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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 Ur-
bano 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.
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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

 OUtROS MAtERIAIS 



Juventude e
Cidade

Nesta segunda Unidade Formativa, que estamos chamando de “Juventude e Cida-
de”, seus estudos vão ter como assunto central a sua vida na cidade, nos espaços onde 
você mora, trabalha, anda com seus amigos, se diverte, enfrenta problemas etc.

Você vive em uma cidade, e esse fato influi sobre suas experiências do dia a dia. 
Claro que nem todas as cidades têm o mesmo tamanho e as mesmas particularidades. 
Cada uma oferece oportunidades e apresenta problemas diferentes das outras.

Mas as cidades também se parecem umas com as outras em muitos pontos. Viver 
em uma delas faz com que você tenha muitas experiências em comum com todos os 
jovens da área urbana, mas, ao mesmo tempo, faz com que você viva situações diferen-
tes, conforme a cidade e a região do país onde mora. 

Dentro da própria cidade, esse fato se repete: todos os jovens têm alguma coisa em 
comum, mas vivem a juventude de maneiras bem diferentes, na sua família, no seu 
bairro, na sua escola e com seus amigos.

Assim, a experiência de ser jovem no lugar em que você mora vai ser o nosso ponto 
de partida: como é sua vida na cidade? 

Como aconteceu em “Juventude e Cultura”, você vai estudar sobre “Juventude e 
Cidade” do ponto de vista das diferentes matérias do curso. Tudo com o objetivo de 
ajudar você a compreender melhor suas próprias experiências e, ao mesmo tempo, 
adquirir novos e importantes conhecimentos.

Ciências Humanas
Temos certeza de que vai gostar mui-

to da seção de Ciências Humanas: com 
base nela, você vai refletir sobre as di-
ferenças e desigualdades que os jovens 
vivenciam no espaço da cidade. O que 
significa o endereço, o local onde mo-
ramos na cidade? Você vai discutir a 
relação entre as paisagens urbanas e as 
diferenças sociais e culturais e refletir 
como isso influi no dia a dia das pesso-
as. O que quer dizer qualidade de vida 
nas cidades? 

Além dessas questões, você vai am-
pliar o que estudou sobre as migrações  
e discutir porque a maioria dos jovens 
brasileiros vive nas cidades. Vai também 
analisar propostas para assegurar os di-
reitos dos jovens e diminuir a violência 
que os atinge nas cidades, e vai discutir 
os significados do conceito de cidadania. 
Esperamos que, estudando tudo isso, 
você consiga participar da elaboração de 
propostas para melhorar a qualidade de 
vida dos habitantes da sua cidade.
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Participação Cidadã
O trabalho que vai desenvolver na se-

ção de Participação Cidadã se relacio-
na estreitamente com esses temas foca-
lizados em Ciências Humanas. Você vai 
tratar o conceito de participação de um 
modo muito interessante, procurando 
responder a questões como: o que é par-
ticipação? Por que participar? Para que 
participar? Verá que participação tem 
muito a ver com a conquista de direitos 
humanos e de cidadania e que é funda-
mental os jovens participarem das co-
munidades em que vivem, no trabalho, 
na escola, no bairro.

Mas para participar é preciso conhe-
cer e uma das coisas mais importantes 
dos estudos de Participação Cidadã é es-
tudar as comunidades em que vivem os 
alunos. Você vai conhecer sua comuni-
dade, não apenas para saber a respeito 
dela, mas também para descobrir ma-
neiras de torná-la melhor. Assim, junto 
com seus colegas, vai traçar o Mapa dos 
Desafios de sua comunidade, identifi-
cando seus pontos fortes e aqueles que 
exigem atenção e pensando o que sua 
turma pode fazer para ajudar. Com base 
nesse estudo, você e seus colegas vão 
começar a construir o Plano de Ação Co-
munitária, o PLA. 

O PLA é uma espécie de “guia para 
ação” que vai orientá-lo na definição de 
objetivos e meios para desenvolver uma 
ação escolhida pelo seu grupo. Essa ação 
será realizada e avaliada até o fim do 
curso. Pode ter certeza de que você vai 
curtir muito esse trabalho!

Língua Portuguesa
Em Língua Portuguesa, você poderá 

reforçar suas habilidades básicas de leitor 
e conhecer mais coisas importantes sobre 
a nossa língua. Assim, vai ficar mais fácil 
comunicar-se oralmente e por escrito.

Em cada tópico, você estudará um 
texto diferente, buscando compreender 
as ideias mais importantes e identifican-
do as características dos diversos tipos 
de texto. Você vai analisar letra de mú-
sica, poema, textos informativos, publi-
citários e autobiografia. E vai continuar 
trabalhando a escrita das palavras e a 
produzir seus próprios textos. Em todas 
essas atividades, terá oportunidade de 
discutir diferentes aspectos da vida na 
cidade. Preste atenção, pois isso vai aju-
dá-lo na hora de escrever as sínteses in-
tegradoras. Veja, no final deste volume, 
os temas que vão orientar esse trabalho 
na Unidade Formativa II.

Matemática
No estudo de Matemática, você vai 

recordar um pouco do que já aprendeu 
em Geometria e Aritmética. E verá como 
a Matemática pode ser fácil e até empol-
gante, além de ajudar a resolver situações 
de nossa vida diária. Assim, esperamos 
que, com as atividades e reflexões que 
fará nesta unidade, você possa reconhe-
cer, ler, escrever e utilizar os números nas 
diferentes formas em que aparecem nos 
jornais, revistas, placas etc. e reforçar o 
que sabe sobre multiplicação e divisão, 
melhorando sua capacidade de utilizar 
essas operações para resolver problemas. 
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Você vai, também, estudar os concei-
tos de sentido, direção, direções para-
lelas e direções perpendiculares. Mais 
ainda, você vai aprender a relacionar os 
diversos objetos encontrados no dia a 
dia com as formas espaciais conhecidas 
e ampliar seu conhecimento das formas 
planas e espaciais. Com todo esse estu-
do, esperamos que você possa utilizar os 
conhecimentos matemáticos em situa-
ções variadas da vida diária.

Ciências da Natureza
A seção de Ciências da Natureza 

continua a abordar assuntos muito in-
teressantes ligados ao conhecimento do 
mundo que nos cerca. Neste segundo vo-
lume, vamos tratar da água, esse líqui-
do tão importante para a vida humana. 
Você verá como ele faz parte do nosso 
corpo, como chega até nós e como deve 
ser tratado para não faltar no futuro. Dis-
cutindo essas questões, terá oportunida-
de de entrar em contato com a Biologia, 
a Física e a Química.

Inglês
Não podemos deixar de falar sobre o 

estudo de Inglês, que lhe oferece um ins-
trumento importante para a vida no mun-
do globalizado e aumenta suas chances de 
encontrar um trabalho que lhe interesse. 
Nesta unidade, aprenderá como pedir aju-
da, perguntar o que alguém está fazendo, 
responder o que você está fazendo, expres-
sar seu estado de espírito, saber a quem 
pertence algo, descrever objetos, convidar 
alguém para realizar atividades diversas, 
aceitar ou recusar um convite, falar de sua 

família etc. Assim, vai ampliar seu vocabu-
lário e poderá adquirir maior habilidade 
com o uso dos verbos.

Informática
Finalmente, lembramos as atividades 

de Informática. Nesta unidade você vai 
ficar um craque em processadores de 
texto. Verá como esse estudo vai ajudá-
-lo a usar melhor o computador para es-
crever suas sínteses integradoras e fazer 
outros trabalhos que necessitem de re-
gistros escritos.

Note que todos os textos do Guia de 
Estudo apresentam alguns desafios, 
propondo atividades e problemas para 
você resolver. Procure consultar o texto 
e participar da correção das respostas 
em sala de aula. Certamente vai gostar 
de discuti-las com seus colegas e com os 
educadores.

Bons estudos!
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Caro(a) Estudante,
Nesta unidade você vai refletir sobre a cidade, e como é ser jovem nes-

se espaço onde vive a maior parte da população brasileira. Sua história de 
vida está profundamente ligada à cidade onde vive. Você pensa nessa 
cidade todos os dias. Tem sentimentos em relação a ela, não é? Isso acon-
tece porque fazemos parte da cidade onde moramos. É nesse cenário que 
construímos nossa vida, por isso temos necessidades, angústias, desejos, 
alegrias e possibilidades. 

O que acontece na cidade em que vive e faz você sentir felicidade? Espe-
rança? O que mais o emociona, desafia, entristece? O que gostaria de mu-
dar, de ver diferente? O que faz você brigar por sua cidade? Como é a cidade 
dos seus sonhos, a cidade em que você gostaria de morar?

Vamos refletir um pouco sobre essas questões? Esperamos que esse ma-
terial contribua para você pensar melhor no lugar onde vive e em nosso país. 
A História e a Geografia te ajudarão a compreender melhor essas questões.
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A cidade

Biquini Cavadão

(...)
A cidade de madrugada é mais receptiva
Andando nas muretas dos viadutos
Pisando na grama dos jardins
Perambulei como um fantasma
Ruas e becos por onde jamais passei
E sem a companhia de todas as almas
Que habitam essa cidade, quase me perdi.
A cidade é um museu de coisas
Que sempre soube, mas nunca vi.

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/biquini-cavadao/76645/>. Acesso em: 23 jan. 2012

Objetivo 
Refletir sobre 
as diferenças e 
desigualdades 
na apropriação 
do espaço 
urbano pelos 
jovens.

1 Os jovens no 
espaço urbano

Conhecer a cidade, suas imagens, suas vozes, seu desenho, suas esqui-
nas pode ser uma tarefa bastante prazerosa. Quem nunca se perguntou por 
que moramos na cidade? De onde viemos e para onde estamos indo? Quem 
nunca se viu espantado ou curioso por conhecer os labirintos da cidade em 
que vive? São muitas as perguntas que podemos fazer quando paramos 
para pensar sobre esse lugar chamado cidade, não é mesmo?

Você já observou com atenção a cidade onde vive?
Leia o que nos diz um trecho da canção de um conhecido grupo musical:

Atividade 1

A. A canção nos diz que a cidade é um museu de coisas. Faça uma listagem 
de cinco coisas existentes no bairro onde mora e que você considera 
importante as pessoas prestarem mais atenção nelas.
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Férias para quê?
As férias começaram. Ana Lúcia Miranda, 16, terminou o segundo colegial e 

agora pode aproveitar seu tempo livre em sessões de cinema no shopping 
Iguatemi, compras em lojas de grife na Rua Oscar Freire, visitas a exposições 
de arte no Museu de Arte Moderna, apresentação de dança e de teatro no Teatro 

→

B. Para os autores da canção, a cidade de madrugada é mais receptiva, ou 
seja, acolhedora, compreensiva. Você concorda com essa afirmação? Por 
quê? Responda numa frase.

Para quem observa com atenção a cidade, é 
impossível não perceber que ela tem espaços 
muito diferentes. Alguns são bastante pobres e 
possuem precária infraestrutura urbana. Outros, 
no entanto, são ricos e concentram equipamentos 
urbanos que garantem à população um bom 
padrão de vida. Veja as imagens ao lado:

As desigualdades sociais marcam a história e 
a geografia das cidades brasileiras. A maioria 
da população que mora nelas tem uma vida 
cotidiana difícil e sofrida. Essas desigualdades 
sociais afetam diretamente a população jovem, 
da qual você faz parte. 

Atividade 2

Leia o texto:

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
DI

VU
LG

AÇ
ÃO

Para saber
•	O texto a seguir nos faz pensar em diferentes espaços urba-

nos. Como os jovens da cidade têm acesso desigual aos bens 
e serviços quando procuram, por exemplo, o lazer.
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Municipal e matinês em boates da moda na Vila Olímpia. Tudo isso antes de viajar 
para Búzios.

Natália Nunes Leite Maia, 16, também concluiu o segundo colegial. Suas 
férias, porém, devem se resumir em olhar seus amigos correndo atrás da bola 
em um campinho de várzea, e cuidar de seu primo de três anos, Reinaldo Nunes.

As duas vivem na mesma cidade, São Paulo, mas em mundos complemente 
diferentes. Ana mora no Jardim Paulista (região oeste) e Natália vive em Pare-
lheiros (região sul), os dois extremos do mapa da juventude, segundo pesquisa 
realizada esse ano pelo Cedec (Centro de Estudos de Cultura Contemporânea) 
a pedido da Coordenação da Juventude da Prefeitura de São Paulo).

Em seis meses, os pesquisadores entrevistaram 2.260 jovens de 15 a 24 anos 
e dividiram a cidade em cinco zonas com base em percentuais de população 
jovem, mães adolescentes, viagens por lazer, crescimento populacional entre 
1991 e 2000, mortalidade por homicídio, escolaridade, índice de mobilidade e 
rendimento familiar. O top da zona número 1 é o Jardim Paulista, que oferece 
as melhores condições para um jovem viver. Parelheiros ocupa o último lugar 
da zona 5, a mais precária para a juventude.

“Não tem muita coisa para fazer aqui, a gente vai inventando. Às vezes a 
gente monta uma rede e brinca de vôlei”, diz Natália, que mora no condomínio 
Vargem Grande, em Parelheiros, e nunca foi ao teatro. “O cinema mais perto 
fica a uma hora e meia daqui, teatro só lá em Santo Amaro (igualmente longe). 
Além disso, é preciso a grana do ônibus, que está muito caro.”

Quem reclama é Gleidson, 15, irmão mais novo de Natália, que vai passar 
a maior parte das férias num campo de futebol improvisado a alguns passos 
de sua casa. (...) Há ainda um longo caminho para que todo jovem da periferia 
possa “tirar um lazer na paz”. 

FÉRIAS PARA QUÊ? Folha de São Paulo. São Paulo, 08 dez. 2003. p.6.

→

A. Em sua opinião, por que o texto afirma que Ana Lúcia e Natália vivem na 
mesma cidade, São Paulo, mas em mundos completamente diferentes?
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B. Por que isso acontece? Poderia ser diferente?

A cidade é um lugar de muitos conflitos e expressa grandes injustiças 
sociais. Para a maior parte dos jovens, falta proteção e acesso às oportunida-
des de trabalho, educação, saúde, lazer e cultura. Mas não podemos esque-
cer que a cidade é também um lugar de possibilidades de mudanças. Você, 
jovem, é um cidadão que participa da construção da cidade.

Atividade 3

Discutam:

A. No lugar onde você vive, quais são as estratégias que os jovens utilizam 
para ter acesso ao lazer é às atividades culturais? 

B. O que falta para melhorar a condição de vida desses jovens? 
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Nova parlenda

Alba de Castro Toledo e Julia Florêncio

Cadê o toucinho que eu pus aqui?
Gato comeu.
Cadê o gato?
Foi caçar rato.
Cadê o rato?
Ratoeira pegou.
Cadê ratoeira?
O lixeiro levou.
Cadê o lixeiro?
No caminhão passou.
Cadê o caminhão?
Foi fazer o quarteirão.
Cadê o quarteirão?
Ficou na contramão.
Cadê a contramão?
Ficou contra a mão.
Cadê a mão?
Na mão da menina.
Cadê a menina?
Foi ver a esquina.
Cadê a esquina?
O homem dobrou.
Cadê o homem?
Pegou o metrô.
Cadê o metrô?

O túnel engoliu.
Cadê o túnel?
Na cidade saiu.
Cadê a cidade?
Do verde fugiu.
Cadê o verde?
Do mapa sumiu.
Cadê o mapa?
Do globo espirrou.
Cadê o globo?
Está por um triz.
Quem é que diz?
O jornal da TV.
Ainda há tempo de ser feliz?
Leia o jornal pra saber.
E cadê o jornal?
Está embrulhando o toucinho.
Cadê o toucinho que eu pus aqui?

TOLEDO, Alba de Castro e FLORÊNCIO, Julia. Nova Parlenda. 
In: -.Poesia, casa  e companhia. Belo Horizonte: Lê, 1998. 

Objetivo 
Identificar 
porque a maioria 
dos jovens 
brasileiros vive 
nas cidades.2 Por que moramos 

na cidade?

Atividade 4

A. Leia o texto a seguir.
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B. Esse texto se chama “Nova parlenda” porque foi feito a partir de uma 
parlenda tradicional, muito presente nas brincadeiras de crianças. 

a)	Procure no dicionário o significado da palavra parlenda e registre-o a 
seguir.

b)	Esse texto foi produzido a partir de outro texto da cultura popular? 
Registre-o a seguir.

c)	 Comparando esses dois textos, o que pode ser verificado?

O texto “Nova parlenda” faz uma brincadeira com uma parlenda tradi-
cional para mostrar algumas mudanças que ocorreram em nosso país. 

Enquanto a parlenda tradicional fala de água, mato, boi que carreia trigo, 
galinha, ovos e outras coisas que retratam o meio rural, a “nova parlenda” 
fala de coisas diferentes: lixeiro, quarteirão, contramão, esquina, túnel, me-
trô, jornal, TV. A “nova parlenda” caracteriza o cenário urbano, onde vive 
grande parte da população brasileira. 

Certamente, o cenário mostrado pela “nova parlenda” é muito familiar 
para as crianças e os jovens de hoje que já nasceram em um país urbano.

Hoje, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. Mas isso não 
foi sempre assim. Até poucas décadas atrás, o Brasil era um país rural, pois 
a maioria da sua população vivia e trabalhava no campo. 
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Veja no quadro a seguir como se distribuiu a população rural e urbana 
em nosso país, ao longo do século XX.

Quadro 1

População brasileira nas áreas rurais e urbanas em %

Anos 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000
Rural 68,8 63,84 55,33 44,08 32,41 24,41 18,75

Urbana 31,2 36,16 44,67 55,92 67,59 75,59 81,25

Fonte: Censo Demográfico, 2000 (IBGE)  Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/default_censo_2000.shtm>. Acesso em: 23 jan. 2012.

Atividade 5

Leia, interprete o quadro acima e responda às questões:

A. Até 1960 a maior parte da população brasileira vivia no campo ou na 
cidade? Qual era a porcentagem da população urbana nesse ano?

B. Compare os dados da população urbana e rural de 1940 e 2000. O que 
aumentou? O que diminuiu?

C. Você sabe por que houve a mudança registrada no quadro? O que aconte-
ceu no nosso país nesse período de tempo? Antes de continuar a leitura, 
dê sua opinião. Vamos registrar.

 Por que moramos na cidade? 23

CIêNCIAs HUmANAs



Como você pode ver no quadro, a maior parte da população brasileira, 
até os anos 1960 vivia no meio rural. Hoje a situação é diferente: a maioria 
da população vive nas cidades. É claro que toda essa gente não vive apenas 
nas grandes cidades. As pequenas e médias cidades também abrigam muitas 
pessoas e mantêm atividades econômicas importantes.

Várias mudanças ocorreram no Brasil, mas um dos principais motivos 
para que se tornasse um país urbano foi o desenvolvimento industrial.
A construção de indústrias nas cidades transformou a geografia do nosso 
país e provocou mudanças no meio rural e nas cidades.  

Até os anos 1940 e 1950, as cidades brasileiras estavam muito ligadas às 
atividades rurais. Sua função era servir aos interesses e necessidades do setor 
agrário. O desenvolvimento das indústrias exigiu uma nova cidade, capaz de 
atender às necessidades das indústrias e dos seus novos habitantes.

Por que grande 
parte da população brasileira, em 
poucas décadas, deixou o campo e se transferiu para a cidade?

parte da população 

O crescimento das cidades está diretamente relacionado ao processo 
de industrialização implantado no Brasil.
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Com a industrialização, as cidades brasileiras passaram a atrair muitas 
pessoas. As ofertas de emprego e a possibilidade de uma vida melhor leva-
ram muitas famílias a se deslocarem do campo para a cidade. Além disso, 
muitas pessoas perderam suas terras e suas ocupações no campo. Ocorreu 
uma modernização na agricultura e a incorporação de máquinas agrícolas 
que substituíram grande parte do trabalho manual.

Desenvolveu-se, assim, o chamado processo de urbanização em nosso 
país. A urbanização brasileira é recente e ocorreu de forma acelerada. Um 
exemplo disso está apresentado no quadro 1: em 1940, a população urba-
na era pouco mais de 30% do total; no ano 2000, já era mais de 80%. 

Atividade 6

Em grupo, leiam e discutam a frase a seguir.

Chamamos de urbanização o processo no qual a população urbana passa a 
crescer mais do que a população rural, ocasionando o crescimento das cidades.

