantar Dimas Batista,
Otacílio, seu irmão.
Ouvi um tal de Ferreira,
Ouvi um tal de João.
Um, a quem faltava um braço,
Tocava cuma só mão;
Mas, como ele mesmo disse,
Cantando com perfeição,
Para cantar afinado,
Para cantar com paixão,
A força não está no braço:
Ela está no coração.
Ou puxando uma sextilha
Ou uma oitava em quadrão,
Quer a rima fosse em inha

Quer a rima fosse em ão,
Caíam rimas do céu,
Saltavam rimas do chão!
Tudo muito bem medido
No galope do sertão.
A Eneida estava boba;
O Cavalcanti, bobão,
O Lúcio, o Renato Almeida;
Enfim; toda a Comissão.
Saí dali convencido
Que não sou poeta não;
Que poeta é quem inventa
Em boa improvisação,
Como faz Dimas Batista
E Otacílio, seu irmão;
Como faz qualquer violeiro
Bom cantador do sertão,
A todos os quais, humilde,
Mando a minha saudação!

BANDEIRA, Manuel. Cantadores do Nordeste. In: -. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1967.

 Releitura

Depois de reler o texto, responda às questões.
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Atividade 38

A. Considera-se o texto acima como literário porque

a)	trata de poetas populares, violeiros do sertão do nordeste.

b)	elogia a poesia de improviso dos cantadores nordestinos.

c)	 tem uma linguagem clara e gramaticalmente correta.

d)	traz informações importantes sobre a poesia dos repentistas.

e)	apresenta elaboração especial da linguagem em verso e com rimas.

B. Embora se trate de um poema, o texto apresenta

a)	narração.

b)	descrição.

c)	 dissertação.

d)	instrução.

C. No verso 1, a expressão “minha gente” é dirigida aos

a)	violeiros do Nordeste.

b)	cantadores do sertão.

c)	 irmãos Dimas e Otacília.

d)	leitores do poema.

D. No verso 10, a grafia de “cuma” indica

a)	respeito às normas da língua escrita.

b)	obediência às regras ortográficas.

c)	 licença poética que registra a fala.

d)	respeito à norma culta escrita.

E. No verso 37, a palavra “humilde” se refere ao

a)	autor do poema.

b)	cantador do sertão.

c)	 violeiro.

d)	Dimas Batista.
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Atividade 39

Retire do texto os nomes próprios que são citados:

Atividade 40

Continue retirando do texto palavras que formam rimas:

Função Competição

Observe que o som s, como em sol, apresenta várias formas de repre-
sentação gráfica: ç, s, ss, c, sc, xc, x, z.

Atividade 41

Retire do texto palavras que têm o mesmo som e a mesma grafia da 
palavra de cada coluna:

Função Seu Disse Lúcio
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Atividade 42

Procure outras palavras que tenham 
essa grafia.

Atividade 43

Faça a separação das sílabas dos exemplos apresentados

Atenção
•	É muito importante tirar a dúvida 

sobre a escrita dessas palavras 
no dicionário, sempre que houver 
dúvida.

Em início de palavra, antes de a, o e u, o som s é grafado 
com um s: sapo, sapato, sorte, sorvete, susto, suspense, suave, 
sucesso.

O ç é usado antes de a, o e u. Nunca antes de e e i: açaí, 
caça, caçador, aço, poço, açúcar.

Há ainda outras formas de grafia do som s:
nascer, crescer, piscina, florescer
nasça, cresça
máximo, próximo, auxílio, excluir, extra
exceção, exceto
giz.

A língua 
que 

usamos
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9 O que podemos fazer 
pela natureza

Neste tópico, vamos ler um texto de orientação para procedimentos 
que preservam a natureza. Você deverá escrever um texto a respeito 
dos problemas ambientais do seu bairro. Vamos também refletir sobre 
a grafia das palavras.

 Vamos Ler

Reduzindo o consumo

Genebaldo Freire Dias

Reduzir é ainda a melhor estratégia para evitar danos ambientais. Ao 
reduzir o seu consumo, você estará consumindo menos água, energia 
e matéria-prima. Assim, estará diminuindo a pressão sobre os recur-
sos naturais, gerando menos material nos esgotos, menos calor, menos
poluição, menos desmatamentos e menos erosão dos solos.

Se cada um dos 6 bilhões de habitantes da Terra fizesse isso, tería-
mos apagado da mídia a maioria das desgraças socioambientais a que 
assistimos diariamente.

Ao efetuar suas compras, reduza-as ao mínimo necessário. Todos os 
produtos que você adquire geram impactos sobre o ambiente. Reduza 
a produção de lixo. Dê preferência a produtos que não tragam embala-
gens não recicláveis como isopor, por exemplo. Desenvolva a cultura da 
reutilização e, com isso, reduza a produção de resíduos. Embalagens de 
lata, caixas de papelão, por exemplo, podem ter diversas outras utili-
dades, antes de enviá-las para a reciclagem, ou, em muitos casos, para
os aterros. 

Promova, em sua casa, a economia de água e a sua reutilização.
Otimize o uso de energia elétrica racionalizando o uso de eletrodomésticos.

Quanto menos se consome, menos pressão será exercida sobre os re-
cursos naturais. Mais tempo os ecossistemas terão para se recompor das 
nossas agressões.

DIAS, Genebraldo Freire. Contribuições pessoais para a sustentabilidade.  São Paulo: Gaia, 2005.
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 Releitura

Releia com atenção o texto. Procure as palavras novas no dicionário.

Atividade 44

Compreenda as ideias do texto e responda às questões a seguir.

A. Quando o autor usa “você” ele está se dirigindo

a)	a um colega.

b)	ao chefe.

c)	 ao amigo.

d)	ao leitor.

B. A ideia principal do texto é mostrar

a)		que a natureza reage positivamente em relação aos consumidores.

b)		que reduzir o consumo contribui para preservar os recursos naturais.

c)	 	como os ecossistemas se recompõem das nossas agressões.

d)		como os materiais usados podem ser reciclados.

C. Pelas ideias do texto

a)		a natureza não tem salvação.

b)		apenas o governo pode cuidar da natureza.

c)	 	cada um pode contribuir para preservar a natureza.

d)		a natureza não tem condições de se recompor.

D. A finalidade do texto é

a)	distrair e entreter.

b)	orientar e informar.

c)	 contar uma história.

d)	provocar prazer estético.
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E. Numere a segunda coluna de acordo com o significado das palavras:

1.	 estratégias

2.	 geram

3.	 impactos

4.	 resíduos

a)    produzem

b)    procedimentos

c)    sobras 

d)    consequências

   Vamos conversar

Converse com seus colegas e seu professor sobre as pequenas coisas que 
podemos fazer diariamente para preservar o meio ambiente.

  

Vamos continuar refletindo sobre a grafia das palavras.

Agora vamos analisar os sons guê e jê.

Há duas formas de grafia do som guê: garoto e guerra

Antes de a, o e u, basta colocar o g: gata; gota; gula; agulha; agudo; 

agora; agarrar; algodão

Antes de e e de i, o g vem acompanhado de u: guerreiro; gueixa; aguerrido; 

guindaste, guia, guichê, guinada, águia.

No meio das palavras, o u pode, algumas vezes, ser pronunciado: aguen-

tar; água; aguaceiro; aguardente; aguinha.

Antes de e e de i, o g pode ter som de j: gênero; gerar; geladeira; gelo; 

Geraldo; gentileza; viagem; gente; agente; agito; girar; girafa; ginástica.

Antes de a, o, u, o som de j é grafado com j: jantar; jardim; jabuti; jogo; 

jumento; caju; juiz; julgar.

A língua 
que 

usamos

Atividade 45

Procure, em jornais e revistas, outras palavras que exemplifiquem es-
sas grafias.
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Atividade 46

Após a pesquisa, faça a separação das sílabas dos exemplos apresentados.

 Vamos escrever

Atividade 47

Escreva um texto explicando quais são os problemas ambientais do 
bairro onde você mora.

O que precisaria ser feito para melhorar as condições ambientais do lugar? 
O que cada pessoa pode fazer individualmente? O que já está sendo feito? 

Escolha um título para o seu texto.
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Hábitos de consumo

Lisa Gunn

Já faz algum tempo que o planeta vem dando sinais de que não pode su-
portar o nosso modo de vida, e estudos indicam que hoje, mesmo com grande 
parte da população mundial excluída, já consumimos 20% por ano a mais de 
recursos naturais renováveis do que o planeta Terra é capaz de regenerar.

Ainda há uma dificuldade em relacionar os problemas sociais e ambientais 
aos nossos hábitos de consumo cotidianos. Não associamos a destruição da 
floresta com a madeira que compramos para construção ou em móveis. Não 
pensamos nas mudanças climáticas quando ligamos nossos carros. Quando 
compramos uma roupa, não pensamos nos agrotóxicos usados na plantação de 
algodão ou no trabalho escravo encontrado nas fazendas.

Entretanto, se queremos justiça social e preservação da natureza, vamos ter 
de mudar nossos hábitos de consumo.

GUNN, Lisa. Sustentabilidade, consumo e publicidade. In: -.TRIGUEIRO, André. Mundo sustentável: abrindo 
espaço na mídia para um planeta em transformação. São Paulo: Globo, 2005.

A preservação
da natureza10

Neste tópico, vamos continuar refletindo sobre a questão ambiental. 
Vamos também estudar o uso de sinais de pontuação.

 Vamos Ler

 Releitura

Releia o texto com atenção. Tire dúvidas sobre o significado das palavras 
no dicionário.

   Vamos conversar

O que entendemos do texto? Quais os hábitos de consumo que devemos 
mudar para preservar a natureza?
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Converse com seus colegas e professor e faça uma lista de atitudes e pro-
cedimentos que devem ser tomados para preservar o ambiente.

Atividade 48

Responda às questões a seguir.

A. A ideia principal do texto é

a)	a população excluída do consumo pela pobreza é muito grande.

b)	a Terra consegue regenerar tudo o que é consumido na natureza.

c)	 para preservar a natureza, teremos que mudar nossos hábitos de 
consumo.

d)	a floresta é destruída para oferecer madeira para a construção e para 
móveis.

B.  A finalidade do texto é

a)	distrair, entreter.

b)	provocar emoção estética.

c)	 convidar para um evento.

d)	informar e esclarecer.

C. Numere a segunda coluna, de acordo com as ideias do texto:

1.	Destruição das florestas

2.	Mudanças climáticas

3.	Uso de agrotóxicos 

a)	    uso de automóveis

b)	    plantação de algodão

c)	     construções e móveis.

D. No texto predomina 

a)	a narração

b)	o diálogo

c)	 a instrução

d)	a dissertação
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Vamos observar a pontuação do texto.
Sempre que há uma ideia completa, colocamos um ponto 

final.

A língua 
que 

usamos

Atividade 49

Circule cada ponto final utilizado no texto.

Atividade 50

Circule cada vírgula utilizada no texto.

Atividade 51

A. Forme 3 frases interrogativas a respeito do tema do texto.

Quando queremos fazer uma pergunta, usamos o sinal de 
interrogação:

Você faz alguma coisa para preservar o ambiente?
Assim formamos frases interrogativas.
Quando queremos denotar expressividade, espanto, surpresa, usamos 

sinal de exclamação:
Quanto consumo inútil!
Assim formamos frases exclamativas.

A língua 
que 

usamos

A separação entre as ideias dentro de um mesmo período é 
feita por meio de vírgulas.

A língua 
que 

usamos
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B. Forme 3 frases exclamativas a respeito do tema do texto.

Atividade 52

Separe as sílabas das palavras a seguir:

Hábitos

Climáticas

Agrotóxicos

Observe que todas essas palavras recebem acento gráfico. Qual é a 
posição do acento gráfico nessas palavras?

Qual é a regra que se pode depreender dessa evidência?
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Vamos refletir agora sobre a concordância entre os termos 
do período.

Observe o período:
Nós não pensamos nas mudanças climáticas quando liga-

mos nossos carros.
Entre as palavras, há uma relação de concordância.
Como “nós” está no plural, os verbos que se referem a “nós” também 

vêm no plural: pensamos; ligamos.
É a concordância verbal.
Há também a concordância entre nomes, ou concordância nominal: 

mudanças climáticas; nossos carros.

A língua 
que 

usamos

Atividade 53

Estabeleça a concordância no presente.
A. Cuidar

Eu      do ambiente.
B. Reduzir

Eu      meus hábitos de consumo.
C. Preservar

Nós     o ambiente.
D. Reciclar

Eles     o lixo doméstico.
E. Pensar

Eles     na preservação da natureza.
F. Comprar

Nós     produtos orgânicos.
G. Querer

Nós     justiça social e preservação da natureza.

Vamos refletir sobre a grafia do som X.
Há duas formas de grafar esse som: x e ch
Xadrez, xarope, xará, xerife, xícara, xingar, xodó.
Chá, chamada, chaleira, chapéu, chefe, cheque, cheiro, 

chorar, chover, chuva, achar, aconchego, ficha.

A língua 
que 

usamos
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Atividade 55

Procure outras palavras que tenham o som z grafado com x.

Atividade 56

Separe as sílabas dos exemplos apresentados.

O x também pode ser lido como cs:

oxigênio, oxidar, oxítono, axila
A língua 

que 
usamos

Atividade 54

Procure outras palavras que tenham esse som x nas duas formas de grafia.

O som z também pode ser grafado com x.
exame, exemplo, exato, exumar, exibir, exigir, exercício, 

exército, exigência, existir. 

A língua 
que 

usamos
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Inglês

  117



Olá, estudante do Projovem Urbano!

Hello, Projovem Urbano student!

Welcome! Bem-vindo!

What´s up? E aí? 

Pois então, vamos agora nos aventurar por esse mundo da Língua Ingle-
sa. Há quem o ame, assim como há também os que se julgam incapazes de 
jamais conhecê-lo. Há ainda os que fazem questão de não conhecê-lo... Para 
alguns de vocês, ele pode não ser tão estranho assim... Muitas de suas pala-
vras e expressões têm andado por aí em filmes, novelas, propagandas, mú-
sicas, revistas etc.

Bem, de qualquer maneira e seja qual for o seu perfil, este é o seu livro 
de Inglês. A maioria das lições começará com uma tirinha de quadrinhos re-
presentando situações do dia a dia. Em seguida, vamos enrolar a língua e 
quebrar a cabeça “um bocado” ao ler os diálogos (em voz alta!), entender o 
que está sendo dito, analisar o vocabulário e, por fim, praticar o que foi vis-
to. Mole pra nós! (“Piece of cake!”, que, traduzido palavra por palavra signi-
fica “Pedaço de bolo!”, mas o sentido da expressão é “Fácil, fácil!”.) 

Esperamos que, no fim do curso, você tenha um domínio das estruturas 
básicas do Inglês – o que significa que gostaríamos que soubesse, sobretu-
do, como afirmar, negar e fazer perguntas nos tempos verbais ensinados, 
tanto oralmente quanto por escrito. De igual importância são as funções da 
linguagem exploradas: como se apresentar, como dizer adeus, como cum-
primentar alguém etc. O domínio desses conteúdos permitirá a você, entre 
outras coisas, aumentar sua capacidade de viver nesse tal mundo globaliza-
do e, consequentemente, ampliar as suas oportunidades de trabalho.

A ideia é que, em sala de aula, por meio das atividades conduzidas pelo 
professor, você fale o máximo possível. Boa parte dos exercícios deste Guia 
de Estudo será feita em casa. Ou seja, é importante que você estude sozi-
nho o que foi visto em cada lição. Fale na sala e faça os exercícios em casa. 
(Até porque, os exercícios são bastante repetitivos e a aula deve ser diver-
tida. Mas não se engane! A parte escrita é importantíssima – tem que estu-
dar gramática, sim. Não há outro jeito).
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Sugiro que você se arrisque – há muitas pessoas que até sabem falar al-
guma coisa em Inglês, mas na hora H, “travam” com medo de errar. Bom 
mesmo é ser “cara de pau”: fale, fale, fale! Repita até mesmo aquilo que o 
professor nem pediu para repetir, mesmo sem saber o que está dizendo. Ali-
ás, num primeiro momento, você de fato não saberá, mas isso faz parte da 
nossa estratégia para desinibi-lo. Portanto, prepare-se!  

Enfim, amigo, apostamos que este curso será realmente interessante: 
aqueles que consideram que “têm um bloqueio” deverão se surpreender 
e não mais pensar assim, e os que já gostam e sabem alguma coisa de In-
glês, aprenderão ainda mais – e que todos se divirtam! Também não seria 
de todo ruim se, ao se encontrar com algum “gringo” por aí, você soubesse 
dizer “meu nome é tal, de onde você vem?...” etc.

Boa sorte pra todos nós!
Good luck to all of us!
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 Now you read

    Agora você lê
 – Good morning Pedro.
 – Hi, Júlia. How are you?
 – I’m fine, thanks.
 – Hi, I’m Júlia. What´s your name?
 – My name is Lucas. Nice to meet you.
 – Nice to meet you too.
 – This is Mariana. She is my friend.
You are late, Mariana! 

 – Sorry... What’s up?

1 What's up?

    “Hello! I’m Carol. Eu sou a Carol. Estarei aqui dando dicas 
e fazendo algumas observações para você, se me 
permitir. Logo abaixo temos quatro amigos: Júlia, 
Mariana, Pedro e Lucas. Eles serão personagens que 
acompanharemos ao longo de todo o curso. Nem todos 
se conhecem ainda. Vamos ver se conseguimos entender 

alguma coisa deste primeiro diálogo... Mentira! Vamos ler o diálogo 
primeiro, brincando de falar, mesmo sem entendê-lo. Legal?

Nossos amigos se apresentam uns aos outros no ponto de ônibus.
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Atividade 1

Leia o diálogo do quadro novamente e repare como os meninos se
cumprimentam e se apresentam uns aos outros. 

Preencha as lacunas de acordo com o texto. Ah, sim! PRATIQUEM!!!

A. Júlia:       Pedro!        

B. Pedro:    Júlia.    are you?

C. I’m   , thanks.

 Hi, I’m Júlia.        name?

D. Lucas:     name is Lucas.
                 .

E. Nice to meet you                .

F.        Mariana.
She’s my friend.
You are   , Mariana!                   

G. Sorry…       ? 

Cumprimentos Como você está Pronomes 
(Pessoais e Possessivos)

Good morning
Bom dia
Good afternoon
Boa tarde
Good evening
Boa noite
Good night
Boa noite

Fine = Bem
OK
Good = Bom
Not bad = Nada mal
So so = Mais ou menos

I = Eu
You = Você
She = Ela
He = Ele
My = Meu
Your = Seu
Her = Dela
His = Dele

Dictionary

thanks -  obrigado(a) 
(informal)
thank you -  obrigado(a) 
(formal)
name -  nome
nice -  prazer
meet -  conhecer
this -  este/esta
friend -  amigo(a)
late -  atrasado(a)
sorry -  desculpe
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Importante
No diálogo estudado, temos as frases: “Eu SOU a Júlia” (“I AM Júlia”) e 

“Eu ESTOU bem!” (“I AM fine!”).
Reparem que “Eu sou” e “Eu estou”, em inglês, são ditos da mesma forma.
O mesmo vale para “Você é” = “Você está” e “Ela é” = “Ela está”. 
Detalhe: Estes verbos, SER e ESTAR, em inglês, correspondem a um único 

verbo, chamado verbo “to be”.

Atividade 2

Desafio:
Tendo em mente o que acabou de ser explicado, consultando a tabela de 

vocabulário acima e o diálogo, responda:

A. Como podemos dizer “Eu sou...” em inglês?    

B. E “Eu estou...”?     

C. Como podemos dizer “Ela é...”  em inglês?    

D. E “Ela está...”?     

E. Como podemos dizer “Você está...?” em inglês?    

F. E “Você é...”?     

Dado que o verbo “to be” se conjuga da mesma forma para as pessoas 
“she” e “he”...

G. Como podemos dizer “Ele é...” em inglês?     

H. E “Ele está...”?     

Atividade 3

Complete com os possessivos corretos:

A. What is    name? 
My name is Carol.

B. Hi,    name is Júlia.
What’s your name?

 What's up? 123

INGLÊS



C. This is Pedro. He is    friend.

D. This is my friend.    name is João.

E. This is my friend.    name is Mariana.

Atividade 4

Para cada comentário, qual é a melhor resposta?

A. How are you?

a) Good morning!  b) Fine, thanks.

B. Nice to meet you.

a) Fine, thanks.  b) Nice to meet you too.

C. Hi, I’m Júlia.

a) Sorry.  b) Nice to meet you. 

D. Hi, Mariana. You’re late!

a) Sorry.  b) Not bad.

Atividade 5

Preencha as lacunas com AM, IS ou ARE.

A. This is Júlia. She             my friend.

B. This is Pedro. He             my friend too.

C. Hello, Mariana. You             late!

D. Nice to meet you! I             Pedro.

E. How             you? 

F. I             fine, thanks.
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Atividade 6

O que significa “What’s up?

 ▻ Já parou para pensar?
Nem todos se cumprimentam da mesma forma nos diferentes países. 

Cumprimentos podem variar desde abraços e apertos de mão até beiji-
nhos na bochecha ou mesmo “estalinhos” na boca, dependendo do país. 
O que estas diferentes formas revelam sobre as pessoas que as praticam?

   Pronto! Por hoje é só. Foi muita informação? 
Esta primeira aula é a mais difícil... Temos que dar umas palavras-chave para 
vocês terem o que falar... O “básico do básico”. O importante, ao final desta 
lição, é que você saiba conjugar o verbo “to be” com I, you, he e she. Em 
relação às funções, seria bom se você soubesse se apresentar, cumprimentar 
alguém, perguntar seu nome e saber como ele(a) está. Só isso!  

A dica é não deixar a matéria acumular. Memorize logo este vocabulário e estas expressões! 
Na lição seguinte, retomaremos algumas coisas e acrescentaremos outras. 
Até lá!
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 Now you read

 – Hi, Júlia. How are you today?
 – Not bad. And you?
 – So so. Are you from Minas? 
 – No, I´m not. 
 – Where are you from?
 – I´m from São Paulo. 
 – What is your phone number?
 – 5551679.

2 Knowing your 
friend

    Hello! How are you? Did you study at home? Are you ready for this class?

(Eu sei que você não entendeu, mas prometo que, quando você estiver na 
Unidade III, você entenderá). Espero que você tenha estudado em casa para 
facilitar a vida do seu/sua professor/professora. Mas, sobretudo, para o seu 
próprio benefício!... Vai ser muito bom quando você já estiver arranhando 
um inglesinho básico... É muito legal saber falar outra língua. Ajuda-nos a 

entender a nossa própria língua e abre os nossos horizontes!
Bom, chega de conversa em português! Olha os meninos aí de novo:

Pedro cria coragem e pede o telefone para Júlia.
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Atividade 7

Repare como o Pedro descobre de onde a Júlia é e qual é o seu telefone. 
(Esse Pedro não perde tempo...). Preencha as lacunas de acordo com o 
diálogo:

Pedro

A. Hi, Júlia. How are you today?

C. So, so. Are you                        ?

E.              are you            ?

G.                               phone number?

Júlia

B. Not            .             you?

D. No, I am            .

F.                          São Paulo.

H. 5551679.

Atividade 8

Retorne ao diálogo da lição anterior e transcreva 
como a Júlia diz a Mariana que ela está atrasada:

A. Mariana,       late!

Agora transcreva como o Pedro pergunta a Júlia se ela é de Minas:

B.                                 from Minas?

Compare a posição do verbo “to be” na primeira frase, que é uma afirma-
ção, com a segunda frase, que é uma pergunta. O que acontece com o verbo 
em relação ao sujeito “you”?

C.             

Atividade 9

Antes de passarmos adiante, por favor: lembrando o que foi visto na pri-
meira lição, conjugue o verbo “to be” com as seguintes pessoas. (Isso tem 
que estar na ponta da língua!):

A. I                

B. You                

C. He                

D. She                

Vocabulary

Numbers
1 -  one
2 -  two
3 -  three
4 -  four
5 -  five

6 -  six
7 -  seven
8 -  eight
9 -  nine
10 -  ten
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Atividade 10

Dado que a dedução feita na Atividade 2 é uma regra que vale para per-
guntas com o verbo “to be” (ser e estar, lembra-se?) em todas as pessoas, 
transforme as seguintes afirmações em perguntas:

A. I am from Belém.        ?

B. You are late.        ?

C. She is my friend.        ?

D. He is from Recife.        ?

Atividade 11

Agora faça o contrário: transforme as seguintes perguntas em afirmações:

A. Is she from Vitória?        ?

B. Are you OK?        ?

C. Am I your friend?        ?

D. Is he a student?        ?

 ▻ Já parou para pensar?
Por falar em “Where are you from?”, com exceção dos EUA e Inglaterra 

(que são os mais conhecidos) de onde pode ser uma pessoa cuja línguama-
terna é o Inglês?

    Encerramos mais uma aula... E hoje, como foi? 
Se tudo tiver corrido bem, você já sabe como fazer perguntas com o 
verbo “to be” (com I, you, he e she) no presente simples. Também sabe 
perguntar de onde alguém é e dizer de onde você é. E, caso queira, pode 
trocar telefones... Nada mal para uma segunda aula. Na Lição 3, não 
acrescentaremos coisa alguma. Mas não deixe de tirar suas dúvidas com o 

professor e estudar – para poder falar na aula! Fale! (Speak!)
(Pratique em casa essa atividade de pegar uma frase afirmativa e depois negá-la e 
transformá-la em pergunta. No começo, você tem que pensar um pouco, mas depois fica fácil 
– e isso é muito importante pra gente). 
Até a Lição 3! 
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 – Hi, Pedro. How are you today?
 – Good. And you?
 – I’m OK. Are you from Minas, Pedro? 
 – Yes, I am. 
 – Where are you from?
 – I’m from Belo Horizonte. 
 – What is your phone number?
 – 32371984.

Atividade 12

Quais são, respectivamente, as respostas do Pedro (diálogo acima) e da 
Júlia (lição 2) para a pergunta “Are you from Minas?”

A. Yes, I   .

B. No, I     .

Dado que a forma de negar o verbo “to be” é a mesma para todas as 
pessoas, como podemos responder afirmativa e negativamente às seguin-
tes perguntas? 

C. Is she from Manaus? 
Yes, she   .
No, she        .

3 Knowing your 
friend

 Now you read Now you read
Vamos 

modificar um pouco o 
diálogo da lição anterior... 

Essa conversa também poderia 
ter sido assim, por que não?
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D. Is he your friend?
Yes, he   .
No, he        .

E. Am I late?
Yes, you   .
No, you        .

Atividade 13

Responda às seguintes perguntas:

A. Are you from Brazil?  
           .

B. Are you from Curitiba?
           .

C. Is Ronaldinho Gaúcho from Rio Grande do Sul?
           .

D. Is Romário from São Paulo?
           .

E. Is Xuxa famous (famosa)?
           .

F. (Se o seu colega entra no meio da aula e ainda tem a coragem de 
perguntar: “Am I late?”, a resposta é:)
           !

Exemplo de formação de pergunta e frase negativa com o verbo “to be”

(?) Are you from Brazil?

Where are you from? 

(+) You are from Brazil

(-) You are not from Brazil.
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Atividade 14

Repare no quadro anterior e lembre-se de como conjugamos o verbo “to 
be” com I, He e She. Se dizemos “Where are you from?” para sabermos de 
onde você é, como podemos perguntar de onde Eu sou e de onde Ele e Ela são?

A. Where    I from? 

B. Where    she from?

C. Where    he from?

Então, o que significa “where”?

D.         

Agora, pergunte a um colega e uma colega “Where are you from?” e res-
ponda, por extenso, em Inglês obviamente, os itens A, B e C da questão an-
terior. O item A, que deve ser respondido nas letras E e H, é a sua resposta. 

(Obs: você pode usar os pronomes “he” e “she” ou os nomes dos seus 
colegas na resposta).

E.        

F.        (she)

G.        (he)

Negue as últimas frases.

H.        

I.        (she)

J.        (he)

Atividade 15

Na Lição 1, vimos também como perguntar qual o nome de alguém. 
Como podemos fazê-lo, mesmo?

A.       is your name?
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Então, relembrando os pronomes possessivos e, mais uma vez, como 
conjugamos o verbo “to be” (e tentando não enlouquecer com tanta infor-
mação na cabeça), como podemos perguntar o nome dele/ dela?

B.      is     name? (dela)

C.      is     name? (dele)

Agora, pergunte o nome de uma colega e de um colega e escreva a res-
posta abaixo.

D.      name is    .

E.      name is    .

E, só para não perder o costume, negue as respostas de A e B. Como 
quem diz, “O nome dela(e) não é...” 

F.     name is       .

G.     name is       .

Atividade 16

Ainda na Lição 1 vimos também como perguntar como alguém está. 
Você se lembra?

A. How    you?

Lembrando a conjugação do verbo “to be” (que já deveria estar na ponta 
da língua!), como podemos perguntar como ele/ela está?

B. How    she?

C. How    he?

Agora, pergunte a um colega e a uma colega como cada um está e escre-
va a resposta abaixo. 

D.     is   . (uma colega) 

E.     is   . (um colega)
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 ▻ Já parou para pensar?
Na última lição, perguntei sobre países nos quais se fala o Inglês... Em 

muitos deles fala-se mais de uma língua... Quais são esses países e essas 
outras línguas, você sabe? Que vantagens isso pode trazer para os habi-
tantes desses lugares? 

(Por fim, se você pudesse escolher ainda outra língua para saber falar, 
qual seria?)

    Bem, well... 
Se você sabe perguntar “Qual é o seu nome?” e sabe como dizer meu, dele e 
dela, você também sabe perguntar “Qual é o nome dele(a)? Certo? Right? E 
se você aprendeu a conjugar o verbo “to be not” com I, you, he e she, então 
você sabe perguntar “Como ele(a) está? Ele(a) é de onde?”. Em Português 
é como se fosse “Ela é não daqui.” Ou ainda “Eu estou não bem.” O “não” 

vem depois do verbo. Estranho, né?! 
Lição que vem tem mais! 

Mais uma vez, negue as respostas anteriores.

F.     is      .

G.     is       .
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 Now you read

 – Let’s go Mariana!
 – Go where?
 – Around our neighborhood!
 – Júlia, this is our school.
 – And who is that? She is not familiar.
 – She is our teacher.
 – Hello, guys!
 – Teacher?! How old is she?
 – She is twenty-five years old.

Atividade 17

Repare, em especial, como a Júlia pergunta sobre quem é a professora e 
qual é a sua idade.

Preencha as lacunas de acordo com o diálogo:

A. Júlia:       Mariana!

B. Mariana:    where?

4 Knowing your 
neighborhood

O pessoal resolve dar uma volta pelo bairro...
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C. Lucas: Around    neighborhood.

D. Pedro: Júlia,      our school. 

E. And       ? She is not familiar.

F. She is    teacher.  

G. Teacher?!      is she?

H. Lucas: She is twenty-five     .

Atividade 18

Apareceu um novo pronome possessivo no diálogo (em destaque). 
Aproveitamos para chamar atenção para a pessoa a quem ele se refere 
(We = Nós), para acrescentar outra pessoa que estava faltando (They = Eles) 
e conjugar o verbo “to be” com ambas.