Para saber
•	Os maiores aglomerados urbanos do 

mundo em milhões de habitantes

Cidade 2005
Estimativa 
para 2015

Tóquio (Japão) 35,2 35,5

Cidade do México 
(México)

19,4 21,6

Nova York 
(Estados Unidos)

18,5 19,9

São Paulo (Brasil) 18,3 20,5

Mumbai (Índia) 18,2 21,9

para 2015
Estimativa Estimativa 

Fonte: United Nations Department and Social Affairs. Population Division. 
Mega-citiies. Disponível em: <http://www.un.org/esa/population/

publications/WUP2005/2005WUP_FS7.pdf>. Acesso em 24 jan. 2012
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Rua:         n°         

 Bairro:        Cidade:         

 Estado:        CEP:          

 Telefone:               

Objetivo

Discutir os 
significados dos 
endereços para 
os jovens nas 
cidades. 

Onde moramos 
na cidade?3

Onde você mora? Qual é o seu endereço?

Atividade 7

A. Preencha esta ficha, escrevendo seu endereço completo:

B. Se não for possível preencher seu endereço usando a ficha da letra A, 
construa outra ficha:

            

             

             

 Cidade:       Estado:     

C. Em grupo, com a ajuda do professor, façam, no quadro, um levantamento 
dos bairros onde moram os alunos da turma.

D. Discutam em grupo:

a)	Vocês gostam de morar nesses endereços? Sim ou não? Por quê?

b)	Alguém da turma já ouviu algum comentário negativo ou foi vítima 
de algum preconceito por morar em determinado bairro ou rua?

c)	Vocês já ouviram falar em “discriminação por endereço”. Sabem o que 
isso pode significar na vida dos jovens?
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Universitária descobriu “há pouco” que vive na favela

Sérgio Duran

A auxiliar de desenvolvimento 
Daniela Elídio, de 20 anos, trabalha 
na Unilever, estuda publicidade na 
Universidade Sant’ Ana e mora na alça 
de acesso da ponte do Anhanguera, na 
zona oeste (cidade de São Paulo, capi-
tal). Ela conta que nasceu e cresceu na 
favela chamada Ilha Verde, mas que só 
foi se dar conta disso há pouco tempo.

“Foi no primeiro ano do colegial”, 
recorda. “Marquei com umas amigas 
para elas virem fazer trabalho na mi-
nha casa, fiquei esperando o dia inteiro 
e nada. Daí eu soube que o pai delas 
não as deixou vir aqui”, conta Daniela 
sem exibir nenhuma melancolia.

A tristeza, para ela, é ser obrigada a 

deixar a favela. A Ilha Verde está sendo 
desmontada pela prefeitura, porque a 
ponte passará por obras (...). Metade 
das cerca das 300 famílias já saiu de 
lá. Tiveram várias opções (...). 

Os moradores mais antigos, como a 
família de Daniela, tiveram a opção de 
ir para apartamentos mais próximos, 
no Jaraguá, zona oeste. “Mas não é a 
mesma coisa. Aqui é perto de tudo. 
Estamos na Marginal. O ônibus para 
na porta”, lamenta a estudante. ..

“A sociedade acha a favela suja e 
quer esconder essa sujeira, deixar tudo 
bonitinho, com graminha”, diz. “Para 
mim, que nasci e cresci aqui, a Ilha Ver-
de é linda”, completa.

O Estado de São Paulo. São Paulo, 15 jul. 2007. p. C3.

Atividade 8

Conheçam essa história.

A. Leiam essa notícia.

Os jornais são importantes fontes para o estudo da História e também 
da Geografia, pois registram dados, vozes, relatos de pessoas sobre fatos e 
acontecimentos variados. Mas, como toda e qualquer informação, devemos 
sempre questionar.

B. Respondam:

a)	Quem produziu a notícia?
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b)	Quando?

c)	Onde?

d)	O que a reportagem nos mostra?

e)	Em sua opinião, quais as razões de os pais não terem permitido que as 
colegas de Daniela fossem à sua casa fazer o trabalho da escola?

f)	 O que você diria a Daniela sobre a sua experiência de viver em um de-
terminado bairro?

Como você estudou no item anterior, o crescimento das populações 
urbanas nos últimos anos fez explodir o número de favelas nas grandes 
cidades. Em São Paulo, calcula-se que 1 em cada 6 paulistanos vive em 
favelas, algo em torno de 400 mil famílias, entre 1,6 milhão a 2 milhões 
de pessoas. (Fonte: O Estado de S. Paulo, 15/07/07, p.C.1). Segundo da-
dos do Governo Federal, fornecidos pelo IBGE, o país tem 12,4 milhões 
de pessoas vivendo em condições precárias em 3,2 milhões de domicílios 
(Fonte: Folha de S.Paulo, 14/07/07, p. C6). Esse processo tem história. 
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Veja, abaixo, o que diz um relatório feito ao Governo do Estado de São 
Paulo, em 1891, que descrevia o crescimento da cidade provocado pelo 
desenvolvimento da cafeicultura e o início da industrialização.

Crescimento da cidade de São Paulo
Conquanto fundada há mais de 330 anos, São Paulo é uma cidade nova, cujo 

aspecto geral assinala-se agora por uma constante renovação das edificações 
antigas, as quais desaparecem rapidamente e pelas multiplicadas construções 
que constituem os bairros novos. São Paulo é uma cidade moderna com todos 
os defeitos e qualidades inerentes às cidades que se desenvolvem rapidamen-
te. Desigualdades nas edificações e nos arruamentos, irregularidades nas cons-
truções realizadas sem plano premeditado. Grandes superfícies habitadas sem 
os indispensáveis melhoramentos reclamados pela higiene. Grandes espaços 
desocupados ou muito irregularmente utilizados e, a par de tudo isso, uma 
população que triplicou em dez anos. Grande movimento, muito comércio, ex-
traordinária valorização do solo e das edificações e clima naturalmente bom.”

Relatório da Comissão de Saneamento de Várzeas. São Paulo, 1890-1891. In: SÃO PAULO. 
Coletânea de documentos históricos para o 1º grau - 5ª a 8ª séries. São Paulo: SEE: CENP, 1981.

Atividade 9

A. Leiam, em grupo, o trecho do documento histórico.

B. Procurem os significados das palavras desconhecidas e façam um glossá-
rio do texto.

C. O texto diz que a cidade possuía 330 anos. E hoje quantos anos tem a 
cidade? Investiguem.

D. O texto também fala do crescimento da população. Vamos pesquisar e 
comparar: quantos habitantes possuía São Paulo em 1890 e quantos 
possui na atualidade?

E. Respondam:

a)	Tipo de fonte histórica:        

b)	Quem produziu:         
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c)	Quando:          

d)	Onde:           

e)	Objetivo:          

F. Destacar no texto:

a)	As transformações na cidade de São Paulo nos fins do século XIX 
(1800 - 1900). Lembre-se de que o século XX iniciou-se em 1901 e o 
século XXI que estamos vivendo teve início em 2001.

b)	O crescimento da cidade sem planejamento.

c)	O desenvolvimento econômico retratado pelas novas construções.

d)	A má distribuição da ocupação do espaço.

e)	A falta de infraestrutura dos serviços públicos.

f)	 O aumento da população da cidade.

G. O relatório afirma que, na cidade, existiam, naquela época, “grandes  
superfícies habitadas sem os indispensáveis melhoramentos reclamados 
pela higiene”.  Discutam.

H. O documento foi escrito há mais de 100 anos. Discutam, a partir do 
documento, permanências e mudanças ocorridas nas grandes cidades 
brasileiras.

Assim, a atual realidade das grandes cidades é fruto de um processo his-
tórico. Os jovens urbanos são vítimas dessa forma desordenada e desigual 
de crescimento das cidades e desenvolvimento econômico. Por tudo isso, 
devemos discutir: o que significa para os jovens ter como endereço uma rua, 
um bairro identificado como favela? E o que significa ter como endereço um 
bairro caracterizado como “bairro nobre”, “zona sul” em capitais?

A discriminação por endereço pode significar mais dificuldades para o jo-
vem que vive em favelas e comunidades da periferia ter acesso ao trabalho, 
à educação, ao lazer e, até mesmo, ao convívio social. A sociedade, por medo, 
intolerância e preconceito social, julga que todo jovem pobre que mora em 
endereços considerados “violentos” é alguém suspeito, perigoso. Por outro 
lado, sabemos que o fato de “morar bem” pode significar um “passaporte” 
para crimes e atos violentos sem “levantar suspeita”. Concorda?
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Portanto, os jovens que vivem em endereços considerados “de risco”, 
são vítimas do preconceito e da discriminação. Vencer esses obstáculos é 
desafio de todos, em especial do Estado e das prefeituras, a quem devemos 
cobrar políticas públicas capazes de garantir o acesso às condições dignas 
de sobrevivência.

Atividade 10

Em grupos, discutam a questão e façam um mural, representando 
diferentes situações em que jovens como Daniela, vítimas de “discriminação 
por endereço” conseguem vencer seus desafios e ter acesso ao trabalho e à 
educação como ela. Usem gravuras, desenhos, recortem, colem. Criatividade!
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Objetivo

Discutir a 
relação entre 
as paisagens 
urbanas e as 
diferenças 
sociais e 
culturais.

Diferentes 
paisagens urbanas4

Observe com atenção as imagens a seguir.

Atividade 11

A. Utilize cinco palavras para descrever o que você considera mais importante 
em cada uma das imagens apresentadas no painel.

B. Podemos afirmar que todas as imagens mostradas no painel são 
paisagens? Por quê? 

DI
VU

LG
A

ÇÃ
O

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é paisagem. Essa pode 
ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada 
apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc.

SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo: Hucitec, 1994. 
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Muitas vezes pensamos que as paisagens são apenas imagens bonitas 
de algum espaço. Aquelas que aparecem nos cartões postais das cidades ou 
que registram imagens bonitas da natureza: praias, o pôr do sol, cachoeiras, 
montanhas etc. Mas, para a Geografia, as paisagens não são apenas isso.

Quando você olha para uma área da cidade, por exemplo, pode ver mui-
tas coisas: edifícios, casas, ruas, viadutos, homens, mulheres e crianças re-
alizando atividades, praças, rios, árvores e tantas outras coisas naturais ou 
construídas pelo homem. Tudo o que conseguimos ver em um lugar é o que, 
na Geografia, consideramos como paisagem. Podemos afirmar, então, que o 
painel apresentado na Atividade 11 registra diferentes paisagens urbanas.

Numa mesma cidade podemos ver diferentes paisagens. Mas será que as 
paisagens que conhecemos sempre foram assim como são hoje? Algumas 
cidades conseguiram preservar suas antigas paisagens. Em outras, o antigo 
foi quase totalmente destruído e substituído por construções novas. Apare-
ceram outros traçados com novas funções, formas e significados.

Nas cidades onde ocorreu uma maior concentração das indústrias, por 
exemplo, as antigas paisagens foram quase totalmente destruídas. Atual-
mente, encontram-se apenas em pontos isolados da cidade. Isso ocorreu na 
cidade onde você mora?

As paisagens urbanas não são criadas de 
uma só vez, mas estão sempre sendo altera-
das, remodeladas, recebendo acréscimos e 
substituições. 

As paisagens estão em permanente 
processo de construção. Por isso, podemos 
afirmar que a cidade é resultado de um 
fazer e desfazer contínuo: reformas, cons-
truções, demolições, novas funções dadas 
aos prédios e aos outros espaços. 

O crescimento de uma cidade pode ocorrer de duas maneiras: por meio da 
construção de edifícios (crescimento vertical) ou da expansão da área urbana 
e do surgimento de bairros em áreas mais distantes (crescimento horizontal). 
No crescimento horizontal, tem-se o surgimento das chamadas periferias.

Na cidade que cresce, os lugares que as pessoas vão ocupar dependem 
das funções que desempenham, dos salários que recebem e do nível de ren-
da que possuem, dos costumes, da educação. 

As paisagens urbanas não são criadas de 
uma só vez, mas estão sempre sendo altera-
das, remodeladas, recebendo acréscimos e DI

VU
LG

A
ÇÃ

O
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Quem vai ocupar e construir os bairros residenciais, as zonas comerciais, 
os edifícios do centro da cidade, os bairros luxuosos, as favelas que se er-
guem na periferia? Quem usufrui os serviços urbanos necessários para uma 
boa qualidade de vida na cidade?

As pessoas que moram nas diversas áreas da 
cidade vivem em condições diferentes. Elas ocupam 
posições diferentes no mundo do trabalho e recebem 
também salários, rendas diferenciadas.

As nossas cidades são marcadas por profundas 
desigualdades. Enquanto algumas paisagens revelam 
excelente padrão de vida dos habitantes, outras pai-
sagens mostram a exclusão social e a falta de acesso 
dos moradores a bens e serviços básicos. 

Nas cidades brasileiras, a maior parte da popu-
lação ainda não tem o direito de morar e viver com 
qualidade. Nelas faltam moradias adequadas, sane-
amento, transporte, hospitais, escolas, praças, ruas limpas e arborizadas.

Por isso, podemos dizer que as paisagens urbanas são construídas e 
apropriadas a partir de relações desiguais.

Atividade 12

Leia e reflita sobre a letra da canção do grupo Paralamas do Sucesso. 

As diferenças de renda, de salário, de ocupações 
e organização 
dos habitantes 
da  cidade 
criam diferentes paisagens.

A cidade é 
um lugar de 
contrastes, de 
riqueza e de 
exclusão.

Alagados 

Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Barone

Todo dia
O sol da manhã vem e lhes desafia
Traz do sonho pro mundo quem já não queria
Palafitas, trapiches, farrapos
Filhos da mesma agonia
E a cidade
Que tem braços abertos num cartão-postal
Com os punhos fechados na vida real

→
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Lhes nega oportunidades
Mostra a face dura do mal
Alagados, Trenchtown, Favela da Maré
A esperança não vem do mar
Nem das antenas de TV
A arte de viver da fé
Só não se sabe fé em quê

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/herbert-vianna-musicas/391260/>. Acesso em: 23 jan. 2012.

→

A. Destaque na letra da canção as palavras que você desconhece, procure no 
dicionário e registre a seguir o que elas significam. Vamos começar a 
atividade dando o significado de uma palavra que provavelmente você 
não encontrará no dicionário.
Trenchtown: bairro pobre da cidade de Kingston na Jamaica.

B. Que relação você faz entre o que nos diz a música e o que acabamos de 
estudar sobre as paisagens urbanas?

C. Para você, que significado tem a seguinte estrofe da música: 
“E a cidade
Que tem braços abertos num cartão-postal
Com os punhos fechados na vida real
Lhes nega oportunidades 
Mostra a face dura do mal”
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Pare. Pense sobre o seu tempo. Você se sente dono do seu tempo? 
Narre seu dia a dia. Em círculo, fale ao grupo sobre seu cotidiano. Se pre-
ferir escreva ou desenhe. Não será perda de tempo!

Objetivo

Refletir sobre 
diferentes 
formas de viver 
o tempo e o 
cotidiano das 
pessoas nas 
grandes cidades.

Para que tanta 
pressa? O cotidiano 
nas cidades5

Como você viu nos tópicos anteriores, o conhecimento, a observação do 
espaço geográfico, da paisagem é importante para a sobrevivência do ser 
humano, para a comunicação e o conhecimento do mundo em que vivemos. 
Mas para que o indivíduo se localize no espaço é necessário também saber 
situar-se no tempo, compreendê-lo em suas diferentes formas. 

Você já ouviu dos mais velhos: “no meu tempo não era assim” ou “esta 
música é do meu tempo”, quando se referem ao passado, ou ao tempo da 
juventude e da infância? No tempo presente, muitas pessoas reclamam da 
pressa, da perda de tempo, do ritmo acelerado dos afazeres, do cotidiano. 
“Não temos tempo a perder”, “Time is money”, ou seja, tempo é dinheiro 
como dizem os capitalistas. Temos a sensação de que o tempo passa muito, 
muito rápido. Por exemplo, quando nós, autoras, éramos crianças, tínhamos 
a sensação de que a festa do Natal demorava a chegar. Já pensou sobre 
isso? Hoje, devido ao ritmo acelerado de nossas vidas, o Natal chega muito 
rápido. “Não temos tempo para mais nada.” E você?

Atividade 13

No cotidiano, em diferentes lugares e épocas, encontramos variadas 
formas de viver o tempo. Há uma mistura de ritmos, de maneiras de vi-
ver e contar os tempos. Na atualidade, convivemos com diferentes costu-
mes, objetos, modos de viver, hábitos etc. Alguns são considerados antigos, 
outros atuais. Isso não quer dizer que uns são melhores que outros. Nem 
tudo que é considerado “novo” é bom, melhor, e nem tudo que é conside-
rado antigo, velho é “ruim”, é pior, não acha?
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As marcas do tempo passado, do presente e até do futuro manifestam-se 
no cotidiano. O desenvolvimento das tecnologias e as mudanças no mundo 
do trabalho provocaram profundas mudanças no modo de viver e também de 
perceber e representar o tempo, especialmente nas grandes cidades. O tem-
po do relógio passou a controlar os nossos afazeres. O desenvolvimento dos 
meios de comunicação e dos transportes contribuiu para essas mudanças. 
A história nos permite captar e pensar sobre essas transformações!

Atividade 14

A. Observe as imagens.

B. Responda:

a)	Época/data das imagens:____________________________

b)	Local representado:________________________________

c)	O que mais chama sua atenção:______________________

d)	O que mais mudou:________________________________

e)	Traços que permaneceram:__________________________

Agora, vamos discutir diferenças e semelhanças dos modos de viver e 
representar o tempo. Apresentamos a seguir outras fontes: a letra de uma 
bela canção que nos fala do ritmo apressado das grandes cidades e uma re-
portagem que nos fala da vida na aldeia dos Yawalapíti, no Alto Xingu (MT).

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Av. São João, São Paulo/SP 1961 Av. São João, São Paulo/SP 2007
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Atividade 15

A. Leia a letra da canção do compositor Paulinho da Viola. Se preferir, cante-a. 
Se for possível, ouça-a. Vale a pena!

Sinal fechado

Paulinho da Viola

Olá, como vai ?
Eu vou indo e você, tudo bem ?
Tudo bem eu vou indo correndo
Pegar meu lugar no futuro, e você ?
Tudo bem, eu vou indo em busca
De um sono tranquilo, quem sabe...
Quanto tempo... pois é...
Quanto tempo...
Me perdoe a pressa
É a alma dos nossos negócios
Oh! Não tem de quê
Eu também só ando a cem
Quando é que você telefona ?
Precisamos nos ver por aí
Pra semana, prometo talvez nos

     vejamos

Quem sabe ?
Quanto tempo... pois é... (pois é... 

     quanto tempo...)
Tanta coisa que eu tinha a dizer
Mas eu sumi na poeira das ruas
Eu também tenho algo a dizer
Mas me foge a lembrança
Por favor, telefone, eu preciso
Beber alguma coisa, rapidamente
Pra semana
O sinal ...
Eu espero você
Vai abrir...
Por favor, não esqueça, 
Adeus...
Até o fim

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/paulinho-da-viola/48064/>. Aceso em: 23 jan. 2012.

B. Agora, leia a reportagem a seguir:

Sobre grilos e relógios
Aos oito anos, o índio Piracumã Yawalapíti, 50, viu um homem 

branco, quando deixou a aldeia dos Yawalapíti, no Alto Xingu 
(MT), e voou para São Paulo onde passou oito meses. Piracumã, 
que trabalha na FUNAI (Fundação Nacional do Índio) “[...] não 
pensava a respeito do tempo. Não entendia o relógio. Olhava o 
tempo pela altura do sol. Hoje os jovens usam relógios na aldeia, 

→
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mas é para enfeite. Nosso tempo é o grilo. Quando o grilo canta é 
hora de acordar. À noite os mais velhos contam histórias. Quando 
acaba a história é hora de dormir”. Segundo ele, cada um come 
na hora que sentir fome. Alguns yawalapítis incorporaram a cor-
reria do final de ano: “Os índios estão pegando essa mania, mas 
não é normal. Lá, o ano acaba em meados de novembro durante 
a época das chuvas, e começa em março, na seca. Neste ínterim, 
o tempo ‘acaba’. É hora de ficar recolhido dentro da oca, ouvindo 
histórias sobre o tempo.”

SOBRE GRILOS E RELÓGIOS. Folha de São Paulo. São Paulo, 09 dez. 2004. p. 9.