Agora, aproveite você para relembrar a conjugação que já aprendeu, bem 
como os pronomes que já foram vistos. 

Verbo “to be”    Pronomes Pessoais e Possessivos

A. I   

B. You   

C. He    

D. She   

E. I -   

F. You -   

G. He -   

H. She -   

We are They are    we - our They - their

Atividade 19

Repare nos números apresentados.
Recordando os números de 1 a 10 (Lição 1) e se-

guindo a lógica dos números 20, 21 e 22, escreva os 
seguintes números por extenso:

A. 23         

B. 24         

Vocabulary

Numbers
18 -  eighteen
19 -  nineteen
20 -  twenty
21 -  twenty-one
22 - twenty-two...
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C. 25         

D. 26         

E. 27         

F. 28         

G. 29         

Atividade 20

Aprendemos, nesse diálogo, mais uma pergunta usada para saber a idade 
de alguém. Mais especificamente, a idade dela, de uma menina ou mulher. 
Como é mesmo?

A.        is she? (Cuja tradução, palavra por palavra é “Como 
velha é ela?)

Já sabemos conjugar o verbo “to be”, agora com todas as pessoas. Então, 
como podemos fazer esta mesma pergunta para cada uma delas?

B.                                               he?

C.                                               I?

D.                                               you?

E.                                               we?

F.                                               they?

Pergunte a uma colega e a um colega suas idades (assim como na letra 
B) e escreva as respostas por extenso.

G.                                                                   . (she)

H.                                                                   . (he)

Agora transforme as respostas de G e H em perguntas.

I.                                                                   ?

J.                                                                   ?
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E por fim, adivinhe... Transforme as frases afirmativas G e H em frases nega-
tivas.

K.                                                                           .

L.                                                                           . 

Atividade 21

Só para praticar mais um pouco, negue e faça 
uma pergunta com a seguinte frase retirada do
diálogo:

“She is our teacher”

A. (-)                                                .

B. (?)                                                .

Atividade 22

Afirme e faça uma pergunta com a seguinte frase negativa tirada do diálogo:
“She is not familiar”

A. (+)                                                . B. (?)                                                .

Atividade 23

Complete com WHO, WHAT, HOW ou WHERE:

A.                                     is your teacher? (At school)

B.                                     old is Lucas? (Twenty years old)

C.                                     is her phone number? (2223333)

D.                                     is that? (She is our teacher.)

E.                                     are they? (They are fine.)

F.                                     are they? (Mariana and Júlia.)

G.                                     is his name? (Pedro)

H.                                     is he from? (He is from Belém)

Dictionary
Places -  Lugares
Bakery -  Padaria
School -  Escola
Church -  Igreja
Drugstore -   Farmácia
Bus stop -  Ponto de 
ônibus
Park -  Parque
Snack bar -  Lanchonete
Building -  Edifício
Square -  Praça
Restaurant -  Restaurante
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 ▻ Já parou para pensar?
Em muitos países da América do Norte e Europa, o ano letivo não coin-

cide com o ano do nosso calendário. Você imagina por que isso é assim?

    Nossa Senhora! Então!?... 
Como você está indo? Como? How? 
Afirmando, negando, fazendo perguntas... Aliás, não deixe de fazer 
perguntas. É natural que haja muitas dúvidas, por mais que a autora aqui  
ou o(a) professor(a) aí tente ser o(a) mais claro(a) possível. Mas “vamo 
que vamo”, de palavrinha em palavrinha, frase em frase, que no final vai 

estar todo mundo fazendo redação em Inglês!
Você hoje aprendeu a perguntar a idade de alguém, certo? Também aprendeu a falar, “nós” 
e “elas/eles”, e a conjugá-los com o verbo “to be”, ou seja, dizer “elas/eles são ou estão ... 
qualquer coisa.” “Nós somos ou estamos ... qualquer coisa”... 
Vocês estão de parabéns!  Tchau! 
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Atividade 24

Até agora aprendemos a perguntar quem é determinada pessoa, qual o 
nome dela, a cumprimentá-la, nos apresentar a ela (apresentar outro 
alguém), perguntar como essa pessoa está, de onde ela é e qual é a sua idade. 
Ufa! Pois, então...

Complete o “triálogo” abaixo com as seguintes palavras:

from; what; too; phone; old; where, and; friend; meet; how; fine; who 

J: Hi, Pedro!

P: Hi, Júlia!    are you?

J: Not bad, thanks.    you?

P: I’m   .   ´s that?

J: Oh, this is my   .

P:    ’s your name?

Mariana: My name is Mariana.

P: Nice to    you, Mariana.

M: Nice to meet you    .

P: How    are you?

M: I’m twenty years old.

5 Mid review

    Nesta lição, vamos lhe dar “uma colher de chá” (a tea spoon). Paremos um 
pouquinho para revisar tudo o que foi visto até agora, sem acrescentarmos 
qualquer coisa de novo. Assim podemos respirar um pouco antes de irmos 
adiante... Focaremos primeiro as funções, depois a gramática e, por fim, o 
vocabulário.
Boa sorte, boa vontade e bom trabalho!  
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P: Are you    Minas?

M: Yes, I am. 

P: And you, Júlia?    are you from?

J: I´m from São Paulo.

P: São Paulo! What’s your    number?

J: 5551679.

Agora que o diálogo está completo, vocês podem lê-lo e praticá-lo. 
Inventem algo diferente!

Atividade 25

Qual seria a pergunta para as seguintes respostas?

A.         ?
I’m from São Luis.

B.         ?
He is from Aracaju.

C.         ?
My name is Andréa.

D.         ?
Her name is Juliana.

E.         ?
I am fine, thanks.

F.         ?
They are OK.

G.         ?
I’m twenty-one years old.

H.         ?
He is twenty-nine years old.

I.         ?
She’s our English teacher.
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Atividade 26

Qual seria a resposta (curta) para as seguintes perguntas?

A. Is Mariana Júlia’s friend?
     .

B. Is Júlia a teacher?
     .

C. Are you a student?
     .

D. Are you at the bakery?
     .

   E. Am I Carol?
        .

F. Am I a Portuguese teacher?
        .

Atividade 27

Complete com a forma correta do verbo “to be” (AM; ARE; IS):

A. What    your name?

B. My name    Mariana.

C. Where    you from?

D. I        from Niterói.

E. Where        she from?

F. Where        they from?

G. Who               that?

H. She        my teacher.

I. Who        they?

J. They        Júlia and Mariana.

K. Pedro and Lucas            friends.

L. Lucas        my friend.

M. How old             you?

N. How old             he?

O. How             you?

P. I             good, thanks.
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Atividade 28

Transforme as seguintes frases em perguntas:

A. She is Mariana.
      ?

B. You are OK.
      ?

C. They are from Vitória. 
      ?

D. I am your student.
      ?

E. Pedro is at the park. 
      ?

F. Pedro and Júlia are at school.
      ?

Atividade 29

Negue as seguintes frases:

A. They are fine.
     .

B. You are 25 years old.
     .

C. I am at church. 
     .

D. Mariana is a teacher.
     .

E. We are from Cuiabá. 
     .

F. Pedro and I are at school.
     .

Atividade 30

Complete com os pronomes possessivos corretos (my, your, his, her, our, 
their):

A. Hello. I’m the new (nova) teacher!                name is Carol.
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B. This is my friend.                 name is Pedro.

C. This is my friend.                 name is Júlia.

D. These are my friends.                 names are Pedro and Júlia.

E. Nice to met you. What’s                 name?

F. We are the new teachers!                 names are Carol and Paula.

Atividade 31

Escreva o nome correspondente a cada figura:

A. padaria
     

B. escola
     

C. igreja
     

D. farmácia
     

E. ponto de ônibus
     

F. lanchonete
     

G. edifício
     

H. praça
     

I. parque
     

J. restaurante
     

A

F G H I J

B C D E
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Atividade 32

Escreva os seguintes números por extenso:

A. 7           

B. 20         

C. 2          

D. 9          

E. 24         

F. 1           

G. 5           

H. 23         

I. 8          

J. 26         

K. 10         

    Respirou?! 
Na próxima lição, acrescentaremos mais algumas coisinhas… 
Estude em casa! Memorize o vocabulário! 
FALE na sala, vale tudo: Misture Português com Inglês… “Teacher, you are 
muito legal! (…) Tenho dúvidas, teacher!”
E eu espero que você tenha mesmo, a não ser que já esteja sabendo tudo…

Vai devagarzinho que dá certo! Sabe como que fala “certo” em Inglês?
É “right”. Tudo certo?! All right?!
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 Now you read

 – What time is it?
 – It’s ten thirty. We have to go!
 – Where can we go tomorrow?
 – Tomorrow? Hummm …
 – We can go to a snack bar tomorrow!
 – What day is today?
 – Saturday. Tomorrow is Sunday.
 – OK, then. See you tomorrow!

Atividade 33

Repare como a Júlia pergunta as horas e como os meninos conversam 
sobre onde podem ir amanhã.

 Júlia:  A.           is it?

Mariana: B.           thirty. We have
   to go. 

 Pedro:  C.                 go tomorrow?

Dictionary

have -  tem/temos

6 What time 
is it?

Os meninos acabam de lanchar e fazem planos para o dia seguinte.
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 Mariana: D. We can go    a snack bar.

 Pedro:  E.       is today?

 Júlia: F.   . Tomorrow is   .
 Pedro:   OK, then. See you tomorrow.

Atividade 34

Desafio: 

Repare na lógica que seguem os números do qua-
dro. De acordo com ela, como podemos escrever por 
extenso os seguintes números:

A. 17         

B. 18         

C. 19         

D. 50         

E. 60         

F. 70         

G. 80         

H. 90         

Desafio:

Lembrando como escrevemos os números 21, 22 etc., escreva por 
extenso os seguintes números:

I. 31      

J. 42      

K. 53      

L. 64      

M. 75      

N. 86      

O. 97      

P. 29      

Vocabulary

More numbers
11 -  eleven
12 -  twelve
13 -  thirteen
14 -  fourteen
15 -  fifteen
16 -  sixteen
30 -  thirty
40 -  forty  
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Atividade 35

Preencha as lacunas com um dos dias da semana:

A. WHEN are you not at school?
On      and        I’m not at school.

B. WHEN are you at school?
From (de)        to (até)    I am at school.

C.          is in the middle (no meio) of the week.

D.      is the day after (depois) Monday.

E.      is the day before (antes) Friday.

Atividade 36

It é um pronome assim como I, You, They etc. (Ele é usado no lugar de 
coisas.) Sabendo disso, negue e faça uma pergunta com a seguinte frase 
retirada do texto:

“It is ten thirty.”

A.          (-)

B.          (?)

Repare no verbo “to be” que se segue ao pronome “it”.  De que forma ele 
está conjugado?

C. It       

Com que outros pronomes o verbo “to be” se conjuga da mesma forma?

D.      e    

E só por curiosidade... Como se conjuga o verbo “to be” com o pronome I?

E.        

E com os pronomes You, We e They?

F.        

Dictionary
Days of the week –
Dias da semana

Sunday -  Domingo
Monday - 
 Segunda-feira
Tuesday - 
  Terça-feira
Wednesday - 
  Quarta-feira
Thursday - 
 Quinta-feira
Friday -
 Sexta-feira
Saturday -  Sábado

(WHEN - QUANDO)
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Atividade 37    

Responda “de verdade”. 

A. What time is it now (agora)?
     .

B. What day is it today?
     .

C. WHEN is “Sexta-Feira da Pai-
xão”? 
     .

Atividade 38

“Can” significa “poder”: Eu posso, Tu podes, Ele pode etc.
Dado que ele se comporta da mesma forma que o verbo “to be” quando 

negamos e fazemos perguntas com uma frase...
Negue e faça uma pergunta com a seguinte frase retirada do diálogo: 
“We can go to a snack bar tomorrow.”

A.     CANNOT     .

B.         ?

Já que a forma das respostas curtas (com “can”) também é a mesma que 
as do verbo “to be”...

Quais são as respostas afirmativa e negativa para a pergunta B que você 
formulou nesta questão?

C. Yes, we   . D. No, we     .

Sabendo que o verbo “can” se conjuga da mesma forma com todas as 
pessoas, ou seja, ele não varia, conjugue-o com as pessoas a seguir:

E. I   

F. You    

G. He    

H. She    

I. It    

J. We   

K. They    

Espero que eu já 
esteja “chovendo no 
molhado” há muito 

tempo...

148  

UNIDADE formAtIvA I



Responda de acordo com o diálogo:

L. Can Mariana go to the snack bar today?
        .

M. When can she go to the snack bar?
        .

N. Can Pedro go to the snack bar too?
        .

O. Who else can go to the snack bar?
        .

P. Can they go to the restaurant?
        .

Q. Where can they go?
        .

Atividade 39

Responda sobre você mesmo:

A. What is your name?
        .

B. Are you from the USA? 
        .

C. Where are you from? 
        .

D. What is your teacher’s name?
        .

E. Is she/he from Canada?
        .

F. Where is she/he from?
        .

Dictionary

Who else - quem 
mais?
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 ▻ Já parou para pensar?
Por falar em “time”, há muitas expressões em Inglês com esta palavra...

“Time heals all wounds”, “Just in time”, “Once upon a time”, “Having a 
good time” e também “Time is money”. Quanto a esta última, na sua opinião, 
o que ela revela sobre “nosso tempo”?

    É, minha gente... hoje vimos mais algumas coisinhas... um novo pronome, 
it. Vamos entendê-lo melhor e brincar com ele mais um pouco. Vimos 
também um novo verbo, can, que significa “poder”. Este verbo é muito 
importante porque nós o usamos a toda hora seguido de outros verbos: 
“Posso ver/falar/fazer/dirigir/ir etc.” 

Por falar em ir, como podemos dizê-lo em Inglês, mesmo? Apareceu 
nesta lição...

O que mais!?... Mais alguns números, os dias da semana... Pratique o vocabulário em casa. 
É fácil! (O que não é fácil é achar tempo, mas enfim...) Basta ler a palavra em português e 
em seguida ler a tradução em Inglês. Depois repita muitas vezes, “Ir, go. Ir, go. Ir, go. E Go, ir. 
Go, ir. Go, ir”. Isso você pode fazer sozinho. Assim a aula e a presença do professor podem 
ser usadas para tarefas mais difíceis, como brincar de fazer perguntas com as frases, por 
exemplo, e praticar as funções que vocês aprenderão na aula.
Por falar em função, hoje você aprendeu a perguntar as horas. Como que é mesmo?
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 Now you read

 – How can I help you? We have all kinds of
sandwiches here.

 – Is there cheese in this sandwich?
 – Yes, there is.
 – How much cheese is there?
 – A lot!
 – Really? Good! I love cheese!
 – Are there lettuce and tomatoes too?
 – Yes, there are. 
 – Good. Four sandwiches please. And
soft drinks.

 – How many soft drinks?
 – Four, please. Thanks.
 – You’re welcome.

Dictionary
Some Foods -  Algumas 
Comidas
cheese -  queijo
lettuce -  alface
tomatoes -  tomates
soft drink -  refrigerante
juice -  suco
milk -  leite
water -  água
bread -  pão
meat -  carne
onions -  cebolas
hamburger -  hamburguer
sandwich -  sanduíche
ketchup -  ketchup
mustard -  mostarda
a piece -  um pedaço
a cup -  uma xícara  

7 Let's have lunch!

Chega "o dia seguinte" e todos almoçam em uma lanchonete...
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Atividade 40

Repare como o rapaz da lanchonete oferece ajuda, como o Lucas procura 
saber o que há (e quanto há de cada coisa) nos sanduíches e, por fim, como 
o garçom responde ao agradecimento do Lucas.

 Man:  A.  How    I help you? 
We have all kinds of sandwiches here.

 Lucas: B.   there cheese in this one?

 Man:  C. Yes, there    .

 Lucas: D. How    cheese    there?

 Man:  E. A lot!

 Lucas: F. Really? Good! I love cheese!

  G.    there (lettuce and) tomatoes (too)?

 Man:  H. Yes, there    .

 Lucas: I. Good. Four sandwiches, please. And soft drinks.

 Man:  J. How     softdrinks?

 Lucas: K. Four please! Thanks!

 Man:  L.      !

Atividade 41

Veja bem, mais uma vez: 
Como o Lucas pergunta se há queijo no sanduíche e como o rapaz da lan-

chonete responde?

A.        cheese in this one?

B.  Yes,     .
Como o Lucas pergunta se há tomates? Qual é a resposta?

C.        tomatoes?

D. Yes,      .
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    As respostas do rapaz da lanchonete são afirmativas. As perguntas do 
Lucas são, obviamente, interrogativas. “There is” e “there are” 
correspondem ao nosso verbo “haver”. Na linguagem cotidiana, usamos 
muitas vezes “ter” no sentido de “haver”. Dizemos, “Tem queijo no 
sanduíche”, em vez de “Há queijo no sanduíche”. Mas, em Inglês (but in 
English), isso não é possível.

Repare que a forma como fazemos uma pergunta com esse novo verbo 
é a mesma que vimos com o verbo “to be”. Invertemos “there” com “is” ou 
“are”. Agora, se esta pergunta ainda não lhe ocorreu, deixe-me provocá-la: 
por que há duas maneiras de dizer a mesma coisa? Por que não só “there 
is”, ou então só “there are”? Boa pergunta, não? Good question, hein? (En-
tendeu minha pergunta?) Alguém arrisca uma resposta? (...) Teacher!!!

Atividade 42

Repare novamente como o Lucas pergunta: A) quanto queijo há no san-
duíche e como o rapaz pergunta B) quantos refrigerantes o Lucas quer.

A.        cheese is there in this one?

B.        soft drinks ?

  “How many” é usado para aquilo que podemos contar, como garrafas ou 
latas de refrigerante, por exemplo. Corresponde ao nosso “quanto(a)s”. 
“How much” é usado para aquilo que não podemos contar (incontável), 
como queijo, por exemplo. Em uma lanchonete ninguém pergunta quantos 
queijos você quer no sanduíche, três ou quatro? (Pedaços de queijo, talvez.) 
Mas podem perguntar quanto queijo você quer, muito ou pouco? “How 

much”, portanto, corresponde ao nosso “quanto(a)”. Entende? Understand?

Atividade 43

Repare no texto:  
Usamos “there is” para uma unidade: um pedaço de pão, um copo de leite, 

uma folha de alface etc. e para algo que não é contável: leite, líquidos em ge-
ral, farinha, arroz (ninguém pergunta quantos grãos você quer), ketchup etc.  
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Usamos “there are” para mais de uma unidade de algo que podemos 
contar, como pães, tomates, sanduíches etc.

Ufa? Vamos ver se foi possível entender isso:
Para perguntar sobre as quantidades das coisas abaixo, o que você usa-

ria, how many ou how much? (Ou seja, quais destas coisas são contáveis e 
quais não são?)

A.        bread?

B.        pieces of bread?

C.        juice?

D.        cups of juice?

E.        milk?

F.        cups of milk?

G.        lettuce?*

H.        tomatoes?

I.        ketchup?

J.        sandwiches?

Usamos “there is” para uma unidade: um pedaço de pão, um copo de leite, 
uma folha de alface etc. e para algo que não é contável: leite, líquidos em ge-
ral, farinha, arroz (ninguém pergunta quantos grãos você quer), ketchup etc.  

Usamos “there are” para mais de uma unidade de algo que podemos 
contar, como pães, tomates, sanduíches etc.

Para dizer a alguém que há alguma das coisas abaixo, o que você usaria: 
there is ou there are? (Contáveis ou não contáveis?)

K.        onions.

L.        juice.

M.        water.

N.        mustard.

O.        tomatoes.

P.        hamburgers.

* Na verdade, em Inglês, alface não é contável.
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Por último: todas as coisas abaixo são contáveis. Porém, algumas estão 
em apenas uma unidade e outras estão em mais de uma. Para dizer que “há 
um tomate” ou “há dois tomates” o que você usaria? There is ou There are?

Q.       a hamburger.

R.       four hamburgers.

S.       an onion.

T.       ten onions. 

U.       a tomato.

V.       six tomatoes.

Agora, por último “de verdade”: faça perguntas com as afirmações de Q a V:

W.              a hamburger?

X.              four hamburgers?

Y.              an onion?

Z.              ten onions?

AA.             a tomato?

BB.              six tomatoes?

 ▻ Já parou para pensar?
Você sabe o que significa a expressão “fast food”? O que esse conceito 

tem a ver com a pergunta da última unidade a respeito do “nosso tempo”?

    É... Esta lição não é fácil mesmo não. Na Lição 8, vamos sistematizar tudo 
isso, prometo. Mas não deixe de estudar em casa! Não há livro, ou método 
ou professor que dê conta de lhe ensinar Inglês (ou qualquer outra língua) 
se você não fizer a sua parte... 
O mais importante, ao final desta lição, é que você entenda essa história de 
contável e não contável, There is e There are. How many e How much, nem 

tanto (por enquanto!). Aí na próxima aula você pode apenas brincar de falar “There is alguma 
coisa. There are outras coisas... Is there isso no seu bairro? Is there tal coisa na sua sala?” Etc.
Bons estudos! 
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8 Let's have 
lunch! 

Atividade 44

O diálogo abaixo é o mesmo da lição anterior, porém foram omitidas 
palavras diferentes. Preencha as lacunas com as seguintes palavras:

four; there; you; help; cheese; yes; please; how; tomatoes

 Man:  A. How can I    you? We have all kinds of  
   sandwiches here.

 Lucas: B. Is     cheese in this one?

 Man:  C.   , there is.

 Lucas: D. How much    is there?

 Man:  E. A lot!

 Lucas: F. Really? Good! I love cheese!

  G. Are there lettuce and     (too)?

 Man:  H. Yes, there are.

 Lucas: I. Good. Four sandwiches,    . And soft drinks.  

 Man:  J.    many softdrinks?

 Lucas: K.    please! Thanks!

 Man:  L.    ’re welcome!  

Atividade 45

Agora vamos sistematizar, de acordo com o diálogo, relembrando os 
exercícios da última lição, There is × There are e How many × How much. 

Preencha o quadro a seguir com is, are, many, much.

1) Contável

A)  Singular  
(ex: 1 tomato)

A. There         

B)  Plural  
(ex: 5 tomatoes)

B. There         A. e B. How             
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2) Não Contável Ex: water, 
ketchup

C. There         D. How         

Atividade 46

Complete as frases com “There is” ou “There are”:

A.        thirty students in my class. 

B.        an English teacher at our school.

C.        a square in their neighborhood.

D.        mustard in his sandwich.

E.        tomatoes in her hamburger.   

Atividade 47

Agora, vamos sistematizar as formas afirmativa, interrogativa e nega-
tiva de utilizar “There is” e “There are”, dado que negamos essa estrutura 
assim como todas as outras que vimos até aqui.

(+) There is/are (?) Is there... Are there...
(-) There is       

      There are     

Atividade 48

Forme perguntas com as frases da Atividade 46.

A.             ?

B.             ?

C.             ?

D.             ?

E.             ?
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Agora forme frases negativas com as frases da mesma Atividade 46.

F.             .

G.             .

H.             .

I.             .

J.             .

Atividade 49

Responda às perguntas abaixo de acordo com a sua realidade:

A. Is there an English teacher at your school?
          .

B. What is her name?/ What is his name?
          .

C. Are there buildings in your neighborhood?
          .

D. How many students are there in your class?
          .

E. How many questions are there in this activity?
          .

F. How old are you?
          .

G. Can you speak a little English?
        .

H. When is your English class?
        .

Dictionary

questions - perguntas
little - um pouquinho
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 ▻ Já parou para pensar?
E “slow food”, sabe o que significa? O que este movimento representa 

em termos de “contracultura”?

    Pronto! Ao longo das próximas lições podemos praticar este ponto um 
pouco mais... Há ainda muitas lições pela frente e há tempo para fazê-las. 
“Lição” é contável ou incontável? E “tempo”? Então, diríamos “there is” ou 
“there are” para cada um deles? Cheegaaa!!!!
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 Now you read

 – What are the things you like to do?
 – I like to dance, read books, write e-mails to my friends...  
And you?

 – I like to watch TV, go out with my friends... l love to play 
soccer! Let’s play soccer!

 – Soccer! We can’t play soccer!
 – But you can learn! We can teach you how to play!
 – OK, fine. Let’s try.

Atividade 50

Repare como os meninos falam sobre o que gostam de fazer e como con-
vidam as meninas para jogar futebol. Complete as frases.

 Pedro:  A. What are the things you like       ?

Mariana: B. I like to    ,    books,    
    e-mails to my friends... 
   And you?

9 Let's learn 
more verbs! 

As meninas decidem aprender futebol com os meninos. 
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 Pedro:  C. I like to    TV.,        with my friends...
   I love       soccer! Let’s play soccer!   

 Mariana:  D. Soccer? We can’t play soccer!
   and Júlia  

 Pedro:  E. But you can   ! We can    you how 
   and Lucas to play!

 Mariana: F. OK, fine. Let’s   .
   and Júlia

Atividade 51

Agora que sabemos todos esses verbos (já pode-
mos falar alguma coisa que não seja, “Eu sou... Ela 
está” etc.), consulte as lições anteriores e traduza as 
seguintes frases:

A. How can I help you? (Lição 7)
      ?

B. We have all kinds of sandwiches here. (Lição 7)
      ?

C. I love cheese!
      ? (Lição 7)

D. We have to go!
      ? (Lição 6)

E. Where can we go tomorrow?
      ? (Lição 6)

F. We can go to a snack bar tomorrow!
      ? (Lição 6)

Dictionary
Verbs from dialogue
to like - gostar
to do -  fazer
to dance -  dançar
to read - ler
to write -  escrever
to watch - assistir
to go (out) - ir (sair)
to love -  amar
to play -  jogar
to learn - aprender
to teach -  ensinar
let´s... -  vamos...
to try - tentar

(Verbos de lições 
anteriores)
to help -  ajudar
to have - ter
to see -  ver

(Outros)
to work -  trabalhar
to live -  morar

all kinds of - 
todos os tipos de
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G. Let’s go Mariana! 
      ? (Lição 6)

H. See you tomorrow!
      ? (Lição 6)

I. Let’s try.
        ? (Lição 9)

Atividade 52

Repare, mais uma vez, no diálogo desta lição e transcreva como as meni-
nas dizem que não podem jogar futebol:

A.           .
Afirme a frase de (A).

B.           .
Transforme a última frase (B) numa frase interrogativa.

C.           ?

Atividade 53

A. Como as meninas dizem que podem tentar?
         .

B. Negue essa frase.
         .

C. Transforme A em uma frase interrogativa.
         ?

Atividade 54

Complete as seguintes frases com um dos novos verbos ou com a forma 
correta do verbo “to be”:

A. I     TV in the morning.

B. He likes to     basketball with his friends.
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C. At parties, when there is music, I love to    .

D. I am a teacher. I     English.

E. There    twety-seven students in this class.

F. Am I late again! I     sorry!

G. I     a cheese sandwich for lunch.

H. We like to     the newspaper every morning.

I. Pedro     from Olinda.

J. Teach me how to play. I can    .

K. I     e-mails to my friend from Portugal.

Atividade 55

Responda sobre você mesmo:
What are the things you like to do?
(Se gostar de algo cujo verbo não está no vocabulário, pergunte ao 

professor/ à professora ou consulte um dicionário).

Atividade 56

Coloque as palavras das seguintes frases na ordem correta:

A. Dance to like I.
        .

B. From you where are?
        ?

C. Number her is what phone?
        ?

Dictionary
parties - festas
again - de novo
newspaper - jornal
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D. Go church to let's!
        .

E. Curitiba teacher from is our.
        .

F. Play love soccer to we.
        .

G. Like e-mails write to I.
        .

H. Are students class her twenty there in.
        .

I. Estadual work we Colégio at.
        .

Atividade 57

Qual é a melhor resposta para cada pergunta:

A. What are the things you like to do?

a) Dance, write e-mails... b) We can’t play soccer!

B. Can you play soccer?  

a) Yes, we can. b) Yes, we are.

C. Is there lettuce in this sandwich?

a) Yes, there are. b) Yes, there is.

D. How can I help you? 

a) Yes, please. b) Four sandwiches please

E. What time is it?

a) It’s ten thirty b) It’s Saturday.

F. Where can we go?

a) We can go tomorrow! b) We can go to the snack bar!
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 ▻ Já parou para pensar?
A Mariana gosta de “read books”, ler livros. E você? De que tipo de 

leitura você gosta? 

Há um autor muito famoso, representante da Literatura Inglesa, que 
disse “To be or not to be... that´s the question.”  “Ser ou não ser... eis a 
questão”). Você faz ideia de quem seja?

De que outros autores de língua inglesa você já ouviu falar?

    Pronto, gente! A Lição 9 é a última lição antes da revisão desta primeira 
unidade. Esses verbos são importantíssimos – o ideal seria que você os 
decorasse, pois vamos utilizá-los bastante na segunda lição da Unidade 
Formativa III. Antes disso, vamos ver (see) um pouquinho de cada coisa que 
foi dada até agora: vocabulário, estruturas e funções. Até lá!  
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Atividade 58

Qual seria a pergunta ideal para cada uma dessas respostas?

A.          ?
I’m OK. And you?

B.          ?
Yes, there is lettuce in the sandwich.

C.          ?
We can go to the park tomorrow.

D.          ?
It’s twelve fifteen.

E.          ?
I’m sixteen years old.

F.          ?
It’s 555-1679.

G.          ?
They´re from Contagem.

H.          ?
Her name is Carol.

I.          ?
Yes, you can watch TV.

    Estamos no fim da primeira unidade; então, acredito que uma revisão seria 
apropriada, não? Ao meio e ao final de cada unidade, vamos revisar os 
pontos mais importantes. “Revisar” significa que vamos “rever”, ou seja, 
ver novamente: Estou partindo do pressuposto que isto aqui será fácil, 
fácil... Nada de novidades. É isso mesmo?
Caso seja ou não,
Vamos lá!

Review10
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Atividade 59

Preencha com a forma correta do verbo “to be” (conjugue com a pessoa 
e coloque na afirmativa, negativa ou interrogativa):

A. She   Carol. Her name is Júlia.

B.     you Pedro? I’m Mariana.

C. Nice to meet you Júlia, my name    Carol.

D.     Mariana and Pedro your friends?

E. No, they    my friends.

F. What    his phone number?

G. What time    it?

H.     there tomatoes for the salad?

I. I    from Rio Branco.

J. Where    Lucas from?

K.     Pedro twenty years old?

L.     there a square in your neighborhood?

Atividade 60

Transforme as seguintes frases em perguntas:

A. I am fine. 
       ?

B. You are Pedro.
       ?

C. Your name is Lucas.
       ?

D. They are from Goiânia.
       ?
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E. There are three schools.
       ?

F. We can play soccer.
       ?

G. It is five twenty-five. 
       ?

H. There is milk.
       ?

Atividade 61

Invente uma resposta para cada pergunta:

A. What can we do after school?
        .

B. Where can we go today?
        .

C. Who is that?
         .

D. What are the things you like to do?
         .

E. How many soft drinks are there?
         .

F. Are Júlia and Lucas at school?
         .

G. What time is your class?
         .

H. What is your favorite day of the week?
         .

I. Who is her friend?
         .

Dictionary

after - depois
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J. How can I help you?
         .