→

C. Com seu grupo, discuta os dois textos, comparando:

a)	Os lugares retratados na canção e na reportagem.

b)	As principais diferenças entre os ritmos dos modos de viver nas duas 
realidades.

c)	As formas e meios de comunicação apresentadas.

d)	Os modos como as pessoas se relacionam com os outros e com o tempo.

e)	As maneiras de contar e de representar o tempo.

f)	 As maneiras como o presente, o passado e o futuro são percebidos 
nos dois exemplos. 

A reportagem nos mostra que, apesar do relógio ter chegado à tribo 
“lá, o ano acaba em meados de novembro durante a época das chuvas, e 
começa em março, na seca. Neste ínterim, o tempo ‘acaba’. É hora de ficar 
recolhido dentro da oca, ouvindo histórias sobre o tempo.” E nas cidades? 
Quantos têm tempo para ouvir histórias? E para contar histórias? Os pais? 
Os idosos? Os professores? Vamos comparar as mudanças no cotidiano 
das cidades ouvindo histórias. As vozes, os depoimentos das pessoas são 
as chamadas fontes orais da História. Por meio delas podemos ouvir, 
conhecer aquilo que não está registrado.
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Atividade 16

A. Entrevista 

Tema: O cotidiano dos professores nas cidades

Em grupo, preparem o roteiro de uma entrevista com o seu professor. 
Cada um deve preparar uma pergunta para que ele possa responder e con-
tar oralmente para a turma como é o seu modo de viver, seu cotidiano, a or-
ganização do seu tempo, suas condições de vida e trabalho.

B. Após a narrativa e as reflexões do grupo, registrar um pequeno texto 
coletivo com o título “Jovem: para que tanta pressa?”. Se não gostarem, 
criem outro. O importante é que vocês expressem suas posições sobre o 
modo de viver o tempo nas cidades.
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Objetivo

Refletir sobre 
a qualidade de 
vida nas cidades.6 A qualidade de vida 

nas cidades

Como vimos no item anterior, os habitantes que vivem nas grandes cida-
des brasileiras enfrentam muitos problemas no seu dia a dia. 

Apesar de apresentarem pequenas variações, as cidades do nosso país 
possuem problemas e desafios muito parecidos: crescimento das favelas, 
enchentes, congestionamentos, acidentes de trânsito, poluição (da água, 
do ar, sonora e visual), falta de moradias, desemprego, violência, falta de 
saneamento etc. 

Para os moradores das áreas mais pobres, a vida na cidade é ainda mais 
desafiadora. Um dos problemas urbanos mais importantes para quem vive 
nos bairros pobres é a falta de saneamento básico. Você sabe o que é 
saneamento? Por que ele é tão importante para os habitantes da cidade?

As moradias que possuem condições adequadas de saneamento são 
aquelas que estão ligadas às redes de abastecimento de água, possuem 
coleta de lixo e esgoto sanitário (rede coletora ou fossa séptica). As condições 
de saneamento básico são importantes para a saúde e a qualidade de vida da 
população urbana. A falta de saneamento provoca muitas doenças e 
aumenta a mortalidade infantil. 

Apesar dos dados sobre o abastecimento de água nas moradias brasi-
leiras serem satisfatórios, a coleta de esgoto sanitário é um grande problema: 
a rede de esgoto atende só a metade da população urbana do nosso país. 

Isso, mais uma vez, mostra que as condições de vida dos habitantes 
da cidade são marcadas por desigual-
dades sociais. No Brasil, a sociedade ur-
bana passou a conviver com a falta de 
habitação para todos, o crescimento 
desordenado da periferia, a ocupação 
de áreas de risco e a precária qualidade 
ambiental.

Quase 30% das moradias 
brasileiras não têm serviço de 
rede de esgoto. A proporção 
de domicílios atendidos pela 
coleta de lixo é de 86,6%. As-
sim, 7,3 milhões de moradias 
ainda não são atendidas por 
esse serviço. 

PNAD, 2006 (IBGE)
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Atividade 17

A população urbana enfrenta muitos problemas. O texto a seguir apre-
senta uma visão da periferia das grandes cidades. Leia e discuta essa 
questão com seu grupo.

A explosão da periferia

Alexandre Secco e Larissa Squeff

A periferia sempre foi um lugar tremendamente ameaçador para seus mora-
dores. Quem acharia razoável viver numa região que reúne praticamente todos 
os defeitos que uma cidade pode ter? As ruas não têm calçamentos, e se alagam 
quando chove. Os bairros não possuem hospitais nem dentistas. Em boa parte 
das casas, a água encanada e o esgoto são obtidos apenas com ligações 
clandestinas – de forma que, em muitos casos, os detritos correm a céu aberto. 
Praça e área verde são artigos de luxo. 

Como não há coleta de lixo, os moradores servem-se dos rios e vivem num 
ambiente poluído e cheio de doenças. As casas são erguidas em lotes sem 
calçada e o terreno é tão estreito que não estimula o plantio de árvores. Isso 
sem falar no policiamento, que é raro, nas taxas de criminalidade, nos donos 
de boca de fumo, nas chacinas. E o que dizer do salário? Para atingir o rendi-
mento anual do morador de um bairro mais central, o habitante de periferia 
precisa trabalhar durante quase seis anos.

Os moradores desses bairros populosos querem melhorias e têm direito 
a isso. Na verdade, sairiam da periferia para bairros mais bem assistidos, se 
pudessem.

Veja. Abril. São Paulo, 24 jan. 2001.

A. O que você entendeu sobre o título dessa reportagem?
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B. Você concorda com a maneira como a reportagem caracteriza a periferia? 
Dê sua opinião.

C. Que relação você pode fazer entre o que a reportagem apresenta e a 
realidade da cidade onde você mora?

D. O texto afirma: “Os moradores desses bairros populosos querem melhorias 
e têm direito a isso. Na verdade, sairiam da periferia para bairros mais bem 
assistidos, se pudessem.” Compare essa visão apresentada no texto com a 
opinião da jovem Daniela apresentada na reportagem da Atividade 8. 

Viu como a cidade é fruto das relações entre as pessoas, um espaço que 
pode ser apropriado e modificado pelos habitantes? As cidades brasileiras 
são muito desiguais. Suas paisagens revelam as marcas das diferenças 
entre os seus habitantes.

 A partir de agora, queremos que você dirija a sua atenção para a vida 
e as paisagens urbanas da cidade onde mora. Sua missão será retratar a 
sua cidade por intermédio de imagens e por meio da voz dos moradores 
que nela vivem.  

Conhecer a cidade em que vivemos é uma importante tarefa para todos 
os seus habitantes!

 A qualidade de vida nas cidades 43

CIêNCIAs HUmANAs



Atividade 18

Cidade imagem
Organize junto com os seus colegas um painel mostrando as diferentes 

paisagens da cidade onde você mora. Para isso procure em jornais, revistas 
e leve para a sala:

A. Imagens que representem o cartão-postal do lugar onde vive, aquelas 
paisagens mais divulgadas de sua cidade.

B. Procure também imagens que mostram paisagens que não são conside-
radas como cartão-postal, mas que fazem parte da cidade onde vive.

C. Ao lado das imagens escreva palavras, frases ou pequenos textos que 
mostrem percepções, sentimentos ou informações sobre as paisagens 
mostradas.

Atividade 19

Cidade vozes
Vamos agora fazer uma pesquisa de opinião com os moradores da sua 

rua. O objetivo da pesquisa será compreender como os moradores avaliam 
os serviços públicos e a qualidade de vida do lugar onde moram.

A. Você deverá entrevistar pelo menos dois moradores da sua rua. Se você 
tiver condições de entrevistar mais pessoas, será ótimo!
Roteiro da entrevista:

	∙ Sua casa está ligada à rede de luz? Como você avalia esse serviço?

	∙ Como é o fornecimento de água?

	∙ Sua residência está ligada à rede de coleta de esgoto ou possui fossa 
séptica?

	∙ Você considera boa a drenagem da água da chuva da rua e do bairro?

	∙ Como você avalia a limpeza da rua e a coleta de lixo?

	∙ Como é o acesso ao transporte público?

	∙ Você tem orgulho ou vergonha de morar aqui?

	∙ Para você, qual é a maior vantagem de morar aqui?

	∙ Qual a maior desvantagem?
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	∙ O que você gostaria de mudar na rua onde mora? 

	∙ Se você pudesse mudaria dessa rua? Se sim, onde iria morar?

	∙ Como é a questão da violência no bairro? Você já foi alvo de violência?

	∙ O que você propõe para acabar com o problema da violência?

B. Em sala, cada aluno deverá organizar os seus dados com a ajuda do pro-
fessor. Veja quais foram as respostas que mais se repetiram e organize 
uma apresentação para que todos da turma possam conhecer o resultado 
da sua pesquisa. 
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Objetivo

Discutir como 
as diferentes 
formas de 
violência 
atingem os 
jovens nas 
cidades. 

Os jovens e a 
violência urbana7

Diariamente, chegam até as nossas casas, pelos meios de comunicação 
notícias de diferentes tipos de violência que atingem a sociedade brasilei-
ra: tráfico de drogas, arrastões, homicídios, assaltos e outros. Além dessas 
formas mais visíveis, a todo instante a população sofre “pequenos” atos 
violentos, que, muitas vezes, não são percebidos, nem mesmo por aquelas 
pessoas que estão mais perto de nós, não é mesmo? São humilhações, xinga-
mentos, desrespeitos variados, violências no trânsito, na rua, espancamentos, 
atitudes preconceituosas e discriminações variadas. Para o nosso estudo, 
selecionamos algumas notícias apresentadas abaixo.

Atividade 20

A. Dividir a sala em 4 grupos.

B. Cada grupo escolherá uma reportagem para leitura, preparação e apre-
sentação ao restante da turma.

reportagem 1

Cresce número de mortes violentas de jovens
A publicação Síntese de Indicadores Sociais 2004, lançada em fevereiro 

pelo IBGE, revela crescimento do número de mortes de jovens associadas à 
violência a partir da década de 1980. O problema atinge principalmente jovens 
do sexo masculino com idade entre 20 e 24 anos. Segundo a publicação, eles 
correm um risco quatro vezes maior de morrer devido a causas externas – aci-
dentes de trânsito, afogamentos, suicídios, homicídios, quedas acidentais etc. 
–  do que mulheres nessa mesma faixa etária. 

Entre 1980 e 2003, a incidência desse tipo de morte entre jovens do sexo 
feminino sofreu pequena variação: indo de 18 para 22 óbitos a cada 100 mil 
jovens. Com o sexo masculino o quadro foi outro. No mesmo período, houve 
aumento de 121 para 184 óbitos a cada 100 mil. Portanto, em 2003, morriam 
cerca de dez vezes mais jovens do sexo masculino que do feminino. 

IBGETeen. IBGE, 2005. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/
noticias/cresce_morte_violenta_jovens.html>. Acesso em: 24 jan. 2012.
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reportagem 2

A menina paraense que virou notícia 

Ligia Martins de Almeida

A prisão de uma menina de 15 anos em uma cela com 30 homens – e a vio-
lência continuada que sofreu durante o período – indignou a mídia na semana 
que passou, a ponto de merecer um editorial do Estado de S. Paulo sob o título 
de “Vergonha nacional”:

No capítulo das grandes vergonhas nacionais, merece destaque o fato, es-
pecialmente sórdido, de vileza desmedida, que é a colocação de mulheres em 
celas com muitos homens, para que sejam exploradas e brutalizadas sexual-
mente... E o mais acachapante é que a governadora do Pará suspeita de que a 
prática é comum – não apenas em seu Estado, mas em outros locais do territó-
rio nacional – para garantir sexo aos detentos (e assim, quem sabe, deixá-los 
mais calmos).

Disponível em: <http://www.violenciamulher.org.br/index.php?option=com_content&view=
article&id=252&catid=1:artigos-assinados&Itemid=5>. Acesso em: 24 jan. 2012.

reportagem 3

Violência contra jovens é o que mais
preocupa Unicef no Brasil

 Entre todas as questões relativas à situação do adolescente brasileiro, a 
morte violenta de menores de 19 anos é a que mais preocupa o Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (Unicef) no país, segundo Mario Volpi, oficial de 
programas da instituição.

Dados do Ministério da Saúde mostram que 54,9% das mortes não natu-
rais de jovens, com idades entre 15 e 19 anos ocorrem por agressões. “Trata-se 
de um índice altíssimo, maior até do que em outros países latino-americanos 
percebidos como mais violentos que o Brasil”, afirma Volpi. “Esse problema é 
muito sério porque vem crescendo nos últimos anos e porque há uma grande 
impunidade no país.”

Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/
2006/12/061202_generationviolenciaml.shtml>. Acesso em: 24 jan. 2012.
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C. Procurar os significados das palavras e siglas desconhecidas.

D. Discutir em pequenos grupos o conteúdo das reportagens.

E. Preparar a apresentação da reportagem ao grande grupo, em forma de 
debate em uma rede de TV.

reportagem 4

70% dos jovens assassinados são negros
Perfil das vítimas, revelado em relatório das Nações Unidas sobre violência 

contra crianças, é tema de debate na Folha.
Segundo dados de 2000, 16 crianças e adolescentes foram assassinados por 

dia. Desses mortos, 14 tinham entre 15 e 18 anos. 
Em cada grupo de dez jovens de 15 a 18 anos assassinados no Brasil, sete são 

negros. A raça também representa 70% na estimativa de 800 mil crianças bra-
sileiras sem registro civil. Entre os indicadores negativos, os negros só perdem 
para a população indígena na taxa de mortalidade infantil.

Os números, contidos no relatório “Estudo das Nações Unidas sobre a Violên-
cia contra Crianças”, encomendado pela ONU (Organização das Nações Unidas), 
mostram que o perfil das vítimas da violência vai muito além da faixa etária.

“A violência não tem só idade. Tem cor, raça, território. As vítimas são os 
negros, os pobres, os moradores de favelas”, afirmou a psicóloga Cenise Monte 
Vicente, coordenadora do Escritório do Unicef (Fundo das Nações Unidas para 
a Infância) em São Paulo (...).

Segundo estatísticas de 2000, 16 crianças e adolescentes foram assassina-
dos por dia, em média. Desses mortos, 14 tinham entre 15 e 18 anos. Nessa 
faixa etária, 70% eram negros.

“Se somarmos as 14 mortes por dia, é mais de um Boeing a cada duas sema-
nas, sendo a maioria formada por negros”, afirmou Cenise, referindo-se à tragé-
dia com o voo 1907 da Gol, que vitimou 154 pessoas. “É importante investigar as 
causas da tragédia do Boeing. Mas em relação a essas mortes [de jovens e negros], 
a gente não tem a mesma atitude e vigilância. Alguma coisa está errada”. (....).

Segundo Cenise, o alerta também vale para a situação da criança indígena no 
Brasil. O relatório cita que a média de óbitos entre crianças até um ano de idade é 
de 47 por mil nascidos vivos. A média nacional foi de 26 óbitos em 2004. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/
noticias/gd161006a.htm.>. Acesso em: 24 jan. 2012.
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Preparar o roteiro, não se esquecendo dos seguintes itens:

	∙ O quê: fato/acontecimento.

	∙ Lugar onde ocorreu.

	∙ Quando ocorreu: dia, mês, ano, hora (se for o caso).

	∙ Órgãos ou pessoas que informam ou que estão envolvidas.

	∙ Como ocorreu.

	∙ Causas.

	∙ Consequências/implicações/desdobramentos.

F. Escolher o(s) apresentador(es).

G. Organizar a sala, colocando em destaque os apresentadores, o mediador 
e os debatedores.

H. Apresentar e debater a questão das várias faces da violência que atingem 
os jovens, considerando as seguintes questões: idade, sexo/gênero 
(homens, mulheres, homossexuais); etnia/cor/raça (brancos, negros, 
índios); classe social; territórios onde habitam: periferias, favelas, 
centros urbanos etc.
Os dados apresentados e debatidos pelo grupo nos mostram que, como 

você bem sabe, no Brasil, os milhares de jovens não conseguem satisfazer 
suas necessidades básicas: alimentação, moradia, educação, saúde, segu-
rança, trabalho, transporte etc. São as maiores vítimas da violência, mas 
também se tornam atores, protagonistas, isto é, sujeitos que praticam 
diversos tipos de violência. Assim, a população carcerária no Brasil, hoje, é 
composta por um grande número de jovens do sexo masculino, pobres, 
negros ou pardos e com poucos anos de estudo. Desse modo, podemos concluir 
que os jovens vivem esta situação de forma marcante, pois buscam formas 
de sobrevivência no tempo presente e, ao mesmo, preparam seu futuro, ex-
postos a vários tipos de violência. Isso tem exigido da sociedade e dos go-
vernantes o desenvolvimento de ações voltadas para o atendimento dos 
problemas da juventude. 
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Atividade 21

A. Explique com suas palavras a seguinte frase:

“Os jovens passaram a ser atores e vítimas da violência.”
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Entrevista

Julio Jacobo Waiselfisz 

O Brasil lidera os índices de homicídios de jovens por arma de fogo. É o 
terceiro quando o critério abrange outras formas de homicídio na faixa etária 
entre 15 e 24 anos. Para Julio Jacobo Waiselfisz, autor do Mapa da Violência 
2006, que trouxe a público esses dados, o problema do país não é a violência 
pura e simples. “A história da violência no país passa pelo extermínio do jovem 
brasileiro”, afirmou em entrevista ao Comunidade Segura.

Para o pesquisador, o Estatuto do Desarmamento e a campanha de recolhi-
mento de armas tiveram influência na redução dos índices de homicídio.

Como foi o processo de elaboração deste estudo?
A cada dois anos lançamos novos mapas atualizando informações. A base de 

dados são certidões de óbitos, que são instrumentos necessários para qualquer 
tipo de trâmite. Estas certidões de óbito são centralizadas pelas secretarias estadu-
ais de saúde, que enviam os dados para o Ministério da Saúde, que normalmente 

→

Objetivo

Analisar 
propostas 
que visam a 
assegurar os 
direitos da 
população 
jovem nas 
cidades e 
diminuir a 
violência que 
a atinge.

8 Como mudar o mapa 
da violência urbana?

O termo “mapa da violência” é o título de um estudo 
realizado e publicado, desde 1998, por organismos inter-
nacionais com o apoio do Governo Brasileiro, cujo objetivo é 
identificar e apresentar à sociedade e aos governantes, para que possam, a 
partir do conhecimento detalhado do problema, desenvolver ações e políti-
cas públicas que diminuam a violência na sociedade. No ano 2006, foi pu-
blicado o quinto “mapa da violência”. Para você conhecer melhor como foi 
feito o estudo, o que ele nos diz e as propostas levantadas, selecionamos 
trechos de uma entrevista dada por um de seus autores. Vamos conhecer a 
voz de um estudioso do assunto.

Atividade 22

A. Leia atentamente os trechos da entrevista.
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me envia um CD-Rom com um milhão de registros de óbitos e eu processo essas 
informações de acordo com o sistema internacional de classificação de doenças, 
que também contempla causas externas para o óbito. Nestes casos, há informa-
ções sobre o que ocasionou a morte. O Whosis [1] (Sistema de Informações Esta-
tísticas da Organização Mundial de Saúde) fornece a base de dados internacional 
e eu analiso as informações.

O Brasil lidera um ranking de 65 países em homicídios de jovens por 
armas de fogo. Na sua opinião, o que ocasiona isso?

Pesquisas feitas com jovens em escola mostraram que cerca de 40% sabiam 
onde obter armas de fogo. São dois fenômenos juntos, que separados não forma-
riam um quadro tão grave. Há uma grande circulação e disponibilidade de armas 
de fogo no Brasil. É muito difícil saber o número exato, pois quem tem armas não 
declara, mas estima-se que sejam 120 milhões de armas de fogo em circulação. 
Nos EUA também há grande circulação de armas de fogo, mas o número de homi-
cídios é a terça parte do que é registrado no Brasil todos os anos. O que determina 
essa liderança é a junção do primeiro fator com uma cultura da violência, uma 
disposição de matar, diante de qualquer conflito, o adversário. 

Como avaliar a posição do Brasil (3º) no ranking de 84 países sobre 
homicídios de jovens?

Entre os não jovens no Brasil, ou seja, os que têm menos de 15 anos e mais 
de 24, os índices de homicídios não sofreram grandes alterações entre a déca-
da de 80 e os dados atuais. Em 1980, este índice estava em 21,3 a cada 100 mil 
não jovens. Este número caiu para 18,1 por 100 mil em 1990 e chegou a 20,8 
por 100 mil em 2000. Já na faixa etária de 15 a 24 anos, os números já eram 
maiores e cresceram muito mais no mesmo período. Em 1980, o índice era de 
cerca de 30 homicídios a cada 100 mil jovens, em 1990 chegou a cerca de 38 a 
cada 100 mil jovens e em 2004 atingiu 51,7 homicídios a cada 100 mil jovens. 
A história da violência no país passa pelo extermínio do jovem brasileiro. Não 
há exatamente um problema de homicídio, mas um problema de jovens. Até 
que se enfrente os problemas da juventude brasileira, que se ofereça educação, 
cultura, trabalho, isso não vai mudar. 