Atividade 62

Negue as seguintes frases:

A. He is good.
     .

B. They are Pedro and Lucas.
     .

C. Her name is Carol.
     .

D. We are from Osasco.
     .

E. There are many soft drinks.
     .

F. She can read in English.
     .

G. It is three o’clock.
     .

H. There is one student.
     .

Atividade 63

Em que situações dizemos as seguintes expressões?

A. Sorry!

        .

B. You’re welcome!

        .

C. See you tomorrow!

        .

D. How can I help you?

        .

E. What’s up?

        .

F. Good night.

        .
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Atividade 64

Palavras Cruzadas (Crosswords)

1

2 3 4 5

6

7 8 9

10

11

12

13 14

15

HORIZONTAIS
3 – cebolas
7 – gostar
9 – igreja
10 – assistir
13 – sim
15 – onze

VERTICAIS
1 – trabalhar
2 – leite
4 – refrigerante
5 – escola 
6 – domingo
7 – gostar
8 – dois
9 – queijo
11 – praça
12 – escrever
14 – seis

    Ahhh! Congratulations! Parabéns!
É muita coisa que a gente viu, não é?! 
Que tanto de palavras e expressões 
e... “negue isso, ... faça pergunta com 
aquilo, ... qual é a melhor resposta 
para tal coisa, ... conjugue com o 
verbo ´to be´, ...qual é a pergunta 

para esta resposta...“ Jesus Cristo!!!
Mas, com muita calma, paciência, dedicação e estudo, 
a gente chega lá. Fácil não é mesmo não... Mas também 
não é nenhum bicho de sete cabeças, né? “Sete” a 
gente já sabe falar. “Bichos”, estudaremos alguns 
em uma dessas unidades que temos aí pela frente. 
“Cabeça” e outras partes do corpo também... 
Vou repetir (ou eu não havia dito antes?): 
– Memorize o vocabulário em casa. 
– Aproveite a aula para praticar coisas mais “difíceis”, 
para “bater papo” com o(a) “teacher” e os outros 
"students." 
Até a Unidade Formativa II!
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matemática

  171



Caro(a) Estudante,
O trabalho com a Matemática, desenvolvido em todas as unidades, será 

realizado via resolução de problemas, tendo em vista os diversos enfoques 
e a utilização de recursos variados.

Nesta unidade abordaremos, sempre que possível, o tema Juventude 
e Cultura nas atividades propostas por meio de atividades desafiadoras. 
Serão analisadas as formas e padrões existentes em algumas representações 
artísticas e os números utilizados por outros povos, em outras épocas, até 
chegarmos aos números que nos cercam. As operações aritméticas serão tra-
tadas não só via algoritmos, mas também com a utilização de cálculos men-
tais, estimativas e calculadora. Você começará, ainda, a estudar tabelas, ten-
do como ênfase a leitura e a interpretação de suas informações.

Procure resolver os diversos problemas apresentados, conversando com 
seus colegas e professores, utilizando as estratégias que lhe deem mais 
segurança. Essas estratégias podem fazer uso de desenhos, esquemas, 
material concreto, calculadora ou outros.

Você verá que as unidades se iniciam, na maioria das vezes, com uma 
situação-problema instigadora para que você já comece a pensar sobre os 
assuntos que serão tratados. Com isso, você terá a oportunidade de mostrar 
o que já sabe e, também, de aprender a lidar com situações novas.

Sempre que possível, serão sugeridas pesquisas e momentos de reflexão 
a respeito dos temas. Nesses momentos, você terá a oportunidade de trazer 
para sua sala de aula os assuntos que o rodeiam e que são de seu interesse.

Bom trabalho!
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1 Geometria 
e arte

Neste tópico, começaremos a tecer as relações e influências da Matemática 
nas Artes, e das Artes na Matemática. Vamos tentar compreender padrões 
e formas presentes nos artesanatos, em logomarcas e em pinturas que ser-
virão de base para uma melhor compreensão e apreciação dessas obras e 
para um melhor entendimento dos conceitos geométricos que serão estu-
dados durante todo o curso.

Após o estudo deste tópico, você deverá ser capaz de reconhecer formas e 
padrões geométricos existentes em obras de arte e outras construções feitas 
pelo homem, estabelecendo relações de semelhanças e diferenças entre elas 
e, ainda, compreender e identificar simetrias de reflexão, rotação e translação.

Situação-Problema 1

Você conhece os artesanatos 
de sua cidade? Já percebeu suas 
formas e seus padrões? Algumas 
peças produzidas por artesãos e 
artesãs exigem, além de outras 
habilidades, alguns conhecimen-
tos matemáticos. Observe as ima-
gens ao lado.

Evidentemente, o espaço é 
pequeno para mostrar toda a 
grande diversidade existente no 
artesanato brasileiro – por isso, 
há apenas uma pequena amos-
tra. A sua tarefa é simples, você 
deve apontar pelo menos uma 
forma geométrica para cada uma das obras mostradas. Vamos lá, você pode 
nomear da forma que sabe e depois discutir com seus colegas e professor.

Rendas do Ceará
Fonte: http://coisade
cearense.blogspot.com

Artesanato de
Jacutinga-MG
Fonte: http://jacutinga.
mg.gov.br

Artesanato feito por 
índios de Roraima
Fonte: Roraimaemfoco-DA

Cesto cilindrico com base 
quadrada do Amazonas 
Fonte: Fonte: Basketry, Geometry, and 
Symmetry in Africa and the Americas 
de Paulo Gerdes Disponível em: 
www.mi.sanu.ac.yu/vismath

Artesanato de fibras do 
Mato Grosso do Sul
Fonte: http://ms.sebrae.com.br

Panelas de barro 
Capixabas
http://www.flickr.com/
photos/franciscofonseca
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Situação-Problema 2

Observe o ladrilhamento do piso de sua 
casa, ou a disposição de janelas, ou, ainda, 
as toalhas utilizadas para cobrir a mesa de 
sua cozinha. Bordados, tricô, crochê ou ren-
das, copiam padrões agradáveis aos olhos.

Agora, vamos criar malhas que conte-
nham polígonos regulares. A malha ao lado 
foi construída com quadrados e triângulos. 
A regra era simples: dois quadrados não po-
diam ter lados coincidentes. Veja como ficou.

Agora é com você. Crie um ponto no cen-
tro de cada quadrado e de cada triângulo 
e, com um lápis colorido, una os pontos de 
dois polígonos vizinhos com linhas retas.

Situação-Problema 3

Ao observarmos a natureza, o artesana-
to e a arquitetura, podemos perceber que 
um dos elementos mais utilizados para as 
criações é a simetria. Ela aparece em todos 
os lugares, a começar pelo nosso próprio corpo que é quase perfeitamen-
te simétrico.

A forma mais comum de simetria é a simetria de reflexão que ocorre 
como se estivéssemos utilizando um espelho. Observe:

Ro
n

y

Eixo de simetria
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A linha que está na posição do espelho é denominada eixo de simetria. 
Observe a figura a seguir: você deverá completá-la de modo que fique simétrica 
em relação ao eixo de simetria dado.

Atividade 1

Alguns elementos, seja da natureza, seja criados pelos homens, possuem 
mais de um eixo de simetria. Veja, por exemplo, um detalhe retirado de um 
dos cestos produzidos no Amazonas. Identifique e trace todos os eixos de 
simetria existentes na figura.

Ro
n

y

Eixo de simetria

Traga para a sala de aula

Alguns artesanatos que exis-
tam na sua cidade e discuta com 
seus colegas e professor(a) as for-
mas geométricas e as simetrias 
existentes. Aproveite ainda para 
discutir valores de custo e venda 
dos produtos. 

Rony
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Atividade 2

O cesto a seguir foi fabricado pelos Bora, povo residente na Amazônia 
Peruana.

Podem-se perceber simetrias no seu trabalho. Veja um destaque em uma 
parte do cesto. Nele podemos perceber claramente as simetrias.

Trace todos os eixos de simetria possíveis.

Ro
n

y
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2 Diferentes povos e 
diferentes contagens

Neste tópico, vamos conhecer outras formas de contagem utilizadas em 
outras épocas e por outras civilizações. Percorreremos alguns caminhos 
trilhados pelos homens até chegar à nossa forma de contar e medir.

Após este estudo, você deverá ter compreendido como outros povos se 
comunicavam numericamente e deverá ser capaz de resolver problemas 
que envolvam os sistemas de numeração utilizados por esses povos.

Situação-Problema 4

O que você conhece sobre 
o Egito? Provavelmente já 
deve ter ouvido falar nas pi-
râmides, mas muitas outras 
coisas foram construídas 
pelos povos daquele país.

O Egito se transformou 
em nação única por volta do 
ano 3000 a.C. O desenvolvi-
mento da agricultura, que se 
processou nesse período, le-
vou à necessidade de se sa-
ber quando ocorreriam as 
enchentes do Nilo e, conse-
quentemente, à elaboração 
de um calendário. 

Por outro lado, a adminis-
tração do território fez surgir 
a necessidade de se fazerem 
cálculos, por exemplo, para a 
cobrança de taxas. Assim, por 
volta do ano 3000 a.C., os egípcios já tinham desenvolvido um sistema de 
escrita – os hieróglifos – e um sistema de numeração bastante interessante.

Disponível em: <http://antigoegito.hd1.com.br/mapas.html>. 
Acesso em: 24 jan.2012
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O sistema de numeração criado pelos egípcios era baseado em agrupa-
mentos de 10 em 10 e utilizava símbolos especiais para 1, 10, 100, 1000 
que, juntos, formavam as representações numéricas de forma aditiva. 
Observe os símbolos egípcios:

Símbolo Descrição Quantidade

Bastão 1

Calcanhar 10

Rolo de corda 100

Flor de lótus 1000

Dedo apontando 10000

Peixe 100000

Homem 1000000

Os números egípcios são escritos sem a preocupação com a posição, ou 
seja, o sistema não é posicional. Observe duas formas de se escrever o 
número 23:

A. Escreva, em escrita egípcia, os números:

a) 45

b) 233

c) 10.101

B. Escreva na nossa forma de numeração:

a) 

b) 

c) 
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Situação-Problema 5 

Roma foi o centro de uma das mais notáveis civili-
zações da Antiguidade, que se manteve entre os anos 
753 a.C. (data atribuída à sua fundação) e 1453 (data 
atribuída à queda do Império Romano do Oriente).

Os romanos utilizaram letras do seu alfabeto para 
representar números. Como foram senhores de um 
grande império, deixaram nos monumentos, pontes 
etc., as marcas da sua cultura. Ainda hoje utilizamos a 
numeração romana na leitura de datas, nos mostra-
dores dos relógios etc. São sete letras que represen-
tam determinados valores:

Letra Valor

I 1

V 5

X 10

L 50

C 100

D 500

M 1000

Você sabia?
Com exceção de V, L e D, os outros símbolos podem se repetir até três 

vezes, observe:

 III = 3

 XXX = 30

 CCC = 300

 MMM = 3.000

Quando escritos à direita de símbolos maiores, I, X e C somam-se aos 
valores dos primeiros:

 VII = 5 + 1 + 1 = 7

 LXII = 50 + 10 + 1 + 1 = 62

 CLVIII = 100 + 50 + V + 1 + 1 + = 158

MCXX = 1.000 + 100 + 10 + 10 = 1.120

Mas, se os símbolos I, X e C estiverem à esquerda dos maiores, seus 
valores são subtraídos como, por exemplo, em:

 IV = 5 - 1 = 4

 IX = 10 - 1 = 9

 XC = 100 - 10 = 90

 CM = 1.000 - 100 = 900
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A. Escreva, em escrita romana, os números:

a) 45 

b) 233 

c) 1.109 

B. Escreva na nossa forma de numeração:

a) XXIV 

b) CMIV 

c) MMCCCXIX

Atividade 3

A. Você deverá, agora, realizar operações de adição e subtração envolvendo 
a numeração egípcia. Tente realizar as operações sem fazer a transformação 
para o nosso sistema de numeração.

a) 

b) 

c) 

d) 

+

+

+

-
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e) 

                    

                    

f)

                    

                    

Atividade 4

A. Repita a mesma tarefa feita na atividade anterior, agora com a numeração 
romana.

a) XXXVII  +  XVIII

b) CXCIV  +  XXXVIII

c) CCXXXVIII  +  XXVI

d) XXX  –  XIV

e) CXLV  –  LIII

f) CCLXXVI  –  LXIV

-

-
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3 Por que contamos 
de 10 em 10?

Neste tópico, faremos uma discussão a respeito do nosso sistema de nu-
meração, conhecido como sistema de numeração indo-arábico ou sistema 
de numeração decimal. Muito do que vamos ver já foi vivenciado por você, 
em outros momentos de sua vida: na escola, no comércio etc. Vamos apro-
veitar esses conhecimentos que você já tem para, a partir daí, aprofundá-los 
e aproveitá-los para novos desafios futuros. Você terá oportunidade de 
entender melhor o nosso sistema de numeração e a importância dos números. 
Aproveite para trocar ideias com seus colegas, colaborando e aprendendo, 
uns com os outros.

Ao final deste estudo, você deverá reconhecer as várias formas de repre-
sentações e escritas numéricas que aparecem em jornais, revistas, placas 
etc., compreender o valor posicional dos algarismos na escrita dos números 
e ser capaz de resolver problemas que envolvam a utilização de números 
dentro do nosso sistema de numeração decimal.

Situação-Problema 6 

O sistema de numeração indo-arábico tem esse nome devido aos hindus, 
que o inventaram, e aos árabes, que o difundiram para a Europa Ocidental. 

O sistema indo-arábico usa 10 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) com 
base 10, daí o nome decimal. Nesse sistema, verifica-se que, em vez de criar 
infinitos símbolos para representar cada número desejado, podem-se agru-
par valores e simplificar sua representação.

Agrupamos de 10 em 10, ao organizar as quantidades. Dessa forma, 10 
unidades valem 1 na nova posição, que denominamos dezena; 10 dezenas 
valem 1 no agrupamento superior, que denominamos centena e sucessiva-
mente chegamos ao milhar, unidade de milhar etc.

Uma boa forma de visualizarmos essas trocas é por meio do jogo das 
trocas. Vamos fazer um jogo de trocas da seguinte maneira:
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1 (amarelo) = 10 (vermelho)

1 (vermelho) = 10 (verde)

1 (verde) = 10 (cinza)

1 (cinza) = R$ 1,00

A. Ao final de um jogo, um dos jogadores ficou com 5 cartões amarelos, 
8 verdes e 4 vermelhos. Quantos reais esse jogador ganhou?

B. Se alguém possui 5 cartões vermelhos, 8 amarelos e 20 cinza, e quer tro-
car tudo por cartões verdes, com quantos cartões verdes ficará? 

C. Um jogador possui 2 cartões vermelhos e acabou de perder 4 cartões cinza. 
Como poderá pagar essa “dívida”? Com quantos e com quais cartões ficará?

Situação-Problema 7

No sistema indo-arábico, o valor dos algarismos depende da posição que 
o algarismo ocupa no número. O número 23, por exemplo, tem seu valor 
representado por dois grupos de 10 unidades mais 3 unidades.
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O número representativo do valor 2.622 é constituído de 4 algarismos, 
tendo 3 deles o mesmo valor absoluto (o algarismo 2). No entanto, cada um 
dos citados algarismos indica um valor diferente. Quais seriam esses valores?

2 6 2 2

A. Além do valor posicional, outra característica importante de nosso 
sistema de numeração é o fato de ele se basear no princípio multiplicativo. 
Cada algarismo representa o produto dele mesmo pelo valor de sua posição, 
isto é:

3.728 significa 3.000 + 700 + 20 + 8 = 3×1.000 + 7×100 + 2×10 + 8

Decomponha o número 23.456.

B. Como vimos, em nosso sistema de numeração, nos números 328 e 236, o 
algarismo 3 representa quantidades diferentes, pois a sua posição indica 
o seu verdadeiro valor. No primeiro número, o 3 vale 300 e no segundo, 
vale 30. Que quantidade o 5 representa em cada número abaixo?

a) 528         

b) 256             

c) 25.836       

d) 6.725         

Situação Problema 8

Certamente, você utiliza e lê números em vários momentos de sua vida. 
Isso não quer dizer que não precisamos conhecer um pouco mais do nosso 
sistema de numeração decimal, sua escrita, sua leitura, sua decomposição 
na base 10, o valor posicional e a escrita polinomial dos números.
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Leia o texto:

Cultura emprega 1,6 milhão e paga melhor do que outros 
mercados no Brasil

Aproximadamente 1,6 milhão de pessoas trabalham nas 321 mil empresas 
envolvidas com atividades culturais no Brasil, de acordo com a pesquisa “Sis-
tema de Informações e Indicadores Culturais”, divulgada na tarde desta terça-
-feira (18) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O levan-
tamento mostrou que os salários do setor são em média 47,64% superiores ao 
salário médio registrado no país em 2005: R$ 1.565,74 contra R$ 1.060,48.

No setor, o número de empregados com pelo menos o ensino médio comple-
to (11 anos ou mais de estudo) foi 17,7 pontos percentuais maior do que o total 
de ocupados em 2006. Entre os estados, a Bahia destaca-se com 24,8 pontos 
percentuais de diferença. Cerca de 70% dos empregados eram assalariados.

Disponível em <http://noticias.uol.com.br/ultnot/2007/12/18/ult23u836.jhtm>. Acesso em: 24 jan.2012

Agora, responda:

A. Liste, pelo menos, quatro tipos de representações numéricas utilizadas 
com finalidades diferentes, indicando as diferenças existentes entre elas.

B. Quantas pessoas trabalham em empresas envolvidas com atividades 
culturais?

C. Como você escreveria o número do item anterior utilizando somente 
algarismos?

D. Qual o salário médio pago aos trabalhadores do setor de cultura?
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E. Liste e escreva por extenso os números que aparecem no texto.

Número Por extenso

Atividade 5

O ábaco é um instrumento de cálculo muito antigo que os egípcios, ro-
manos, hebreus e hindus utilizaram em épocas remotas; na atualidade, é 
utilizado para reforçar a aprendizagem e a compreensão dos algoritmos, 
por meio da manipulação com seus elementos básicos, e para realizar ope-
rações de adição, subtração e multiplicação. Observe o ábaco abaixo.

A. Qual é o número representado no ábaco? Ro
n

y
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B. Utilizando a mesma quantidade de bolinhas, qual o menor número possível 
de formar? Represente no ábaco e escreva o número.

C. Utilizando a mesma quantidade de bolinhas, qual o menor número possível 
com cinco algarismos diferentes? Represente no ábaco e escreva o número.

D. Utilizando a mesma quantidade de bolinhas, qual o maior número possível 
de formar? Represente no ábaco e escreva o número.

E. Utilizando a mesma quantidade de bolinhas, qual o maior número possível 
com cinco algarismos diferentes? Represente no ábaco e escreva o número.
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Atividade 6

O sr. José Antônio, ao comprar material para renovar o estoque de sua 
loja, precisou preencher os cheques abaixo. Como ficaram os cheques após 
o preenchimento?

A. R$ 34.562,00

B. três mil, setecentos e vinte e dois reais

Ro
n

y
Ro

n
y
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4 Calculando 
mentalmente

É comum nos colocarmos em situações nas quais precisamos efetuar 
alguns cálculos mentalmente: no ônibus, no supermercado, ao comprarmos 
um picolé etc. Ao realizarmos essas operações, buscamos alguma forma de 
organização que irá facilitar o processo de realização da “conta” e, às vezes, 
o fazemos sem perceber como organizamos nosso pensamento.

Espera-se que, com o desenvolvimento das atividades deste tópico, você 
desenvolva ou aprimore a habilidade de operar mentalmente, utilizando 
esse recurso em situações de sua vida.

Situação-Problema 9

Acompanhe a história abaixo, em que Pedro se dirige à lanchonete da 
dona Ana.

Calculando mentalmenteCalculando mentalmente
Oba, vou
comprar um
lanche Sanduíche 3,20

Suco 1,40
Vitamina 2,10
Sorvete 1,30
Salgado 1,00

Eu quero um
sanduíche, um
suco e um
sorvete

O valor é
R$ 5,90

Como você
fez tão rápido
este cálculo?

Primeiro somo a parte inteira:
3+1+1=5, depois os centavos:
0,20 + 0,40 + 0,30 = 0,90,
e por fim os dois resultados:
5 + 0,90 = 5,90

Legal, agora
eu aprendi!

FimFim

Ro
n

y
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Agora, tente utilizar a mesma estratégia da dona Ana para realizar os 
seguintes cálculos mentalmente:

A. R$ 136,00 + R$ 74,20 + R$ 88,40 =                

B. R$ 365,00 + R$ 98,50 + R$ 123,30 =             

C. 256 + 132 + 412 =                

D. 1.236 + 682 + 105 =                

  Refletindo

Você utiliza alguma estratégia de cálculo mental no seu dia a dia? Expli-
que o que você faz, para seus colegas e professores.

Situação-Problema 10

Você já brincou com quadrados mágicos? Em um quadrado mágico, a soma 
dos números nas linhas, nas colunas ou nas diagonais dá sempre um mesmo 
resultado. Por exemplo, no quadrado mágico abaixo, a soma é sempre 15:

6 7 2

1 5 9

8 3 4

Nesse caso, dizemos que a constante mágica é 15.
Se tivermos um quadrado 4x4 no qual serão distribuídos os números de 

1 a 16, nas casas, qual será a constante mágica?
Sugestão: Some os números de 1 a 16 (1 + 2 + 3 + 4 + ... + 13 + 14 +15 

+ 16 = 136) e divida pelo número de linhas ou colunas. O resultado será a 
constante mágica.

Complete o quadrado mágico 4 x 4 abaixo, com os números de 1 a 16.
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Regra: Cada tijolo deverá ser pre-
enchido com a soma dos valores con-
tidos nos dois tijolos que estão logo 
abaixo dele. Por exemplo:

Situação-Problema 11

Construindo pirâmides

73

36

17

8

3

18

10

4

8

6 2

37

19

9

5

Complete as pirâmides abaixo realizando os cálculos mentalmente:

Atividade 7

A. Veja os dados abaixo e calcule a soma das partes invisíveis em cada caso:

a) b) 

200

25

12

46

23

22

17 4 7

85

13

Ro
n

y
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Atividade 8

Faça cálculos mentais e dê um resultado aproximado: 
Quando o ônibus saiu de seu ponto inicial, levava 42 passageiros. 

Na primeira parada, subiram 17 passageiros. Na segunda, desceram 26 
e subiram 7. Na terceira parada, subiram 14 pessoas. Quantas pessoas o 
ônibus transportava logo após a terceira parada?

Atividade 9

Complete o texto a seguir da forma que lhe parecer mais apropriada:

17
 

26 7 14 =

42

Na    semana do mês de maio, mais precisamente no 
dia   , cerca de    pessoas se reuniram para discutirem 
sobre a festa junina que seria realizada na turma do Projovem Urbano. 
Na reunião, foram discutidos vários assuntos. Os participantes come-
ram    salgadinhos cada um. Dos    salgadinhos que ha-
via, sobraram    que foram guardados para o próximo encontro.

Atividade 10

A. Indique, em cada caso, o resultado mais adequado, fazendo os cálculos 
mentalmente:

a) 326 + 786 =

 □  1.256  □  1.002  □  992  □  1.112

b) 689 + 895 + 29 = 

 □  1.457  □  1.613  □  2.003  □  1.569

c)  1.678 – 589 =

 □  1.129  □  1.241  □  1.089  □  999
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5 As estimativas

Qual o significado da palavra estimar? Fazemos estimativas quando não 
temos certeza do resultado exato de certa operação, data, valores e ou-
tros. Assim, podemos dizer que realizamos estimativas quando nos depara-
mos com situações que não conseguimos realizar – uma contagem ou uma 
“conta” de forma precisa –, ou quando a precisão não é relevante.

Espera-se que, com o desenvolvimento das atividades deste tópico, você 
saiba reconhecer as situações em que precisamos e podemos realizar esti-
mativas, seja para estimar resultados ou aproximar quantidades.

Situação-Problema 12

Procure, em jornais ou revistas, frases em que apareçam dados numéri-
cos e verifique se esses dados são aproximados ou exatos. Observe o texto 
no qual os números encontrados estão inseridos e cheque se alguma pala-
vra ou expressão aparece próxima a estes números. Por exemplo, na frase 
“Este acontecimento ocorreu cerca de 60 anos atrás”, a expressão “cerca 
de” garante que o número é uma aproximação.

Discuta com seus colegas e professores sobre as expressões encontradas 
e complete as sentenças:

A. Liste as palavras ou expressões que indicam aproximações para menos.

B. Liste as palavras ou expressões que indicam aproximações para mais.
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Situação-Problema 13

Imagine a seguinte situação: você vai 
a um supermercado com R$ 50,00 para 
gastar em produtos. Precisa, portanto, 
escolher produtos cujos preços, somados, 
não ultrapassem esse valor. Observe o 
panfleto abaixo e, em seguida, faça uma 
lista de compras contendo, pelo menos, 
cinco dos produtos do panfleto, de forma 
que o valor total se aproxime o máximo 
possível dos R$ 50,00 que possui. Depois, 
com sua calculadora, confira os cálculos.

Corrija sua lista acrescentando ou 
retirando produtos, de forma a utilizar 
os R$ 50,00.

Atividade 11

A. Estime, sem utilizar a régua, as seguintes medidas:

a) O comprimento do seu pé:

b) O tamanho de sua perna:

c) O tamanho de seu braço:

d) A altura da porta:

e) A distância do chão ao teto de sua sala:

Ro
n

y
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Atividade 12

Leia a reportagem:

A. O trecho “se aproxima de 286.000” 
indica que o número de mortos pode ser 
igual a:

a) 282.000

b) 285.756

c) 292.000

d) 286.567

e) 288.987

Atividade 13

A. Indique, nas contas abaixo, os resultados que lhe pareçam absurdos. Não 
é permitido fazer as contas:

a) 1.246 + 368 = 1.984

b) 1.002 – 354 = 458

c) 540 × 42 = 28.040

d) 2.240 ÷ 20 = 17 

Atividade 14

Tente estimar a distância de sua casa ao curso. Que unidade de medida 
você utilizou?

O número de mortos e 
desaparecidos em razão 
do tsunami de 26 de de-
zembro de 2004, que de-
vastou o litoral de vários 
países do Oceano Índico, 
se aproxima de 286.000, 
depois de um novo anún-
cio feito pela Indonésia 
neste sábado.
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34 + 20 × 5

6 Usando a 
calculadora

Foi-se o tempo em que as calculadoras eram instrumentos caros e 
inacessíveis. Hoje em dia, elas são ferramentas comuns e baratas, sendo, 
portanto, utilizadas com frequência em diversas situações.

Você sabe utilizar a calculadora? Saiba que, até mesmo quando opera-
mos com calculadoras simples, podemos realizar uma série de cálculos que 
podem auxiliar de forma surpreendente na resolução dos mais diversos 
problemas encontrados no nosso dia a dia?

Você deverá, ao final deste tópico, ser capaz de reconhecer algumas 
operações possíveis de serem feitas com uma calculadora simples, bem 
como utilizá-la para resolver os problemas propostos. Deverá, ainda, estar 
preparado para novos usos que serão apresentados em todas as Unidades 
Formativas do Projovem Urbano.

Situação-Problema 14

A calculadora será sua companheira em todos os momentos do trabalho 
com a Matemática. Por isso, será necessário que aprendamos a utilizá-la 
melhor. O processo de realização das operações com o uso da calculadora é 
bastante fácil; no entanto, alguns cuidados devem ser tomados, pois as cal-
culadoras comuns não realizam algumas “contas” de acordo com as regras 
formais da Matemática. Considere a necessidade de fazer o seguinte cálculo 
com a sua calculadora:

Ro
n

y

Se você digitou exatamente na ordem mostrada, 
obteve como resultado 270, quando, na verdade, a res-
posta correta seria 134. Por quê? Pense a e respeito disso 
e discuta com seus colegas.
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Situação-Problema 15

Vamos, agora, efetuar alguns cálculos com a calculadora. Você não 
poderá utilizar papel para fazer anotações. As contas deverão ser feitas 
apenas com o uso da calculadora e o resultado final deve ser anotado na 
frente da igualdade.

A.       55 + 23 × 9 =      

B.          123 – 540 ÷ 15 =     

C.     38 × 24 + 23 × 14 =     

D.    (13 × 36 – 58) – 136 =     

E. 340 – (240 ÷ 12 + 39) =     

Situação-Problema 16

Dona Judite foi ao supermercado e comprou os seguintes produtos: 6kg de 
banana, 2,5 kg de galinha, 3 dúzias de ovos e 5 refrigerantes. Para conferir o 
valor total das compras, D. Judite utilizou uma calculadora. No entanto, como 
não possuía papel para fazer anotações, teve de fazer o cálculo todo de uma 
só vez. Observe os valores dos produtos comprados por D. Judite e faça o 
cálculo utilizando apenas sua calculadora. Não vale fazer anotações.

Obs.: Não se esqueça de que, na sua calculadora, a vírgula pode ser a tecla 

Situação-Problema 17

Ao efetuar a adição 123 + 58 + 230 + 34 + 67 + 245, numa calculadora, 
Paulo digitou a tecla  em lugar da tecla , em uma das somas e encon-
trou como resultado 689. Em que soma Paulo digitou a tecla errada? Tente 
pensar em uma estratégia rápida para resolver a situação.

Ro
n

y
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Atividade 15 

A calculadora de Ana apresentou um pequeno defeito: 
as teclas  e  não estavam funcionando. Ela precisa-
va efetuar a multiplicação 153 x 359 com essa máquina. 
Como ela poderia proceder?

Atividade 16 

A. A calculadora do Paulo está um pouco velha e algumas 
teclas caíram. No entanto, Paulo precisa fazer cálcu-
lo com alguns números e precisa que eles apareçam 
no visor de sua calculadora. Escreva as operações 
necessárias para que surjam, no visor, cada um dos 
seguintes números:

a) 6     

b) 7     

c) 8     

d) 10     

e) 12     

f) 15     

g) 20     

h) 50     

Atividade 17 

A calculadora da Ana também está um pouco quebra-
da. No entanto, algumas teclas ainda funcionam. Escreva 
as operações necessárias para que surjam, no visor da 
calculadora da Ana, cada um dos seguintes números:

a) 3         

b) 4         

c) 5         

d) 6         

e) 7         

f) 8         

g) 9         

h) 10         

Ro
n

y
Ro

n
y
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Para saber
Vamos entender um pouco mais sobre as diversas funções da calculadora? 

Pegue sua calculadora e repita os cálculos mostrados.

Como apagar o último registro numérico? Essa função é particularmente 
importante quando digitamos um valor errado e não queremos repetir 
toda a operação. No exemplo a seguir, digitou-se 12 no subtraendo quan-
do, na verdade, o valor correto seria 15.