O Rio de Janeiro lidera o ranking nacional de homicídios de jovens. 
Certamente o tráfico de drogas tem influência. Em sua opinião, o que as 
autoridades responsáveis podem fazer para solucionar o problema?

O Rio de Janeiro é o único lugar do Brasil onde a criminalidade é associa-
da a organizações criminosas. Um estudo realizado com base nas informações 
sobre ferimentos à bala que chegam aos hospitais da rede Sara Kubitschek de 

→

→

52  

UNIDADE formAtIvA II



Salvador e Brasília mostrou que cerca de 60% dos crimes são de proximidade, 
ou seja, a vítima possuía alguma relação com o agressor. Não conheço nenhu-
ma pesquisa que trate especificamente desta relação, mas dada a estruturação 
do narcotráfico no Rio de Janeiro, o mais provável é que seja um dos poucos 
estados do Brasil onde o crime organizado tem maior influência nos índices de 
homicídio por arma de fogo do que os crimes de proximidade.

Alguns países, mesmo os que não estão em guerra declarada, vivem 
problemas graves que elevam os índices de homicídios de jovens, como o 
caso de países da América Central onde gangues juvenis estão envolvidas 
na violência armada. Quais as razões para o Brasil estar à frente destes 
países no ranking?

É o mesmo problema: o Brasil não tem conflitos religiosos, de fronteiras, de 
línguas e apesar disso consegue matar muito mais jovens que conflitos bélicos 
declarados. Isso é a cultura da violência que existe no Brasil. Países árabes, 
asiáticos, os demais países da América Latina e os que integravam a antiga 
União Soviética são países histórica e culturalmente associados à violência. 
São áreas que encabeçam o ranking da violência e ficam em torno do mesmo 
patamar estatístico. 

O índice nacional de homicídios caiu entre 2003 e 2004, mas aumen-
tou muito em relação a 1994. Estes dados, na sua opinião, justificariam 
a reedição da campanha de recolhimento de armas como parte de uma 
estratégia para a redução do número de mortes por armas de fogo? 

Nossos índices de violência, ainda hoje, depois do desarmamento, são ca-
tastróficos. Caímos um pouco, mas ainda temos 102 mortes por armas de fogo 
por dia. 37 mil pessoas morreram por armas de fogo em 2004. É muito mais do 
que se mata na guerra Israel-Palestina, no Iraque. Ainda assim, mesmo depois 
da população ter entregado meio milhão de armas de fogo, não se ouviu mais 
falar do desarmamento. O problema é a descontinuidade das políticas relacio-
nadas a isso, ainda que tenham mostrado resultados positivos.

Disponível em: <http://mnagentesdesaude.blogspot.com/2011/08/
brasil-tem-indices-de-violencia.html.>. Acesso em: 24 jan. 2012. (grifos das autoras)

→

B. Retirar do texto as críticas e propostas do autor e registrar no caderno.

C. Debater em grande grupo as propostas indicadas pelo autor.
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O entrevistado nos alerta de forma dura: “A história da violência no país 
passa pelo extermínio do jovem brasileiro. Não há exatamente um proble-
ma de homicídio, mas um problema de jovens." A mudança do mapa depen-
de das políticas públicas capazes de oferecer educação, cultura e trabalho 
aos jovens, as maiores vítimas de homicídios. De acordo com os dados do 
IBGE, está aumentando o número de jovens e adolescentes que somente es-
tudam e diminuindo o número dos que somente trabalham.

Atividade 23

A. Leiam a tabela:

Jovens de 15 a 24 anos de idade segundo 
a condição de atividade – 2003

15 e 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

Síntese de Indicadores Sociais, 2004 (IBGE).

B. Qual a sua opinião sobre os dados?

C. Discutam em grupo: o que pode ser feito para garantir o oferecimento de 
educação pública de qualidade aos jovens? Qual a opinião do grupo sobre 
o Projovem Urbano?

Além das políticas na área da educação, os autores chamam a nossa 
atenção para a necessidade de políticas focalizadas, por exemplo, contra 
as formas de violência que atingem as mulheres, especialmente, as jovens.

Atividade 24

A. Leia a reportagem.
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Políticas públicas contra a violência à mulher
Entenda mais sobre os serviços de 

atendimento a mulheres em situação 
de violência

Centros de Referência ou de Aten-
dimento – Oferecem atendimento psi-
cológico, social e jurídico e prestam 
serviços de orientação e informação às 
mulheres em situação de violência. 

Delegacias Especializadas de Aten-
dimento à Mulher (DEAMs) – Política 
pública pioneira no Brasil e na Améri-
ca Latina no enfrentamento à violência 
contra a mulher, a primeira DEAM foi 
implantada em 1985, em São Paulo. As 
delegacias se caracterizam como uma 
porta de entrada das mulheres na rede 
de serviços, cumprindo o papel de in-
vestigar, apurar e tipificar os crimes de 
violência contra a mulher. As DEAMs 
vinculam-se aos sistemas de seguran-
ça pública estaduais e nossa ação junto 
a elas se dá em parceria com a Secre-
taria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP) do Ministério da Justiça. 

Defensorias Públicas da Mulher – 
As Defensorias Públicas de Atendimen-
to à Mulher são uma política pública 
inovadora e recente, constituindo uma 
das formas de ampliar o acesso à Justiça 

e garantir às mulheres orientação jurídi-
ca adequada, bem como o acompanha-
mento de seus processos. 

Casas Abrigo – Até 2002, a Casa 
Abrigo era tida como uma das políticas 
prioritárias no enfrentamento à vio-
lência contra a mulher sendo, muitas 
vezes, o único equipamento disponível 
em alguns dos municípios brasileiros. 
Contudo, na avaliação da Secretaria de 
Políticas Públicas para as Mulheres, a 
implementação dessa política tem pou-
ca sustentabilidade e baixa efetividade 
se desarticulada de outros equipamen-
tos. Nesse sentido, a SPM passou a dar 
prioridade a projetos de Casas Abrigo 
que atendam a uma microrregião, onde 
já existam outros serviços, configuran-
do uma rede mínima de atendimento. 

Serviços de Saúde – É outra impor-
tante porta de entrada das mulheres em 
situação de violência na rede dos servi-
ços públicos. Os serviços de atendimen-
to a casos de violência sexual e estupro 
realizam também a distribuição da con-
tracepção de emergência, pílula do dia 
seguinte, que faz parte do protocolo de 
atenção aos casos de estupro.

Disponível em: <http://www.violenciamulher.org.br/index.php?option=
com_content&view=category&id=17&Itemid=11>. Acesso em: 24 jan.2012.

B. Traga para a sala de aula uma informação sobre uma política, uma propos-
ta ou atividade de grupos, organizações e governos que têm como objetivo 
mudar o mapa da violência na sua cidade. Pode ser escrita por você, ou re-
cortada de algum meio de comunicação. Leia para a turma, esclareça e afixe 
em um mural de notícias intitulado “Vamos mudar o mapa da violência?”

 Como mudar o mapa da violência urbana? 55

CIêNCIAs HUmANAs



Atividade 25

O drama da violência nas cidades atinge todos nós. Especialistas, educa-
dores, governantes, líderes e religiosos têm se manifestado e participado 
das lutas pela mudança do mapa da violência. Os artistas também.

A. Leiam, a seguir, a letra da bela canção do grupo Cidade Negra. Se souberem 
a música, cantem-na. Se for possível, ouçam em casa ou na sala de aula.

Cidade partida

Da Gama, Bino Farias, Lazão, Toni Garrido e Dulce Quental

Na cidade todo mundo fala
A violência é uma roleta russa
Não escolhe a vítima
Em toda parte é igual
Na hora errada, em qualquer lugar
O mundo é um quintal
Sou artista, sou pobre, sou negro, 
sou pai
Sou patrão, operário, criança
sou vítima da cidade partida
Eu não vou ficar a esperar a minha vez
Eu quero andar pelas ruas livre
Tenho direito à justiça, liberdade, 
proteção
Não quero mais, amor
Viver exilado, sem consciência
Meu coração é de paz
Mas não aguenta mais violência
Basta, minha palavra diz basta
Meu corpo inteiro diz não
Não há lugar para mais violência
Basta, quanto silêncio, esse frio
O sangue mancha a encosta verde 
do Rio

As cidades tratam de suas misérias
Como quem trata uma praga
Que não para de crescer
Enquanto os ricos
Não olharem para ela
Será sempre uma panela
Que a pressão faz explodir

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/cidade-negra/518633/>. 
Acesso em: 24 jan. 2012.
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B. Discutam o conteúdo da letra no grupo.

C. Interpretem, coletivamente, os seguintes versos:

Tenho direito à justiça, liberdade, proteção
Não quero mais, amor
Viver exilado, sem consciência
Meu coração é de paz
Mas não aguenta mais violência
Basta, minha palavra diz basta.

D. Produzam um texto, coletivamente, com uma proposta do grupo de mu-
dança do mapa da violência. Envie a uma liderança da comunidade, da ci-
dade, estado ou do governo federal. Basta de silêncio!
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“[....] a ideia de cidadania está ligada à cidade. Cidadão significa tanto o ha-
bitante de uma cidade como a pessoa que tem direitos civis e políticos, ou seja, 
aquela que é protegida e está submetida à lei, e que tem o direito de participar 
da vida política. A noção de cidadania surgiu na Antiguidade (aproximadamente 
há dois mil anos), quando a cidade era o símbolo da unidade comunitária. Cada 
chefe de família de uma comunidade era dono de terras e tinha o dever de par-
ticipar da vida pública e política de sua cidade. Em outras palavras, ele tinha 
o dever e o privilégio de ser cidadão. Portanto, a palavra cidadania é derivada 
de cidade. É no espaço público que os que têm direito à participação política se 
encontram, na Antiguidade e hoje também, para defender seus interesses e os 
interesses da comunidade.”

PETTA, Nicolina Luiza de. A fábrica e a cidade até 1930. São Paulo: Atual, 1995. 

Objetivo

Discutir os 
significados 
do conceito de 
cidadania.

Cidade, cidadão, 
cidadania9

Atividade 26

Leia, atentamente, o texto a seguir:

A. Discuta com seu grupo o que você entendeu por cidadão, cidadania, direi-
tos civis e políticos.

B. Você se considera um cidadão? Sim ou não? Por quê?

C. Como você participa da vida política da sua comunidade? 
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D. O espaço da sua cidade e de seu bairro favorece o exercício da cidadania? 
Sim ou não? Por quê?

E. O que você sugere para aumentar a conscientização e melhorar a partici-
pação política dos jovens na defesa de seus interesses comuns?

Você conhece alguma coisa do movimento hip-hop? O termo hip-hop é 
usado para definir uma das formas de manifestação cultural da juventude 
das periferias das grandes cidades. Originou-se nos Estados Unidos, na 
década de 1960, unindo práticas culturais dos negros e hispânicos, jovens 
latino-americanos moradores de guetos, periferias e ruas das grandes 
cidades. A partir daí, tornou-se uma manifestação de movimentos de jovens 
de várias nações e cidades do mundo que passaram a se expressar por meio 
da música – o rap (rhythm and poetry), da dança – (o break ), e da arte 
plástica – (o grafite). 

No Brasil, o movimento floresceu nos anos 1980, tornou-se um dos 
movimentos importantes de conscientização e mobilização dos jovens. Está 
ligado à defesa dos direitos e interesses das novas gerações, à luta contra 
os preconceitos, o racismo e a exclusão social e cultural. Em vários lugares 
do país, jovens se organizam em grupos e participam de movimentos de 
cidadania, ligados ao hip-hop.
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Atividade 27

A. Leia o texto e conheça uma história. Você vai gostar!

Eles só querem ser felizes
São 18h30 minutos do último sábado 

do mês de maio de 1999. A dona de casa 
Simone Duarte, de 28 anos, está muito 
ansiosa. Ela acaba de voltar da Escola Es-
tadual Padre Anacleto, no município de 
Santana do Parnaíba, na grande São Pau-
lo, onde assistiu às três filhas disputarem 
um “racha”. Durante a disputa, a mais 
nova, Tatiane, de sete anos, não se intimi-
da diante de mais de 50 estudantes.

 Não faz nem um mês que a menina 
teve contato pela primeira vez com o 
break e já se contorce toda ao ritmo das 
palmas que marcam o tempo da músi-
ca. Cada vez que entra na roda formada 
no meio do pátio escolar para mostrar 
seus passos a plateia vibra. Enquanto as 
pessoas batem palmas, Tatiane circula 
a roda, saltitando, para depois dançar 
break diante da equipe adversária. 

Do toca-fitas portátil sai o som que 
faz a galera delirar. No pátio da escola, 
pais, alunos e curiosos se confundem. 
Todos estão curiosos em participar da-
quele evento que reúne tantas pessoas 
e arranca muitos gritos. No comando da 
diversão estão alguns b.boys da equipe 
Jabaquara Breakers, responsável por 
difundir o hip-hop naquele município 
pobre da Grande São Paulo.(....)

Depois que os Jabaquara Breakers 
começaram a fazer seu trabalho, a es-
cola não foi mais a mesma, garante a 
diretora Ivani Maria Braga. Segundo 
ela, a “evasão escolar” e a violência 
diminuíram. Isso porque para assistir 
às palestras dos Jabaquara Breakers, 
os alunos têm de frequentar as aulas e 
não podem levar advertências discipli-
nares.[...].

 O trabalho dos Jabaquara Breakers 
faz parte de um projeto cidadania que a 
escola implantou. Aos sábados, as por-
tas do prédio são abertas para a comu-
nidade, que tem acesso a uma quadra 
e muito espaço para se divertir. Ivani 
conta que, antes da atuação da equipe 
de breakers, a escola estava sendo de-
predada e muitas brigas aconteciam 
nesses sábados.[...] 

Um mês depois que os Jabaquara 
Breakers começaram a desenvolver 
seu trabalho na região, o que se via es-
tampado em cada muro da escola eram 
grafites coloridos em vez de pichações. 
“Aprendemos que não vale a pena pi-
char porque fica feio, além de que al-
guém pode se enfezar e atirar na gente, 
conclui Paulo Afonso Cotas Baranabé, 
de 10 anos aluno da 5ª série.” 

CASSEANO, Patrícia; DOMENICH, Mirella; ROCHA, Janaína. 
Hip-hop – a periferia grita. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. 
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Glossário	do	texto

racha: disputa de dançarinos de break 
para decidir quem é o melhor.

break: dança de solo, praticada em ro-
das, como a capoeira. Os movimentos 
são quebrados e assemelham-se, basi-
camente, aos gestos de robôs.

b.boys: “b” é abreviação de break e 
boy significa garoto que dança break, 
um dos elementos artísticos da cultura 
hip-hop. Feminino: b.girl

evasão escolar: abandono, desistência 
da escola pelos alunos.

hip-hop: manifestação cultural das peri-
ferias das grandes cidades, que envolve 
um estilo musical; uma maneira de apre-
sentar essa música em show que envol-
ve um DJ (disc-jóquei) e um MC (pode 
ser um mestre de cerimônia ou o “music 
composer”); uma dança, o break; e uma 
forma de expressão plástica, o grafite.

break

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
DI

VU
LG

AÇ
ÃO

 manifestação cultural das peri-
ferias das grandes cidades, que envolve 

B. Discuta com seu grupo:

a)	Quais as principais mudanças ocorridas na escola com o trabalho dos 
Jabaquara Breakers?

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
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b)	Qual a sua opinião sobre o projeto de cidadania desenvolvido pela 
escola?

c)	Que outras ações você sugere para acabar com a evasão escolar, a 
violência e as pichações?

d)	Você conhece ou participa de algum grupo hip-hop? Ou participa de 
algum outro grupo?

e)	Você gosta de rap e break? Sim ou não? Por quê? Se não, registre o 
tipo de música, estilo ou grupo de que você gosta.

Como já dissemos, as práticas culturais, como o hip-hop, a dança, as 
roupas, os cortes de cabelo, as músicas são manifestações de como os 
jovens de diferentes lugares, gerações e classes sociais vivem suas vidas. 
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Samba Makossa

Chico Sciense e Charlie Brown Jr.

Samba maioral
Onde é que você se meteu
Antes de chegar na roda meu irmão
Eu disse samba maioral
Onde é que você se meteu
Antes de chegar na roda, sangue bom
A responsabilidade de tocar o seu pandeiro
É a responsabilidade de você manter-se inteiro
É de você manter-se inteiro
Por isso chegou a hora 
Dessa roda começar
Samba Makossa da pesada
Vamos todos celebrar
Cerebral
É assim que tem que ser
Maioral
Mas é assim que é
Bom da cabeça e skate no pé
Samba Makossa tem hora marcada
É da quebrada
Cerebral
Mas é assim que tem que ser
Maioral

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/
charlie-brown-jr/77639/>. Acesso em: 24 jan. 2012.

DIVULGAÇÃO

Expressam resistências e também estratégias de luta, muitas vezes, uma 
maneira de expressarem aquilo que lhes falta, aquilo com que sonham, para 
viver de forma digna e satisfatória a sua juventude. São, portanto, vozes de 
sujeitos que têm direitos e lutam por eles!

Atividade 28

A. Leia a letra e, se souber, cante a canção. Se for possível, ouçam juntos.
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B. Discutam em grupo e escrevam sobre como vocês interpretam as seguin-
tes estrofes: 
“É a responsabilidade de você manter-se inteiro
  É de você manter-se inteiro”

C. A canção nos diz: “Cerebral, mas é assim que tem ser Maioral”.  Para você 
o que significa “cerebral”? E “maioral”?
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D. Você concorda com esse verso? Exponha sua opinião para o grupo e 
registre.

E. Você vê alguma relação entre a letra da canção e as diferentes formas de 
violência que atingem os jovens? Explique.

 Vamos pensar um pouco em como ser cerebral e maioral no mundo em 
que vivemos hoje. Este é um exercício de cidadania!
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Uma cidade nova

Sérgio Caparelli

Vamos juntos
Criar uma cidade
De olhos de vidro
E de janelas azuis.
Uma cidade
de altas chaminés
Onde pousem
Pássaros
E arco-íris.
Uma cidade
Que não tenha limites
Nem a insônia
Chamada fome.
Uma cidade
Alegre sem culpa
Igualzinha à nossa
Mas bem diferente.

CAPARELLI, Sérgio. Uma cidade Nova. In: -. Tigres no
 quintal. Porto Alegre: Kuarup, 1991.

Objetivo

Elaborar 
propostas 
para melhorar 
a qualidade 
de vida dos 
habitantes da 
cidade.

10 O futuro das 
cidades

Atividade 29

Leia e pense sobre o que nos diz o poema:

Durante a nossa caminhada, você teve a oportunidade de refletir, 
pesquisar e registrar informações sobre a cidade em que mora. A partir 
de agora você deverá imaginar soluções criativas para os desejos, neces-
sidades e problemas que identificou em sua cidade. 

Vamos pensar em alternativas para a construção de uma cidade com 
qualidade de vida para os habitantes, um lugar onde os moradores tenham 
direito a uma vida melhor, com oportunidades e realizações.
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Para melhorar a cidade onde moramos é preciso conhecê-la
É preciso fazer o chamado diagnóstico da cidade e, para isso, temos que ou-

vir, ver e refletir sobre esse espaço dinâmico onde moramos e nos movimenta-
mos para o trabalho, a escola, o cinema, as compras e para encontrar os amigos.

Temos que saber se queremos manter os espaços das festas e os pontos de 
encontro; os centros dos bairros, com seu comércio e serviços; os parques; as 
nascentes e as águas não poluídas; os edifícios que contam a nossa história.

Temos que saber, também, se queremos mudar o trânsito lento e engar-
rafado, que provoca estresse e encurta o tempo do descanso; a poluição e a 
degradação ambiental, que causam doenças e a morte de plantas e animais; a 
ocupação das margens dos rios por construções que provoquem inundações e 
riscos para seus ocupantes e vizinhos.

Temos que saber, ainda, que não queremos falta de saneamento, de pavimen-
tação, de transporte, de praças e parques; e nem especulação imobiliária, terrenos 
vagos ou subutilizados em áreas nobres, esperando valorização, terra cara e de difí-
cil acesso para morar ou instalar uma atividade econômica geradora de empregos.

PINHEIRO, Macedo Otilie. (Org.). Estatuto da Cidade: o jogo tem novas regras. Belo Horizonte:
CREA-MG, IAB-MG, SERNGE-MG e AMM, 2002.

Não há dúvida de que é preciso muito trabalho para mudar a cidade em 
que vivemos! Mas não podemos esquecer que a cidade é um local privilegiado 
de produção de ideias. Então pense no que você pode propor para melhorar a 
vida no lugar onde mora. Vamos fazer um exercício de cidadania?

Atividade 31

Seu desafio agora será inventar uma solução inovadora para um proble-
ma da cidade onde mora. Para isso você deverá:

A. Escolher um tema (lazer, trânsito, transporte público, saneamento, lixo, 
violência, degradação ambiental, habitação, saúde, educação, cultura 
etc.). Pense sobre esse tema, conheça-o com mais profundidade, reflita 
sobre os maiores desafios enfrentados pela população do lugar onde você 
mora em relação a ele.

Atividade 30

Leia o pequeno texto a seguir. 
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B. Elaborar uma solução criativa para um ou mais problemas que você iden-
tificou sobre o tema escolhido.  

C. Registrar a sua proposta por escrito, através de desenhos ou através de 
outras formas de expressão.

D. Apresentar para a turma a sua proposta.

E. Expor em mural, em conjunto com os colegas, as propostas elaboradas 
para que outras pessoas da sua comunidade possam conhecê-las.

Para onde vou?
No estudo desta unidade, percorremos alguns caminhos, visitamos dife-

rentes autores, textos, documentos, canções, imagens, realizamos pesquisas. 
Observamos diferentes paisagens. Conhecemos lugares. Realizamos debates, 
registramos nossas histórias, conhecemos outras histórias e geografias. Certa-
mente, alguma coisa mudou em você: seus saberes, suas ideias? Repense! Você 
deve estar se perguntando: e agora, para onde vou?

Vamos pensar sobre isso? Ao finalizar esta unidade, 
registre a sua caminhada, a sua viagem. Use desenhos, 
histórias em quadrinho, colagem de gravuras, textos. 
Qual é a sua utopia? E a do grupo? Faça um bonito mu-
ral com os trabalhos produzidos pelo grupo. 

Não vamos terminar esta unidade com um ponto fi-
nal definitivo. Ela é apenas o início de uma viagem, um 
diálogo entre nós, autoras, vocês e diferentes textos, 
imagens, registros que vão tratar de vários temas liga-
dos ao seu interesse, à Juventude e à Cidade. 

Boa viagem!

Por que não fazer da utopia uma bela viagem? Acreditar em um mundo 
melhor, lutar para transformá-lo?

Fonte: VIEIRA, M. S. 
Jovem adolescente.São Paulo: Moderna,

1997.

Por que não fazer da utopia uma bela 
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língua
portuguesa
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Caro(a) Estudante,
Vamos continuar nossos estudos?
Nas nossas novas seções, vamos retomar, ampliar e revisar as habilidades de 

leitura e escrita da Língua Portuguesa. Vamos interpretar os sentidos de um 
texto (informações explícitas e ideias principais) e reconhecer suas diver-
sas funções sociais (objetivos). Vamos também diferenciar textos em verso 
(identificar rimas) e em prosa. Além disso, vamos: identificar substantivos 
comuns, adjetivos e pronomes; observar concordância de gênero e número; 
organizar palavras em ordem alfabética e usar o dicionário. Usar “Ç” e “C”;  
“S” e “SS”; “S” com som de “Z” e “Z” com som de “S”; grafia de palavras 
com H inicial; distinguir  mal  de mau ; vamos refletir sobre a acentuação 
de palavras. Vamos trabalhar com a noção de verbo, utilizar a conjugação 
de verbos no presente, passado e futuro e conhecer os usos da pontuação. 
Vamos também escrever textos que refletem experiências pessoais.

Contamos com o seu esforço e participação para que você tenha sucesso.
Ler e escrever melhor facilita o estudo das outras áreas.

 ▻ Lembrem-se de que 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.
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Sampa

Caetano Veloso

Alguma coisa acontece no meu coração
que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João
é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi
da dura poesia concreta de tuas esquinas
da deselegância discreta de tuas meninas
Ainda não havia para mim Rita Lee, 
a tua mais completa tradução
Alguma coisa acontece no meu coração
que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João
Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto
chamei de mau gosto o que vi
de mau gosto, mau gosto
é que Narciso acha feio o que não é espelho
e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho
nada do que não era antes quando não somos mutantes
E foste um difícil começo
afasto o que não conheço
e quem vem de outro sonho feliz de cidade
aprende depressa a chamar-te de realidade
porque és o avesso do avesso do avesso do avesso
Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba
mais possível novo quilombo de Zumbi
e os novos baianos passeiam na tua garoa
e novos baianos te podem curtir numa boa.

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/caetano-veloso/41670/>. Acesso em: 15 jan. 2012.

Observação:
Quilombo	= Refúgio dos escravos negros que fugiam.

Zumbi = líder do maior quilombo que já houve.

1 Uma cidade 
grande

Neste tópico, vamos ler uma letra de música popular. A partir desse texto, 
vamos refletir sobre o funcionamento das sílabas, das rimas e dos nomes.
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 Releitura

Releia o texto atentamente. Procure as palavras desconhecidas no 
dicionário.

Atividade 1

A. A que cidade o poema se refere?       

B. Como você descobriu a cidade?       

C. Quando chegou à cidade grande, o poeta: 

a)	gostou imediatamente do movimento da grande cidade.

b)	conheceu uma dura realidade, estranhou e rejeitou tudo.

c)	 foi trabalhar nas fábricas da grande cidade industrial.

d)	viu um acidente na avenida São João e assustou-se.

e)	rejeitou as músicas de Rita Lee que eram diferentes das suas.

D. Compreende-se das ideias do texto que hoje o cantor:

a)	odeia cidades que são industriais.

b)	compreende e gosta de São Paulo.

c)	 não quer falar de cidades grandes.

d)	acha que São Paulo não tem poetas.

E. Ligue cada estrofe à sua ideia central:

     

a)

b)

c)

d)

e)

	∙ o começo foi difícil e rejeitei 
a estranha realidade.

	∙ logo que cheguei não entendi imediatamente 
a cidade.

	∙ da sua dura realidade vejo surgirem poetas e 
coisas boas.

	∙ pessoas vindas de todos os lugares podem 
curtir a cidade.

	∙ achei tudo feio e de mau gosto porque era 
diferente de mim.
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F. Retire do texto palavras que rimam entre si: 

Coração João

Atividade 2

A. Retire do texto as palavras que indicam que é a voz do próprio poeta que 
conduz o texto, como um depoimento pessoal.

B. Separe as sílabas das palavras a seguir. Lembre-se que SS são separados 
com um S em cada sílaba.

a)	concreta

b)	esquinas

c)	 deselegância

d)	completa

e)	tradução

f)	 coração

g)	espelho

h)	velho

   73
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i)	 avesso

j)	 começo

k)	conheço

l)	 depressa

m)	possível

C. Retire do texto os nomes próprios ou substantivos próprios.

D. Pesquise o que significa Narciso.

Atividade 3

Preencha o quadro em relação à sua cidade:

O que gosto O que não gosto
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Atividade 4

Faça uma pequena carta para um parente que não conhece sua cidade. 
Coloque as ideias anotadas no quadro anterior.

     ,    

Cidade,  Data
      , 
Nome do parente

     
Despedida

     
Assinatura
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2 Escrevendo 
certo

Vamos continuar trabalhando com a escrita das palavras.
Releia o texto "Sampa", que lemos no tópico anterior.

Atividade 5

Vamos analisar a escrita e a pronúncia das palavras do texto.
Ç ou C? Circule a sílaba com ç.

A. força

B. começo

C. conheço

D. tradução

E. coração

F. fumaça

G. espaço

Atividade 6

Ç ou C? Circule a sílaba com C antes de i e de e.

A. acontece

B. oficinas

C. deselegância

D. Narciso

E. difícil

Atividade 7

Procure as palavras dos exemplos no caça-palavras.

A. qwertyuopacontecepoyrew

B. qwerdfgxcvnbgvfcdoficinas

C. zxsertydeselegânciaojhtbvf

D. bhjpçcnbtrnarcisoklmnhvcd

E. fdwzdifícilhbgtrsdxwmlpkçb

Usa-se Ç antes de a 
– o – u, no meio das 
palavras, quando a 
pronúncia é como na 
palavra SOL.

A língua 
que 

usamos

Usa-se C antes de 
“e” ou “i”, no meio 
das palavras, quan-
do a pronúncia é como 
na palavra Cecília.

A língua 
que 

usamos
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Atividade 8

A. S no início de palavras tem o som de SOL.
 só – são – sonho – somos – samba
– surgir – sinal – sempre
Encontre outras.

B. S no final de sílabas.
 discreta – meninas – esquinas – filas – vilas – favelas – destrói – belas – 
estrelas – espaços – gosto – rosto – florestas – mesmo – antes 
Encontre outras.

C. SS no meio de palavras com o som de SOL. 
depressa – avesso – possível – passeiam 
Encontre outras.

O SOM S
Observe o uso do S. Esse 
som pode ser repre-
sentado de muitas maneiras. 
Vamos conversar sobre isso

A língua 
que 

usamos

D. S com som como em Zorro.
coisa – poesia – deuses – deselegância
Encontre outras.

A LETRA Z
Observe no texto 
“Sampa”
Zumbi Cruzo Feliz

A letra Z pode representar 
o som Z e o som S, quando 
vem no final da palavra.

A língua 
que 

usamos
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Atividade 9

Observe outras palavras que você já leu e que se escrevem com Z e, de 
acordo com a pronúncia do Z = S, coloque o número:

1 = casa 2 = gás

���� Amazonas ���� fazer ���� riqueza

���� autorizar ���� focalizar ���� talvez

���� paz ���� horizonte ���� utilizar

���� capaz ���� modernizar ���� vazio

���� cruz ���� organizar ���� vez

���� diz ���� prazer ���� voz

���� dizer ���� produzir ���� zona

���� faz ���� razão

Atividade 10

Separe as sílabas das palavras da atividade anterior.
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PALAVRAS PROPAROXÍTONAS

Em língua portuguesa usamos acento gráfico em algumas 
palavras. 

Vamos retomar um verso do poema:

Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba

A língua 
que 

usamos

Observe os acentos gráficos. Sempre que uma palavra tem três ou mais 
sílabas, e a sílaba mais forte (tônica), ou seja, aquela que prolongamos 
quando gritamos a palavra, é a antepenúltima (3ª de trás para frente) a 
palavra é proparoxítona e colocamos acento.

PALAVRA SÍLABAS

Antepenúltima Penúltima Última

Américas a mé ri cas

Áfricas á fri cas

utópicas u tó pi cas

túmulo tú mu lo

gráfico grá fi co

última úl ti ma

penúltima pe núl ti ma

tônica tô ni ca

sílaba sí la ba

trânsito trân si to

fábrica fá bri ca

Atividade 11

A. Encontre um texto que fale sobre sua cidade. Pode ser em um folheto de 
turismo, no catálogo telefônico, em uma revista.
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B. Leia o texto.

C. Faça um resumo das informações do texto.

D. Procure no texto:

a)	Três palavras com C antes de E e I.

b)	Três palavras com ç.

c)	 Três palavras com z com som de Z.

d)	Três palavras com z com som de S.

e)	Três palavras com acento na antepenúltima sílaba.
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Atividade 12

A. O texto focaliza a Revolução Industrial na Inglaterra. A finalidade desse 
texto é:

a)	informar.

b)	aconselhar.

c)	 distrair.

d)	divertir.

3 A vida 
na cidade

Vamos pensar na vida da cidade e como ela chegou a ser o que é. Já le-
mos textos poéticos, letras de música, dissertações. Agora vamos ler alguns 
textos informativos. Eles foram retirados de jornais e de livros e mostram 
como o progresso afetou a vida das pessoas nas cidades. 

texto 1

A Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra, há mais de 200 anos, 
trouxe uma grande transformação. O mundo não poderia continuar o mesmo 
depois desse acontecimento: o aumento da população, a transformação da 
sociedade rural em urbana, o crescimento das cidades, a utilização das máquinas 
no trabalho e as alterações no modo de vida das pessoas são prova disso. 

As cidades, antes vilarejos voltados para o comércio, converteram-se em 
verdadeiras “florestas de chaminés” de fábricas poluídas, onde uma grande 
multidão se acotovelava pelas ruas. Apesar de condições insalubres, a cidade 
significava para os operários das fábricas a única possibilidade de melhorar 
um pouco seu padrão de vida, de não passar fome, de tentar proporcionar a 
seus filhos alguma instrução ou oportunidade de um futuro melhor.

Adaptado de: DECCA, Edgar de; MENEGELL, Cristina. Fábricas e homens: a revolução 
industrial e o cotidiano dos trabalhadores. São Paulo: Atual, 1999.
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B. A Revolução Industrial provocou quatro transformações significativas no 
mundo. Localize-as no texto e copie:

a)		           

b)		           

c)		           

d)		           

C. Apesar de insalubres, as cidades ofereciam vantagens. Cite algumas.

Atividade 13

Faça um resumo da ideia principal.

Atividade 14

A. A cidade em que você mora tem 
muitas indústrias?

B. Quais foram as transformações pelas quais sua cidade passou nos últi-
mos anos? Se não souber, pergunte aos mais velhos.

Conotação
•	Observe que a expressão “florestas 

de chaminés” está usando a palavra 
floresta em sentido figurado, pois 
não se trata de uma floresta real, 
mas é como se fosse uma floresta. 
Quando usamos o sentido figurado 
chamamos de conotação ou lingua-
gem conotativa.
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C. Quais são as fábricas que você conhece?

Atividade 15

Grife os nomes próprios no texto 1.

Atividade 16

Transforme o trecho do texto 1, modificando-o para concordar com o 
novo início:

As cidades, antes vilarejos voltados para o comércio, converteram-se 
em verdadeiras “florestas de chaminés” de fábricas poluídas, onde uma 
grande multidão se acotovelava pelas ruas.

A cidade,   

texto 2

Trânsito, violência, pressão, falta de tempo para lazer e para estar com a 
família. Este é o estilo de vida das grandes cidades. Esses problemas alteram 
o estado emocional das pessoas, causando o chamado estresse urbano. Os dis-
túrbios desse mal podem trazer consequências graves como transtornos psico-
lógicos, síndrome do pânico, fobias diversas, ansiedade, úlceras, câncer e até 
depressão. São as doenças que começam na mente e passam para o físico.

Fonte: Jornal da Comunidade. Brasília, 19-25 fev. 2005. p. A-12.
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Atividade 17

A. De acordo com o texto, viver nas cidades grandes:

a)	é mais saudável porque temos médicos e ambulâncias que andam 
rápido.

b)	provoca doenças causadas pela pressa, pelo cansaço e pela ansiedade.

c)	 facilita o convívio com os amigos e com a família por causa dos meios 
de transporte.

B. O que mais o incomoda na cidade em que você mora?

Atividade 18

Transforme o trecho do texto 2, colocando a ideia destacada no futuro.

Trânsito, violência, pressão, falta de tempo para lazer e para estar com 
a família. Esse é o estilo de vida das grandes cidades. 

Trânsito, violência, pressão, falta de tempo para lazer e para estar com a 
família.       de vida das grandes cidades.

USO DA VÍRGULA

Observe o uso da vírgula na primeira linha do texto.

Trânsito, violência, pressão, falta de tempo para lazer e para 
estar com a família.

Ela está sendo empregada para separar elementos que compõem uma 
enumeração, uma lista. Assim também na linha 5.

(...) psicológicos, síndrome do pânico, fobias diversas, ansiedade,
úlceras, câncer e (...)

Quando, no seu texto, você usar uma lista, você deve separar os elementos 
com vírgulas.

A língua 
que 

usamos
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 Releitura

Leia o texto novamente.

Atividade 19

A. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, dando sentido à palavra destaca-
da do texto:

1. predominando ���� donos

2. resolver ���� divergências

3. conflitos ���� impedindo

4. proprietários ���� aproveitados

5. barrando ���� solucionar

6. usufruídos ���� segmentos

7. setores ���� prevalecendo

     

MAL X MAU
Observe a grafia da palavra “mal” na linha 4. Trata-se de um substanti-

vo comum. É o contrário de “bem”. Mas nós temos em língua portuguesa 
também a palavra “mau” que é o contrário de “bom”.
•	O mal espalhou-se.

•	O bem deve ser o objetivo de todos.

•	O homem é muito mau.

•	O homem é muito bom.

texto 3

No Brasil, há 500 anos, vêm predominando a ideia de desigualdade, a do 
uso da força para resolver conflitos entre pessoas e a ideia de que só alguns 
podem ser proprietários dos bens. Isso vem barrando a modernização da socie-
dade brasileira iniciada no século XIX. 

O progresso e o crescimento material existiram, mas não foram sentidos e 
usufruídos por todos os setores da sociedade. Assim é a sociedade brasileira 
até hoje: ao mesmo tempo em que consegue produzir riqueza, não consegue 
acabar com a miséria.

Fonte: VITORINO, Artur José Renda. Escravidão e modernização no Brasil do Século XIX. São Paulo: Atual, 2000.
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A leitura dos três textos nos leva a compreender certas ideias.

B. Assinale com C a ideia certa e com E a ideia errada em relação aos textos.

a)	      	Os problemas das cidades grandes ocorrem apenas no Brasil.

b)	      		A modernidade trouxe apenas coisas negativas para os habitantes 
das cidades grandes.

c)	       		O progresso trouxe benefícios que foram distribuídos igualmente 
para todos os habitantes das cidades.

d)	      		Nas cidades grandes, há sempre empregos sobrando para quem 
deseja trabalhar nas fábricas.

e)	       		O crescimento das cidades correspondeu a um esvaziamento da 
zona rural.

Atividade 20

Você considera que todos recebem os benefícios do progresso no Brasil?
Dê sua opinião em uma pequena carta para um amigo.

     ,    

Cidade,  Data
      , 
Nome do amigo

     
Despedida

     
Assinatura
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Atividade 21

Faça uma lista dos lugares onde você trabalhou e qual era sua tarefa.
Converse com o professor e com os colegas sobre as razões por que as 

condições de vida na cidade grande são desiguais e difíceis.
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4 A atração das 
cidades

Vamos ler um texto sobre as cidades. Em seguida vamos trabalhar com 
a noção de parágrafo, de sujeito e com a grafia das palavras que usam H.

As cidades

Eugênio Singer

É interessante saber por que o homem sente necessidade de aglomerar-se 
em grandes centros urbanos. Hoje, quase 80% da população mundial vive em 
centros urbanos. Segundo o Programa das Nações Unidas para o desenvolvi-
mento (Pnud), um milhão de pessoas se movem para as cidades a cada semana. 

Os desafios impostos pelo crescimento vertiginoso da concentração urbana 
são imensuráveis. Se pensarmos que há alguns anos a Região Metropolitana 
de São Paulo crescia a uma taxa anual de 500 mil pessoas, podemos imaginar 
as articulações e recursos necessários para suprir moradia, transporte, abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário, iluminação e saúde a toda essa po-
pulação migrante, sem contar toda a infraestrutura logística para alimentá-la.

A grande atratividade pela vida nas cidades se dá pela necessidade de 
autorrealização e melhoria das condições materiais. As melhores empresas e 
os maiores empregadores estão concentrados nas metrópoles, e daí a chamada 
para os profissionais virem para as cidades. Tanto o setor de serviços como o 
de construção, apesar da imensa modernização, requerem ao mesmo tempo 
mais mão de obra – e mão de obra barata, competitiva, o que, por sua vez, atrai 
a mão de obra desqualificada. 

Para estabelecer onde e como viveremos em melhores condições, é impor-
tante que nós nos organizemos a partir de nossa própria casa, quarteirão, bairro, 
distrito, cidade e assim por diante, para que possamos usufruir a capacidade 
humana de transformar – e de fazê-lo para melhor.

Fonte: SINGER, Eugênio. As Cidades. In: TRIGUEIRO, André. Mundo sustentável: abrindo espaço 
na mídia para um planeta em transformação. São Paulo: Globo, 2005.