A calculadora trabalha com constantes na operação. Ou seja, uma 
operação é repetida a partir do momento em que ela é feita pela primeira 
vez. Essa função é interessante principalmente para o trabalho com se-
quências numéricas e potências.

A partir daqui, cada vez que apertarmos a tecla , o valor do visor será 
somado com 7. Experimente fazer a mesma coisa com as outras operações 
aritméticas (multiplicação, subtração, divisão).
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Vamos economizar água?
Um banho de 15 minutos em um chuveiro elétrico consome 

144 litros de água. Se o chuveiro ficar fechado enquanto nos ensa-
boamos e o tempo de banho for reduzido para 5 minutos, gastam-se 
48 litros.

Para regar o jardim com torneira aberta por 10 minutos, gas-
tam-se 186 litros de água. Se for regado somente o necessário 
pela manhã ou pela noite, com esguicho revólver adaptado na 
mangueira, são 90 litros.

Lavar o carro com torneira aberta durante 30 minutos conso-
me 216 litros de água. Utilizar um balde para molhar, ensaboar e 
enxaguar o automóvel gastam-se 40 litros.

Ao lavar a louça com a torneira aberta durante 15 minutos, 
consumimos 243 litros de água. Se a torneira for fechada durante 
o ensaboamento, gastaremos apenas 46.

Disponível em: <http://www.guiadoscuriosos.com.br/
categorias/3060/1/vamos-economizar-agua.html>. Acesso em: 11 jan. 2012.

7
Resolução de 
problemas de 
adição e subtração 

Bom, agora que já vimos algumas possibilidades para realização de 
cálculos, que tal resolvermos alguns problemas envolvendo adição e 
subtração? Você poderá resolver da forma que se sentir mais à vontade, 
com os algoritmos que conhece, utilizando a calculadora, fazendo cálculos 
mentais, ou até mesmo utilizando estimativas. Não se esqueça de 
compartilhar suas dúvidas, dificuldades e facilidades com seus colegas e 
professores: assim fica mais agradável encontrar os caminhos.

Esperamos que, no final deste tópico, você se sinta capaz de resolver 
problemas diversos que possam ser solucionados com a utilização da 
adição e subtração.

Situação-Problema 18

Leia o texto a seguir:
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Faça os cálculos mentalmente, depois verifique com sua calculadora. 
Quanta água é economizada quando:

A. fechamos o chuveiro quando nos ensaboamos?

B. utilizamos esguicho revólver adaptado para regarmos o jardim?

C. lavamos o carro utilizando um balde?

D. fechamos a torneira para ensaboarmos a louça?

Situação-Problema 19

Nas operações seguintes, substitua os retângulos por um número natu-
ral, de forma a tornar correta a operação indicada. Registre ao lado de cada 
operação os procedimentos que você utilizou para solucionar o problema.

2 8. 5 7 3

+ 9. 6 7 8

5 3. 9 8 7

– 3 3. 5 7 8

3 0. 0 9 8
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Atividade 18

A partir de outubro, o gerente de uma fábrica de calçados acrescentará um 
abono de produtividade de R$ 78,00 ao salário de cada um de seus operários 
que ganham até R$ 750,00 mensais. Carlos e Luiz trabalham nessa fábrica 
e ganham respectivamente R$ 482,00 e R$535,00. Resolva, do modo que 
achar conveniente, as questões abaixo. Converse com seu professor e seus 
colegas sobre suas soluções.

A. Qual a diferença dos salários de Carlos e Luiz antes do acréscimo do abono?

B. Quanto cada um passará a receber a partir de outubro?

C. Qual a diferença dos salários de Carlos e Luiz após o acréscimo do abono?

D. O que você observou nas respostas dos itens A e C? Por que isso ocorre?

5. 6 8 7

+
1 2. 5 4 3

2 0. 0 0 0

9. 6 8 4

–

2. 9 8 6
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E. O que é, para você, abono de produtividade?

Atividade 19

O filho de um professor de Matemática estava fazendo um curso em outro 
estado. Precisando de mais dinheiro para cobrir os seus custos, resolveu 
fazer o pedido em forma de código. Cada letra deveria ser substituída por 
um único algarismo diferente, de 0 a 9.

O filho solicitou ao pai (A + G + I + M + N + O + R + S + V) x 50. Quanto 
foi pedido?

Atividade 20

Observe os números e faça alguma operação na calculadora para que se 
transformem no número que está no quadro ao lado. Registre o procedi-
mento adotado.

A. 559

B. 4.725

C. 725

D. 8.507

E. 3.333

F. 6.666

M O V A

+ M A I S

G R A N A

   509

9.007

6.075

3.003

   675

 7.006
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Atividade 21

Joana, Marcos e Antônio abastecem seus veículos no Posto da Serra. Num 
certo dia, os três encheram os tanques até a capacidade máxima.

A. Joana colocou 38 litros de álcool e gastou R$ 64,60. Qual o preço de cada 
litro de álcool?

B. Para abastecer seu caminhão com óleo diesel, Marcos gastou R$ 216,00. 
Se 1 litro de óleo diesel custa R$ 1,80, quantos litros foram colocados no 
tanque do caminhão?

C. Antônio colocou 15 litros de gasolina comum no tanque de sua moto. Se 
1 litro de gasolina custa R$ 2,45, quantos reais ele gastou?

D. A capacidade total do tanque do carro é de 52 litros, a do caminhão, 150 
litros e da moto, 18 litros. Quantos litros de combustível havia no tanque 
de cada veículo, antes do abastecimento?

E. Pesquise os preços do álcool, da gasolina e do óleo diesel praticados em 
sua cidade. Quanto cada um dos três teria gasto no abastecimento, se 
estivessem em sua cidade?

Carro MotoCaminhão

Joana AntônioMarcos
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8 Outras formas 
de fazer contas?

Você já deve ter percebido que fazer contas é algo necessário em várias 
atividades do dia a dia. Hoje em dia, quando precisamos fazer cálculos, 
podemos utilizar uma calculadora, contas de cabeça e os algoritmos (con-
tas com lápis e papel). Entretanto, há outras formas de se fazer contas que 
são utilizadas desde que o homem precisou fazer demarcações de terrenos, 
fazer plantios e lidar com dinheiro. Neste tópico, vamos ver alguns desses 
métodos para tentar compreender uma forma de pensar diferente da nossa.

O que se espera é que você, com os estudos que faremos neste tópico, 
compreenda outras estratégias de cálculo, resolva problemas utilizando es-
tratégias parecidas e possa compreender melhor nossa forma de fazer contas.

Situação-Problema 20

Um processo muito interessante de realizar multiplicações foi inventado 
no Egito Antigo, sendo chamada de duplicação e mediação. O método egípcio 
requeria principalmente a habilidade para somar, que era mais fácil para eles. 

O método era o seguinte: suponhamos a multiplicação 6 × 17. Escrevem-se 
os números a serem multiplicados lado a lado.

6 17

Embaixo do primeiro escreve-se 1, embaixo do segundo, o próprio número.

6 17

1 17

Em seguida duplica-se cada número novo e coloca-se embaixo.

6 17

1 17

2 34
2× 2×
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Repete-se a operação (duplicar o número) até que a primeira coluna dê 
um valor que, ao ser duplicado, ultrapasse o número do topo (primeiro fator 
da multiplicação).

Em seguida verificam-se quais os números que, na primeira coluna, 
somados dão o número do topo (6). No caso 2 + 4 = 6.

6 17

1 17

2 34*

4 68*

8 136

Verificam-se quais os números da segunda coluna que correspondem 
aos que foram marcados na primeira. No caso 34 e 68. Somam-se esses 
números. O resultado da soma é a multiplicação pretendida.

2×

2×

6 17

1 17

2 34

4 68

8 136

2×

2×

34 + 68 = 102

Agora é sua vez, utilize o processo egípcio e efetue o produto: 11 × 38. 
Tente fazer outros cálculos. 
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Situação-Problema 21

Outra maneira de multiplicar…
Para multiplicar, por exemplo, 13 × 15, procede-se da seguinte maneira:
Represente cada algarismo dos dois números com retas, da esquerda 

para a direita, da seguinte forma:

Agora, marcam-se as interseções:

Separe em grupos de acordo com a posição vertical:
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Em seguida, conte os pontos de interseção, começando da direita para a 
esquerda.

Agora, junte os valores encontrados, lembrando que, quando se tem dois 
algarismos, deve-se proceder à passagem para a casa da esquerda, assim: 

O resultado encontrado será: 13 × 15 = 195

Calcule, utilizando a estratégia da interseção das retas, a multiplicação 
23 × 17.
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Atividade 22

Efetue as multiplicações abaixo utilizando a multiplicação egípcia:

A. 17 × 27 =

B. 25 × 32 =

C. 19 × 45 =

Atividade 23

Efetue as multiplicações abaixo utilizando a multiplicação com retas:

A. 17 × 27 =

B. 25 × 32 =

C. 19 x 45 =
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Os egípcios criaram o 
cúbito, o comprimento da 
ponta do dedo até o cotovelo.

Ro
n

y

9 Realizando medidas 
com o corpo

Todos vocês, com certeza, têm uma régua e sabem como usá-la. Entre-
tanto, a régua nem sempre existiu da forma que a conhecemos hoje. 
Inicialmente, o homem utilizava o próprio corpo para efetuar medidas, 
assim como fazíamos quando precisávamos fazer alguma medida em 
nossas brincadeiras de crianças. Utilizávamos passadas, os próprios pés 
e o palmo de nossa mão, entre outras coisas. Neste tópico, veremos como 
o homem utilizou o próprio corpo para criar alguns padrões de medida e, 
em seguida, faremos algo semelhante, utilizando o nosso próprio corpo.

Espera-se que, após estudar este tópico, você possa compreender a impor-
tância da padronização dos sistemas de medidas para as diversas grandezas, 
que conheça e entenda transformações existentes entre alguns sistemas de 
medida e que possa utilizar este conhecimento para resolver problemas.

Situação-Problema 22

Observe alguns padrões de medidas utilizados em outras épocas por 
alguns povos.

Os romanos criaram a milha 
que equivalia a mil passos de 
um legionário.

DIVU
LGA

ÇÃ
o
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Os franceses criaram a braça, 
o comprimento da ponta de uma 
palma à outra, com os braços 
abertos.

RonyRony

Os ingleses criaram a polega-
da, o pé e a jarda (equivalente a 
uma passada).

Rony

Perceba que, em todos esses padrões de medida, a ação de comparação 
está presente. A mudança está na parte do corpo utilizada para a quantifi-
cação. Depois de escolhida a unidade de medida, ou o padrão de medida, é 
fácil utilizá-la para quantificar as medidas que precisamos fazer.

Depois desta leitura, resolva as questões a seguir:

A. No seu dia a dia, quais são as partes do corpo que você mais utiliza para 
realizar medições?

B. Você deve agora criar um sistema de comparação entre unidades, utili-
zando o seu próprio corpo para isso. Faça as aproximações necessárias:

a) Um pé equivale a quantas polegadas?

b) Um cúbito equivale a quantos pés?
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c) Um cúbito equivale a quantas polegadas?

d) Uma jarda equivale a quantos cúbitos?

e) Uma jarda equivale a quantos pés?

f) Uma braça equivale a quantas polegadas?

g) Uma braça equivale a quantas jardas?

h) Uma braça equivale a quantos pés?

Atividade 24

A. Meça, em valores aproximados, a largura da sua carteira. Como procedeu 
para realizar a medição?
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B. Meça, em valores aproximados, a distância entre a sua carteira e a do seu 
colega do lado, em polegadas. Como procedeu para realizar a medição?

C. Você utilizou os mesmos procedimentos para realizar as duas medições? 
Por quê?

Atividade 25

A. Meça o comprimento da mesa do seu(sua) professor(a), em pés.

B. Compare com a medida encontrada por alguns colegas.

C. As medidas encontradas foram as mesmas? Por quê?

D. Você acha que utilizar o próprio corpo para realizar medidas é convenien-
te em qualquer situação? Por quê?
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As tabelas são recursos bastante utilizados para representar resultados 
de pesquisas e informações organizadas. Com as tabelas, podemos visualizar 
um grande número de informações numéricas em um pequeno espaço, o que 
facilita na leitura, na interpretação e utilização desses resultados.

Ao final das atividades propostas neste tópico, você deverá ter desen-
volvido habilidades para ler e interpretar informações contidas em tabelas, 
além de saber utilizar os dados contidos nelas para resolver problemas.

Situação-Problema 23

O quadro relaciona os nomes dos dez maiores artilheiros do campeonato 
brasileiro de futebol.

Os dez maiores artilheiros do campeonato brasileiro de futebol

Posição Jogador Gols Campeonatos Período Média

1 Roberto 190 20 (71-92)    9,50

2 Romário 155 14 (86-07)  11,07

3 Edmundo 140 14 (92-07)  10,00

4 Zico 135 17 (71-89)  10,00

5 Túlio 125 11 (88-01)  11,36

6 Serginho 125 14 (75-88)    8,93

7 Dario 113 13 (71-85)   8,69

8 Evair 101 10 (86-03)  10,10

9 Careca 92 6 (78-86)  15,33

10 Reinaldo 90 14 (73-85)    6,43

Disponível em: <http://www.netvasco.com.br/mauroprais/futbr/artilbr.html>. Acesso em: 11 jan. 2012.

Explorando 
tabelas10
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Várias são as informações que podemos retirar do quadro.
Por exemplo:

A. Quem fez mais gols? Quem fez menos gols? Qual a diferença entre os dois?

B. O que significam os valores que estão na coluna “média”? Como são 
calculados?

C. Perceba que quem está na primeira posição não possui a maior média. Em 
sua opinião, quem é mais eficiente: quem fez mais gols ou quem possui a 
maior média? Por quê?

D. Faça uma nova ordenação dos nomes classificando, agora, pela média.

E. Somando todos os gols marcados por todos os artilheiros, quanto 
totalizam?

Situação-Problema 24

No seu dia a dia, você vê muitas tabelas? Onde elas aparecem e como? 
Leve para sua sala de aula uma tabela retirada de revista ou jornal e comente 
com seus colegas e professores sobre sua utilização e sobre os dados que es-
tão nela. Cole em seu caderno e escreva sobre o que discutiu.
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Proponha um problema a partir dos dados dessa tabela e compartilhe 
com seus colegas.

Atividade 26

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais 2004, entre 1993 e 2003, 
aumentou de 40,7% para 60,9% o número de adolescentes entre 15 e 17 
anos de idade que tinham o estudo como atividade exclusiva. Porém, nas 
faixas etárias seguintes, a vantagem de somente estudar ainda é uma 
realidade para poucos. Assim, 30,4% dos jovens de 18 e 19 anos de idade e 
11,7% dos que têm entre 20 e 24 anos apenas estudam. 

(Fonte: www.ibge.gov.br/ibgeteen/). 

Com isso, mais da metade dos jovens entre 15 e 24 anos ocupavam um 
posto no mercado de trabalho em 2003. Veja a tabela abaixo: 

jovens de 15 a 24 anos de idade segundo a condição de atividade – 2003

15 a 17 anos 18 e 19 anos 20 a 24 anos

Só estuda 60,9 30,4 11,7

Trabalha e estuda 21,4 21,3 15,1

Só trabalha 7,7 26,9 47,7

Afazeres domésticos 7,0 16,3 20,6

Não realiza 
nenhuma atividade

2,9 5,1 4,9

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/noticias/jovens_estudo_trabalho.html>.  
Acesso em: 11 jan. 2012
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A. Qual a condição de atividade com maior porcentagem para cada uma das 
três faixas etárias? Faça um comentário a respeito desses dados.

B. Em qual condição de atividade os dados são mais próximos para as três 
faixas etárias?

Atividade 27

Leia o texto abaixo:

Fique de olho

O Carnaval é tempo de festa e de alegria. Entretanto, o folião não pode 
se esquecer das obrigações para com o trânsito. Para esclarecer alguns 
números de trânsito durante o carnaval, o serviço de Acidentes e Infra-
ções disponibiliza para o usuário algumas estatísticas de trânsito para o 
Estado de Alagoas durante essa época festiva do ano.

ANO

ACIDENTES VÍTIMAS

TOTALSem 
vítimas

Com 
vítimas

Feridos Mortos

2003 37 40 76 11 77

2002 45 30 39 7 75

2001 29 33 21 12 62

2000 20 47 33 16 67
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A. Quantas informações diferentes você pode retirar da tabela? Quais?

B. Discuta com seu professor e colegas sobre o assunto apresentado na 
tabela.

Bom trabalho para você!
Esperamos ter um trabalho tão interessante quanto este na próxima 

unidade.
Os autores
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Ciências da 
Natureza

  219



Caro(a) Estudante,
Ao começar o estudo de Ciências da Natureza, queremos que saiba 

que nossa principal intenção é estabelecer um diálogo com você sobre as 
questões ligadas à vida, ao ambiente, ao planeta, à sociedade e à ciência. É 
uma proposta de caminho que percorreremos juntos, buscando conversar 
acerca dos temas de Ciências da Natureza.

Também é um convite à reflexão, uma vez que o movimento de diálogo, 
o caminhar junto, envolve acolher o novo e o diferente, rever nossos conceitos, 
modos de pensar e agir, dar novos significados que nos tornem capazes de 
uma nova forma de ser e atuar no mundo.

Neste início, vamos conversar um pouco acerca do corpo humano, nos-
so velho conhecido, tão desconhecido de muitos; também aprenderemos 
como ele interage com o ambiente para obter o alimento capaz de lhe dar 
energia para continuar vivo.

Neste tópico, estaremos aprendendo um pouco mais acerca dos alimentos 
e de  sua importância na nossa maneira de viver. Vamos tratar dos conhe-
cimentos científicos que explicam os processos fundamentais para a vida.

Esperamos que você esteja animado para esse novo começo!!! Vamos lá!
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Essa música nos convida a pensar no pão. Todo dia comemos pão. Quando, 
logo cedo, comemos um pão quentinho, pensamos no milagre do pão? 
Como a ciência explica “o milagre do pão”?

O pão, para muitos historiadores, teve origem há cerca de 12 mil anos, na 
Mesopotâmia, atual Iraque, quando se deram as primeiras culturas de trigo. 
Supõe-se que, nessa época, o homem começou a triturar os grãos para 
ficar mais fácil comê-los. Segundo alguns historiadores, foram os egípcios 
os primeiros a misturarem farinha com água, colocarem no sol para formar 
bolhas e, depois de algum tempo, assar entre pedras aquecidas. Surgia aí a 
ideia do fermento. Outros consideram que, muito anteriormente, os povos 
já conheciam tal processo. Mas, o que importa é que, com o passar do tem-
po, o homem foi compreendendo e aperfeiçoando o processo de fazer o pão.

Atividade 1

Reunindo-se em grupo, escrevam uma receita de pão caseiro. Em seguida, 
indiquem a origem de cada ingrediente. 

A maioria das receitas de pão contém como ingredientes: farinha, fer-
mento biológico, água morna e açúcar. Recomendam ainda que se misture 
tudo e deixe descansar. 

1 O alimento nosso de 
cada dia...

O cio da terra

Milton Nascimento e Chico Buarque

“Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo
Forjar do trigo o milagre do pão 
E se fartar de pão...”

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/chico-buarque/86011/>. Acesso em: 11 jan. 2012.
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Atividade 2

Teste, em sua casa, uma receita de pão caseiro ou vá a uma padaria e 
peça para ver como o pão é feito. Observe cada etapa e anote.

Anote em seu caderno:

Ponto inicial
(quando misturamos os 

ingredientes)

Ponto final
(quando o pão está assado)

Cor

Cheiro

Volume

Textura

Temperatura

Se você fez o pão caseiro, deve ter colocado, num copo com água, uma 
bolinha de massa e considerou que o pão estava pronto para assar quando 
a bolinha subiu.

Para analisarmos o processo de fazer o pão, vamos comparar as caracte-
rísticas de dois momentos: o ponto inicial e o ponto final.

Vamos chamar de ponto inicial o momento em que misturamos todos os 
ingredientes e, de ponto final, quando o pão está pronto.

FOTOS: BARBARA BAR
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Após observar o ponto inicial e o final, tente explicar:

A. Por que a bolinha subiu?

B. Por que a massa cresce? 

C. Para que serve o fermento no pão? 

Compare a aparência do ponto inicial com a do ponto final. Quais as di-
ferenças?

A comparação entre o estado inicial e final nos permite observar evidên-
cias de transformações.

No nosso dia a dia, ocorrem mui-
tas transformações químicas. Podemos 
examinar exemplos delas na produção 
de alguns alimentos: produção de queijo 
a partir de leite; fritura de um ovo; pro-
dução de um bolo. Outra transformação 
química que conhecemos é chamada de 
combustão, por exemplo, a queima do 
gás de cozinha produzindo a chama. 

Continuemos a buscar explicações. 

Atividade 3

Por que o pão cresce? Quais são os ingredientes necessários?

A. Para responder a essa pergunta realize o experimento a seguir ou analise 
as fotografias:

Você sabia?
•	As transformações químicas são 

aquelas que produzem novos 
materiais. Podemos reconhe-
cê-las por meio das seguintes 
evidências: mudanças de cor, 
desprendimento de gás, produção 
ou absorção de energia (calor, 
luz, eletricidade etc.).
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Estado inicial

1 2 3 4

Fermento biológico
+ 

Água morna

Fermento biológico
+ 

Água morna
+

Açúcar

Fermento biológico
+ 

Água morna
+

Farinha

Fermento biológico
+ 

Óleo
+

Farinha

Estado final

1 2 3 4

Fermento biológico
+ 

Água morna

Fermento biológico
+ 

Água morna
+

Açúcar

Fermento biológico
+ 

Água morna
+

Farinha

Fermento biológico
+ 

Óleo
+

Farinha

Veja que, em todos os tubos, foi colocado o fermento biológico que, como 
você já sabe, é um dos ingredientes que provoca o crescimento do pão.

B. Agora, compare o estado inicial e final de cada tubo. Compare todos os tu-
bos e responda:

a)	Em que tubo há maior formação de bolhas?

b)	Quais os ingredientes desse tubo?

c)	Houve transformação química? Em que tubos?

d)	Discuta com seus colegas e tente explicar os resultados.
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Você já deve ter imaginado por 
que o pão cresce, não é mesmo? E 
concluído que é porque há a produ-
ção de bolhas, como pudemos obser-
var nos tubos por meio da formação 
de espuma. Sabemos que essas bo-
lhas são provocadas pela produção 
de gás carbônico ocorrida em uma 
transformação química.

A transformação química que 
ocorre na produção dos pães é cha-
mada de fermentação.

Quando o pão é preparado, após 
juntarmos todos os ingredientes e 
deixarmos descansar, a massa cresce 
porque há a formação de bolhas de 
gás carbônico. No caso do pão, o nu-
triente para o fermento biológico é o açúcar, e os produtos são: gás carbôni-
co e álcool. Além disso, se medirmos a temperatura da massa, quando mis-
turamos os ingredientes, no ponto inicial e depois no ponto final, vamos 
perceber que ocorre um aumento da temperatura. O álcool é evaporado no 
forno, pelo aquecimento, por isso, não percebemos sua formação.

Esse tipo de fermentação é a chamada fermentação alcoólica. Podemos 
representá-la assim:

Os fungos são microrganismos que, se colocados em condições favoráveis, 
crescem e se multiplicam. No caso estudado, o açúcar serve de alimento 
para os lêvedos, que, na ausência do gás oxigênio e presença de água morna, 

Você sabia?
•	Fermentação é um processo 

biológico que ocorre em seres 
vivos, em ambiente sem a presença 
de oxigênio, que promove uma 
transformação química que libera 
energia e que tem, como um dos 
produtos, o gás carbônico.

•	Fermento biológico ou lêvedo é 
um fungo, formado por uma única 
célula, denominado pelos cientis-
tas Saccharomyces ceverisae.

•	O fermento químico, geralmente, 
é uma mistura de bicarbonato de 
sódio, carbonato de cálcio, fosfato 
de cálcio entre outras substâncias 
químicas.

açúcar 

+ 

lêvedo 

(fermento biológico)

gás carbônico 

+ 

álcool 

+ 

energia

Estado FinalEstado Inicial
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se alimentam, crescem e se reproduzem, produzindo gás carbônico e álcool 
e liberando calor.

E para fazer pizza? O processo é o mesmo? Que tipo de fermento utili-
zamos? Se você, alguma vez fez pizza ou viu alguém fazer, sabe que o fer-
mento utilizado é um pó branco. Nesse caso, dizemos que é um fermento 
químico. Ele faz crescer a massa. Sabe por quê?

O fermento químico, em contato com a água, sofre uma transformação 
química e produz gás carbônico, que faz a massa crescer.

Em nossa vida, conhecemos vários tipos de fermentação.
Conhecemos várias bebidas que são obtidas por meio da fermentação 

alcoólica tais como pinga, cerveja, vinho. A fermentação da cana-de-açúcar 
por meio de lêvedos produz o álcool combustível. 

A fermentação alcoólica que é produzida a partir de lêvedos tem como 
um dos produtos o álcool (etanol). Assim, a partir da fermentação da cana-
-de-açúcar podemos obter tanto o álcool (etanol) quanto a pinga (ambos 
destilados). A fermentação alcoólica da uva dá origem ao vinho; da cevada, 
a cerveja; e da farinha de trigo, como já vimos, conseguimos o pão.

A fermentação láctea é realizada por bactérias chamadas lactobacilos. 
Por meio dela podemos obter queijos e iogurtes, entre outros derivados.

A fermentação acética é realizada por bactérias acéticas que são utiliza-
das para se obter vinagres a partir de vinhos.

A fermentação é um processo antigo. Nossos índios já a conheciam. Por 
meio dela obtinham o cauim, uma bebida alcoólica. Assim nos contam os 
historiadores:

Os índios já sabiam fazer uma bebida fermentada a partir da raiz da man-
dioca-doce. Depois de as cortarem em rodelas finas, as mulheres as ferviam 
em grandes vasilhas de barro cheias de água até amolecerem. Depois de frias, 
acocoravam-se em torno das vasilhas e mastigavam a mandioca, jogando-a em 
outra vasilha. Ferviam e, feito isso, colocavam em potes grandes. Deixavam de 
3 a 4 dias. Depois se formava a bebida chamada cauim. 

Adaptado de: LÉRY, Jean (1534-1611). Viagem à terra do Brasil. 
Tradução de Sergio Milliet. Belo Horizonte, São Paulo: Itatiaia, 1980. 

A primeira edição desta obra data de 1578.

Você agora é capaz de dizer que tipo de fermentação ocorre para a pro-
dução de cauim?
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Neste tópico, vamos compreender como o alimento é fonte de nutrientes 
e energia para nosso corpo.

A banana é a fruta mais popular no Brasil. Saint-Hilaire, um viajante fran-
cês que percorreu o Brasil, no início do século XIX, assim se expressa: “Onde 
estiveram habitações encontrei plantas que parecem acompanhar a nossa 
espécie; laranjeiras e bananeiras ofereciam seus frutos ao viajante”. 

 Para Câmara Cascudo, na alimentação do brasileiro, a importância da ba-
nana se dá porque: “é um engana-fome. Alimento semicompleto ou inte-
gral. De pronto encontro” (...).

A banana é um alimento natural. Pode ser ingerida 
de várias formas. 

Qual será a composição da banana? Será que é um 
alimento completo?

Um produto, para ser considerado um alimento, não pode ser tóxico e 
deve conter substâncias que sirvam de nutrientes para o ser humano. 
Os nutrientes nos dão matéria-prima e energia para viver.

Quando ingerimos um alimento, ele sofre várias transformações quí-
micas, de modo a desempenhar diferentes funções no organismo: alguns, 
principalmente, fornecem energia, outros renovam as substâncias do corpo; 
outros, ainda, contribuem para o combate às doenças, dando continuidade 
à vida e ao crescimento.

Com banana e 
farinha, passou 
eu e a vizinha...

Yes, nós temos banana

João de Barro e Alberto Ribeiro

Yes, nós temos bananas
Bananas pra dar e vender
Banana menina
Tem vitamina
Banana engorda e faz crescer(...)

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/joao-de-barro/575479/>. Acesso em: 11 jan. 2012.

2
Somos aquilo que 
comemos: da boca 
às células
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Vamos investigar o que tem na banana?

Atividade 4

Pegue uma banana verde e uma banana madura. Observe a cor, o odor, a 
consistência (macio ou duro), o sabor e registre as características que você 
encontrar no quadro abaixo:

Propriedades Banana verde Banana madura

Cor 

Odor

Sabor

Consistência

Vamos chamar a banana verde de estado inicial e a madura, de final. 
Com os conhecimentos que já adquiriu, você pode responder: houve uma 
transformação?

Neste primeiro momento de nossa investigação, nós utilizamos os órgãos 
do sentido para observar. Vamos dar mais um passo. 

Vamos realizar uma atividade prática? Para isso precisamos de alguns 
materiais: solução de iodo (compra-se na farmácia), conta-gotas, amido so-
lúvel (amido de milho), 1 tubo de ensaio (ou copo transparente), 2 pires, 
banana bem verde e banana bem madura.

Atividade 5

Como vimos, os alimentos possuem nutrientes. Um dos nutrientes im-
portantes para obtermos energia para sobreviver é o amido. Vamos testar 
se tem amido numa banana? 

Teste de amido

A. Pegue um tubo de ensaio e coloque 20 gotas de água em uma pequena 
quantidade de amido solúvel. Misture bem.

B. Adicione 2 gotas de solução de iodo ao tubo de ensaio. Observe a coloração 
e anote.
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C. Corte uma rodela de banana verde e coloque no pires (1) e no outro pires 
(2) uma rodela de banana madura. Anote as cores obtidas.

D. Compare a cor da solução de iodo + amido com as obtidas nas rodelas de 
banana. O que você pode concluir?

E. Compare a cor obtida depois de adicionar o iodo nos pires 1 e 2. Qual das 
duas rodelas de banana possui mais amido?

Você pode concluir que a banana verde tem quantidade diferente de 
amido se comparada com a madura. O que sabemos é que, por meio de 
transformações químicas, ocorre o processo de amadurecimento dos frutos. 
Como sabemos, algumas substâncias que existiam sofrem transformações 
e outras são produzidas. No caso da banana, quando estava verde, tinha 
mais amido do que quando está madura.

Por meio de um outro experimento, descobriu-se que a banana madura 
tem mais açúcar que a verde, por isso é mais doce. 

Sabe-se que, no processo de amadurecimento da banana, o amido sofre 
uma transformação e passa a formar açúcar (glicose).

É isso aí. Banana verde tem amido; banana madura tem glicose. Mas não 
é só isso. Há tabelas que contêm a composição dos alimentos. Vamos ver a 
composição da banana?

A banana contém vários tipos de vitaminas, como a nossa tradicional 
música já dizia, mas, além disso, contém sais minerais, principalmente o po-
tássio. Veja a composição dada por uma tabela utilizada por nutricionistas.

Alimento Água Proteína Gordura Carboidratos

Banana madura 75,7 1,1 0,2 22,2

Adaptada de: JOESTEN, Melvln D. et al. World of Chemistry. Saunders College Publishing: Philadelphia: 1991.