 Releitura

Releia atentamente o texto para responder às questões que se seguem.
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Atividade 22

A. Ligue cada palavra ao seu sentido no texto, numerando a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª.

1.	 aglomerar-se

2.	 imensuráveis

3.	 suprir

4.	migrante

	∙ aquele que se muda

	∙ prover, oferecer, disponibilizar

	∙ ajuntar-se, agrupar-se

	∙ que não se pode medir

B. De acordo com as ideias do texto:

a)	As cidades crescem pouco a cada ano.

b)	As pessoas preferem viver no campo.

c)	Na cidade há pouca oferta de empregos.

d)	As cidades grandes atraem as pessoas.

C. Retire do texto os recursos que as cidades têm que oferecer aos cidadãos 
que chegam para viver nelas:

D. As pessoas são atraídas para as cidades em busca de:

a)	melhores condições materiais.

b)	mais atividades culturais.

c)	maior convívio com outras pessoas.

d)	vida mais tranquila e sossegada.
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E. Para que o lugar em que vivemos seja transformado para melhor é preci-
so que:

a)	as pessoas se organizem.

b)	as  pessoas se mudem da cidade.

c)	 o governo tome todas as providências.

d)	muitos voltem a morar no campo.

F. A finalidade do texto é:

a)	convidar.

b)	avisar.

c)	 informar.

d)	dar instruções.

G. Predomina no texto a:

a)	dissertação.

b)	narração.

c)	 diálogo.

d)	instrução.

SUJEITO	DA	ORAÇÃO
Observe os períodos a seguir.

PARÁGRAFOS

Observe que o texto é divi-
dido em quatro blocos de in-
formação – são os parágrafos. Todos co-
meçam com letra maiúscula e terminam 
com ponto final. O parágrafo é marcado 
por um afastamento no início da linha. Em 
cada parágrafo há um grupo de ideias re-
lacionadas entre si. Os textos em prosa 
são organizados por meio de parágrafos. 
Quando estiver escrevendo um texto, não 
se esqueça de dividi-lo em parágrafos.

A língua 
que 

usamos

Um milhão de pessoas se movem para as cidades 
a cada semana.

As melhores empresas e os maiores empregadores 
estão concentrados nas metrópoles.

Os desafios são imensuráveis.

Aquele ser, objeto ou entidade de quem se diz alguma coisa e com o qual 
o verbo concorda é chamado de sujeito da oração.
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Os sujeitos no quadro anterior estão sublinhados. 
Quando o sujeito vem antes do que se diz dele, a oração ou período está 

na ordem direta.
Quando o sujeito é composto por mais de um elemento ou vem no plural, 

o verbo fica no plural.

Atividade 23

A. Complete as orações com sujeitos:

a)	    	devem preservar a natureza.

b)	    	precisa ser reduzido para proteger a natureza.

c)	     	devemos mudar os hábitos de consumo.

d)	    	atraem uma população migrante.

e)	     	oferecem muitos empregos.

Atividade 24

Separe as sílabas dos exemplos dados com H inicial:

O USO DO H

Há algumas palavras que trazem o H inicial mudo:

Hotel, hospital, hábito, habilidade, hélice, herói, hesitar, hete-
rogêneo, hídrico, hípica, história, homem, hora, honestidade, honra, horta, 
humanidade, humildade, humilhante, humor.

A língua 
que 

usamos
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O H faz parte de sílabas que têm nh, ch, lh. Na separação de sílabas essas 
consoantes não se separam. 

Sonho, manhã, banha, chave, acha, chuva, filho, folha, folhagem, falha, 
malha, telha, calha.

Atividade 25

Separe as sílabas dos exemplos dados com nh, lh, ch:

 92  

UNIDADE formAtIvA II



Atividade 26

Escreva um texto narrativo contando como você ou sua família vieram 
morar nessa cidade.
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5 O estímulo 
ao consumo

Vamos ler um texto sobre a publicidade e trabalhar questões relativas 
ao significado das palavras, ao uso de parênteses e travessões, e trabalhar 
com a noção de adjetivo.

A publicidade

Genebaldo Freire Dias

A mídia publicitária (rádio, televisão, revistas, jornais, cartazes etc.) é especializa-
da em criar necessidades desnecessárias. O consumo estimulado pela publicidade 
não é sustentável, agride o planeta e entorpece o poder de decisão das pessoas.

Fique atento às mensagens ocultas nas publicidades. Elas impõem ideias e 
estilos de vida altamente consumistas, apenas para alimentar o lucro das suas 
produções e serviços.

Fique atento e não se deixe enganar. Álcool e cigarros, por exemplo, não tor-
nam ninguém mais belo, rico, nem levam a lugares maravilhosos, como mos-
tram os anúncios.

A felicidade, a alegria e o bem-estar não podem ser adquiridos em lojas. Seja 
um consumidor consciente.

Fonte: DIAS, Genebaldo Freire. A Publicidade. In: -. Contribuições pessoais para a 
sustentabilidade. São Paulo: Gaia, 2005.

 Releitura

Releia o texto com atenção.

Atividade 27

Responda às questões que se seguem:
A. Quando o autor escreve “Fique atento” e “Seja um consumidor consciente” 

ele está se dirigindo ao:

a)	publicitário.
b)	colega.

c)	 leitor.
d)	amigo.

     

94  



B. Ao empregar a expressão “necessidades desnecessárias” o autor ex-
plora uma: 

a)	equivalência.

b)	comparação.

c)	 oposição.

d)	adição.

C. Finalidade principal do texto é: 

a)	conclamar os leitores para apreciarem as publicidades.

b)	estimular os publicitários a produzirem suas mensagens.

c)	 elogiar o trabalho das empresas publicitárias.

d)	alertar para o perigo das mensagens publicitárias.

D. De acordo com as ideias do texto:

a)	alegria, felicidade e bem-estar são decorrentes do consumo.

b)	só é feliz quem consome e compra tudo o que deseja.

c)	 os anúncios fazem associações indevidas entre o produto e o resultado.

d)	o consumo pode produzir a felicidade, a alegria e o bem-estar.

E. A palavra “mídia” está sendo empregada com o sentido de:

a)	meios de comunicação.

b)	aparelhos eletrônicos.

c)	 espécies de telefones.

d)	redes de informática.

F. A palavra “sustentável” está relacionada à ideia de: 

a)	ser defendido.

b)	ser consistente.

c)	 proteger a natureza.

d)	estimular o progresso.

G. A palavra “entorpece” (l. 6) está sendo 
utilizada com o sentido de:

a)	enfraquece.

b)	fortalece.

c)	 revigora.

d)	embriaga.

PARÊNTESES E 
TRAVESSÕES

Observe que 
na primeira linha 
do texto há alguns elemen-
tos separados por ( ) – são 
os parênteses. Eles servem 
para isolar exemplos, expli-
cações. Para esse fim tam-
bém podemos usar traves-
sões –.

A língua 
que 

usamos
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H. As palavras “agride” e “entorpece” estão no singular porque concordam 
com: 

a)	consumo.

b)	publicidade.

c)	 sustentável.

d)	estimulado.

I. As palavras “tornam” e “levam” estão no plural para concordar com: 

a)	atento.

b)	enganar.

c)	 álcool e  cigarros.

d)	belo e rico.

J. Passe o período abaixo para o plural.

O consumo estimulado pela publicidade não é sustentável, agride o 
planeta e entorpece o poder de decisão das pessoas.

Atividade 28

Converse com seus colegas sobre as consequências da publicidade na 
vida das pessoas. 

Traga de casa exemplos de textos publicitários que usam mensagens 
ocultas. Analise com seus colegas qual é a imagem que está associada a 
cada produto. Pense se realmente aquele produto leva ao resultado apre-
sentado na imagem. Faça uma lista das características dos textos publicitários.
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Atividade 29

Escreva um texto sobre suas atitudes e procedimentos em relação à pu-
blicidade exagerada.

ADJETIVOS

Analise os quadrinhos. As palavras “fantástico”, “quente”, “peludo”, 
“macio” e “fofinho” são qualidades do gato.

Observe a expressão: lugares maravilhosos
A primeira palavra é um substantivo, ou seja, um nome.
A segunda palavra dá uma qualidade ao nome, é um adjetivo. 
Os adjetivos concordam em número (singular e plural) e gênero (feminino 

e masculino) com os substantivos aos quais se referem.

Singular Plural

homem rico homens ricos

mulher rica mulheres ricas

menino educado meninos educados

menina educada meninas educadas

casa grande casas grandes
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6 O poder da 
publicidade

Vamos ler um texto a respeito do poder da publicidade sobre nossos há-
bitos de consumo. Em seguida vamos refletir sobre questões relativas à es-
trutura dos textos publicitários.

A publicidade e o consumidor
Lisa Gunn Dias

A publicidade nos alcança nos mais diversos lugares e situações: na TV, nos 
jornais, nas rádios, nas ruas, na correspondência que chega em casa, e até em 
nós mesmos, quando usamos roupas e calçados que estampam logotipos. 
Fazemos publicidade gratuita, transformando nós mesmos em veículos de 
divulgação de marcas.

A publicidade é um meio eficiente para tornar o produto conhecido e ofere-
cer informações que auxiliem o consumidor nas suas escolhas. Embora pudes-
se fomentar um consumo racional e consciente, em geral traz pouca informação 
objetiva que ajude o consumidor a tomar decisões bem fundamentadas. Na 
maioria dos casos, as mensagens publicitárias exploram os pontos vulneráveis 
de seu público-alvo, para convencê-lo de que o produto ou serviço é realmente 
necessário. O que importa são as vendas. Por exemplo, para vender produtos 
higiênicos, alimentares e de limpeza para o público-alvo feminino, as peças 
publicitárias utilizam o estereótipo de mulher magra, bonita, bem-sucedida, 
que cuida da família, trabalha e é feliz. Para vender cervejas, a mulher é usada 
para mexer com a virilidade masculina. A publicidade dirigida aos homens 
explora a sua virilidade, sua vaidade e seu desejo de ter êxito.

Existe hoje um mercado gigantesco direcionado para crianças e jovens, 
que são mais vulneráveis do que os adultos à publicidade pela ausência de 
capacidade crítica e de enxergar o que está além da mensagem publicitária. 
Assim, é comum as crianças quererem botas ou sandálias da artista infantil, 
mesmo que a qualidade não corresponda ao preço do produto. Na adolescên-
cia, as marcas de roupas e calçados são consideradas essenciais para a socia-
bilização dos jovens. A mensagem embutida nas logomarcas da moda entre 
os jovens é: “Usando essas marcas, mostro ao mundo que tenho dinheiro sufi-
ciente para comprá-las, e isso faz com que eu me sinta melhor e mais seguro”. 
Muitos daqueles que não têm recursos financeiros podem se sentir pressionados 
a ponto de roubar ou traficar drogas para poder ter.

→
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 Releitura

Releia o texto com atenção para discutir o assunto em classe com seus 
colegas e professores.

Atividade 30

Responda às questões a seguir.

A. Quando emprega os termos “fazemos” e “nós mesmos”, o autor está se 
referindo a:

a)	apenas ele mesmo.

b)	aos amigos e colegas.

c)	 aos familiares.

d)	a si e a todos os leitores.

B. A palavra “vulneráveis” (l. 10) está sendo empregada com o sentido de:

a)	fortes.

b)	fracos.

c)	 surpreendentes.

d)	ocultos.

C. Segundo as ideias do texto, a publicidade:

a)	leva o consumidor a escolher melhor.

b)	respeita os hábitos de consumo dos clientes.

c)	 cria novas necessidades estimulando o desejo de ter.

d)	esclarece as vantagens reais de consumir cada produto.

     

Assim funciona a lógica da maioria das peças publicitárias: ou você tem ou 
você não é, ou seja, é preciso ter aquele produto ou serviço para ser algo ou 
alguém – rico, feliz, magro, bonito, bem-sucedido, poderoso, saudável etc. 
As peças publicitárias nos oferecem a solução para todos os males: consumir. 
O ingrediente básico da mensagem publicitária é a sedução, que nos faz sentir 
falta ou desejar algo que, possivelmente, não iríamos comprar. 

Fonte: GUNN, Lisa. A publicidade e o consumidor. In: TRIGUEIRO, André. Mundo sustentável: abrindo espaço na 
mídia para um planeta em transformação. São Paulo: Globo, 2005. 

→
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D. A publicidade: 

a)	associa um produto a uma imagem ideal para convencer.

b)	esclarece as qualidades reais dos produtos que anuncia.

c)	 procura explorar as características reais dos clientes.

d)	não procura convencer o cliente a comprar o que não precisa.

E. A finalidade do texto é:

a)	convidar.

b)	avisar.

c)	 distrair.

d)	informar.

F. Predomina no texto:

a)	a narração.

b)	a dissertação.

c)	 o diálogo.

d)	a instrução.

G. Quantos parágrafos o texto apresenta?    

Atividade 31

A. Sublinhe as palavras que são adjetivos:

a)	publicidade gratuita

b)	produto conhecido

c)	 consumo racional e consciente

d)	informação objetiva

e)	mulher magra, bonita, bem-sucedida,

f)	 mercado gigantesco

g)	alguém – rico, feliz, magro, bonito, bem-sucedido, poderoso, saudável
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B. Sublinhe o sujeito:

A publicidade nos alcança nos mais diversos lugares e situações.
As mensagens publicitárias exploram os pontos vulneráveis de seu 

público-alvo.
As peças publicitárias utilizam o estereótipo de mulher magra, bonita, 

bem-sucedida.
A publicidade dirigida aos homens explora a sua virilidade, sua vaidade 

e seu desejo de ter êxito.
Assim, é comum as crianças quererem botas ou sandálias da artista infantil.

C. Retire do texto palavras proparoxítonas (são acentuadas na antepenúltima 
sílaba). Separe as sílabas.

D. Comparando este texto com o do tópico 5 é correto afirmar que:

a)	os dois defendem posições diferentes.

b)	o primeiro defende a publicidade e o segundo a denuncia.

c)	 os dois mostram os perigos da publicidade e do consumo.

d)	os dois defendem o mercado publicitário.
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Atividade 32

Faça um resumo preservando as ideias principais do texto.

Atividade 33

As palavras se formam umas a partir das outras.

A. Siga o exemplo e encontre palavras derivadas da primeira:

a) terra terreno terreiro aterrar aterro terráqueo

b) chuva

c) carne

d) pedra

e) ferro

Atividade 34

Monte com seus colegas um painel de textos publicitários. Para cada pu-
blicidade coloque um texto em que ela é analisada em relação aos recursos 
utilizados, em relação às ideias reais e às que são associadas ao produto de 
maneira enganosa.
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7 Eu e a 
publicidade

Vamos ler um poema de Carlos Drummond de Andrade que ilustra as 
ideias que foram apresentadas nos textos dos tópicos anteriores sobre a 
publicidade. Depois vamos refletir sobre os pronomes.

Eu, Etiqueta

Carlos Drummond de Andrade

Em minha calça está grudado um nome
que não é meu de batismo ou de cartório, 
um nome... estranho.
Meu blusão traz lembrete de bebida 
que jamais pus na boca, nesta vida. 
Em minha camiseta, a marca de cigarro 
que não fumo, até hoje não fumei.
Minhas meias falam de produto 
que nunca experimentei 
mas são comunicados a meus pés. 
Meu tênis proclama colorido 
de alguma coisa não provada 
por este provador de longa idade. 
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 
minha gravata e cinto e escova e pente, 
meu copo, minha xícara, 
minha toalha de banho e sabonete,
meu isso, meu aquilo, 
desde a cabeça ao bico dos sapatos, 
são mensagens, 
letras falantes,
gritos visuais, 
ordens de uso, abuso, reincidência, 
costume, hábito, premência, 

indispensabilidade, 
e fazem de mim homem-anúncio itinerante, 
escravo da matéria anunciada. 
Estou, estou na moda. 
É doce estar na moda, ainda que a moda 
seja negar minha identidade, 
trocá-la por mil, açambarcando 
todas as marcas registradas, 
todos os logotipos do mercado. 
Com que inocência demito-me de ser 
eu que antes era e me sabia 
tão diverso de outros, tão mim-mesmo, 
ser pensante, sentinte e solidário 
com outros seres diversos e conscientes 
de sua humana, invencível condição. 
Agora sou anúncio,
ora vulgar ora bizarro, 
em língua nacional ou em qualquer língua 
(qualquer, principalmente). 
E nisto me comprazo, tiro glória 
de minha anulação.  
Não sou – vê lá – anúncio contratado. 
Eu é que mimosamente pago 
para anunciar, para vender 

→
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em bares festas praias
pérgulas piscinas, 
e bem à vista exibo esta etiqueta 
global no corpo que desiste 
de ser veste e sandália
de uma essência 
tão viva, independente,
que moda ou suborno algum
a compromete.
Onde terei jogado fora 
meu gosto e capacidade
de escolher,
minhas idiossincrasias
tão pessoais,
tão minhas que no rosto se
espelhavam, 

e cada gesto, cada olhar, 
cada vinco da roupa
resumia uma estética? 
Hoje sou costurado, sou tecido, 
sou gravado de forma universal, 
saio da estamparia, não de casa,
da vitrina me tiram, recolocam, 
objeto pulsante mas objeto 
que se oferece como signo de outros 
objetos estáticos, tarifados. 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
de ser não eu, mas artigo industrial, 
peço que meu nome retifiquem. 
Já não me convém o título de homem. 
Meu nome novo é coisa.
Eu sou a coisa, coisamente.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Eu, Etiqueta. In: -. Corpo. Rio de Janeiro: Record, 1984. 
Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/eu_etiqueta/>. Acesso em: 15 jan. 2012.

→

 Releitura

Releia o texto várias vezes, 
com bastante atenção. Grife as 
palavras desconhecidas e procure 
o seu significado no dicionário.

Converse com seus colegas 
sobre o poema.

Atividade 35

Responda às questões que se seguem.

A. Assinale os versos que apresentam a ideia principal do poema.

a)	Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou 
de cartório.

     Para saber
•	Observe que os versos têm tamanho va-

riado e não há preocupação com rimas. 
É uma forma moderna de fazer poemas.

•	Quando o autor usa o pronome pessoal 
eu para enunciar o texto, dizemos que o 
texto é elaborado em primeira pessoa.
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b)	Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca, nesta vida. 

c)	Meu tênis proclama colorido de alguma coisa não provada desde a ca-
beça ao bico dos sapatos, são mensagens. 

d)	Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher.

B. Com o poema o autor: 

a)	valoriza o mundo do consumo.

b)	critica o excesso de publicidade.

c)	 exige maior número de propagandas.

d)	elogia o fato de seguir a  moda.

C. A finalidade do texto é:

a)	convidar para o consumo.

b)	informar sobre as marcas.

c)	 provocar a reflexão.

d)	dar instruções de uso.

D. O texto é estruturado em forma de: 

a)	prosa.

b)	verso.

c)	 diálogo.

E. O sentido da palavra “idiossincrasias” no texto é: 

a)	aparência física, cor da pele, dos cabelos e dos olhos.

b)	características e preferências pessoais.

c)	 roupas, vestimentas, trajes.

d)	habilidades de costurar roupas.
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Atividade 36

Vamos retirar do texto

substantivos comuns

adjetivos

PRONOMES
Vamos refletir sobre os pronomes. Pronome é a palavra que substitui ou 

determina um nome.
Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender.

O pronome “eu” indica primeira pessoa do discurso. Os pronomes 
podem ser:

PRONOMES	PESSOAIS

RETOS ÁTONOS TÔNICOS

Singular 1ª pessoa EU me mim, comigo

2ª pessoa TU te ti, contigo

3ª pessoa ELE/ELA se, lhe, o, a si, consigo

Plural 1ª pessoa NÓS nos nós, conosco

2ª pessoa VÓS vos vós, convosco

3ª pessoa ELES/ELAS se, lhes, os, as si, consigo
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Há pronomes que indicam posse. São pronomes possessivos:

PRONOMES	POSSESSIVOS

UM  POSSUIDOR VÁRIOS POSSUIDORES

Singular 1ª pessoa MEU, MINHA nosso, nossa

2ª pessoa TEU, TUA vosso, vossa

3ª pessoa SEU, SUA seu, sua

Plural 1ª pessoa MEUS, MINHAS nossos, nossas

2ª pessoa TEUS, TUAS vossos, vossas

3ª pessoa SEUS, SUAS seus, suas

Atividade 37

Grife os pronomes nos versos a seguir:

Em minha calça está grudado um nome
que não é meu de batismo ou de cartório
Meu blusão traz lembrete de bebida 
que jamais pus na boca, nesta vida. 
Em minha camiseta, a marca de cigarro 
que não fumo, até hoje não fumei.
Minhas meias falam de produto 
que nunca experimentei 
mas são comunicados a meus pés. 
Meu tênis é proclama colorido 
de alguma coisa não provada
Com que inocência demito-me de ser 
eu que antes era e me sabia 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
de ser não eu, mas artigo industrial.
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 Releitura

Leia o texto mais de uma vez. Procure no dicionário as palavras desco-
nhecidas.

Converse com seus colegas sobre suas experiências com o mar. Se você 
não conhece o mar, como o imagina?

     

Mar

Rubem Braga

A primeira vez que vi o mar eu não estava sozinho. Estava no meio de um 
bando enorme de meninos. Nós tínhamos viajado para ver o mar. No meio de 
nós havia apenas um menino que já o tinha visto. Ele nos contava que havia 
três espécies de mar: o mar mesmo, a maré, que é menor que o mar, e a marola, 
que é menor que a maré. Logo a gente fazia ideia de um lago enorme e duas 
lagoas. Mas o menino explicava que não. O mar entrava pela maré e a maré 
entrava pela marola. A marola vinha e voltava. A maré enchia e vazava. O mar 
às vezes tinha espuma e às vezes não tinha. Isso perturbava ainda mais a ima-
gem. Três lagoas mexendo, esvaziando e enchendo, com uns rios no meio, às 
vezes uma porção de espumas, tudo isso muito salgado, azul, com ventos. 

Fomos ver o mar. Era de manhã, fazia sol. De repente houve um grito: o mar! 
Era qualquer coisa de largo, de inesperado. Estava bem verde perto da terra, e 
mais longe estava azul. Nós todos gritamos, numa gritaria infernal, e saímos 
correndo para o lado do mar. As ondas batiam nas pedras e jogavam espuma 
que brilhava ao sol. Ondas grandes, cheias, que explodiam com barulho. 
Ficamos ali parados, com a respiração apressada, vendo o mar. 

Depois o mar entrou na minha infância e tomou conta de uma adolescência 
toda, com seu cheiro bom, os seus ventos, suas chuvas, seus peixes, seu barulho, 
sua grande e espantosa beleza. 

BRAGA, Rubem. Mar. In: -. O Conde e o passarinho. Rio de Janeiro: Sabiá, 1961. 

8 Conhecendo 
o mar

Neste tópico vamos ler uma crônica de Rubem Braga, um dos maiores cro-
nistas do Brasil. Em seguida vamos refletir sobre a acentuação das paroxítonas.
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Atividade 38

Responda às questões que se seguem.

A. A crônica de Rubem Braga focaliza:

a)	os perigos que o mar oferece.

b)	como as pessoas trabalham no mar.

c)	 suas relações com o mar desde criança.

d)	os benefícios do mar para a saúde.

B. Depreende-se do texto que o autor:

a)	morava perto do mar.

b)	nasceu numa cidade à beira-mar.

c)	 vivia de frente para o mar.

d)	conheceu o mar quando criança.

C. A sensação de ver o mar pela primeira vez foi de:

a)	tristeza.

b)	medo.

c)	 surpresa.

d)	melancolia.

D. A finalidade do texto é:

a)	informar sobre o mar.

b)	advertir sobre os perigos do mar.

c)	 convidar para conhecer o mar.

d)	provocar emoção e prazer.

E. Predomina no texto:

a)	a dissertação.

b)	o diálogo.

c)	 a narração.

d)	a instrução.

F. É correto afirmar que o texto está:

a)	em primeira pessoa.

b)	em terceira pessoa.

Explique	por quê:                                                                                                    
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G.	Quantos parágrafos tem o texto?       

Atividade 39

A. Os verbos do texto estão predominantemente no:

a)	presente

b)	passado

c)	 futuro

B. Circule no texto os pronomes.

C. No trecho abaixo, o pronome grifado Ele substitui o antecedente 

             .
No meio de nós havia apenas um menino que já o tinha visto. Ele nos 

contava que havia três espécies de mar: o mar mesmo, a maré, que é menor 
que o mar, e a marola, que é menor que a maré.

D. No trecho abaixo, o pronome o substitui o substantivo antecedente 

             .

Nós tínhamos viajado para ver o mar. No meio de nós havia apenas um 
menino que já o tinha visto.

E. No trecho abaixo, sublinhe os adjetivos:
Sua grande e espantosa beleza.

F. No trecho abaixo, sublinhe o sujeito das orações.
O menino explicava que não.
O mar entrava pela maré.
A maré entrava pela marola.
A marola vinha e voltava.
A maré enchia e vazava. 
O mar às vezes tinha espuma e às vezes não tinha. 
Isso perturbava ainda mais a imagem. 
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Três lagoas mexendo, esvaziando e enchendo.
Ondas grandes, cheias, que explodiam com barulho.

PAROXÍTONAS
Observe as palavras abaixo:

espécie infância adolescência

Essas palavras terminam com duas vogais (ditongo seguido ou não de s) 
e têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas.

es pé cie

in fân cia

a do les cên cia

As paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de s, são acen-
tuadas.

Também são acentuadas as paroxítonas terminadas em L e R. Veja os 
exemplos:

fá cil

dó cil

mó vel

a má vel

a do rá vel

re vól ver

a çú car

cân cer

már tir

re pór ter
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Atividade 40

Escreva um texto narrativo contando sua experiência com o mar. Se você 
não conhece o mar, conte uma experiência com um rio ou uma lagoa. Lem-
bre-se de que na narrativa predominam os tempos do passado. Coloque um 
título de acordo com a ideia principal.
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9 História 
de vida

Neste tópico vamos conhecer a história de Roberto Carlos Ramos, um 
jovem professor que escapou da vida marginal. Vamos refletir sobre o 
texto autobiográfico. Vamos também trabalhar com a acentuação das 
palavras oxítonas.

texto 1

Roberto Carlos Ramos é uma exceção nas estatísticas brasileiras. Viveu dos 
6 aos 13 anos de idade longe da família como interno da Febem. Analfabeto, 
usou drogas e roubou nas ruas de Belo Horizonte. Teve 132 fugas registradas no 
seu prontuário e foi considerado “um caso irrecuperável”.

Mas, ao contrário do que acontece com milhões de crianças e adolescentes 
em situação semelhante, não caiu na marginalidade. Aos 13 anos foi adotado 
por uma francesa que se negou a acreditar que uma criança como ele pudesse 
ser um caso perdido. 

Marguerite Duvas provou que estava certa. Com ela, Roberto aprendeu a ler 
e a escrever, a falar francês e, principalmente, a dar e receber afeto. Aprendeu 
a ter autoestima e autoconfiança. Na França, descobriu a arte de contar histó-
rias. De volta ao Brasil, se formou em Pedagogia e acabou se tornando o que ele 
mesmo define como o Embaixador do País das Maravilhas.

Disponível em: <http://www.robertocarloscontahistoria.com.br/roberto.asp>. Acesso em: 15 jan. 2012.

texto 2

O menino da Febem
O menino acabara de chegar na Febem, dentro de um camburão. Depois de 

um susto, uma senhora se aproximou dele. Pela primeira vez na vida um adul-
to colocava a mão no joelho daquela criança e pedia licença pra falar com ela. 
Na Febem, isso não acontecia. Logo, o menino pensou: ih, essa mulher quer 
me bater. Mas ela disse, com sotaque carregado: “eu gostarrrria de falarrrr com 
você”.

→
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 Releitura

Leia mais uma vez, silenciosamente, para conversar sobre o texto. Se 
tiver dificuldade em algum trecho, peça ajuda ao colega ou ao professor. 
Procure compreender todas as partes das histórias. No texto 1, alguém 
conta a história do Roberto; no segundo texto, é ele mesmo quem conta sua 
própria história. Mas, nós, leitores, só percebemos isso na última frase. Você 
observou isso? Chamamos o texto em que o autor conta sua própria história 
de autobiografia.

     

Ele ficou paralisado e disse que morria de pena, pois ela falava tudo errado, 
certamente tinha língua presa. Ela riu e disse que onde morava todos falavam 
assim. Imediatamente o menino retrucou: ah, sei, como os leprosos! E ela disse 
que não, que morava do outro lado do planeta, que a terra era redonda, que 
enquanto aqui era de dia, lá na França era noite. 

O menino pensou que ela era doida mesmo e fugiu. Três dias depois se re-
encontraram em uma rua em Belo Horizonte. Ela gritava: “Robertô, Robertô!” 
E ele pensou: meu Deus, lá vem a doida francesa. Mas viu que ela tinha um 
relógio de ouro e decidiu assaltá-la. Mas ela pediu que ele ficasse uma semana 
em sua casa, pois ela precisava gravar uma entrevista. 

Imediatamente o menino pensou que poderia roubar outras coisas: video-
cassete, televisão e dinheiro. E começou a aprender francês, enquanto ensi-
nava para ela a língua dos meninos de rua, algo assim como a língua do “pê”. 
Pela primeira vez, alguém pedia que o menino, que tinha treze anos, ensinasse 
algo. As conversas eram mais ou menos assim: ela dizia “vopêcêpê espêtápê 
bempê?” e ele respondia: “Oui, madamme!” 

Os dias foram passando e ele decidiu que só roubaria a televisão e o dinhei-
ro. Depois, só o dinheiro. E ela, que era casada e voltaria à França em uma 
semana, ia se esquecendo da viagem de volta. Marguerite – esse era seu nome 
– renovou o visto de permanência no Brasil por duas vezes e, um ano depois 
de encontrar o menino, ela conseguiu sua guarda oficialmente. E alguns anos 
depois, o menino irrecuperável que chegava à Febem se transformou em um 
professor. Este menino sou eu.

Disponível em: <http://www.robertocarloscontahistoria.com.br/roberto.asp>. Acesso em: 15 jan. 2012.

→
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Atividade 41

Releia o texto e responda:

A. Você já conhecia essa história?

B. Viu o Roberto Carlos Ramos na televisão?

C. Por que era considerado “caso irrecuperável”?

D. Quem ajudou Roberto?

E. Em que país estrangeiro Roberto foi morar por algum tempo?

F. Quais eram as intenções de Roberto quando aceitou ficar na casa da 
estrangeira?

G. Roberto disse que ela “falava tudo errado“ porque a moça:

a)	tinha fugido da escola.

b)	não gostava de ler.

c)	 era preguiçosa.

d)	tinha sotaque francês

H. Nos trechos
eu gostarrrria de falarrrr com você.
Robertô, Robertô!
o autor escreve de forma a:
a)	corrigir a escrita das palavras em língua portuguesa.

b)	mostrar como a francesa pronunciava os sons das palavras.

c)	 elogiar a forma elegante com que a francesa falava com ele.

I. Você conhece a brincadeira chamada de “língua do pê”? 

J. Você conhece outras formas de conversar em código de maneira que 
somente as pessoas que dominam o combinado entendem? Qual é?

K. Conhece outras histórias de pessoas que enfrentaram dificuldades e con-
seguiram mudar de vida para melhor?

L. A partir das experiências do Roberto, quer contar aos colegas um pouco 
da sua vida?

Glossário

Sedenta - que tem sede

Desencorajado - desestimulado

Sotaque - pronúncia diferente
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OXÍTONAS
Observe as palavras abaixo: 

francês alguém três

Elas têm a sílaba tônica na última sílaba. São oxítonas.
As oxítonas e as palavras de uma só sílaba terminadas em a(s), e(s), 

o(s), e as palavras de mais de uma sílaba terminadas por em, ens recebem 
acento gráfico. Veja os exemplos:

cá

há

a trás

fé

a tra vés

mês

a pós

pé

va ta pá

vo cê

ji ló

nin guém

pa ra béns

Atividade 42

Faça um resumo de sua história: sua autobiografia.
Naturalmente você vai usar mais verbos no passado, mas também no 

presente.
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 Releitura

Releia o texto várias vezes.

Atividade 43

A.	Quando o autor escreve “Dorme o teu sono sossegado e puro”, ele 
está se dirigindo: 

a)	ao vizinho.

b)	ao filho.

c)	 ao cão.

d)	à ruazinha.

     

10
Os encantos do 
meu bairro e 
da minha rua

Neste tópico, vamos conhecer um poema de Mário Quintana, um gran-
de poeta gaúcho. Vamos também trabalhar com pronomes e conhecer os 
pronomes indefinidos.

Rua dos Cataventos II

Mário Quintana

 Dorme, ruazinha... É tudo escuro...
 E os meus passos, quem é
que pode ouvi-los?
 Dorme o teu sono sossegado e puro,
 Com teus lampiões, com teus
jardins tranquilos...
 Dorme... Não há ladrões, eu te 
asseguro...
 Nem guardas para acaso persegui-los...

 Na noite alta, como sobre um muro,
 As estrelinhas cantam como grilos...
O vento está dormindo na calçada,
 O vento enovelou-se como um cão...
Dorme, ruazinha... Não há nada...
 Só os meus passos... Mas tão leves são
Que até parecem, pela madrugada,
Os da minha futura assombração...

QUINTANA, Mário. Rua dos Cataventos II. In: -. A Rua dos Cataventos. Porto Alegre: Globo, 1940. 
Disponível em: <http://www.sonetos.com.br/sonetos.php?n=2477>. Acesso em: 15 jan. 2012.
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B. Pelos sentidos do texto o poeta anda:

a)	em um lugar tranquilo.

b)	em um bairro perigoso.

c)	 em uma rua movimentada.

d)	no centro movimentado da cidade.

C. Retire do texto as palavras que formam rimas.

D. Nos trechos abaixo, os pronomes sublinhados substituem os substantivos 

antecedentes      e     .
• E os meus passos, quem é que pode ouvi-los?
• Dorme... Não há ladrões, eu te asseguro... 
Nem guardas para acaso persegui-los...

E. No verso “As estrelinhas cantam como grilos...” há uma ideia de:

a)	oposição.

b)	adição.

c)	 comparação.

d)	condição.

F. Só os meus passos... Mas tão leves são
Que até parecem, pela madrugada,
Os da minha futura assombração... 
Esta estrofe provoca efeito de:
a)	espanto.

b)	humor.

c)	 tristeza.

d)	suspense.

 118  

UNIDADE formAtIvA II



G. Sublinhe o sujeito nos versos abaixo:
Eu te asseguro.
As estrelinhas cantam como grilos.
O vento está dormindo na calçada.
O vento enovelou-se como um cão.

H. Os verbos do poema estão predominantemente no:

a)	passado. b)	presente. c)	 futuro.

Atividade 44

A. Circule os pronomes possessivos do texto.

B. Escreva frases usando os pronomes possessivos que encontrou.

C. Retire do texto palavras que apresentem sílabas com sons nasais.
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PRONOMES	INDEFINIDOS
Há palavras que se referem a seres e coisas de modo vago e indetermi-

nado. São os pronomes indefinidos. Eles correspondem à terceira pessoa 
do discurso.

VARIÁVEIS INVARIÁVEIS

algum, alguma, alguns, algumas
certo, certa, certos, certas
muito, muita, muitos, muitas
nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas
outro, outra, outros, outras
pouco, pouca, poucos, poucas
qualquer, quaisquer
tanto, tanta, tantos, tantas
todo, toda, todos, todas
vários, várias

algo, alguém,
cada, 
nada, ninguém, 
outrem, 
quem,
tudo

Há ainda as ocorrências de locuções pronominais indefinidas (grupos 
de palavras que funcionam como pronomes indefinidos):

cada um
cada qual
quem quer que

qualquer um
seja quem for
todo aquele que

A língua 
que 

usamos

Observe as ocorrências no poema:
Dorme, ruazinha... E tudo escuro...
E os meus passos, quem é que pode ouvi-los?
Não há nada...
Os pronomes tudo, quem e nada são indefinidos, pois não há um refe-

rente exato para eles.
Há pronomes que servem para formar frases interrogativas, por isso são 

chamados de pronomes interrogativos:

Que
Quem
Qual, quais 
Quanto, quanta, quantos, quantas

A língua 
que 

usamos
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Veja os exemplos:
Que dia é hoje?
Quem chegou mais cedo?
Qual rua é bem tranquila?
Quais ruas são tranquilas?
Quanto vai demorar essa fila?
Quanta gente mora aqui?
Quantos passeiam pela rua?
Quantas pessoas já passaram?

Atividade 45

Para “fechar”, escreva um texto descrevendo sua rua ou seu bairro. 
Focalize as qualidades e os defeitos.
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Inglês
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Hello, one more time!
Olá, mais uma vez!

Lá vamos nós de novo... Here we go again... Já aprendemos algumas 
coisas pelo caminho, não é?... “Aprender”, por exemplo, é “learn”, você 
se lembra?

Espero que as aulas tenham sido bem agradáveis e que você esteja fa-
lando bastante, sem medo de errar. (Não porque desejamos que você erre, 
mas porque é muito natural e é sinal que você está experimentando, ten-
tando...) Por fim, espero que você esteja dando muito trabalho para o seu 
professor, fazendo milhões de perguntas e dizendo, “teacher! Como é que 
se fala isso? Como é que se pronuncia aquilo? O que quer dizer tal coisa?” E 
coisas do tipo... Stuff like that...

Mais uma vez (não cansamos de repetir), não deixe de fazer os exercícios 
em casa para que durante a aula você possa praticar conversação. Outra 
maneira de treinar o seu inglês é vendo filmes: ouça em inglês e leia as le-
gendas em português. Não se preocupe em entender tudo, você vai acabar 
fazendo algumas associações, só de estar ouvindo já estará habituando-se 
mais aos sons da língua e enriquecendo o seu vocabulário. 

Música, para quem gosta, também é um ótimo caminho. Conhecemos 
um moço que aprendeu a falar só escutando rap em Inglês. Nunca teve au-
las e nunca morou fora. 

Costumamos dividir as habilidades em uma língua em algumas catego-
rias. A partir de agora vamos tê-las em mente: A) Compreensão oral: você 
entende o que o professor fala? B) Pronúncia: seu professor entende o que 
você fala? “É treze ou trinta que você quis dizer?”  C) Fluência: você tem 
que pensar muito antes de falar ou não? D) Vocabulário: você faz uso das 
palavras e expressões que foram ensinadas? E) Exatidão: você está falando 
corretamente ou está uma bagunça danada nessa história – “nois é”, “cês 
foi” etc.?

Quanto a esse último item, nem todo mundo acredita que falar corre-
tamente seja importante. Para alguns, se você falar e o outro entender, ou 
seja, se você conseguir se comunicar, missão cumprida. Há situações e si-
tuações, mas de qualquer forma, o professor te ensinará o Inglês padrão. 
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Agora, veja bem: se você se preocupar demais em falar tudo certinho, corre 
o risco de perder na fluência (ou ficar mudo). Se você não se importar nem 
um pouquinho, corre o risco de falar errado demais e há erros que compro-
metem, sim, o entendimento. 

Nem tanto ao céu, nem tanto à terra: essa é a sugestão. Portanto, para 
aqueles que só se arriscam a falar depois de pensar dez vezes e elaborar a 
frase toda na cabeça primeiro, um pouco de ousadia não faria mal. Apren-
da com os mais “caras de pau” (sempre há pelo menos um na turma).  
E para os que desandam a falar “que nem pobre na chuva”, um pouco de 
elaboração também não fará mal. Aprenda com os “caxias” que falam 
tudo bonitinho.

Enfim, que todos falem ainda mais nesta segunda unidade! Por enquan-
to, continuamos no presente. Mas vamos aprender algo muitíssimo impor-
tante. (Quando chegarmos nessa parte você verá escrito: “Muitíssimo im-
portante!”) Se este básico estiver bem consolidado, o passado e futuro 
serão muito fáceis, pois seguem a mesma lógica. 

Lembra-se da expressão inglesa que significa “muito fácil”? E “boa sorte”?
Good luck, então!
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1 What are you doing?

Pedro dá uma forcinha para a Julia com seu projeto de reciclagem.

 Vamos Ler

 Now you read

 – Hello, Júlia. What are you doing?
 – I’m working on a new project. 
 – What kind of project?
 – It’s a recycling project. And you? What are you doing?
 – Nothing much. I’m a little bored.
 – Really? Can you help me with it? I’m very worried about this project.
 – Yes, I can.
 – Good!

Atividade 1

Repare como o Pedro pergunta à Júlia o que ela está fazendo, como ela 
responde e pergunta a ele a mesma coisa. Repare também como o Pedro diz 
que está um pouco entediado e a Júlia comenta que está muito preocupada:

Dictionary

kind of - tipo de

 What are you doing? 127



 Pedro: A. What        you  do   ?

 Júlia: B. I’    work     on
   a new project.

 Pedro: C. What       project?

 Júlia: D. It’s a recycling project. And you? 
   What                you do                 ?

 Pedro:  E. Nothing much. I’m      
               .