Como já vimos os alimentos contêm nutrientes. Para estudá-los, os cien-
tistas organizaram grupos com propriedades semelhantes. Esses grupos 
são: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais.
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Carboidratos: são os nutrientes que fornecem energia necessária às ati-
vidades do corpo. Um carboidrato importante é o amido. Ele está presente 
na batata, mandioca, milho, trigo, feijão. As frutas são também fontes de 
carboidratos. Outro carboidrato importante é o açúcar de cana (sacarose). 
Os carboidratos são chamados de alimentos energéticos.

Proteínas: são os nutrientes que 
mais participam da estrutura das cé-
lulas, tecidos e dos órgãos do cor-
po. Encontramos proteínas principal-
mente nos seguintes alimentos: leite, 
carne, ovo, presunto, queijos, peixe 
etc. Proteínas são chamadas de ali-
mentos construtores.

Lipídios (gorduras): são utilizados para construir pele e músculos, mas 
também são fonte de energia. Encontramos as gorduras principalmente 
nos seguintes alimentos: óleos comestíveis e nas gorduras vegetal e ani-
mal. Lipídios são chamados de alimentos energéticos.

Vitaminas e sais minerais: são substâncias não energéticas que se encon-
tram em pequena quantidade nos alimentos e que são indispensáveis para um 
bom funcionamento do organismo. São alimentos reguladores ou funcionais.

Como você pode ver, a banana contém mais carboidratos do que gordura 
e proteína. Assim, podemos dizer que é um alimento energético.

Você irá estudar, em outro tópico, com mais detalhes, o que significa esta 
quantidade de energia. Só para ter uma ideia, uma refeição com uma xícara 
de arroz e 1 concha de feijão nos daria aproximadamente 270 kcal.

Podemos dizer que nosso povo, ao chamar a banana de alimento completo, 
está quase certo. Porém, sabemos que, para uma refeição estar equilibrada, 
deve conter diferentes tipos de alimentos: carboidratos, proteínas, lipídios, 
vitaminas e sais minerais.

Atividade 6

A. Vamos testar outros alimentos para ver se têm amido? Utilizando a 
solução de iodo, você pode testar. Sempre compare a solução de amido 
solúvel + iodo com as outras amostras (você pode colocar em pires ou 
vidrinhos transparentes).

Você sabia?
•	Uma banana pode fornecer 110 

kcal. Isso indica que, se comermos 
uma banana, ela vai ser consumida 
por nosso organismo que vai “quei-
má-la” e produzir 110 kcal.  
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Alimento Contém amido Não contém amido

Mandioca

Óleo de soja

Batata

Chuchu

Pedaço de carne de 
frango (não cozido)

Uma coisa que é muito importante de ser aprendida é que o nosso corpo é 
constituído por elementos químicos que, combinados (moléculas), formam 
as substâncias que compõem as nossas células, tecidos e órgãos.

O corpo humano é constituído por:

Elemento %

Oxigênio 65

Carbono 18

Hidrogênio 10

Nitrogênio 3

Cálcio 1,5

Fósforo 1

Potássio 0,35

Enxofre 0,25

Sódio 0,15

Cloro 0,15

Magnésio 0,05

Ferro 0,004

Iodo 65
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Os historiadores nos contam que, em todo o sertão nordestino, o 

trabalhador levava, para a jornada de trabalho ou para a viagem, um 

saquinho com paçoca: carne assada e farinha de mandioca, pisadas 
no pilão. O mantimento histórico do bandeirante era a paçoca. Essa era 

produzida utilizando-se a mandioca, geralmente plantada pelos índios. 

A carne era obtida nas caçadas. Com o tempo, a paçoca foi mudando. Na 

Amazônia, passou a ser feita com castanha-do-pará e de caju; no Ceará, 

com banana; em São Paulo, usa-se paçoca de carne e de amendoim. No Rio 

Grande do Sul, é alimento feito de carne seca e farinha de mandioca ou 

milho piladas conjuntamente, constituindo-se uma espécie de conserva, 

muito própria para as viagens do sertão. Em cada região, as receitas 

variavam, mas em todas havia uma coisa em comum: carne e farinha de 
mandioca. Podemos dizer, assim, que o farnel de viagem e trabalho no 

Brasil constava de: carne e farinha de mandioca.
Vamos pesquisar que tipo de nutrientes encontramos no farnel de viagem?

Atividade 7

Utilizando a tabela de alimentos a seguir, responda que tipo de nutrientes 
encontraríamos no farnel de viagem dos brasileiros em séculos passados, a 
quantidade de cada nutriente e o valor calórico.

 Aleluia! Aleluia!

Carne no prato, farinha na cuia!

(Câmara Cascudo)

3
Arroz, feijão, 
refeição completa? 
E as vitaminas?
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Alimento  
(100g da parte comestível) Proteína Lipídeos Carboidrato Energia 

(Kcal)

Arroz cozido 2,6 0,4 28,2 130

Pão francês 8 3,1 58,6 300

Polenta 2,3 0,3 23,3 103

Milho-verde cru 6,6 0,6 28,6 138

Batata-inglesa (cozida) 1,2 - 11,9 52

Mandioca cozida 0,6 0,3 30,1 125

Farinha de mandioca 1,6 0,3 87,9 36,1

Farinha de milho 7,2 1,5 79,1 351

Banana-nanica crua 1,4 0,1 23,8 92

Laranja-pera crua 0,7 0,1 9,2 37

Manga Haden crua 0,4 0,3 16,7 64

Uva rubi 0,6 0,2 6,7 49

Óleo de soja - 100 - 884

Sardinha em conserva 15,9 24 - 285

Carne bovina acém 26,7 10,9 - 31,3

Frango inteiro com pele 16,4 17,3 - 226

Linguiça frita 18,3 18,5 - 280

Leite integral (em pó) 25,4 21,9 39,2 497

Ovo de galinha 13,3 9,5 0,6 146

Feijão carioca cozido 4,8 0,5 13,6 76

Açúcar refinado - - 99,5 387

Fonte: LIMA, Dag Mendonça. et al. Tabela brasileira de composição de alimentos –  
TACO/NEPA/UNICAMP. Versão II. - 2. ed. - Campinas, UNICAMP, 2006. Disponível em:  

<http://www.unicamp.br/nepa/taco/contar/tabela1_pdf.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2012. 
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Câmara Cascudo, ao elaborar a história da alimentação no Brasil, indica 
que o feijão e as favas já faziam parte da alimentação do indígena, por eles 
chamados de cumandá. Desde o século XIII, há documentos referentes a fei-
jão em Portugal.  Os primeiros brasileiros, filhos de portugueses, ameríndios 
e africanos, no século XVIII passaram a considerar o feijão o prato nacional 
por excelência. “O feijão era a refeição, o sustento, a força promotora da 
energia humana.”

Atualmente, o Brasil é o segundo produtor mundial de feijão, produzindo 
2,5 milhões de toneladas/ano. Há décadas, no Brasil, feijão com arroz tem 
sido considerado por muitos como comida de pobre. A marmita de muitos 
trabalhadores geralmente é constituída por arroz, feijão e ovo frito. Feijão 
com arroz é uma comida com baixo valor nutricional?  

Atividade 8

Utilizando a tabela anterior, responda: 

Se você ingerir 100g de feijão carioca, sem tem-
pero, quais nutrientes estaria ingerindo? Quantas 
calorias (kcal) estariam sendo produzidas ao serem 
ingeridas as 100g?

Com o desenvolvimento da ciência, a dobradinha arroz-feijão consoli-
dou-se como de grande valor nutricional. 

Um, dois, feijão 
com arroz
Três, quatro, feijão no prato 

Cinco, seis, feijão pra nós três 
Sete, oito, feijão 
com biscoito
Nove, dez, feijão com pastéis
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Borka Beatriz realizou uma pesquisa na UNICAMP com sementes cozidas 
de 7 tipos de feijão: jalo, radiante (rajado), vereda (rosa), pérola (carioca), 
timbó (roxinho), valente (preto) e ouro (branco). Sabe a que conclusão ela 
chegou? As variedades carioca, preto, branco e rosa são as mais nutritivas 
porque apresentam maior valor de proteínas e de sais minerais, principal-
mente de cálcio, mas feijão também contém magnésio, cobre e zinco.

Para a pesquisadora, “todas as leguminosas apresentam deficiência de 
um ou mais aminoácidos, componentes essenciais das proteínas, porém a 
inclusão na refeição de arroz, milho ou macarrão leva a um balanço adequa-
do de proteínas e, sem prejuízos alimentares, não exige um consumo cons-
tante de carnes”. O cálcio ajuda a evitar a osteoporose. Outra semente que 
contém cálcio é a soja.

Atividade 9

Reúna-se em grupo e verifique o que comeu na última refeição. Faça uma 
lista com o nome dos alimentos que comeu e, consultando a tabela, indique 
quais os nutrientes que ingeriu. Compare com a dos seus colegas. Que tipo 
de nutriente predominou na refeição? 

Como já vimos anteriormente, numa refeição equilibrada, precisamos de 
vários tipos de nutrientes. Já estudamos carboidratos, proteínas, lipídeos e 
sais minerais. Agora vamos focalizar as vitaminas. As vitaminas são chama-
das de micronutrientes, pois o organismo precisa delas em pequena quanti-
dade. As vitaminas são necessárias, pois ajudam a acelerar transformações 
químicas no organismo, o chamado metabolismo. 

Existem vários tipos de vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, D, E e K. Cada vita-
mina exerce uma função diferente no corpo. Por exemplo, a vitamina A in-
flui na visão, no crescimento dos dentes e dos ossos. Encontramos vitamina 
A nas gorduras, gema de ovo, manteiga, legumes amarelos e verdes etc. 
A vitamina D, por exemplo, propicia a absorção de cálcio e fósforo. 
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A vitamina C é uma das mais conhecidas. É também chamada de ácido 
L-ascórbico e, no organismo, tem uma função protetora como antioxidante. 
Colabora na manutenção da resistência a doenças bacterianas e virais, na 
formação de ossos e dentes. Previne o escorbuto, uma doença nas gengivas 
que dá feridas na boca.

Na nossa alimentação, encontramos várias fontes de vitamina C.  
Veja a tabela.

Atividade 10

Alimento (100g)
Teor de vitamina C

(mg de vitamina  
C/100g de material)

Limão maduro 30,2

Laranja-pera fresca 40,9

Suco concentrado e congelado de laranja 76,5

Caju amarelo maduro 219,7

Goiaba branca 80,1

Goiaba vermelha 45,6

Manga-rosa madura 71,4

Manga-rosa verde 146

Salsa (cheiro verde) 183,4

Folhas de brócolis cozidas 24,6

Folhas de brócolis cruas 82,7

Fonte: SILVA, Sidnei L. A. da et al. À Procura da Vitamina C.  
Química Nova na Escola. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química. n. 2, p. 31-32, nov. 1995.

Olhando a tabela, que conclusões você pode tirar?

A. Qual a fruta que tem mais vitamina C em 100 g?
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B. Compare a quantidade de vitamina C presente em 100 g de manga verde 
e em 100 g de manga madura. Qual a conclusão que se pode tirar?

C. Compare a quantidade de vitamina C presente em 100 g de brócolis cru e 
cozido. Qual a conclusão que se pode tirar?

É fácil a gente determinar a quantidade de vitamina C nos alimentos. Se 
houver possibilidade, faça isso em grupos na sala de aula.

Como já estudamos anteriormente, se misturarmos iodo em uma mistura 
de (amido+água) obteremos a cor azul intensa, pois o iodo forma um 
complexo com o amido.

Os químicos testaram e descobriram que, ao misturarmos vitamina C com 
o complexo iodo-amido, dá-se uma transformação química. O iodo sofre uma 
transformação e forma o iodeto, que é transparente.

Então, quanto mais vitamina C um alimento tiver, mais rapidamente a 
cor azul vai desaparecendo. Ao mesmo tempo, se quisermos voltar a ter a 
cor azul teremos que colocar mais iodo na solução.

Conhecendo essas transformações, vamos determinar a vitamina C em 
diferentes substâncias?

Atividade 11

Você irá precisar de: 1 comprimido efervescente de 1 g de vitamina C; tin-
tura de iodo a 2% (comercial); sucos de fruta variados; 5 seringas descartá-

iodo
amarronzada

+
(amido+água)

amarronzada

complexo

iodo-amido
azul intenso

complexo iodo-amido
azul intenso

+
vitamina C

ácido ascórbico transparente

ácido deidroascórbico
incolor

+
iodeto

incolor
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veis; 1 fonte de calor (aquecedor, lamparina); 6 copos de vidro (ou vidros de 
geleia); 1 conta-gotas e 1 garrafa de refrigerante de 1L; um recipiente de 
vidro de 500 mL (meio litro).

A. Prepare a mistura de amido com água do seguinte modo: aqueça 200 mL 
(mais ou menos um copo) de água num recipiente com capacidade para 
meio litro. Aqueça até uns 50ºC (mergulhando o dedo até que fique difí-
cil deixar dentro da água). Em seguida, adicione 1 colher de chá de amido 
de milho (pode ser farinha de trigo) na água aquecida. Agite bastante até 
que adquira a temperatura ambiente.

B. Prepare uma solução de vitamina C. Em uma garrafa de refrigerante de 
1L, adicione mais ou menos meio litro de água filtrada. A seguir, adicio-
ne um comprimido de vitamina C. Agite e complete com água até dar 
um litro.

C. Numere 6 copos de vidro e coloque em cada um deles 20 mL da mistura 
de (amido+água).

D. No copo 2 adicione 5 mL da solução de vitamina C.

E. Nos copos 3, 4, 5 e 6 adicione 5 mL de cada suco disponível.

F. A seguir, pingue, gota a gota, a solução de iodo no copo 1, agitando até 
que apareça a coloração azul. Anote o número de gotas (geralmente 1 
é suficiente).

G. Repita o procedimento nos outros copos e anote os resultado.

Copo 1 Copo 2 Copo 3 Copo 4 Copo 5 Copo 6

20 mL de 
amido + 

água

20 mL de 
amido + 

água

20 mL de 
amido + 

água

20 mL de 
amido + 

água

20 mL de 
amido + 

água

20 mL 
de amido 

+ água

-
5 mL de 

vitamina C
5 mL do 
suco A

5 mL do 
suco B

5 mL do 
suco C 

5 mL do 
suco D

Gotas de 
iodo

Gotas de 
iodo

Gotas de 
iodo

Gotas de 
iodo

Gotas de 
iodo

Gotas de 
iodo

Resultado:
número de gotas de iodo 

(para coloração azul)
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Neste tópico, iremos compreender transformações químicas que dete-
rioram os alimentos e conhecer processos de conservação de alimentos.

Já compreendemos que os alimentos são fontes de nutrientes para nossa 
sobrevivência e como escolher alimentos para manutenção de nossa saúde. 
Agora, vamos compreender como conservar os alimentos? 

Você já deve reconhecer se um alimento está estragado, não é mesmo? 
Já se perguntou por que os alimentos se estragam? Como, historicamente, o 
homem tem conservado os alimentos? Na busca de conservantes como cra-
vo, canela e especiaria, os portugueses aportaram por aqui. É, nossa história 
está de certa forma ligada à conservação de alimentos.

Por que os alimentos se estragam?
Se voltarmos a pensar no processo de vida da banana, podemos respon-

der a essa pergunta. Lembra-se de que, ao compararmos a banana verde e a 
banana madura, pudemos concluir que houve uma transformação química? 

Vamos, agora, comparar uma banana madura com uma banana estragada? 
Assim percebemos diferenças na cor, no cheiro, na textura e até no sabor 
(porém nem vamos experimentar, não é?). Essas modificações são provocadas 
por transformações químicas.

As transformações químicas que causam deterioração nos alimentos são 
ocasionadas principalmente por microrganismos ou substâncias químicas 
presentes no ambiente, como o gás oxigênio. 

Os microrganismos transformam os alimentos em substâncias e energia 
próprios para a sua sobrevivência. Alimentam-se, multiplicam-se cada vez 
mais e eliminam substâncias para o ambiente. Podemos alterar essas trans-
formações químicas?

É preciso ficar de olho nos rótulos. O prazo de validade deve sempre estar em 
local visível e devemos respeitá-lo. Você já aprendeu que os alimentos se 
estragam devido a transformações químicas que ocorrem em seus compo-
nentes ou à proliferação de microrganismos presentes nos alimentos (fun-
gos e bactérias). É preciso, ainda, cuidar dos alimentos depois de abertos. 

4 Os alimentos atravessam o 
mundo: a necessidade da 
conservação dos alimentos
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Assim eles ficam em contato com o oxigênio e sofrem novas transformações 
que os estragam... Guarde em geladeira ou consuma no menor prazo possível.

Não leve para casa embalagens estufadas, enferrujadas, amassadas, fu-
radas, rasgadas, violadas ou que estejam vazando.

Veja o portal do consumidor:
http://www.consumidorbrasil.com.br/consumidorbrasil/textos/ebom-

saber/alimentos/embalagens.htm

http://www.anvisa.gov.br/alimentos/rotulos/manual_rotulagem.PDF

Atividade 12

Faça uma lista dos prazos de validade de diferentes produtos. Faça uma 
tabela e compare o tipo de alimento e o prazo de validade.

Como evitar ou retardar a ocorrência de transformações químicas que 
estragam os alimentos?

Um procedimento importante é agir para matar os microrganismos. Eles 
precisam, para sobreviver, no mínimo, de água líquida e temperatura ade-
quada. 

Você já deve ter feito vários procedimentos nesse sentido. Vamos pensar 
sobre eles?

Atividade 13

Faça uma lista de processos de conservação de alimentos em sua casa. 
Discuta com seus amigos e tente explicar.
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Existem técnicas caseiras de conservação de alimento: abaixamento de 
temperatura por meio do uso de geladeiras e congeladores; transformação 
de carne em defumados; conservação de legumes em picles, por meio da adi-
ção de vinagre; transformação de frutos em doces; cozimento de alimentos.

A conservação de alimentos é uma prática muito antiga. Nos países frios, 
a falta de alimentos no inverno intensificou a busca de processos de conser-
vação de alimentos. Os portugueses, por exemplo, foram, historicamente, 
produtores de peixes. Salgavam o peixe e deixavam ao sol, nas salgadeiras. 
Temos, no Brasil, uma técnica semelhante utilizada para fazer carne-seca, 
ou carne de sol, carne de vento.

Hoje, sabemos explicar costume tão antigo. O sal é desidratante, pois faz 
com que os microrganismos que estejam nos alimentos percam água para 
o ambiente. Sem água, eles não conseguem sobreviver.

Semelhante à ação do sal, temos o uso do açúcar para a não prolifera-
ção de microrganismos. Fazemos compotas de frutas aquecendo a fruta 
com açúcar. 

Veja a seguir uma receita de compotas de figo.
No caso da compota, utiliza-

mos o açúcar para conservar o 
alimento. Semelhante ao sal, a 
quantidade de açúcar é tão gran-
de que impede o desenvolvimen-
to de microrganismos e também 
provoca a perda de água. Pode-
mos dizer que compota de doces 
é uma forma de conservação da 
fruta pelo açúcar.

Lutfi também nos explica por-
que a receita sugere que se talhe 
o figo. É para promover o rompi-
mento da membrana que o en-
volve, pois, sem essa técnica, o 
figo ficaria totalmente murcho, 
porque ele perde água para o 
ambiente que tem muito açúcar.

Ingredientes:    1 kg de açúcar

                       1/2 cento de figos

•	Preparo do figo:
Os figos devem ser verdes. Dar um 

pequeno talho em cada fruto para sair 
o leite. Cozinhar os figos. Deixar esfriar 
e ferver novamente para voltar à cor 
verde, conservando-se os figos cober-
tos com um pano durante a fervura.

•	Preparo da compota: 
Fazer do açúcar uma calda rala, até 

o ponto de espelho.

Adicionar então os figos prepara-
dos, ferver algum tempo e deixar es-
friar. Servir em compoteira.
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Guardar carne assada dentro de massa de banha de porco, defumar a 
carne, guardar certos frutos no escuro, colocar grãos ao sol para evitar o 
bolor e outras tantas formas de conservação de alimento fazem parte de 
nossa cultura.

Atividade 14

Você já deve ter colocado algumas gotas de limão na salada de fruta. 
Sabe por que esta é uma boa prática?

Vamos estudar como é possível retardar o escurecimento de determina-
das frutas? O escurecimento de certas frutas, como maçã e banana, quando 
descascadas e cortadas, é explicado pela ação do oxigênio do ar sobre uma 
substância que elas contêm chamada orto-hidroquinona (substância de cor 
branca). Quando essa substância reage com o oxigênio do ar, forma a orto-
benzoquinona (substância de cor marrom). É preciso ainda estar presente 
uma substância química que acelera a transformação química (enzima).

Mas o que tudo isso tem a ver com as gotas de limão na salada de frutas? 
É que o limão é acido e inibe a ação da enzima. E, assim, retarda essa trans-
formação química e a fruta continua clara.

Vamos testar?
Utilize: 1 maçã, 1 comprimido de vitamina C, 1 suco de limão e açúcar 

e 4 pires.
1. Corte a maçã em quatro partes iguais.
2. Triture o comprimido de vitamina C.
3. Coloque cada parte de maçã em um pires e numere-os.
4.  Na maçã do pires 1, passe com seu próprio dedo um pouco da vitami-

na C triturada. Na maçã do pires 2, passe o suco de limão. Na maçã do 
pires 3, passe o açúcar. Na maçã do pires 4, não passe nada.

5. Depois de algum tempo, compare a cor das 4 partes da maçã.

(Adaptado de SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos  (coord.). Química & Sociedade. São Paulo: Nova Geração, 2005.)

enzima

orto-hidroquinona
incolor

+
oxigênio

ortobenzoquinona
marrom
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Responda: 

A. Que diferenças observou? 

B. O processo de escurecimento é uma transformação química?

C. Que materiais não permitiram o escurecimento da maçã?

Como vimos, podemos acrescentar substâncias nos alimentos para con-
servá-los. Atualmente, os alimentos industrializados costumam conter 
substâncias (não nutritivas) introduzidas com o objetivo de reforçar ou mu-
dar algumas características dos alimentos e também para conservá-los. Es-
tas substâncias são chamadas de aditivos de alimento.

Com a globalização, cada vez mais os alimentos percorrem grandes dis-
tâncias para serem consumidos. A busca de maior lucro tem levado, muitas 
vezes, à adição de substâncias nos alimentos que mascaram a falta de valor 
nutritivo, justificando a introdução de substâncias que até fazem mal para 
o organismo. 

Há uma legislação para regular a introdução de aditivos nos alimentos 
que, inclusive, adota símbolos para representá-los.

Ao consumirmos um alimento, devemos estar de olho no rótulo. Você 
já deve ter visto os prazos de validade. Agora, vamos prestar atenção no 
valor nutricional e nos aditivos dos alimentos. Há uma lista de símbolos e 
quantidades permitidas. É importante estarmos de olho. 
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Tipos de aditivos e finalidade

Tipos de aditivo/código Função Exemplos

Acidulantes/H
Intensificar o sabor ácido 
e conservar

Ácido lático, ácido fumárico, 
ácido fosfórico

Antioxidantes/A Evitar a oxidação Ácido ascórbico, BHT, BHA 

Aromatizantes/
Flavorizantes/F

Conferir ou realçar o
aroma ou sabor

Essências naturais 

Conservador/P Impedir a deteriorização Ácido sórbico

Corante/C Conferir ou intensificar a cor Amarelo crepúsculo, páprica

Espessante/EP
Aumentar a viscosidade 
e o volume mantendo a 
textura e consistência

Celulose microcristalina, 
goma xantana, 
goma alfarroba

Estabilizante/ET Dar cremosidade Goma xantana 

Edulcorante/D Adoçar Ciclamato monossódico

Umectante/U Evitar a perda de umidade Glicerol (em balas)

Antiumectantes AU Evitar a absorção de água Carbonato de cálcio 

Sequestrante 
Substância que forma com-
plexos com íons metálicos

EDTA

Atividade 15

Olhe os aditivos do rótulo deste molho de tempero e consulte, na tabela, 
as diferentes funções dos aditivos presentes. Faça uma lista das funções. 
Faça também uma lista dos alimentos industrializados que tem em casa e 
veja os aditivos. Compare com os 
de seus colegas.

Se tiver acesso à Internet, po-
derá ver, inclusive, a quantida-
de permitida de cada aditivo no
endereço: 

http://www.anvisa.gov.br/
alimentos/aditivo.htm#1

•	Ingredientes: água, óleo vege-
tal, vinagre, amido modificado, 
ovos pasteurizados, açúcar, sal, 
suco de limão.

•	Aditivos: ácido lático, goma 
xantana e alfarroba; ácido sórbi-
co; EDTA; páprica; BHT e BHA.
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5 Saúde é 
coisa séria

Esperamos que o estudo deste tópico o 
ajude a ampliar suas ideias sobre a saúde, 
percebendo-a não apenas como a ausência de 
doenças, mas como um estado de bem-estar 
físico, emocional e social. 

Neste tópico, estaremos focalizando a saú-
de e os cuidados que você deve ter com o seu 
corpo para bem preservá-la.

Agora, olhe para você e tente se lembrar 
das transformações que já ocorreram em seu 
corpo.  É possível que você localize cicatrizes 
que o farão lembrar de acidentes sofridos na 
infância. O tempo passou e, com as transfor-
mações da adolescência, surge um novo olhar 
sobre o corpo. Você foi ganhando formas que 
o tornavam cada vez mais atraente. Se você 
já é pai ou mãe, está podendo acompanhar de 
perto as transformações que estão ocorren-
do no corpo do seu filho. Daqui a alguns anos, 
inevitavelmente você começará a envelhecer. 
Seu corpo conservará as marcas da sua história. 
É o ciclo da vida, que sempre se renova.
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Atividade 16

Reúna fotos ou conte histórias de diferentes fases de sua vida.  Tente 
identificar em cada uma delas as modificações que ocorriam em seu corpo 
naquele momento.

É possível que você não esteja satisfeito com o seu corpo. Quem não gos-
taria de se parecer com aquele herói “saradão” do cinema ou com aquela 
modelo exuberante da TV? Mas será que precisamos realmente parecer com 
outra pessoa?
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Estamos sempre brigando com o 
espelho e com a balança.  Isso acon-
tece porque vivemos numa socieda-
de que supervaloriza a imagem. Há 
pessoas que arriscam a saúde tentan-
do parecer mais jovens e bonitas, mas 
nunca estão satisfeitas. Essas pessoas 
acabam ficando tristes, inseguras e 

até “endividadas”.  A oferta de produtos de beleza, roupas e acessórios, 
que prometem verdadeiros “milagres”, estimulou ainda mais o consumis-
mo, que já se tornou uma marca de nossa sociedade, especialmente nos 
grandes centros urbanos.

Mas, afinal, o que é um corpo saudável? Apenas um corpo livre de doenças?
A Organização Mundial de Saúde (OMS) é uma entidade internacional 

que trata de assuntos ligados à saúde em todo o mundo.  Segundo a OMS, 
saúde não é apenas a ausência de doenças. Saúde inclui o bem-estar: físi-
co, mental e social do ser humano. Você poderia dizer que este é um crité-
rio muito exigente, segundo o qual ninguém poderia ser considerado ple-
namente saudável. A ideia não é essa.  Quando pensamos na saúde de 
forma bem ampla, passamos a nos preocupar também com outras coisas 
que tornam a nossa vida mais saudável, como o ambiente em que vive-
mos e trabalhamos e também as nossas relações sociais. 

Infelizmente, há pessoas que ainda não chegaram a esse nível de cons-
ciência em relação à saúde. Em busca do corpo perfeito, muitos jovens 
passaram a fazer esforços exagerados, sem nenhum acompanhamen-
to profissional. Isso pode 
causar lesões graves nas 
articulações, além de pro-
blemas cardíacos. 

Há ainda aqueles  atle-
tas que utilizam drogas 
proibidas que aceleram o 
aumento da massa mus-
cular. Essas substâncias 
são os esteroides e ana-
bolizantes, também cha-

É importante lembrar que 
um corpo bonito precisa ser, 
antes de tudo, um corpo sau-
dável. Seja capaz de dizer NÃO 
a tudo que for prejudicial à sua 
saúde física e emocional. 

Você não poderá dizer que é 
verdadeiramente livre enquan-
to não puder exercer o seu direito de dizer NÃO.
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madas “bombas”. Elas causam efeitos terríveis, como doenças do fígado e 
do coração, irritabilidade, distúrbios mentais e esterilidade. Em alguns ca-
sos, podem levar à morte.

Atividade 17

Recentemente, pesquisas médicas vêm indicando o preocupante aumen-
to da ocorrência de doenças como a obesidade, a hipertensão e o diabetes 
entre jovens, como consequência da alimentação desequilibrada e da falta 
de exercícios físicos regulares.    

Não há nenhuma fórmula mágica para a saúde e a beleza. Na realidade, 
existem atitudes bem simples que qualquer um de nós pode adotar para ter 
um corpo mais saudável. Você já pensou sobre isso?

Atividade 18

Faça uma lista com cinco atitu-
des simples e práticas que poderiam 
tornar sua vida ainda mais saudável.  
Comece a praticá-las hoje mesmo.

Você já deve ter estudado sobre 
o corpo humano outras vezes. Deve 
até mesmo estar se lembrando das 
figuras dos livros escolares, que mos-
travam partes do corpo humano cheias de nomes esquisitos. Além disso, há 
muitas informações disponíveis na TV, nos jornais e nas revistas que dão di-
cas úteis para uma vida mais saudável. Porém, nem sempre colocamos es-
sas informações em prática, não é mesmo?

O ser humano não é apenas um conjunto de órgãos e sistemas. Também 
temos sentimentos, gostos, interesses e valores, que vão sendo construídos 
ao longo de nossa história de vida.   

Nas páginas seguintes, você poderá obter mais informações sobre seu 
corpo.  Esperamos que isso o ajude em suas escolhas, valorizando atitudes 
que garantam uma vida mais saudável.

Para saber
•	Antes de começar a “malhar”, 

lembre-se de três recomenda-
ções básicas: procure orientação 
profissional adequada, mantenha 
a boa alimentação e a regularida-
de dos exercícios e fique longe das 
drogas que prometem resultados 
rápidos.
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6 Conhecendo melhor o 
meu corpo: revestimento 
e locomoção

Ao final do estudo dos tópicos seguintes, você deverá conhecer as prin-
cipais funções dos sistemas que compõem o organismo humano e a forma 
integrada como essas funções se realizam.

Nosso organismo é formado por vários sistemas. Cada um desses 
sistemas é formado por órgãos que desempenham importantes funções. 
Temos certeza de que você conhece a função de vários deles.

Vamos conferir? Desafie seus colegas e veja quem consegue lembrar o 
maior número de órgãos do corpo humano. Você sabe em que região do 
corpo eles se localizam e quais as suas funções? 

Atividade 19

Revele o artista que existe em você. Desenhe seu corpo como você o vê 
por fora e como você o imagina por dentro. Compare com os desenhos de 
seus colegas.  Discuta com eles as possíveis dificuldades que vocês encon-
traram para esquematizar o próprio corpo. 

É comum pensarmos nos órgãos e sistemas trabalhando de forma 
isolada.  Entretanto, não é assim que nosso corpo funciona. Todos os 
órgãos trabalham ao mesmo tempo, de forma integrada. Vamos destacar 
algumas funções para que você possa compreender melhor.  

Para começar, você deve saber que os sistemas são formados por um 
conjunto de órgãos, que desempenham funções específicas. Os órgãos 
são formados por tecidos que, por sua vez, são formados de células.

CÉLULAS TECIDOS

ÓRGÃOSSISTEMAS
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Antes de falarmos dos órgãos internos, vamos falar de um importante 
órgão de revestimento, cuja função é proteger o organismo contra a en-
trada de substâncias nocivas. Estamos falando da pele.

A pele faz parte do sistema tegumentar. 
Ela tem aproximadamente 1 mm (milímetro) 
de espessura e recobre, praticamente, todo o 
corpo humano. A pele é formada por camadas 
de células. A epiderme é a camada mais exter-
na da pele.  

As células da epiderme estão sempre se renovando. Na epiderme existem 
células com um pigmento chamado melanina. É a quantidade de melanina 
que determina a cor da pele. Quanto mais melanina, mais escura é a pele.

A pele merece cuidados especiais, devendo 
ser protegida da ação de produtos químicos e 
da exposição excessiva ao sol, que pode causar 
uma doença muito grave: o câncer de pele.

Algumas pessoas pensam que a pele escu-
ra não precisa ser protegida dos efeitos do sol. 
Isso não é verdade. O câncer de pele é mais fre-
quente em pessoas de pele clara, mas qualquer 
pessoa que se exponha muito ao sol pode ter 
essa doença. Por isso, é essencial proteger a 
pele usando protetor solar, roupas leves, cha-
péu ou boné. Profissionais que trabalham ao ar 
livre, como lavradores ou carteiros, e pessoas 

que gostam de ir à praia precisam da proteção extra. 
Depois de falar dos cuidados que devemos ter para preservar a apa-

rência saudável da pele, que tal conhecermos melhor os responsáveis pela 
sustentação e locomoção do nosso corpo?   

 O trabalho, a prática de esportes e as mais diversas situações do dia a 
dia exigem que a gente “mexa o esqueleto”, não é mesmo?

O esqueleto humano tem 206 ossos, que dão sustentação ao corpo e 
protegem os órgãos internos. Embora nossos ossos sejam formados por 
um tecido muito resistente, os impactos muito fortes podem causar fratu-
ras. Portanto, o uso de equipamentos de proteção na prática de esportes 
ou no trabalho é indispensável.

EPIDERME
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Nossos ossos são unidos pelas 
articulações. As articulações são 
protegidas por tecidos flexíveis cha-
mados cartilagens, que cobrem as 
extremidades dos ossos, evitando o 
desgaste.  

Existem articulações fixas, como 
as do crânio, ou móveis, como as 
dos joelhos e cotovelos.  Nas articu-

lações móveis, os ossos se mantêm unidos pelos ligamentos. Aí se encon-
tra um líquido, cuja função é a lubrificação da articulação, o que facilita o 
movimento dos ossos.  Ele é chamado líquido sinovial.

O esqueleto sozinho não garante a locomoção do corpo. Os músculos 
são responsáveis pelos nossos movimentos. Entretanto, há músculos que 
têm outras funções. Veja a seguir os três tipos de músculos existentes em 
nosso corpo e a função de cada um:

•	Músculos esqueléticos: Como o pró-
prio nome diz, são aqueles ligados 
ao esqueleto, que dão movimento 
ao corpo. Eles realizam movimentos 
voluntários, isto é, obedecem ao 
nosso controle.

•	Músculos lisos: Encontrados nos 
órgãos internos, como estômago e 
intestinos. Eles realizam movimentos 
involuntários, isto é, trabalham in-
dependentemente da nossa vonta-
de. A única exceção é a bexiga, que, 
mesmo sendo revestida por músculo 
liso, pode ser controlada.

•	Músculo estriado cardíaco: Encontra-se apenas no coração. Seus 
movimentos são controlados diretamente pelo cérebro e não depen-
dem da nossa vontade.

HANS THOURSIE

Importante:
•	Jamais utilize “bronzeadores 

caseiros”. Eles podem ser muito 
prejudiciais à sua pele.  Sabemos 
que o filtro solar é um produto 
caro. No entanto, é preciso investir 
em sua saúde, fazendo disso um 
hábito constante.
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Atividade 20

A. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª:

a)	articulação

b)	cartilagens

c)	 ligamentos

d)	músculos esqueléticos

e)	músculos lisos

f)	 músculos cardíacos

����  responsável pelos movimentos 
involuntários realizados pelo 
coração

����  responsáveis pelos movimentos 
voluntários do corpo

����  união entre dois ou mais ossos

����  mantêm os ossos unidos entre si

����  parte do esqueleto com articula-
ções fixas

����  responsável pelos movimentos 
involuntários dos órgãos inter-
nos, com exceção da bexiga
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7 Conhecendo melhor o 
meu corpo: funções de 
nutrição

Vimos que nosso corpo está permanentemente trabalhando. Portanto, 
é preciso mantê-lo bem nutrido. Como diziam nossas avós, “saco vazio não 
para em pé”!

Nos tópicos anteriores, você já aprendeu bastante sobre a “química dos 
alimentos” e sobre a importância de cada grupo de nutrientes em nosso 
organismo. Agora vamos entender melhor como o nosso corpo realiza as 
funções de nutrição.

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que 
as funções de nutrição vão além da digestão 
dos alimentos e incluem vários processos. To-
dos esses processos acontecem ao mesmo 
tempo. É assim que o nosso corpo consegue 
energia para manter-se em funcionamento.  

Para facilitar a sua compreensão, vamos 
estudar esses processos em partes, mas é 
muito importante que, ao final, você perceba 
que todos esses processos estão interligados.

As funções de nutrição envolvem a inges-
tão e a transformação dos alimentos, a circu-
lação de nutrientes e oxigênio por todo o cor-
po e a eliminação dos resíduos produzidos pelas células durante esses 
processos. Em nosso organismo essas funções são realizadas pelos sistemas 
digestório, respiratório, circulatório e excretor.

Para começar, lembre-se daquele big sanduíche com batatas 
fritas e refrigerante que você costuma comer nos finais de 

semana. O que estará acontecendo em seu corpo no exato 
momento em que saboreia seu lanche favorito? 

Enquanto você mastiga, seu sistema digestório entra 
em ação. 

Ainda na boca, os alimentos misturam-se à saliva 
produzida pelas glândulas salivares e são engolidos, 
passando pela faringe e esôfago e chegando ao estômago.

Glândula parótida

Cólon transverso

Cólon 

ascendente

Vesícula 

biliar

Glândula 

submaxilar

Glândula 

sublingual

Fígado

Boca

Apêndice

Reto

Cólon sigmoide

Intestino delgado 

(jejuno e ílio)

Faringe

Esôfago

Estômago

Pâncreas

Para começar, lembre-se daquele 
fritas e refrigerante que você costuma comer nos finais de 
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Se você pudesse ver as vilosidades intestinais ao 
microscópio, perceberia que elas parecem pelos absor-
ventes. Isso aumenta muito a superfície de absorção 
do intestino. Assim, é possível aproveitar ao máximo 
os nutrientes dos alimentos ingeridos. Se fosse possí-
vel esticar todas as vilosidades intestinais sobre uma 
superfície plana, elas seriam capazes de cobrir uma 
área com aproximadamente 600 metros quadrados!

No estômago, vários sucos digestivos se misturam aos alimentos que, 
a essa altura, já se transformaram num material pastoso. Daí a algumas 
horas, esse material chegará aos intestinos.

Ao passar pelos intestinos, os alimentos, que já estão totalmente trans-
formados, são absorvidos pela parede intestinal. A parte não absorvida será 
eliminada em forma de fezes.

A parede interna do intestino é repleta de pequenas rugas chamadas 
vilosidades. Elas absorvem os nutrientes e atravessam as paredes dos 
finíssimos vasos sanguíneos. Assim, os nutrientes serão transportados pelo 
sangue para todas as células do corpo.

Você percebeu o que aconteceu com o seu sanduíche? 

Vilosidades intestinais vistas ao 
microscópio. 

Ele foi “quebrado” em partes cada vez menores enquanto percorria o 
sistema digestório. Esse processo de “quebra” é feito pelas enzimas encon-
tradas nos sucos digestivos. Veja onde são produzidos e como agem esses 
sucos:

Saliva – produzida pelas glândulas salivares. Possui uma enzima que 
atua sobre o amido.

Suco gástrico – produzido pelo estômago. Contém diferentes enzimas 
que atuam sobre as proteínas e lipídeos.

Suco pancreático – produzido pelo pâncreas. Possui enzimas que agem 
sobre o amido e as proteínas.

Suco entérico – produzido pelo intestino delgado. Suas enzimas atuam 
sobre as proteínas, lipídeos e açúcares.

Bile – produzida pelo fígado. Não possui enzimas, mas ajuda a dissolver 
gorduras. 
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Atividade 21

Assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

A.   A digestão dos alimentos começa na boca, quando os alimentos são 
mastigados e misturados à saliva.   

B.   Depois de passarem pela faringe e esôfago, os alimentos chegam ao 
estômago, onde sofrem a ação do suco pancreático.

C.   O suco entérico é produzido pelo intestino delgado e age sobre
o amido.

D.   A bile contém enzimas que ajudam a dissolver as gorduras dos 
alimentos.

E.   A parte dos alimentos que não é absorvida é eliminada em forma
de fezes.

Chiclete faz mal?
Durante a mastigação, o estômago 

se prepara para iniciar a digestão dos 
alimentos, estimulando o aumento da 
produção de suco gástrico. Se os alimen-
tos não chegam ao estômago, a acidez 
do suco gástrico pode agredir suas pa-
redes. Portanto, proteja seu estômago, 
evitando mascar chicletes por períodos 
prolongados e se alimentando em inter-
valos regulares.

DIVULGAÇÃO

Você viu que durante a digestão os alimentos são transformados em peque-
níssimas moléculas, que circulam por todo o organismo através do sangue. 

Vamos ver agora como o sistema cardiovascular desempenha esta 
importante função de transporte de nutrientes.

O sistema cardiovascular é também chamado sistema circulatório. Ele é 
formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue e é responsável 
pelo transporte de nutrientes e outras substâncias no organismo.  
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Tronco

braquiocefálico

Artéria 

Aorta

Veia Cava 

Superior

Veia Cava 

Inferior

Veia pulmonar
Artéria pulmonar

Art. subclávia

esquerda

Art. carótida 

esquerda

Átrio direito

Átrio esquerdo

Válvula 

tricúspide

Válvula semiluar

Válvula

mitral

Ventrículo

direito

Ventrículo

esquerdo

Veia jugular

Veia cava superior

Veia cava inferior

Veia safena

Artéria tibial anterior

Artéria femoral profunda

Artéria braquial

Aorta
Coração
Artéria esquerda subclavia
Artéria carótida

Artéria femoral

Veia pulmonar

É o coração que bombeia o sangue, fazendo-o circular por todo o corpo, 
por meio de uma extensa rede de vasos sanguíneos. Para isso, o coração 
realiza sucessivos movimentos de contração e descontração que originam 
os chamados “batimentos cardíacos”. É possível medir a frequência e o 
ritmo desses batimentos e medir, também, a pressão exercida pelo sangue 
no interior dos vasos sanguíneos. O controle dessas medidas é muito im-
portante para a prevenção de doenças do coração e dos vasos sanguíneos.

O consumo
O consumo excessivo de sal e de alimentos gorduro-

sos, a falta de exercícios físicos e o fumo contribuem para 
aumento da pressão nas artérias, isto é, hipertensão. Se 
não for tratada, a hipertensão pode trazer sérios riscos à 
saúde, inclusive infartos e derrames, que podem ser fa-
tais. Esses distúrbios estão ficando cada vez mais fre-
quentes entre os jovens. Portanto, cuide-se!  

DIVULGAÇÃO
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O sangue é formado pelo plasma e por elemen-
tos celulares, que desempenham diferentes funções.
O plasma é a parte líquida do sangue, formada pre-
dominantemente por água, na qual estão dissolvidas 
várias substâncias: glicose, sais minerais, proteínas, 
vitaminas, hormônios, gás carbônico etc.

As células que compõem o sangue são os glóbulos 
vermelhos – também conhecidos como hemácias –, os glóbulos brancos ou 
leucócitos e as plaquetas.

Quando você faz um hemograma (um tipo de exame de sangue), o resultado 
apresenta o número de hemácias, leucócitos e plaquetas existentes em um mi-
límetro cúbico de sangue (volume equivalente ao de um minúsculo cubo, cujos 
lados medem apenas um milímetro).

Atividade 22

A. Dentre as atitudes descritas a seguir, assinale as que poderiam ser 
apontadas como fatores de risco para problemas do coração.
a)			Obesidade.
b)				Casos de hipertensão

na família.
c)				Alimentação à base de verduras 

e carnes magras.

d)		Consumo de cigarros e
bebidas alcoólicas.

e)	 	Prática regular de atividades
físicas.

f)	 	Consumo de sal, carnes
gordurosas e enlatados.

Você percebeu que a digestão e a circulação não ocorrem de forma isola-
da? Pelo contrário, são funções que se complementam. O mesmo podemos 
dizer em relação à respiração.

Enquanto você se alimenta, se diverte, trabalha ou descansa, sua respi-
ração não para. Ela é realizada pelo sistema respiratório.

O sistema respiratório é responsável pela entrada e saída de ar do or-
ganismo e pela absorção do oxigênio de que necessitamos para a nossa 
sobrevivência. A entrada de ar nos pulmões chama-se inspiração e a saí-
da é a expiração.

O ar que entra na inspiração deve passar preferencialmente pelo na-
riz.  Na cavidade nasal existem muitos pequenos pelos que filtram a poeira, 
além de aquecer e umedecer o ar. Por essa razão, não é recomendável 
respirar pela boca.
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Da cavidade nasal o ar pas-
sa para a faringe, laringe, tra-
queia e brônquios. Os brôn-
quios penetram nos pulmões 
e vão se ramificando cada vez 
mais, formando estruturas 
pequeníssimas chamadas al-
véolos pulmonares. É nos pul-
mões que o oxigênio do ar 
passa para a corrente sanguí-
nea, atravessando as finíssi-
mas paredes dos alvéolos pul-
monares.

Nariz

Detalhe 
Brônquios

Pulmão
esquerdo

Diafragma

Boca

Traqueia

Pulmão 
direito    

Detalhe 
Bronquíolos

Fumo: maior inimigo do sistema respiratório
A fumaça do cigarro contém também 

de 2% a 6% de monóxido de carbono, 
um gás tóxico que dificulta o transporte 
e utilização do oxigênio. Esses compos-
tos também alteram o funcionamento 
dos microscópicos cílios do sistema res-
piratório. Como esses cílios têm a função 
de limpar as vias respiratórias e livrar 
os pulmões de partículas indesejáveis, 
o fumante também é mais propenso a 
adoecer de doenças respiratórias. 

Metade dos seis tipos de câncer que 
mais matam no Brasil tem o cigarro 
como fator de risco. O fumo é respon-

sável por 90% dos casos de câncer de 
pulmão, causador de 12 mil mortes 
por ano no país. No pulmão, além de 
câncer, o uso do cigarro provoca várias 
outras doenças graves. O enfisema e 
a bronquite, e doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas são doenças gra-
ves causadas, na grande maioria das 
vezes, pelo hábito de fumar. Além dis-
so, o cigarro está relacionado à causa 
de tumores malignos em vários outros 
órgãos como: boca, laringe, pâncreas, 
rins e bexiga.

Disponível em: <http://boasaude.uol.com.br/lib/showdoc.cfm?LibCatID=
-1&Search=tabagismo&LibDocID=5078>. Acesso em: 11 jan. 2012.

Atividade 23

Identifique pelo menos 5 razões que justifiquem o título dado ao texto 
abaixo:

 Conhecendo melhor o meu corpo: funções de nutrição 257

CIêNCIAs DA NAtUrEzA



O oxigênio participa das transformações que ocorrem nas células. 
Dessas transformações “sobra” o gás carbônico, que precisa ser eliminado. 
O gás carbônico eliminado pelas células do organismo também chega aos 
pulmões pela corrente sanguínea e percorre o caminho inverso, sendo libe-
rado pelo organismo através da expiração.

Não é apenas o gás carbônico que é eliminado como produto das reações 
químicas que ocorrem em nosso organismo. Outras substâncias tóxicas, re-
sultantes destas mesmas reações, pre-
cisam ser eliminadas. Para isso, nosso 
corpo conta com o sistema excretor.

O sistema excretor é formado por 
um conjunto de órgãos que filtram o 
sangue, produzem e eliminam a urina. 
Esses órgãos são os rins, os ureteres, a 
bexiga urinária e a uretra.

A urina é o principal líquido de excreção do organismo. Através da urina 
são eliminadas muitas substâncias prejudiciais ao organismo.

O suor, produzido pelas glândulas sudoríparas da pele, também auxilia 
na excreção de substâncias tóxicas ao organismo. O suor é ligeiramente áci-
do, composto de água, ureia, ácidos e sais. Além disso, ajuda a manter a 
temperatura corporal.

Importante:
•	O bom funcionamento do nosso 

organismo requer uma grande 
quantidade de água. Proteja seus 
rins! Beba pelo menos 2 litros de 
água por dia, especialmente nos 
meses mais quentes.

Rim

Veia Renal

Veia cava
inferior

Veia ilíaca
Art. ilíaca

Bexiga

Ureter

Art. renal

Aorta

Glândula 
suprarrenal

258  

UNIDADE formAtIvA I



O que acontece quando, sem querer, você encosta 
a mão numa chapa quente? Antes que possa pensar, 
você retira a mão. Ao menor sinal de dor, as células 
nervosas da mão enviaram um impulso ao cérebro 
que, rapidamente interpretou a mensagem e elabo-
rou uma resposta, determinando a contração dos 
músculos do braço, antes que fosse tarde demais.

O funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano é mesmo 
intrigante. É fácil concluir que devem existir órgãos responsáveis pela coor-
denação desses processos para que ocorram de forma tão harmoniosa.  

Os coordenadores das funções do organismo são os hormônios e o sistema 
nervoso. Além de controlar e integrar as funções do organismo, o sistema 
nervoso é também o centro das emoções. É por isso que nosso estado emo-
cional interfere direta ou indiretamente no funcionamento do organismo.

O sistema nervoso é responsável pelo 
ajustamento do organismo ao ambiente. É 
por intermédio do sistema nervoso que per-
cebemos e identificamos as condições do 
ambiente externo, bem como as condições 
do próprio corpo e, assim, podemos reagir.

O sistema nervoso é formado pelas célu-
las nervosas chamadas neurônios. Essas cé-
lulas estão ligadas entre si e transmitem os 
estímulos recebidos do ambiente numa ve-
locidade espantosa.
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Neurônio
Fonte: http://www.flickr.com/photos/etha-

nhein/3448961386/sizes/o/in/photostream/
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8 Conhecendo melhor o 
meu corpo: sistemas 
nervoso e endócrino

O sistema nervoso está, o tempo todo, coordenando o trabalho dos de-
mais órgãos para que todo o corpo funcione bem. Isso se torna mais per-
ceptível nas situações de risco. Toda vez que nos vemos numa situação 
de perigo ou grande excitação, nosso organismo entra em estado de aler-
ta. Observa-se logo um aumento da frequência cardíaca e respiratória, para 
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garantir maior suprimento de nutrientes e oxigênio aos músculos. As 
glândulas sudoríparas entram em ação para equilibrar a temperatura cor-
poral e as pupilas se dilatam para melhorar a visão. Nesses momentos, te-
mos mais dificuldade para controlar as habilidades motoras finas. É por isso 
que, em momentos de pânico ou grande nervosismo, é tão difícil realizar ta-
refas simples como introduzir uma chave na fechadura ou escrever. Por ou-
tro lado, atividades que dependam de força muscular, como correr ou lutar, 
parecem mais fáceis.    

O sistema nervoso não é o único a atuar na coordenação das funções do 
organismo. Essa função também é desempenhada pelo sistema endócrino.

O sistema endócrino é formado por um complexo conjunto de glândulas 
que se localizam em diversas partes do corpo. Glândulas são órgãos bem 
pequenos, mas muito importantes, cuja função é produzir hormônios. 

Hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas, 
lançadas diretamente na corrente sanguínea, que ajudam a controlar 
as atividades do nosso corpo, como a reprodução, o crescimento, o 
desenvolvimento e o funcionamento dos demais órgãos. Os hormônios 
também ajudam a regular a quantidade exata de energia e nutrientes que o 
seu corpo precisa para funcionar. 

Disfunção hormonal afeta uma a cada 15 mulheres
Uma pesquisa publicada em agosto de 2007 na revista médica 

“The Lancet” revela que o número de mulheres que possuem ová-
rios policísticos cresceu nos últimos anos devido ao desequilíbrio 
hormonal das pacientes. Estima-se que hoje uma a cada quinze mu-
lheres desenvolve a doença no mundo.

Os sintomas mais comuns da disfunção hormonal são alterações 
na menstruação, acne, atraso no ciclo menstrual, falta de ovulação, 
obesidade, aumento de pelos, e aumento no risco de infertilidade, 
pois a mulher deixa de ter ciclos ovulatórios.

Hoje em dia, o anticoncepcional é a melhor opção para tratar dos 
ovários policísticos, pois ele ajuda a regular a menstruação e con-
sequentemente ajuda a produção de hormônios naproporção certa.

Disponível em: <http://www.metodista.br/rronline/noticias/saude/
pasta-2/disfuncao-hormonal-afeta-uma-a-cada-15-mulheres>. Acesso em: 11 jan. 2012. 
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Algumas glândulas não produzem hormônios, como, por exemplo, as 
glândulas salivares, sudoríparas e mamárias. As glândulas que produ-
zem hormônios são chamadas glândulas endócrinas. São exemplos de 
glândulas endócrinas: a tireoide, os ovários, os testículos, as suprarrenais, a 
hipófise e o hipotálamo, dentre outras. O pâncreas é considerado uma glân-
dula mista. Ele produz hormônios que regulam os níveis de glicose no orga-
nismo e também o suco pancreático, que não é um hormônio.

Atividade 24

Andressa é aluna do Projovem Urbano e ficou muito interessada nas 
aulas sobre o sistema endócrino porque sua mãe, dona Tânia, é diabética.  
O médico recomendou uma dieta rigorosa, mas dona Tânia não resiste aos 
salgados da barraca do Joca, embora evite comer doces.  Andressa agora 
sabe que a mãe deve diminuir também o consumo de massas e frituras.

Você Sabia?

O	que	é	diabetes
Muita gente pensa que o diabetes é uma doença simples e benigna, um 

probleminha banal de “açúcar alto no sangue”. Infelizmente, não é bem as-
sim. O diabetes é uma disfunção do pâncreas, que passa a não produzir um 
hormônio chamado insulina em quantidade suficiente para regular a quan-
tidade de glicose que circula no sangue.

Mesmo alimentos salgados como macarronada, pães e biscoitos são 
transformados em pequenas moléculas de glicose pela ação das enzimas 
que atuam no processo de digestão. Portanto, pacientes diabéticos devem 
evitar o consumo de doces, mas também não podem abusar das massas e 
gorduras.

Se não tratado e bem controlado, o diabetes acaba produzindo, com o cor-
rer do tempo, lesões graves, que podem ser fatais, como o infarto do miocár-
dio, derrame cerebral, cegueira, impotência, doenças renais, úlcera nas per-
nas e até amputações de membros. Por outro lado, quando o diabetes é bem 
tratado e bem controlado, todas essas complicações crônicas podem ser evi-
tadas e o paciente diabético pode ter uma vida perfeitamente normal.

Adaptado de: DPGarcia Diabetes. Disponível em: <http://www.dpgarcia.com/sp_int.php?ses=65>.
Acesso em: 13 jan. 2012.
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A. Qual a causa do problema de saúde de dona Tânia?

B. O que Andressa deverá dizer à mãe para convencê-la a evitar também os 
salgados da barraca do Joca?

Como você pode observar, enquanto você estuda, trabalha, namora, se 
diverte ou saboreia um sanduíche na lanchonete, seu corpo trabalha sem 
parar.  Seu sistema digestório transforma os alimentos em pequeníssimas 
moléculas, que chegam às células transportadas pelo sistema circulatório. 
Nas células ocorrerão reações químicas com a participação do oxigênio ob-
tido através da respiração. O que sobra dessas reações será eliminado pelo 
sistema excretor e tudo isso é coordenado por hormônios e pelo sistema 
nervoso. Percebeu como tudo funciona de forma integrada?

Mas será que é só isso? Você deve estar se lembrando de outros siste-
mas do corpo humano, que não foram mencionadas neste texto por falta 
de espaço. Vamos retomar esta discussão nas próximas unidades. Espera-
mos que todas essas informações acerca de seu próprio corpo o ajudem a 
fazer escolhas saudáveis, que contribuam para a manutenção de sua saúde 
e qualidade de vida.
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Neste tópico, vamos estudar o conceito de energia, suas transfor-
mações em diferentes formas e seu papel no processo de manutenção 
da vida.

 No cotidiano, a palavra energia assume muitos significados: este lugar 
tem energia ruim, agora minha energia chegou ao fim, afinal precisamos 
usar energia com ele... Nesta unidade, a palavra energia já apareceu muitas 
vezes, assim é preciso definir qual o significado científico de energia, uma 
vez que é um conceito importante para compreender os variados processos 
que fazem parte do estudo de Ciências, tais  como: digestão, rede elétrica, 
produção de metais, entre outros. Como você já estudou nos tópicos ante-
riores, para andar, falar, respirar, crescer, brincar, trabalhar, namorar... enfim, 
para que o nosso organismo possa realizar atividades, precisamos de ener-
gia que é obtida dos alimentos. Você também aprendeu que os alimentos, 
ao serem consumidos, fornecem-nos uma boa quantidade de energia. Essa 
energia é medida em uma unidade chamada caloria (cal).

A caloria é uma unidade muito pequena; por exemplo, três colheres 
de arroz, tipo 1, cozido fornecem 128.000 calorias. Por isso, a unidade 
de medida usada em nutrição é a quilocaloria (kcal), que corresponde a 
1.000 calorias (1kcal = 1.000 cal). Assim, a energia fornecida por essa 
quantidade de arroz cozido será 128 kcal.

Para saber

•	Em Ciências da Natureza, energia é um concei-
to que tem um significado muito particular e 
bem definido: é o que nos permite realizar tra-
balho, é aquilo que faz as coisas acontecerem. 

•	Caloria é a energia necessária para aquecer 1 
grama de água de 1º C.
° C que lemos grau Celsius e Celsius é o nome de 
uma escala de medida de temperatura. 

9 A origem e o destino 
da energia
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 A Tabela 1, a seguir, apresenta alguns alimentos e seu teor em energia:

Tabela 1: Alimentos e respectivos teores de energia

Alimento	(100g	da	parte	
comestível) Proteína Lipídeos Carboidrato Energia	

(Kcal)

Arroz cozido 2,6 0,4 28,2 130

Pão francês 8 3,1 58,6 300

Polenta 2,3 0,3 23,3 103

Milho-verde cru 6,6 0,6 28,6 138

Batata-inglesa (cozida) 1,2 - 11,9 52

Mandioca cozida 0,6 0,3 30,1 125

Farinha de mandioca 1,6 0,3 87,9 36,1

Farinha de milho 7,2 1,5 79,1 351

Banana-nanica crua 1,4 0,1 23,8 92

Laranja-pera crua 0,7 0,1 9,2 37

Manga Haden crua 0,4 0,3 16,7 64

Uva rubi 0,6 0,2 6,7 49

Óleo de soja - 100 - 884

Sardinha em conserva 15,9 24 - 285

Carne bovina acém 26,7 10,9 - 31,3

Frango inteiro com pele 16,4 17,3 - 226

Linguiça frita 18,3 18,5 - 280

Leite integral (em pó) 25,4 21,9 39,2 497

Ovo de galinha 13,3 9,5 0,6 146

Feijão-carioca cozido 4,8 0,5 13,6 76

Açúcar refinado - - 99,5 387

Fonte: LIMA, Dag Mendonça. et al. Tabela brasileira de composição de alimentos – 
TACO/NEPA/UNICAMP. Versão II. - 2. ed. - Campinas, UNICAMP, 2006. 

Se você quiser conhecer mais sobre essa tabela elaborada para as formas caracte-
rísticas da alimentação e produtos brasileiros, consulte o site do projeto Taco. 

Disponível em: <http://www.unicamp.br/nepa/taco/contar/tabela1_pdf.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2012.

264  

UNIDADE formAtIvA I



Atividade 25

Na Tabela 1 temos, na coluna energia, as informações acerca da quanti-
dade de kcal fornecida em 100 g de alimento. Os três alimentos que mais 
fornecem energia são:

A. costela de porco, fraldinha cozida e coxinha de frango.

B. chocolate ao leite, costela de porco e sobrecoxa de frango com pele.

C. fraldinha cozida, chocolate ao leite e coxinha de frango.

D. costela de porco, fraldinha cozida e chocolate ao leite.

Uma alimentação correta não significa cuidar apenas da quantidade de 
calorias que a porção do alimento pode fornecer, mas garantir a diversida-
de de nutrientes capaz de atender às necessidades do organismo humano. 
E essas necessidades variam ao longo de nossas vidas, pois dependem do 
sexo e da idade e das atividades que cada um realiza. A Tabela 2 mostra as 
necessidades diárias de energia e proteína para pessoas que realizam ativi-
dades moderadas.

Tabela 2 - Necessidades calóricas e proteicas diárias

Mulheres Homens

Anos 13-15 16-19 adulta grávida 13-15 16-19  adulto

Energia 
(kcal)

2.400 2.300 2.200 2.500 2.900 3.100 3.000

Proteína (g) 31 30 29 38 31 38 37

FRANCO, Guilherme. Tabela de gasto de energia. Rio de Janeiro: Ateneu, 1992.

Como foi estudado, os alimentos que comemos ou bebemos percorrem o 
sistema digestório, onde passam por transformações capazes de obter nu-
trientes que são absorvidos pelo intestino, circulam com o sangue e chegam 
às células  de todo corpo. E nelas são utilizados como matéria-prima para 
obter energia ou produzir as substâncias necessárias ao organismo. 

Quando são insuficientes para o bom funcionamento do organismo, 
temos um quadro de desnutrição. A desnutrição pode ter como causa a 
fome, seja por falta de alimentos, o que ocorre com uma legião de brasi-
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leiros empobrecidos, ou quando as pessoas se submetem a dietas e regimes 
radicais, mas pode também dever-se a hábitos alimentares inadequados, 
como ocorre nos tempos atuais, em que as pessoas substituem refeições 
por guloseimas ou pratos de “fast-food”, nos quais não existem os grupos 
de nutrientes equilibrados, como, por exemplo, numa refeição com macar-
rão e batatas fritas, seguida de pudim de leite e acompanhada de refrige-
rante. Essa refeição contém alimentos constituídos principalmente de car-
boidratos e gorduras (energéticos) e quase nada de proteínas. 

Assim, é importante conhecer os nutrientes e fazer escolhas responsá-
veis para garantir uma boa alimentação, uma vez que nosso organismo não 
elimina as calorias excedentes, mas as guarda em reservas de gorduras que, em 
excesso, também provocam agravos à saúde, como a obesidade e o diabetes. 
Como evitá-las? 

Para garantir a saúde é preciso equilíbrio entre a quantidade de calorias 
que ingerimos e a que consumimos, e na diversidade de nutrientes. A Ativi-
dade 26 vai nos ajudar no entendimento do assunto. 

Atividade 26

A tabela a seguir, mostra o consumo de energia em 1 hora para a realiza-
ção de algumas atividades. Você comeu uma porção de 100 g de costela de 
porco assada. Assinale a atividade que deverá ser realizada para perder as 
quilocalorias (consulte a Tabela 1) que ingeriu em menos de 1 hora:

Atividade Consumo de energia  
(kcal por hora)

Andando devagar 220

Limpando a casa 300

Andando de bicicleta 480

Lendo 85

A. Ler um bom livro.

B. Limpar a casa.

C. Andar de bicicleta.

D. Andar devagar.
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Mas, de onde vem essa energia presente nos alimentos? Afinal, é preci-
so muita imaginação para olhar uma batata ou um bife e ver energia neles, 
você concorda? 

A fonte de energia para o nosso planeta e todos os seres vivos é o Sol. 
Para entender melhor o que ocorre com a energia solar que chega à Terra, 
vamos olhar a Figura 1.

Em média, a energia que chega do Sol e atinge a atmosfera é de aproxi-
madamente 1.530.000.000 calorias por metro quadrado, por ano.

Figura 1 Diagrama de Fluxo da Energia Solar. 
Fonte: MENDONÇA, Rita (Org.). Como cuidar do seu meio ambiente. São Paulo: Bei, 2004.

Nesse processo, as plantas clorofiladas absorvem apenas 0,2% da ener-
gia total que chega à Terra, proveniente do Sol. E é essa parcela que será 
responsável pela energia fornecida pelos alimentos.

A energia é alguma coisa que se conserva (não podemos criar energia), 
que se transforma e que pode ser transferida de um corpo para outro. A 
energia não só está relacionada com a realização de atividades, mas tam-
bém quando existe a possibilidade de haver atividade.

De toda a energia que circula no 
planeta, 99% origina-se do Sol.

30% são refletidos de 
volta para o espaço.

O restante 1% vem 
das marés, da energia 
geotérmica; da conti-
da nos combustíveis 
fósseis e da nuclear.

Somente 0,2% da energia 
que entra gerando ventos 
e ondas é absorvida pela 
fotossíntese!...Sendo depois 
reemitida. 

47% aquecem 
o ar, a terra, 
os aceanos e 
são, depois, 
reemitidos.

23% 
provocam 
o ciclo das 
águas e são 
reemitidos.

70% penetram na 
atmosfera.

De toda a energia 
que o Sol envia para 
a Terra.
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Atividade 27

Numere a 1ª coluna, que relaciona transformações, de acordo com a 2ª, 
que nomeia formas de energia 

A.    Fritar um bife

B.    Limpar a casa

C.    Bola rolando

D.    Prato de comida

(1) energia cinética

(2) energia potencial

(3) calor

E para onde vai essa energia 
obtida da fotossíntese? Parte 
dela é utilizada pela planta para 
desenvolver-se, reparar e reali-
zar as transformações necessá-
rias à manutenção da sua vida; a 
outra parcela é armazenada em 
substâncias como o amido, que 
você já estudou nesta unidade, 
na forma de energia química.

Observando a Figura 2, vemos 
diferentes níveis de energia. Um 
animal, ao comer um vegetal, não 
se apropria de toda a energia lu-
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Figura 2  Os seres vivos e os níveis tróficos. 

Nível
trófico 3

Nível trófico 4: tem 
poucos seres vivos 
porque há menos 
energia do que nos 
níveis nferiores               

Nível
trófico 2

Nível
trófico 1

Para entender melhor
Está difícil? Então pense num carro em movimento. Ao mover-se, ele con-

some o combustível. O combustível não realiza a atividade, mas é quem possi-
bilita o movimento do carro e, por isso, nós dizemos que o combustível tem a 
capacidade de produzir atividade. Por isso, a energia presente nele é chamada 
de energia potencial. Nas situações em que o carro está em movimento, a 
energia envolvida é denominada energia cinética (cine = movimento). Se em 
uma transformação, um material fornecer trabalho, dizemos que ele contém 
uma forma de energia potencial chamada energia química. Voltando ao bife e 
à batata, dizemos que têm energia química, pois, das transformações químicas, 
durante a digestão e a respiração, retiramos energia para realizar atividades.
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minosa absorvida por ele, pois parte dela foi consumida pela própria planta. 
O animal se apropria apenas da parcela transformada em energia química, 
presente nos  compostos produzidos pelo vegetal e, por sua vez, usa parte 
dela nas transformações que ocorrem nos seus processos vitais, na produção 
da energia necessária para realizar seus movimentos e atividades diárias. 
Uma outra parte da energia contida nas substâncias ingeridas é eliminada 
como compostos orgânicos, na forma de fezes e como calor. Apenas 10% da 
energia ingerida serão incorporados ao animal nos processos de crescimento 
e restauração (cura de ferimentos, por exemplo), e passadas ao consumidor 
seguinte. Na sequência, quando um animal carnívoro se alimentar do 
herbívoro, ele vai transferir para si somente 10% dessa energia que foi 
incorporada pelo primeiro animal. Mesmo quando os seres vivos morrem, os 
decompositores (vermes, fungos e bactérias) utilizam a energia contida nos 
cadáveres; entretanto, a parcela transferida para eles é menor ainda.

Resumindo, a energia do Sol captada pela planta não passa integralmente 
de um organismo para o outro, pois a maior parte é transformada em calor 
(a energia não se perde), voltando para o ambiente. Na forma de calor, 
porém, a energia não pode mais ser utilizada pelas plantas para realizar 
a fotossíntese. Assim, no caminho da vida, a energia segue em um só 
sentido, ou seja, a energia percorre um caminho de mão única. Por essa 
razão ele é denominado fluxo de energia. 

Atividade 28

Utilize a Figura 2 e escreva pelo menos dois caminhos do fluxo de energia. 
Depois, elabore um que seja comum na região onde você mora.
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10 Conhecendo a 
combustão: uma 
antiga conquista

Neste tópico, vamos aprender sobre a combustão e seus elementos, fogo 
e calor, e suas interações no ambiente.

Como vimos, a vida depende da energia. Para nós, até mesmo para o 
preparo dos alimentos: cortar, ralar, moer, amassar, cozinhar, assar... E não 
podemos nos esquecer da energia usada no transporte, na produção de 
embalagens, ferramentas e utensílios... Enfim para tudo...

Porém, uma das mais antigas formas para obter energia é a combustão 
ou queima, que se constitui numa transformação química que libera grande 
quantidade de energia, sempre com grande parcela de calor, como ocorre 
quando acendemos a chama de um fogão para cozinhar. 

Para que ocorra a combustão, precisamos, no estado inicial de um 
combustível e um comburente; no estado final, serão produzidas subs-
tâncias químicas contendo oxigênio, água e  energia, que será, em grande 
parte, calor.

Pode-se definir a combustão ou queima como uma transformação química 
envolvendo um material combustível e um material comburente (geralmente 
o oxigênio), com liberação de energia, em grande parte, na forma de calor. Ela 
ocorre em temperatura relativamente elevada (obtido por meio de uma igni-
ção), e uma vez iniciada, produz calor suficiente para manter a temperatura.

Os combustíveis podem ser sólidos, como a madeira, o carvão, o papel, o 
plástico; também podem ser líquidos, como o álcool, 
a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o biodiesel; ou, 
ainda, gasosos, como o gás liquefeito de petróleo e o 
metano (gás do lixo).

Combustível

+ 

Comburente

Substâncias

+ 

Água

+ 

Energia (calor)

Uma faísca 
elétrica é um 
exemplo de ignição.
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Os comburentes também podem ser sólidos (usados em alguns foguetes), 
líquidos ou gasosos (como o oxigênio). O ar, que contém 21% de oxigênio, é 
particularmente, o mais comum dos comburentes.

Churrasco:	combustão	com	amigos

Quando os combustíveis são ricos em carbono – aqueles chamados de 
orgânicos – e existe um suprimento adequado de oxigênio para a trans-
formação química, teremos como produtos no estado final: gás carbônico, 
água  e energia. Porém, se não há o suprimento de oxigênio adequado, po-
derão ser obtidos inúmeros produtos: gás carbônico, água, monóxido de 
carbono (que é muito tóxico para o ser humano, pois dificulta a função da 
hemoglobina, que é responsável pela renovação do oxigênio no nosso sangue) 
e a fuligem (cuja porção mais fina pode impregnar os pulmões e causar pro-
blemas respiratórios).

No caso de queima de combustíveis derivados de petróleo, em automó-
veis, esses subprodutos podem ser muito prejudiciais à saúde e ao meio 
ambiente.

Uma importante combustão é a que ocorre no interior das células, 
acontece a baixas temperaturas e é chamada respiração celular, quando o 
oxigênio levado pelo sangue encontra os nutrientes. Se for um açúcar (por 
exemplo a glicose), teremos:

Carvão vegetal

+

Oxigênio

Gás carbônico

+

Água

+

Calor

Glicose

+

Oxigênio

Gás carbônico

+

Água

+

Energia
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Atividade 29

Escreva 3 transformações de combustão que você utiliza no seu dia a dia 
na forma:

A humanidade tem utilizado diversos tipos de fontes de energia ao longo 
do tempo; porém, é a partir de combustões que resulta a maior parte da 
energia da qual necessita. Exemplos cotidianos de processos de combustão 
incluem desde a chama de uma vela, à queima da lenha ou do gás de fogão, 
até à queima de combustível que ocorre dentro dos motores de automóveis.

O fogo é uma conquista do homem pré-histórico e tem fascinado a hu-
manidade por milhares de anos, que aprendeu a utilizá-lo em seu provei-
to, seja para obter a energia dos materiais da 
natureza, seja para transformar os materiais em 
seu benefício.

Inicialmente, o fogo serviu como proteção, 
afastando os predadores; depois, passou a ser 
usado para iluminar, facilitar a caça e aquecer. 
O ser humano pré-histórico também aprendeu a 
cozinhar os alimentos em fogueiras, tornando-os 
mais saborosos e saudáveis, aumentando a sua 
conservação. 

Na Antiguidade, o fogo era visto como uma das 
partes fundamentais que formariam a matéria. 

Combustível

+ 

Comburente

Substâncias

+ 

Água

+ 

Energia (calor)
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Na Idade Média, os alquimistas acreditavam que o fogo tinha propriedades 
de transformação da matéria, alterando determinadas propriedades quí-
micas das substâncias, fazendo com que um minério sem valor se transfor-
masse em outro valioso, como o ouro.

Mas, afinal, o que é o fogo? É a manifestação da liberação de calor (ener-
gia térmica) e luz (energia luminosa) em uma transformação da matéria. 
Ao contrário do que inicialmente se supunha, o fogo não é matéria, não é 
uma substância; é apenas a manifestação da energia.

Atividade 30

Assinale a alternativa INCORRETA.

A combustão 

A.    é uma transformação química.

B.    não ocorre em baixas temperaturas.

C.    tem como produto energia.

D.    exige o comburente. 

O calor
Agora falta responder: e o que é o calor? Para compreender o que é o 

calor, vamos olhar para o nosso cotidiano: alguma vez você esqueceu a 
colher de metal num prato de sopa quente? Com certeza, pelo menos uma 
vez! E percebeu, logo, que a colher esquentou.

Essa é uma transformação que não produz um 
novo material, pois o metal da colher continua sendo 
o mesmo, antes e depois: o que mudou foi a 
temperatura da colher. A sopa aqueceu a colher, 
isto é, houve uma transferência de energia da 
sopa (maior temperatura) para a colher (menor 
temperatura). Essa energia que é transferida de 
um objeto para outro, por causa da diferença de 
temperatura, é chamada calor. 

Calor é uma 
transferência de 
energia de um corpo para outro, em 
função da diferença de temperatura 
entre os dois. 
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Não é correto afirmar que um corpo tem mais calor que outro; só haverá 
transferência de energia, como calor, quando houver uma diferença de 
temperatura entre eles. Essa transferência de energia (troca de calor) 
cessa quando eles alcançam a mesma temperatura, isto é, chegam ao 
equilíbrio térmico.

Um bom exemplo é o que fazemos quando queremos usar uma colher 
metálica que está muito quente. Em geral, nós a colocamos em contato com 
água, a uma temperatura menor. O que percebemos, depois de algum tempo, 
é que a água usada também mudou a sua temperatura, pois esquentou. 
Nesse caso, houve transferência de energia de um objeto que tinha maior 
temperatura (colher), para uma substância que tinha menor temperatura 
(água), até que os dois ficaram com a mesma temperatura, isto é, chega-
ram ao equilíbrio térmico. 

Atividade 31

Usando a água, prepare três vasilhas: uma com água fria, uma com água 
quente e outra com água morna. Experimente colocar a mão esquerda na 
água quente e a mão direita na água fria, e depois colocar as duas na água 
morna. Escreva o que percebeu em relação à temperatura da água morna, a 
partir das sensações obtidas pelas mãos.

No dia a dia, usamos o tato – nossa percepção através da pele – para es-
timar a temperatura dos materiais. Será que é uma boa forma de fazê-lo? 

Você percebeu que as sensações obtidas do contato com a água morna 
são diferentes para as duas mãos, por isso o tato não é uma maneira obje-
tiva de conhecer as temperaturas dos objetos. Para fazê-lo, utilizamos um 
instrumento de medida: um termômetro. 
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Ao utilizar o termômetro, podemos verificar que a medida da temperatura 
da água morna é a mesma, não importando em qual recipiente o termôme-
tro tivesse sido colocado antes. 

Como se comporta um corpo, quando troca calor com a sua vizinhança? 
Que mudanças podem ocorrer? Algumas delas são:

	∙ mudança de temperatura, como ferver a água;

	∙ mudança de estado de agregação das substâncias, como o gelo ao derreter;

	∙ dilatação ou aumento de volume, como ocorre com os fios e varais em 
dias quentes.

Atividade 32

Escreva um pequeno texto com fenômenos cotidianos que envolvem o calor.

Transmissão de calor
Nesta unidade, você estudou que a vida na Terra depende da energia que 

ela recebe do Sol, mas como esse calor é transmitido para a Terra? 
A Terra recebe calor do Sol por meio da irradiação, um processo de trans-

missão que se dá por meio de ondas, que vamos estudar detalhadamente 
em unidades seguintes. 

No exemplo da colher de metal em contato com a panela que está sobre 
uma chama, ou quando a colocamos intencionalmente sobre a chama, ocor-
re uma transmissão de calor denominada condução.

Você poderá verificar que a colher começa a ficar mais quente na par-
te em contato com a fonte de calor (as “paredes” da panela ou a própria 
chama). Nessa situação, estabelece-se uma diferença de temperatura en-
tre a parte aquecida da colher e as outras partes mais distantes da fonte 
de calor. Essa diferença de temperatura é a condição necessária para que 
aconteçam trocas de calor na colher. 
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Para entender melhor a condução, vamos descrever seu mecanismo fí-
sico: as moléculas das substâncias não estão paradas, mas estão em um 
movimento de agitação que faz com que tenham energia cinética – essas 
moléculas vão transferir essa energia por intermédio da colisão entre elas.

Na condução, o calor transferido de uma fonte 
de calor para um material sólido faz com que as 
moléculas do material, em contato direto com a 
fonte, aumentem o seu grau de agitação. Essa 
maior agitação é transmitida para as moléculas 
imediatamente próximas, por choques, e a parte 
vizinha também esquenta. Esse processo se repe-
te ao longo de todas as dimensões espaciais do 
sólido, até que o calor seja transmitido por todo 
ele, causando a elevação da sua temperatura.

Na condução, observamos que, 
mesmo recebendo igual quantidade 
de calor, durante o mesmo tempo, os 
materiais comportam-se de maneira 
diversa. No caso da panela, o cabo e a 
parede lateral (que são de materiais 
diferentes) não estarão na mesma 
temperatura, embora tenham recebi-
do a mesma quantidade de calor, du-
rante o mesmo tempo.

Essa propriedade das substâncias 
é chamada condutividade térmica e 
permite classificá-las de acordo com 
o comportamento que apresentam 
em relação à troca de calor como 
condutores térmicos. 

Os metais são bons condutores 
térmicos e, por essa razão, são mui-
to utilizados na fabricação de pane-
las, ferros de passar e equipamentos 
destinados a transferir calor. Por sua 

Fonte: Biblioteca 
Virtual Leite Lopes 

Fonte: Biblioteca Virtual Leite Lopes 
http://www4.prossiga.br/Lopes

Você sabia?
•	Qualitativamente, podemos dizer 

que a temperatura é a medida nu-
mérica da energia cinética média 
das moléculas de uma porção de 
massa da substância. 

•	De maneira geral, pode-se afir-
mar: para uma mesma diferença 
de temperatura, um bom condutor 
transmite calor mais rapidamente 
que um mau condutor.
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vez, a madeira, o isopor, os plásticos, a borracha e o ar parado, são maus 
condutores de calor, sendo também chamados de isolantes térmicos.

A condução ocorre principalmente nos sólidos, apenas eventualmente 
nos líquidos e não ocorre nos gases, sem a presença de um sólido, porque, 
neles, a troca de calor se dá por convecção, uma forma de transmissão de 
calor que envolve o deslocamento de partes desses materiais, como ocorre 
quando aquecemos um líquido.

Podemos observar que existe movi-
mento no seu interior: a parte do líqui-
do mais próxima da fonte de calor (mais 
aquecida) move-se na direção da parte 
mais distante da fonte de calor (menos 
aquecida), isto é, ocorre uma  troca de lu-
gar entre a parte mais aquecida e a que 
está menos aquecida.

No interior dos materiais líquidos ou ga-
sosos, este processo provoca movimentos 
denominados correntes de convecção, 
fazendo com que o calor transferido 
para o material seja distribuído por todo 
ele. Um fenômeno natural que resulta 
da troca de calor por convecção é a for-
mação e a circulação das massas de ar, 
dos ventos e das correntes oceânicas no 
planeta Terra.
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Atividade 33

Analisando as afirmações, marque aquelas que são verdadeiras com (V) 
e as falsas com (F). 

A.    A condução é uma forma de transmissão de calor.

B.    Os metais, em geral,  são maus condutores de calor.

C.    O calor do ar é maior que o calor da água, na natureza. 

D.    O calor é transferência de energia. 

E.    A energia solar é irradiada para a Terra.

O ciclo da vida
Se observasse os seres vivos por um período de tempo suficientemen-

te longo, você perceberia o ciclo da vida: nova vida, crescimento, morte, de-
composição, nova vida, crescimento... Nesse processo cíclico, os seres vivos 
buscam na natureza o que precisam para continuar vivos: a energia e os 
materiais que retiram do ambiente para construir, manter ou reparar seus 
corpos, e para se reproduzir.

Pensando na interação dos seres vivos com a matéria, vemos que ela 
passa do meio físico para os seres vivos pela ingestão dos alimentos e da 
água, e pela respiração, voltando ao meio físico como resíduo produzido por 
eles (suor, urina, fezes) e quando eles morrem; e tudo isso com a participa-
ção da energia. 

Caso tenha pensado em reciclagem, você está correto! Ao contrário da 
energia, a matéria circula entre o meio físico e os seres vivos nos dife-
rentes ciclos de matéria, pois, se a matéria fosse utilizada apenas uma 
única vez, os elementos se esgotariam, visto que existem em quantida-
de limitada no planeta. 

 Ao longo da nossa caminhada você vai conhecer alguns dos ciclos, e 
aprender sobre matéria, energia e suas interações no planeta Terra e o pri-
meiro deles será o da água, mas esta é outra unidade. Até lá!
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Participação 
Cidadã
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Caro(a) Estudande,
O Projovem Urbano acredita que você tem potencial para promover 

grandes transformações na sociedade brasileira, e sua participação é muito 
importante para o desenvolvimento do país. 

Participar e exercer a cidadania são ações que a gente aprende fazendo 
e, por isso, o programa propõe que, ao longo das seis unidades formativas, 
você desenvolva com seus colegas de turma uma experiência de atuação 
social e cidadã. Para isso, vocês deverão elaborar um Plano de Ação Comu-
nitária, o PLA, e executá-lo ao longo das próximas unidades formativas. 

No planejamento e desenvolvimento do PLA, você terá uma vivência de 
trabalho coletivo, de solidariedade e de cooperação para contribuir, de al-
guma forma, com a melhoria do meio ambiente, da convivência social e da 
qualidade de vida da comunidade em que vive.

Para começar, vamos dedicar esta primeira unidade formativa à convi-
vência que agora se inicia entre vocês, de modo a criar na sala de aula um 
ambiente gostoso, estimulante, que propicie a troca de ideias e experiências 
e favoreça o trabalho conjunto. Para elaborar um plano e realizar uma ação 
conjunta, temos que saber com quem vamos trabalhar, conhecer a experi-
ência que cada um traz e reconhecer as referências culturais de cada um e 
aquelas que são comuns a todos os colegas da turma. E, para isso, vamos 
vivenciar experiências culturais e fazer reflexões sobre cultura.
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Muita gente acha que só tem cultura quem tem estudo, mas cultura é mui-
to mais que isso! São os hábitos, os costumes, as formas de se comunicar, os 
modos de viver de uma sociedade ou mesmo de um pequeno grupo. Todo ser 
humano faz parte de uma cultura e, às vezes, até de várias culturas.

A cultura é construída na convivência social. Quando partilhamos nossos 
pensamentos, sentimentos sobre o que acontece à nossa volta, estamos 
também compartilhando valores, crenças, modos de ser e de fazer que 
funcionam como códigos ou referências culturais que orientam nossa per-
cepção. Essas referências tornam possível uma pessoa compreender a ou-
tra, comunicar-se, trocar, criar vínculos e sentir-se pertencente a um mes-
mo grupo, a uma comunidade ou a uma sociedade. Por isso dizemos que 
todos nós temos cultura, estamos inseridos em uma cultura e também pro-
duzimos cultura. 

Vamos descobrir as nossas referências culturais, o que cada um traz de 
particular e o que toda a turma tem de comum, para começarmos a per-
ceber as afinidades e as diferenças que existem entre vocês. Vamos nos 
conhecer melhor!

Atividade 1

A. Apresentem-se uns aos outros em duplas: primeiro fale sobre suas 
principais características pessoais e, depois, o que mais valoriza no seu 
jeito de ser. 

B. Troque por mais três vezes a parceria da dupla, repetindo sua apresenta-
ção e ouvindo a do outro colega. 

C. Faça com seus colegas uma rodada em que cada um tem que apresentar 
somente a última pessoa com quem conversou e também ser apresenta-
do por ela para toda a turma.

Você vai observar que, além de cada um ter uma maneira própria de 
se apresentar e de se mostrar ao outro, um dos colegas que já conversou 
com você pode ser apresentado por outro colega de maneira totalmente 

1 Cultura e 
convivência
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diferente da forma como você o percebeu, embora todos vocês falem a mes-
ma língua! Os “códigos” que orientam a nossa percepção vão muito além da 
linguagem, ou seja, cada um de nós tem um conjunto de referências cultu-
rais que torna muito particular e pessoal não apenas a maneira como enxer-
gamos as pessoas e as situações à nossa volta, mas como as representamos 
no ato de nos comunicar.

Uma brincadeira divertida e que esclarece ainda mais esta ideia é a do 
“telefone sem fio”:

Atividade 2

A. Dois colegas devem oferecer-se para contar um “caso” relacionado ao 
Projovem Urbano (pode ser qualquer situação que observou ou da qual 
soube. Não deve ser longo, mas deve descrever alguns detalhes). Cada 
um vai contar o seu “caso” para metade da turma, mas em voz baixa, no 
ouvido do colega vizinho para que ninguém o ouça. Em seguida, o colega 
que o ouviu vai também contar o mesmo caso no ouvido de seu colega vi-
zinho e, assim, sucessivamente, cada um deve contar o mesmo caso que 
ouviu do seu vizinho, sem que os outros o ouçam. 

B. Ao final, os dois últimos colegas (de cada metade da turma) a ouvir os “casos” 
devem contar a toda a classe o que ouviram. Comparem. Será que a última 
versão de cada “caso” é igual à primeira? O que mudou e por quê?
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2 Identidade 
cultural 

O nosso jeito de pensar, sentir e de ver o mundo formam a nossa iden-
tidade individual e o jeito de vestir e de falar também dão referências do 
grupo, da “tribo” a que pertencemos. A identidade de um grupo, seja em uma 
pequena comunidade de um bairro, seja em um país, é o conjunto de carac-
terísticas que as pessoas desse coletivo atribuem a si mesmas como lhes 
sendo comuns. Faz parte da identidade até mesmo o modo como as pesso-
as “falam” de si próprias por intermédio das roupas, das expressões verbais 
e gestuais. 

As diferenças de estilos e modos de vida entre as pessoas estão 
diretamente relacionadas com a história de vida na família, com os lugares 
em que moraram, com as suas condições econômicas, sociais e a convivência 
com outras pessoas ou grupos sociais de que participam. Na aula de Ciências 
Humanas você vai registrar sua história de vida e compartilhá-la com os 
colegas e aí poderá entender melhor de que maneira a origem de cada 
um gera referências culturais próprias e influencia o modo como cada um 
participa da vida social.

A partir da nossa própria história de vida, percebemos como vamos 
mudando ao longo dos anos. A cultura também está sempre em proces-
so de mudança. As diversas manifestações culturais tais como as músicas, 
danças, festas, culinária, vestimentas, entre outras, são registros das 
expressões culturais que marcam cada momento da nossa história, e 
também nos fornecem referências sobre o passado e o presente da cul-
tura de cada grupo social, de cada lugar, região ou país.

Convivemos com modos de viver herdados de nossos antepassados e 
com novos hábitos e costumes da modernidade. Convivemos com pessoas 
parecidas conosco e outras inteiramente diferentes, e é nesse processo di-
nâmico, às vezes contraditório, que formamos a nossa própria identidade, e 
que também percebemos o potencial transformador da cultura na vida em 
sociedade. Conviver com os outros é uma arte que se aprende desenvol-
vendo nossa capacidade de observar, de ouvir, de se comunicar, de trocar 
experiências e se deixar permear pelas referências culturais que cada um 
traz e aprender um com o outro.
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Como um grupo que não se conhece e tem pessoas tão diferentes, como 
cada turma de alunos do Projovem Urbano, pode caminhar junto? 

Atividade 3

Leia com atenção o texto e comente com a turma sobre como compreen-
deu a relação entre convivência social e cultura.

Atividade 4

A. Reúna-se em trios, com os colegas que estão ao lado, para elaborar por es-
crito cinco listas: comidas preferidas, estilos de música de que mais gos-
tam, preferências por animais domésticos, a principal atividade de lazer 
que costumam fazer, os grupos de que participam: família, igreja, time de 
futebol, associação de moradores, grupos juvenis ou outro tipo de coletivo.

B. Integrem as listas feitas nos pequenos grupos para que todos possam vi-
sualizar em um painel o conjunto de preferências ou de estilos de todos 
os colegas da turma, observando o que há em comum e as particularida-
des apresentadas.
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3 Diversidade 
cultural 

Nem todos são iguais! Ao observar novamente o painel de preferên-
cias e estilos de vida da turma, realizado anteriormente, podemos cons-
tatar esta afirmação. E, com certeza, há muitas outras diferenças entre 
vocês: de gênero, de cor da pele (amarelada, escura, clara, avermelhada 
ou uma mistura de todas elas); talvez alguns tenham marcas físicas (ou 
porque nasceram com limitações visuais, de locomoção e outras ou por-
que tiveram doenças ou acidentes que as causaram); e ainda pode ha-
ver entre vocês diferenças de ordem sexual (alguns gostam de homens, 
outros de mulheres e alguns gostam dos dois); e muitas outras. 

A essas diferenças pessoais também podem estar associadas ca-
racterísticas culturais do local ou da comunidade de origem de sua 
família. O Brasil é o quinto maior país do mundo em população e é 
conhecido mundialmente por reunir pessoas das mais diferentes tra-
dições, religiões e culturas. A diversidade cultural é uma das principais 
características da sociedade brasileira e costuma-se dizer que essa é 
também a sua maior riqueza.

A população de cada região do país tem características próprias, ten-
do recebido influências de portugueses, italianos, alemães, japoneses 
ou de outras nacionalidades que ali se instalaram; ou de parte dos cer-
ca de 4 milhões de negros que foram trazidos da África no período da 
escravidão; ou dos 215 grupos indígenas que estima-se existam hoje 
no Brasil e que falam, pelo menos, 180 línguas diferentes;  ou, ainda, 
pela coexistência com as chamadas comunidades tradicionais: os cas-
tanheiros da Floresta Amazônica; os ciganos, conhecidos pelo comércio, 
artesanato, música e leitura da sorte e por falarem o Romani;  os pome-
ranos,  do Espírito Santo, descendentes de uma região entre a Polônia 
e a Alemanha atual; as quebradeiras de coco de babaçu do Maranhão; 
os seringueiros que extraem o látex das seringueiras na Floresta Ama-
zônica; os caiçaras, que vivem no litoral da região sudeste e sul; os pan-
taneiros que moram no Pantanal e são descendentes de bandeirantes, 
paraguaios e indígenas; entre outros. E esta é apenas uma pequena 
amostra das inúmeras comunidades tradicionais que existem no país.
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As comunidades tradicionais foram reconhecidas pelo governo brasileiro 
e definidas legalmente (no Decreto Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007) 
como: “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 
usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimen-
tos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.” 

Esses agrupamentos sociais têm ou já tiveram suas próprias formas de 
expressão cultural que, hoje, em muitos lugares, se misturam ou até mesmo 
se completam influenciando o modo de vida, os costumes, a linguagem, as 
artes etc. da população de cada localidade.

Atividade 5

Comente e discuta com seus colegas: em sua opinião o que faz com que 
tantas culturas diferentes se integrem e se sintam parte de um mesmo país?

Atividade 6

A. Faça com seus colegas um levantamento (listagem) da diversidade cultu-
ral que caracteriza a composição da população do lugar em que mora. 

B. Organize-se com seus colegas em quatro ou cinco grupos de trabalho 
para caracterizar as expressões culturais mais significativas desses gru-
pos/segmentos sociais que compõem ou influenciaram a formação da 
população local (dividam a lista anterior entre os grupos), especialmente 
nas proximidades de onde mora. Ou seja, por meio de que referências cul-
turais (costumes, artes, culinária, expressões verbais etc.) eles podem ser 
identificados?
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Grupos sociais Expressões culturais
1. 1.

2. 2.

C. Reúnam os trabalhos realizados pelos grupos e, depois, identifiquem a par-
tir da caracterização que fizeram (lista de grupos e suas expressões cul-
turais) a diversidade cultural existente entre os colegas da turma: quem 
se insere ou se situa mais próximo das culturas listadas? Qual é o “mapa” 
cultural que caracteriza a turma? Desenhem um grande círculo dentro de 
outro(s) círculo(s), inserindo em cada um deles as influências culturais mais 
distantes, mais próximas e as que estão presentes nos colegas da turma.

"MAPA CULTURAL"

Turma
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Direito à 
diferença4

A diversidade de etnias e culturas, ao ser considerada uma das maiores 
riquezas de um país como o Brasil, também traz alguns desafios, principal-
mente o de garantir o direito a sermos diferentes uns dos outros sem ser-
mos discriminados e explorados.

Mesmo com tantas diferenças, somos todos seres humanos e temos, por-
tanto, direito igual à dignidade e ao respeito, conforme a Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas: “Todos os 
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 
de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito 
de fraternidade.”

Valorizar a diversidade é mais do que apenas gostar ou não gostar de 
quem é diferente, significa compreender a diferença como fonte de novos 
conhecimentos e inovação que enriquece nossa visão de mundo e a con-
vivência social. A percepção da diversidade da população e mesmo de um 
pequeno grupo não quer dizer que não se possam encontrar elementos 
comuns no modo de ser, de agir e pensar, mesmo quando inicialmente parece 
não haver proximidade ou concordância. Mas, para isso, antes de tudo, é pre-
ciso se dispor a conhecer e a trocar, como estamos fazendo aqui no Projovem.

Atividade 7

A. Leia o texto acima e faça um “cochicho” com seu colega vizinho sobre 
como entenderam a ideia: “valorizar a diversidade significa compreender 
a diferença como fonte de novos conhecimentos e inovação que enrique-
ce nossa visão de mundo e a convivência social”. Tentem encontrar um 
exemplo, uma situação para, em seguida, partilhar com o resto da turma.
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Atividade 8

A. Em uma folha de papel, escreva uma palavra, uma frase ou faça um dese-
nho que expresse uma característica pessoal ou uma habilidade que você 
tem que pode contribuir para a convivência com a turma. 

B. Cole sua folha no quadro junto com as dos outros colegas e circule para 
tomar conhecimento de tudo que foi afixado. Em seguida, faça com os co-
legas uma rodada de comentários sobre o que mais chamou a atenção de 
cada um no conjunto apresentado, procurando, ao final, responder à se-
guinte questão:

 ∙ Se uma personagem reunisse todas as características e habilidades  
apontadas, como ela seria? Dê o exemplo de uma ou mais situações 
que poderiam expressar o seu jeito de ser.

 ∙ Como essa personagem pode ser representada? Por uma pessoa (sexo, 
idade, estilo etc.), por um objeto, uma situação ou de que outra forma? 
Tente junto com seus colegas registrar suas ideias em um cartaz.
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Cultura e 
conhecimento5

Conhecemos o mundo pelas nossas vivências, nossas experiências in-
dividuais e particulares. Mas enriquecemos e ampliamos a nossa percep-
ção sobre o mundo ao nos apropriarmos de conhecimentos e ferramentas 
que foram construídos e acumulados ao longo da história da humanidade. 
No Projovem Urbano, as Ciências da Natureza, as Ciências Humanas, a Ma-
temática,  a Língua Portuguesa, o Inglês e a Qualificação Profissional nos 
mostram diferentes maneiras de ver e de entender os fenômenos sociais, 
históricos, físicos e naturais e, por isso, dizemos que ampliam o nosso uni-
verso cultural. 

Nesse sentido, conhecimento também é cultura. Ao relacionarmos os 
saberes que já temos e que as nossas vivências cotidianas nos proporcio-
nam com as aprendizagens que adquirimos estudando, alargamos nosso 
repertório e as possibilidades de construirmos nossos próprios conheci-
mentos, de ampliarmos a nossa visão de mundo – opiniões e posiciona-
mentos diante do que acontece a nossa volta –, nossa capacidade de in-
tervir na realidade e fazer a nossa história.

Mas como vamos construir a nossa história no Projovem Urbano? Para 
começar, vamos partir das motivações e dos interesses que fizeram você 
participar do programa.

Atividade 9

A. Organize com seus colegas as cadeiras da sala de aula em um círculo para 
que todos possam se ver ao responder brevemente, em uma rodada indi-
vidual, às seguintes questões:

a) Na sua experiência de vida, qual tem sido a sua relação com a escola 
e com os estudos? (Nunca frequentou uma escola ou você já frequen-
tou e até que série? Qual o principal motivo porque não foi à escola ou 
porque a abandonou?)

b) Quais são as suas expectativas em relação ao Projovem Urbano? 
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Seja pelas dificuldades que encontraram para permanecer na escola e dar 
continuidade aos seus estudos, seja por outras necessidades ou oportunida-
des que surgiram na vida e que os distanciaram da escola e dos estudos, 
neste momento, todos vocês estão compartilhando da mesma iniciativa: 
fazer parte do Projovem Urbano. Mas será que tem algo em comum entre 
as expectativas de cada um em relação ao programa e sobre como preten-
dem aproveitar essa experiência para sua vida futura?

B. Escreva em uma ou mais tiras de papel (cada um em uma tira) um sonho 
que tem para o seu futuro e que a participação do Projovem Urbano pode 
contribuir para realizar. Cole suas tiras junto com as de seus colegas em 
um grande cartaz: o “mosaico dos sonhos”.

Vocês vão observar que, ainda que cada um traga uma experiência mui-
to particular e específica em relação à escola, e que tem a ver com a sua 
história de vida, os sonhos nos falam da relação que cada um quer cons-
truir com o mundo à sua volta. E o estudo é uma ferramenta capaz de abrir 
novas oportunidades de participação na vida social e profissional, embora 
cada um de vocês tenha uma maneira própria de enxergar como isso pode 
acontecer, a partir do conjunto de referências culturais que fazem parte de 
sua vida.
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Feira 
cultural6

Nas aulas anteriores, você e seus colegas caracterizaram um conjunto de 
aspectos que, juntos, imprimem a identidade da turma: estilos de vida (gos-
tos e preferências); o mapa das culturas (origens e influências); as expectati-
vas em relação ao Projovem e ao futuro e, além disso, construíram um “per-
sonagem” que sintetiza o conjunto de características e habilidades da turma. 

A proposta agora é que cada turma se apresente para as outras turmas 
que compõem o núcleo do Projovem Urbano de que faz parte em uma “feira 
de troca cultural”. A feira deve reunir todas as turmas ou aquelas que fun-
cionam em um mesmo local em um mesmo dia (no início, no intervalo e no 
final das aulas) e, além da exposição da produção conjunta de cada turma, 
cada aluno deve trazer um ou mais objetos que tenha interesse em trocar 
com outro(s) colega(s).

O objetivo da “feira de troca cultural” é proporcionar o conhecimento e o 
intercâmbio cultural entre todos os que participam do Projovem Urbano no 
mesmo núcleo.

Atividade 10

A. Resgate tudo o que foi produzido até o momento pela turma, observe, 
comente e avalie o conjunto com seus colegas. Concluam se esses produ-
tos podem ser apresentados para as outras turmas que compõem o núcleo 
do Projovem Urbano, se apenas alguns deles podem ou se acham necessá-
rio produzir algo mais que mostre a “cara” de todo o grupo (música, teatro, 
poesias, desenhos etc.). 

B. Conversem sobre o que será trazido para as trocas: objetos, roupas, comi-
das e se organizem para viabilizar a participação na feira, dividindo tarefas.
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Caro(a) Estudante,

Olá! Como vai?
Antes de começarmos a conversar, deixe eu 

me apresentar. Eu sou a Profª. Facília da Silva.
Estou aqui para ajudar você a conhecer e en-

tender muitas coisas sobre uma máquina mui-
to importante nos dias de hoje: o computador.

O computador, cada vez mais, vem sendo 
utilizado para várias atividades: escrever tex-
tos, desenhar, fazer pesquisas, conversar com 
outras pessoas, fazer cálculos e assim por 
diante. As possibilidades de uso do computa-
dor são muitas.

Infelizmente, ainda existem muitas pessoas 
que nunca usaram um computador. Algumas 
não tiveram oportunidade. Outras têm medo 
de usar uma máquina desconhecida.

Outro dia, estava conversando com um aluno, e ele estava com receio de 
começar a usar o computador, nosso diálogo foi mais ou menos assim:

Aluno:   Ah, professora, não quero usar 
o computador... Eu posso, mui-
to bem, escrever minha reda-
ção no caderno!

Professora:   Eu sei. Mas pare para pensar: 
não seria melhor fazer no com-
putador? Caso você erre, não 
precisa rasurar. Basta apagar 
e volta a escrever. Além disso, 
você pode guardar seu texto 
para depois modificá-lo, você 
pode imprimir...
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Aluno:   Humm... Não sei. Vou demorar muito.
Não sei digitar.

Professora:   Mas, você só vai aprender a digitar, digi-
tando. Só usando o computador é que 
você vai adquirir prática em digitação. 
No início, você vai devagar, mas, depois, 
fica fera!

Aluno:   Mas, professora, eu não sei nada sobre o 
computador. Eu nunca usei uma máqui-
na dessas! Não sei nem como ligar!

Professora:   Então vamos começar devagar. Eu vou 
ligar o computador e deixá-lo pronto 
para você usar. Certo?

Muitas vezes, as pessoas acabam não utilizando um novo equipamento, 
uma nova tecnologia, por puro medo e desconhecimento. É claro que, 
no início, tudo que é novo assusta um pouco. Mas isso não é motivo para 
não usar. Se fosse assim, será que estaríamos usando os telefones celulares?
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E você? Já usou um computador? 
Sentiu ou sente algum medo em usá-lo?

Espero que você não esteja com ne-
nhum receio de usar o computador, mas, 
se estiver, não tem problema. Seu profes-
sor vai deixar o computador pronto para 
você fazer a primeira atividade e ajudá-lo 
nestes primeiros passos. Vamos lá?

Atividade 1

Lendo, digitando e criando textos

A. Primeiro, vamos ler o texto abaixo e digitá-lo no computador. Faça tudo 
com bastante atenção.

Entrando no mundo 
da informática1

Eu vou vencer.

Eu vou vencer o medo, a falta de confiança em mim.

Cansei de permitir que me olhem e me tratem diferente. Cansei de pensar 
que sou diferente. Cansei de aceitar que me digam até onde posso ir.

Eu posso andar pela minha cidade e descobrir nela novas possibilidades. 
Posso participar da vida da minha cidade. Posso saber mais sobre meu 
país e o mundo. Posso fazer novos amigos. Posso, inclusive, fazer tudo 
isso sem sair do lugar, como estou fazendo agora, ao escrever para você, 
utilizando o computador da minha escola.

E aí? Como foi? Digitou tudo? E o texto? Gostou? Você se identificou em 
alguma coisa com o autor? Você poderia ser o autor desse texto? Por quê? 
Se não foi você, quem poderia ser?

Você sabia?
• Imprimir um texto é passar o 

que foi digitado no computador 
para o papel. Para isso, você vai 
utilizar uma impressora. 
A impressora é uma peça que 
fica ligada ao gabinete. É ela 
que recebe o que você digitou e 
imprime seu texto no papel, ge-
ralmente, usando tinta.
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Além de saber usar o computador, ou qualquer outra tecnologia, é mui-
to importante, sempre, que você pare para pensar em algumas questões, 
por exemplo: como o computador pode transformar sua vida? Como pode 
transformar seu trabalho e o espaço ao seu redor? Como pode incluir, cada 
vez mais, você na sua cidade e no mundo?

Vamos aproveitar essas reflexões e praticar um pouco mais?

B. Agora, digite um outro texto, mas dessa vez um texto criado por você! 
Escreva suas conclusões a respeito das perguntas feitas. Escreva à vontade, 
quanto e como quiser, mas no computador!

C. Que tal imprimir ou guardar esses textos? Peça ajuda ao seu professor 
para fazer essas coisas. Depois, você irá aprender a fazer sozinho.
 Você pode guardar suas informa-
ções no computador ou num pen 
drive. Converse com seu professor 
sobre essas possibilidades.

D. Para encerrarmos essa atividade, 
vou propor uma última coisa: tro-
que de lugar com um colega e leia 
o texto que ele escreveu. Digite um 
pequeno comentário concordan-
do ou discordando dele. Explique o 
seu ponto de vista.

  Refletindo

Agora, pare para pensar um pouco em como você usou o computador.

A. Você achou difícil digitar os textos? Por quê?

B. Digitar o comentário para o seu colega foi mais fácil do que digitar o seu 
primeiro texto? Por quê?

Você sabia?
• Pen drive é um dispositivo de me-

mória com uma ligação USB, que per-
mite sua conexão a um computador. 
Tem grande capacidade de armaze-
namento de dados e veio substituir o 
disquete para, entre outras funções, 
abrigar sistemas e aplicativos mais 
modernos. Pode armazenar informa-
ção por até dez anos.
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C. Você já tinha feito digitação em computadores? Você vê vantagens em 
usar o computador para escrever um texto? Por quê?

Muito bem! Bastante trabalho, não foi? Realmente, espero que você te-
nha gostado. E, veja só, o computador não foi feito para isolar ninguém. Po-
demos e devemos trocar ideias e contribuir uns com os outros através do 
uso do computador.

Antes de passarmos para a próxima atividade, tenho mais uma pergunta: 
você sabe o nome da peça que você usou para digitar seus textos? É o teclado.

O teclado é formado pelo conjunto de todas as letras, algarismos, acentos 
e símbolos que você precisa para escrever no computador. É a peça principal 
de comunicação entre você (que é chamado de usuário) e o computador.

Juntamente com o teclado, uma outra peça, fundamental, para a comu-
nicação entre o computador e você é o monitor. Você já deve saber do que 
estou falando, afinal, você só consegue ver seus textos e tudo mais no com-
putador por causa da tela que existe nele.

Atividade 2

Desenhando
Você gosta de desenhar? Quer experimentar como é desenhar no 

computador?

A. Então, mãos à obra! Passe o desenho abaixo para o computador.

Você sabia?
• A forma de comunicação 

mais importante entre você 
e o computador é o teclado.

• Ele é a principal via de entra-
da de informações no com-
putador.
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B. Agora, pense em algum aspecto da sua cidade. Algo que lhe chame a aten-
ção. Ou um local qualquer. Uma vila de casas, um monumento, as barracas 
de uma feira livre, um prédio, sua casa! Desenhe!

C. Vamos tentar mais um? Solte sua imaginação! Desenhe livremente, com 
formas e cores, o que quiser. O artista é você!
 Peça ajuda ao seu professor e, assim como seus textos, imprima ou guarde 
(salve) seus desenhos.

  Refletindo

A. Como foi fazer os desenhos? Descreva como você fez.

B. Como você fez para colorir seus desenhos?

C. Qual o aspecto de sua cidade que você escolheu para desenhar? Por quê?

D. E seu desenho livre? O que é? O que tem a ver com você?
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Divertido? Ótimo! E, para variar, mais uma pergunta: que peça você usou 
para desenhar no computador? Sabe o que é? É o mouse.

O mouse serve para você desenhar, 
e para controlar as suas atividades no 
computador. Quando você move o mou-
se, ao mesmo tempo, move um símbolo 
na tela que chama-se cursor (que pode 
ser uma pequena seta, um traço, ou algo 
parecido).

O teclado, o monitor e o mouse são as 
principais ferramentas de comunicação e 
controle do computador.

Mas, para essas peças funcionarem 
em conjunto, devem estar todas ligadas 
ao gabinete. O gabinete é a caixa ex-
terna do computador que guarda várias outras peças, também importantes. 
Mais adiante, falaremos mais sobre essas peças.

Vamos a mais uma atividade? Que tal uma pesquisa? Então, aí vai!

 ▻ Pesquisa

A. Faça uma pesquisa na sua comunidade ou cidade a respeito do uso do com-
putador pelas pessoas. Realize a pesquisa com pelo menos 10 (dez) pessoas.
Abaixo, seguem algumas perguntas para sua pesquisa. Se quiser, crie 

outras!
 ∙ Você usa o computador com frequência?
 ∙ Se você usa, utiliza sem medo?
 ∙ Se você não usa, qual o motivo?
 ∙ Quando usa o computador, é em casa ou em outro lugar? Onde?
 ∙ Existe, nas proximidades de sua casa, algum lugar para uso do 
computador pela comunidade? Qual?

 ∙ Você usa mais o computador para fazer o quê? Textos? Desenhos? 
Pesquisas? Comunicação?

B. Passe para o computador as perguntas e as respostas obtidas em sua 
pesquisa. As respostas iguais não precisam ser digitadas várias vezes. 
Basta que você coloque, ao lado, a quantidade de pessoas que deram 
aquela mesma resposta.

Você sabia?
• O mouse serve para controle do 

computador. Através dele, agi-
lizamos ações (comandos) que 
seriam muito extensas para se-
rem feitas com o teclado.

• No gabinete, estão colocadas as 
principais peças do computador. 
Existem gabinetes de várias for-
mas e tamanhos.
Quando o gabinete é vertical, 
também é chamado de torre.
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Há alguns anos, eu estava na mesma 
situação que você. Queria aprender a usar 
o computador, mas não tinha como. Meus 
pais não podiam pagar um curso de Infor-
mática para mim, e não existia nenhum 
curso como este, do Projovem Urbano, na 
minha comunidade.

Mas, então, um grupo de jovens da 
minha vizinhança se candidatou à di-
reção da associação de moradores lá 
de Vitória da União. E ganhou!

Eles começaram a pensar no que po-
deriam fazer para ajudar e dar opor-
tunidades às crianças e jovens de lá. E 
adivinha o que eles escolheram como a 
grande prioridade? Montar uma sala de 
informática que ajudasse não só os jo-
vens, mas a todos que quisessem apren-
der a usar um computador.

Bom... Dinheiro ninguém tinha, nem 
eles, nem a associação de moradores. 
Experiência também não era o forte. Ti-
nham, apenas, muita disposição para 
trabalhar, coragem e vontade de fazer 
as coisas juntos, unidos.

C. Faça um texto analisando as respostas obtidas.

D. Imprima e guarde (salve) seu trabalho.

E aí? Viu como é fácil utilizar o computador? E estamos no começo. Ainda 
temos muitas coisas para vermos juntos!

Mas, antes de continuarmos, gostaria de contar pra você uma pequena 
história, que aconteceu comigo.

302  

UNIDADE formAtIvA I



Pois bem! Partiram para o trabalho! Começaram a colocar pequenos avi-
sos, feitos à mão mesmo, convidando as pessoas a participarem desse am-
bicioso projeto: montar uma sala de informática aberta à comunidade, 
com cursos de Informática.

Foi aí que me interessei! Quando vi o aviso 
fiquei superempolgada! Afinal, era uma grande 
chance de aprender a usar um computador. De-
cidi me juntar a eles. Fui à primeira reunião e fi-
quei assustada quando descobri que teríamos 
que partir do zero, não tínhamos nada, a não 
ser nossa grande vontade.

Fizemos muitas reuniões, o grupo dimi-
nuiu, mas não desistimos.

Pensamos em várias formas de ação. 
Então, começamos a pedir computado-
res para diversas empresas da região.

Conseguimos os primeiros, antigos, 
mas ficamos superfelizes. Era o começo!

Depois dos computadores, vimos 
que precisaríamos de material para 
instalação elétrica e outros pequenos 
consertos. Fomos, novamente, pedir 
para as empresas e lojas da região, 
sempre explicando o motivo do nos-
so pedido.

Por fim, faltavam os móveis: me-
sas e cadeiras.

Fomos a uma escola. Conseguimos!

Depois de muito trabalho e com 
tudo organizado, fomos procurar, 
com cartazes, agora, feitos no com-
putador, professores e alunos para 
nossas primeiras turmas.
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Finalmente, estava realizando um sonho: comecei a aprender a como 
usar o computador!

Depois de alguns meses, eu já era instrutora do 
curso! Todo mundo que estudava lá era convidado 
a ajudar aos outros, ensinando o que aprendeu.

Gostei tanto de dar aulas de Informática que 
fiz um curso técnico e agora estou fazendo Fa-
culdade de Informática.

Não foi fácil, mas valeu! Tivemos que traba-
lhar muito, mas hoje nossa comunidade tem vá-
rias pessoas utilizando o computador no seu dia 
a dia e trabalhando com Informática.

As coisas melhoraram muito por lá.

E na sua comunidade? Seria necessário fazer algo parecido? Força de 
vontade e trabalho em equipe podem resolver muitos problemas e trazer 
muitos benefícios a todos!

Bem... Por enquanto, vamos ficar por aqui. Em nossa próxima etapa, vou 
passar uma série de tarefas e trabalhos para você. Todos parecidos com os 
que tivemos que fazer para iniciar nosso projeto. Se alguém quiser, depois de 
realizar essas tarefas, tirar a ideia do papel e colocar a mão na massa, dou a 
maior força! Vamos ao trabalho?
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Olá! Como vai?
Estamos trabalhando juntos já há algum tempo 
e muito temos aprendido.
Como você deve ter percebido, nas atividades 
do Projovem Urbano, para aprender realmente, 
é necessário usar, ampliar, elaborar, reestruturar 
e interligar conhecimentos de áreas diferentes.
Esse movimento de busca de informações e con-
sequente elaboração de uma nova forma de pensar 
sobre algum assunto chama-se pesquisa.

Navegando na 
Internet2

Isso me faz lembrar meus tempos de colégio!
Sempre que queríamos saber mais so-

bre algum assunto, procurávamos nos li-
vros didáticos, em outros livros, em revis-
tas e jornais ou nas famosas enciclopédias. 
Em casa, não tínhamos muitos livros, 
nem revistas ou jornais e eu precisava, 
frequentemente, ir à biblioteca da escola 
ou mesmo à biblioteca pública da cidade, 
que ficava muito distante.

Nas bibliotecas, é necessário pedir ajuda 
à bibliotecária, que consulta os arquivos e 
indica alguns livros, nos ajudando a encon-
trá-los. Depois, é preciso percorrer os índi-
ces dos livros para localizar o assunto que 
procuramos e, finalmente, selecionar as 
melhores informações. E, aí, vem a parte 
mais trabalhosa: copiar as informações co-
lhidas, para depois redigir meu próprio texto.

Nas bibliotecas, é necessário pedir ajuda 
à bibliotecária, que consulta os arquivos e 
indica alguns livros, nos ajudando a encon-
trá-los. Depois, é preciso percorrer os índi-

lhidas, para depois redigir meu próprio texto.
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Dessa maneira, buscar algum conhecimento é sempre uma aventura...
Hoje, já na faculdade, buscar conhecimento continua sendo uma aventura. 

Mas uma aventura muito mais emocionante, não pelos obstáculos que 
encontro, mas, ao contrário, pelas facilidades e inúmeros recursos de que 
disponho. Um deles é o uso da Internet.

Não descarto de jeito algum a leitu-
ra de bons livros, revistas especializa-
das, jornais etc. Mas, através da Inter-
net, posso, inclusive, obter informação 
sobre a bibliografia mais adequada a 
consultar, posso ter acesso direto a ou-
tras informações mais atualizadas e, 
principalmente, a algumas imagens 
que não estão nos livros.

Mas, para isso, é preciso saber onde buscar essas informações, além de 
sermos objetivos na nossa procura, pois, pela Internet, temos muitas possi-
bilidades de escolha.

E aí, você sabe o que é a Internet?
Posso dizer que a Internet é uma gi-

gantesca rede de computadores inter-
ligada, que cobre todo o planeta.

Pois é! Através da Internet troca-
mos vários tipos de informações, ra-
pidamente. Podemos nos comunicar 
com pessoas no mundo inteiro (por 
correio eletrônico ou conversar ins-
tantaneamente), fazer vários tipos de 
pesquisa, acessar serviços públicos 
(inclusive tirar documentos), admi-
nistrar contas em bancos, fazer reser-
vas de passagens de ônibus ou avião, 
comprar diversos produtos e muitas 
outras coisas.

A maior parte dessas informações e serviços está disponível em páginas 
de Internet. Essas páginas nada mais são do que documentos que contêm 
textos, imagens, sons etc. em um formato próprio para a Internet.

Você sabia?
• Uma rede de computadores 

é formada por dois, ou mais, 
computadores e outros dis-
positivos, ligados entre si, 
compartilhando informações, 
dados, impressoras, enfim, co-
municando-se entre si.
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Uma outra característica importante é que essas páginas ficam acessíveis 
na Internet através de sites (ou sítios). Cada site reúne uma série de páginas 
relacionadas entre si. Cada site da Internet possui um endereço próprio.

Para “navegar” na Internet, ou seja, para acessar esses endereços ou si-
tes, precisamos utilizar um programa específico para isso. Esses programas 
são conhecidos como “navegadores de Internet” ou, em inglês, browsers, e 
são muito fáceis de usar.

Vamos começar?

Atividade 3 

Navegando em um site da Internet:
Para você começar a navegar na Internet, vou sugerir que você faça 

uma pesquisa em um site.

A. Primeiro, execute (abra) um navegador de Internet e acesse o site  
http://www.viracao.org/. Observe com atenção a página exibida.

Quando vamos pesquisar um assunto em um livro, geralmente recorre-
mos ao índice para iniciar a pesquisa. Podemos fazer algo semelhante em 
uma página de Internet.
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De modo geral, a primeira página mostrada em um site serve como um 
índice. Nessa página inicial temos a apresentação do assunto e diversas 
palavras, imagens ou objetos que 
nos levam às outras páginas do pró-
prio site quando clicamos neles. Esse 
tipo de recurso chama-se link.

Geralmente, quando existe um link 
em uma página, o símbolo do mou-
se se modifica virando uma pequena 
mão, quando passamos sobre um dos 
links da página.

B. Verifique os locais que possuem links no site que você está vendo. 
Clique em um ou mais links que você julgar interessantes. Comece a 
navegar pelo site.

C. De acordo com a sua leitura, faça escolhas, selecione, copie e cole, para 
um documento de texto, os conteúdos que forem mais interessantes 
para você.

Você sabia?
• Um site é um local na Internet 

que reúne diversas páginas afins. 
É como se um site fosse uma 
casa. Ou seja, uma casa reúne di-
versas pessoas de uma família 
e possui um endereço próprio. A 
palavra site quer dizer sítio, local.
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Assim como um livro, que, no final, 
indica uma bibliografia (outros livros 
relacionados ao mesmo assunto), 
muitos sites possuem uma página de 
links amigos ou links relacionados, 
que mostram os endereços de outros 
sites que tratam do mesmo assunto.

Procure, no site que você está na-
vegando (pesquisando), essa página e 
acesse esses endereços.

Você sabia?
• A palavra link vem do Inglês, e sig-

nifica ligação. Os links em uma pá-
gina servem, justamente, para ligar 
uma página à outra. É clicando nes-
ses links que você navega por um 
site, “passeando” pelas diversas pá-
ginas, como se estivesse lendo um 
livro. A diferença é que você pode 
escolher a sequência da sua leitura.

  Refletindo

A. Como você fez, no navegador, para acessar o endereço do site da revista 
Viração?

B. Como foi navegar, pesquisar informações, no site? Achou fácil ou difícil? 
Por quê?

C. De que forma o acesso à Internet pode facilitar a sua vida? Pense nas 
aplicações práticas desse recurso.
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D. Existe algum local, fora do espaço Projovem, onde você possa aces-
sar a Internet? Como são as condições? Pesquise e comente com 
seus colegas.

É muito bom navegar pela Internet! Agora, você tem um mundo de infor-
mações para aprender. Para você ter uma ideia, até o final do ano de 2005, 
existiam mais de 80 milhões de sites disponíveis na Internet. É muita coisa!

Mas, vamos continuar! Que tal uma outra pesquisa? Aí vai!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Agora você é o 
autor

 ▻ Caro(a) Estudante,
No Projovem Urbano, você não 

vai simplesmente aprender conteú-
dos ou informações isolados. Seu 
trabalho será principalmente o 
de organizar essas informações, 
relacionando-as entre si e com a 
sua vida de jovem.

Por isso, as atividades que você 
vai fazer junto com o seu Profes-
sor Orientador têm esta finalida-
de: ajudá-lo a construir seus conhe-
cimentos na vida e para a vida, no 
exercício da cidadania e para ampliar 
esse exercício.

Assim, selecionamos alguns te-
mas integradores que vão ajudá-lo 
a ler o Guia de Estudo de um modo 
diferente. Em vez de ler matéria por 
matéria, você vai pesquisar, no vo-
lume todo, informações para ajudá-
-lo a escrever sobre assuntos rela-
cionados com o seu dia a dia. 

Os temas integradores são mui-
to ligados à sua vida. Eles têm esse 
nome porque provocam você para 
encontrar, nas diferentes matérias, 
contribuições para resolver seus 
problemas e pensar na sua vida. 
Assim, você consegue fazer sínte-
ses integradoras do que estudou, 

isto é, você pensa para cons-
truir conhecimentos do seu jei-
to e não apenas memoriza o 
que outros escreveram. Por isso, 
nesta segunda parte do Guia de 
Estudo, VOCÊ É O AUTOR.

Nesta primeira unidade, você vai 
escrever sobre os seguintes temas 
integradores:

 ► Ser jovem hoje.

 ► A cultura da comunidade em 
que vivo (saberes, fazeres, 
crenças e expressões artísticas).

 ► Sofrer preconceitos e discrimi-
nação...

 ► Minha turma tem boa qualidade 
de vida?

 ► Os hábitos culturais de minha 
comunidade respeitam a natu-
reza?

Você notou que são cinco temas 
integradores? Sabe por quê? 

Cada unidade formativa terá 12 
semanas de aula. Em dez dessas se-
manas, você vai estudar os temas in-
tegradores e terá 15 dias para cada 
um: vai ler seu Guia de Estudo, le-
vantar questões problematizadoras, 
buscar informações em outras fon-
tes, discutir com seus colegas e, no 
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fim, escrever e depois digitar uma 
pequena síntese do que construiu.

Escreva as sínteses integradoras 
no seu caderno e ilustre-as com de-
senhos, fotografias, esquemas e o 
que mais quiser.

As outras duas semanas de cada 
unidade serão para atividades de 
avaliação e reforço, para que você 
possa acompanhar seu próprio 
crescimento no curso. Além dis-
so, haverá momentos destinados a 
melhorar sempre mais a convivên-
cia com os colegas e os educadores 
de sua turma. Na Unidade Formati-
va I, por exemplo, a primeira sema-
na destina-se a acolhê-lo no Pro-
jovem Urbano e a oferecer-lhe as 

informações de que necessita para 
fazer o curso. Você terá oportuni-
dade de conhecer seus educadores, 
educadoras, colegas e o seu núcleo. 
Aprenderá a usar a Agenda do Es-
tudante e poderá também folhear 
o Guia de Estudo e outros materiais 
de ensino. Assim, vai sentir-se em 
casa desde o início!

Temos certeza de que saberá 
aproveitar a oportunidade que o 
Projovem Urbano lhe oferece: vai 
trabalhar com muita garra e entu-
siasmo, não é mesmo? Desejamos 
que consiga vencer os desafios e 
realizar seus sonhos.