 Júlia: F. Really? Can you help me with it? 
   I’m       
   about this project.

 Pedro:  G. Yes, I can.

 Júlia: H. Good!

Atividade 2

Responda, de acordo com o diálogo, qual o estado de espírito de 
Pedro e Júlia.

A. How is Pedro?         .

B. How is Júlia?         .

Atividade 3

Releia o diálogo e responda:

A. How is Pedro?         .

B. How is Júlia?         .

Atividade 4

Reescreva as respostas da Atividade 3, substituindo Pedro por “I” e Júlia 
por “They”:

A.          .

Dictionary

Adjectives 
all right - legal
angry - com raiva
bored - entediado(a)
happy - feliz
sad - triste
sleepy - com sono
tired - cansado(a)
upset - chateado
worried - 
preocupado(a)

Adverbs 
a little - um pouco
very/ really - muito
kind of - meio
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B.          .

Atividade 5

Construa uma frase a partir das seguintes palavras e/ou expressões:

A. I/ a little/ worried.
         .

B. Pedro/ Lucas/ tired.
         .

C. You/ sleepy?
         ?

D. They/ not/ upset.
         .

E. Mariana/ kind of/ angry.
         .

F. We/ very/ bored.
         .

Atividade 6

A. Repare mais uma vez como a Júlia responde que está trabalhando em um 
novo projeto. Transcreva a frase:

           .

B. Qual é o verbo que vem após o pronome “I”?

I            .

C. Qual é a terminação do verbo “work”, que em Português corresponde ao 
nosso “ndo” (fazendo, indo, amando etc.)?

work            .
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Atividade 7

Pois bem, dado que esse novo tempo verbal funciona da mesma forma 
para todas as pessoas, ou seja, conjugamos o verbo “to be” com o pronome 
(I, you, she etc.) e acrescentamos ing ao final do verbo principal, perguntamos:

Como podemos dizer a mesma frase da Atividade 6A com todas as 
outras pessoas?

A. You    work     .

B. She    work     .

C. He     work     .

D. It     work     .

E. We    work     .

F. They    work     .

Atividade 8

A. Repare de novo como o Pedro pergunta à Júlia o que ela está fazendo. 
Transcreva a frase:

(What)     you     ?

B. Compare a posição do verbo “to be” e o pronome “you” nessa inter-
rogação, com a posição do verbo “to be” e o pronome “I” na afirmação 
de Júlia. O que acontece?

           .

           .

C. Portanto, se a regra para formarmos frases negativas e interrogativas 
continua sendo a mesma que vimos até aqui, como poderíamos negar a 
frase de Júlia (Atividade 6A?).

           .

           .
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Atividade 9

Sabendo tudo isso que você deduziu, negue e faça perguntas com as 
respostas da Atividade 7:

A. You     work    .   you work    ?

B. She     work    .   she work    ?

C. He     work    .   he work    ?

D. It      work    .   it work    ?

E. We     work    .  we work    ?

F. They     work    .   they work    ?

    Pois então… 
Apesar de nós estarmos aprendendo (learning) um novo tempo verbal, 
você viu que ele “funciona” da mesma maneira que o presente simples 
que havíamos visto antes. Mas, lembre-se de que foi dito, desde o início, 
que seria importantíssimo ter o verbo “to be” na ponta da língua. Sabendo 
também alguns outros verbos, ficará fácil a partir do próximo tópico, dizer 
algo como “Eu estou lendo” ou “Ela está dançando?” etc. 
E de grão em grão... 
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What are you doing?2
   Hello, student! We hope (nós esperamos) you are loving 

your English course and that you are learning a lot… 
We are trying… Lesson 2 is very easy (muito fácil). It is the 
same (o mesmo) as Lesson 1.
Good luck!

 Now you read

 – Hello, Júlia. What are you A.   ?
 – B.      working on a new project. 
 – What kind of* project?
 – It’s a recycling C.   . And you? What are you doing?
 – Nothing much. I’m a little bored.
 – Really? Can you help me with it? I’m very worried about this project.
 – Yes, I can.
 – Good!

Atividade 10

O diálogo acima é o mesmo do tópico anterior. Algumas palavras foram 
omitidas. Teste sua memória e, sem consultar, veja se consegue preencher 
as lacunas.

Atividade 11

A. Veja como a Júlia pergunta ao Pedro se ele pode ajudá-la com seu projeto 
(que é uma coisa, portanto é representado pelo pronome “it”). Transcreva 
a frase:
          .
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B. Como o Pedro a responde afirmativamente?
          .

Atividade 12

Lembra-se de como podemos responder afirmativa e negativamente a 
perguntas como “Are you from Brazil?”, “Is he your friend?” etc.? (Lição 3, 
Atividade 12, Unidade Formativa I). Dado que respondemos da mesma 
forma às perguntas abaixo, responda-as!

A. Are you learning English?
          .

B. Is your teacher teaching English?
          .

C. Is Júlia working on a new project?
          .

D. Is Pedro helping Júlia?
          .

E. Are Pedro and Júlia working together*?
          .

F. Are you writing in this “Guia do Aluno”?
          .

G. Are you playing tennis?
          .

Atividade 13

Construa a forma negativa e interrogativa das seguintes frases:

A. Pedro and Lucas are playing soccer.
(-)            .
(?)           ?

B. Júlia is writing on the computer.
(-)            .
(?)           ?
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C. They are reading a History book.
(-)            .
(?)           ?

D. I am watching a movie.
(-)          .
(?)         ?

Atividade 14

Qual seria a pergunta para as seguintes respostas?

A. Are you working?
No, I am not working.
I am reading a book.

B.           ?
No, she is not dancing
She is playing a game.

C.           ?
No they are not playing soccer. 
They are playing volleyball.

D.           ?
No, he is not learning Geography. 
He is learning Mathematics. 

Atividade 15

Responda, de forma curta e completa, de acordo com o diálogo. 
Veja o exemplo.

A. Is Júlia working on a water project?
No, she is not. She is working on a recycling project.

B. Is Pedro helping Mariana?
          .

C. Are the girls learning how to play tennis?
         .
(Lesson 9/Unidade Formativa I)

Dictionary

watching a movie - 
assistindo a um filme
game - jogo
girls - garotas
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D. Are the boys teaching the girls to dance? 
          .
(Lesson 9/Unidade Formativa I)

E. Are the boys and girls going to their church?  
         .
(Lesson 4/ Unidade Formativa I)

Atividade 16

Qual seria a pergunta para as seguintes respostas? (Use WHO, WHAT, 
WHAT TIME, WHEN e WHERE).

A. What is Mariana doing at home?
Mariana is working at home.

B.           ?
She is working at home on Tuesdays.

C.           ?
She is working at home at 8:00 o’clock.

D.           ?
Lucas is eating a sandwich.

E.           ?
He is eating a sandwich at the snack bar.

Atividade 17

Descreva quem está fazendo o que, onde, na cena abaixo (Em Inglês, é 
claro! In English, of course!).

Dictionary

boys - garotos
eat - comer
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    Bem… 
Estamos indo, certo? We are going, right?
Pode parecer difícil, mas agora que estamos na Unidade Formativa II, 
talvez as primeiras lições da Unidade I pareçam mais simples... E quando 
estivermos na Unidade III, estas aqui não serão mais difíceis. “There is” e 
“There are” será sempre meio complicadinho mesmo... Ou você não acha?
Enfim, vamos em frente que há (there are) mais um tanto de verbos e 

tempos e vocabulário para a gente ver...
Não deixe a matéria acumular!
Bons estudos!
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 Now you read

 – Is this your notebook?
 – Yes... No, sorry! My notebook is red.This is yellow. Is this yours?
 – Yes, it is mine. Your notebook is over there.
 – Sorry, man.
 – That’s OK.

Atividade 18

Repare como os meninos chegam à conclusão sobre qual caderno é de 
quem. Preencha as lacunas.

 Pedro: A. Is this your     ?

 Menino: B.  Yes… No, sorry!    notebook is red.    
is yellow.     this yours? 

    Pode ser que as práticas orais deste tópico sejam um 
pouco repetitivas... Perdoe, mas repita assim mesmo. 
Repetir ajuda você a falar sem ter que pensar... O tópico 
seguinte será o mesmo e aí falaremos “de verdade”. 

3 Is this yours?

Pedro quase perde seu caderno.
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 Pedro: C. Yes, it is     . Your notebook is over there.

 Menino: D. Sorry, man…

 Pedro: E. That’s OK.

Atividade 19

Repare, mais especificamente, como o Pedro diz ao menino que o caderno 
dele está lá (over there).

A. Transcreva a frase:
         .

B. Como ele poderia perguntar-lhe ao invés de afir-
mar-lhe?
         .

C. Por fim (perguntinha previsível, não é mesmo?), 
como ele poderia negá-lo?
          .

Atividade 20

A. Transcreva a frase na qual o Pedro pergunta ao menino se “este é o seu 
caderno”:
          ?

B. Volte agora à Lição 4, Unidade Formativa I. Como o Pedro apresenta a es-
cola deles para a Júlia?
          .

C. Se ao invés de “nossa escola”, ele dissesse “sua escola”, como ficaria 
a frase?
          .

D. Compare essa última resposta com a pergunta que Pedro faz ao menino no 
diálogo desta atividade: o que aconteceu com o verbo “to be” em relação 
ao pronome “this” (para variar)?
          .

Vocabulary

Pronomes 
demonstrativos
That - Aquilo/ Aquele/ 
Aquela
These - plural de this
This - Isto/ Este/ Esta
Those - plural de that
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Atividade 21

De acordo com o que foi visto na atividade anterior, 
negue e faça perguntas com as seguintes frases:

A. This is your magazine.
(-)          .
(?)         ?

B. That is my book .
(-)          .
(?)         ?

Desafio: de acordo com o quadro (THIS/ THAT/ 
THESE/ THOSE) e lembrando de conjugar o verbo “to 
be”, passe cada uma das frases dos itens A e B desta 
questão para o plural:

A. (+)         .
(?)         ?
(-)          .

B. (+)         .
(?)         ?
(-)          .

Atividade 22

A. Relembrando os pronomes possessivos (Tópico 3, Atividade 18 – é claro 
que você já os sabe de cor ) como ficaria a frase da Atividade 20A se o 
Pedro estivesse perguntando para o outro menino sobre o caderno dela  
(de alguma menina que porventura estivesse ali)?
           ?

B. Ainda com a mesma frase, o que aconteceria se o Pedro estivesse pergun-
tando ao outro menino se o caderno é dele (de um terceiro menino que 
estivesse por ali também)?
           ?

Vocabulary

     Notebook

     Book

     Pen

     Pencil

     Magazine

     Wallet

     Purse

     Backpack
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C. E com a frase da Atividade 20C, se o Pedro quisesse saber se o caderno é 
nosso (dele e do menino com quem ele está conversando)?
           ?

D. Agora, afirme e negue as frases dos itens A, B e C desta mesma atividade:

a) (+)          .

(-)          .

b) (+)          .

(-)          .

c) (+)          .

(-)           .

    Queridos, por hoje é só, mais uma vez.
Você está percebendo que a lógica para afirmar, fazer perguntas e negar é a 
mesma em todas estas situações que estamos apresentando? 
Usamos “not” depois do verbo “to be” para negar; invertemos o verbo 
“to be” e o sujeito para fazer a pergunta. 
Pronto! Mas, primeiramente é preciso saber conjugar o verbo “to be”... 
Saiba! Não é difícil! Assim, quando você já estiver meio “cheio”, você pode 

dizer ao professor: “I’m tired! Are you crazy? (“crazy” é “louco/a”). Let’s stop! Vamos parar!
Let’s go to the park or to the snack bar to eat a sandwich…” 
Resmungar em Inglês pode... Estude em casa resmungando, mas estude!
Na lição seguinte o diálogo será o mesmo.
Até lá!
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4 Is this yours?

Atividade 23

O diálogo abaixo é o mesmo da lição anterior. Veja se consegue preenchê-lo 
com as palavras que foram omitidas:

A.     this your notebook?
Yes... No, sorry! 

B.     notebook is red. This is yellow. 

C. Is this   ?

D. Yes,    is mine. Your notebook is over there.
Sorry, man.

E. That’s   .

Atividade 24

Repare que há uma diferença entre o pronome possessivo da primei-
ra pergunta que o Pedro faz (A), e da segunda vez que a faz (C). O mesmo 
ocorre com a primeira vez que o menino afirma que o caderno é dele (B) e a 
segunda, quando ele percebe qual caderno é realmente dele (D). 

Quando o sujeito não aparece na frase, no caso, o “notebook”, o pronome 
fica diferente. Podemos sistematizá-lo assim:

I – my – mine
You – your – yours
She – her – hers
He – his –   his
We – our –     A)
They – their –    B)
(Pedro’s – do Pedro / The boy’s – do menino / 
The teacher’s – da professora)
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Considerando que apenas “mine” e “his” não seguem o padrão dos 
pronomes demonstrado no quadro, repare no que acontece com os prono-
mes possessivos referentes a You e Her e preencha os que estão faltando.

Atividade 25

Agora, para melhor entender e praticar o que foi exposto, preencha as 
frases a seguir de acordo com o quadro. As primeiras servem de exemplo:

A. That is my book. It is mine.

B. Those are her pens. They are hers.

C. That is his backpack. It is    .

D. These are their pencils. They are    .

E. This is our notebook. It is    .

F. This is your wallet. It is    .

COLORS

RED   YELLOW   PINK  GREEN   PURPLE   ORANGE 
BLUE   BLACK  WHITE   BROWN   GRAY

Atividade 26

Preencha com uma das cores:

A. Bananas are    .

B. Little girls normally like    .

C. Is Michael Jackson     or    ?

D. Red +yellow =    .

E. Grapes are usually             or         .

F. Wood is usually    .

Dictionary

Grapes - uvas
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G. On a rainy day the sky is    .

H. On a sunny day the sky is    .

Atividade 27

Preencha com “That is” ou “These are” na forma correta (afirmativa, 
interrogativa ou negativa):

A. Hey!     my book!

B. Excuse me.     your pens?

C.      my friends, Lucas and Pedro.

D.      my purse. Mine is blue.

E.      her pencils.  Hers are at home.

F.      your notebook?

Atividade 28

Quando dizemos “That’s OK”?
           .

Atividade 29

Responda:
Is this your “Guia de Estudo”?
           .

Dictionary

rainy - chuvoso(a)
sky - céu
sunny - ensolarado

    Queria poder estar aí para ver como vocês estão se saindo... 
Espero que esteja sendo divertido e produtivo ao mesmo tempo. Se estiver 
um pouco confuso também, não se preocupe. Faz parte. Mas não desanime, 
persista! Não pense no que você ainda não conseguiu aprender, lembre-se 
do tanto que já foi realizado. 
Outra coisa, cada um é cada um: cada um tem um ritmo, maior ou menor 
facilidade... 

Em inglês é muito comum usarmos uma expressão que significa algo como “continue assim”, 
no sentido de continuar o bom trabalho que está sendo feito. É assim, “Keep it up”. Então,
Keep it up!

 Is this yours? 143

Inglês



5 Mid review

    Assim como na revisão do meio da primeira 
unidade, focaremos as funções que vimos, 
depois a gramática e o vocabulário. Mas faça 
isso em casa. Deixe a aula para brincar...

Atividade 30

A seguir temos uma combinação dos dois diálogos que vimos até aqui. 
Agora deve ser fácil preenchê-los.

A. Hello, Júlia. What are you do   ?

B. I’     working on a new project. 
What kind of project?

C. It’s a recycling    .
Is this your project?

D. Yes,     is mine and my teacher’s. 
Can you help me with it? I’m very worried.

E. Yes, I    .
Good!

Atividade 31

A. Transcreva, mais uma vez, como o Pedro pergunta à Júlia o que ela está 
fazendo.
           ?

B. Agora, lembrando dos outros verbos que vimos, utilize-os na mesma 
estrutura para formar a pergunta das seguintes respostas:

a) What are you playing?
 I am playing cards.
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b)         ?
 I am watching “Fantástico”.
c)         ?
 They are writing a poem.
d)         ?
 She is reading a magazine.
e)         ?
 He is teaching English.
f)         ?
   We are dancing forró.

Atividade 32

Qual é a melhor resposta para as seguintes perguntas:

A. Is that your wallet?

a) Yes, you can.

b) Yes, it is mine.

B. Are those pens Carol’s?

a) No, those are Pedro’s.

b) No, she is not Carol.

C. What are you doing?

a) Nothing much.

b) Sorry.

D. How are you?

a) I’m learning English.

b) I’m a little tired.

E. Can I see your notebook?

a) And you?

b) It is not mine.

F. Are you working?

a) No, I am reading.

b) No, it is mine.

Atividade 33

Negue as seguintes frases:

A. Your notebook is over there.
        .

B. Carol is teaching now.
        .

Dictionary

poem - poema
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C. Her purse is brown.
        .

D. These are their books.
        .

E. He is writing with my pen.
        .

F. You can see her wallet.
        .

Atividade 34

Faça perguntas com as seguintes frases:

A. It is yours.
        ?

B. Your wallet is pink.
        ?

C. She is going to school.
        ?

D. Those pencils are Carol’s.
        ?

E. We are reading his text.
        ? 

Atividade 35

Responda você:

A. What color is your backpack?
        .

B. What colors are your notebook?
        .

C. What are your favorite colors?
        .

Dictionary

with - com
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D. Is Pedro’s notebook red?
        .
(Lição 3).

E. What color is Pedro’s notebook?
        .
(Lição 3).

Atividade 36

Preencha com THAT/ THOSE e as variações dos pronomes possessivos 
(HERS/ THEIRS/ MINE etc.).

A. Are    your books? No,    are blue.

B.      is not her building.    is in the 
other neighborhood.

C. Is     their classroom? No,    is room 3.

Dictionary

other - outro, outra

    Pois então... Como foi?
Deixe-me esclarecer que o mais importante é que você saiba entender e 
responder o que lhe foi ensinado: nesta unidade, no caso, o que você está 
fazendo é procurando saber se algo é seu ou não. 
Praticar esse negócio de afirmar, negar e fazer perguntas com as frases é 
importante também.
Bem, nesta segunda unidade, estamos na metade do caminho andado. 

No próximo tópico veremos algumas coisinhas novas...
Até lá!
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6 Learning adjetives

Pedro e Mariana têm a ideia de fazer um piquenique.

 Now you read

 – Let’s have a picnic!
 – A picnic! Today is the right day to go to a picnic! It’s a beautiful day! 
But it can’t be far from here.

 – We can do it near here. We can do it near the park. It’s nice, big and 
easy to get there.

 – Can we walk?
 – Yes, it’s a short walk.

Atividade 37

Repare como e onde o Pedro e a Mariana combinam fazer um piquenique. 
Preencha as lacunas:

     Pedro: A.      have a picnic!

Mariana: B.   A picnic! Today is the           day to go to a  
picnic! It’s a    day! But        
    far from here. 
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     Pedro: C.         do it near
here.                      do it near the park.
    nice, big and easy to
get there.

 Mariana: D.        walk
there?

     Pedro: E. Yes,    a short walk.

Atividade 38

Transcreva mais uma vez a frase na qual o Pedro 
convida os meninos a ter um piquenique:

A.           picnic!

Na lição 4 da Unidade Formativa I, a Júlia convida a Mariana para ir (dar 
uma volta pelo bairro deles). Como ela o faz? 

B.        Mariana! Around our neighborhood!

Já o título da Lição 7 (da Unidade Formativa I) é um convite para ter um 
almoço. Como ele é feito?

C.        lunch!

Por fim, o título da Lição 9 (ainda da Unidade I) é um convite para apren-
dermos novos verbos e o Pedro convida as meninas para jogar futebol. 
Como isso é feito? 

D.        more verbs!

E.        soccer!

Portanto, com base na tradução de um dos dois 
novos verbos que aparecem aqui e em outros verbos 
que já vimos: como poderíamos convidar alguém 
para caminhar em volta da praça?

F.        around the   !

Dictionary

NEW VERBS
get - chegar
Have/has* - ter
walk - caminhar

* Quando conjugamos o 
verbo “ter” com he/she 
e it, ele vira “has”. Para 
todas as outras pessoas 
ele é “have”

Dictionary

RESPOSTAS POSSÍVEIS
OK! Good Idea! - Boa 
ideia!
Sure! - Tá legal!
I can´t - Não posso.
Not now - Agora não.
I have to... - Tenho que...
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Se você não pudesse aceitar o convite no item “F” porque tem que tra-
balhar, o que você poderia dizer? (Para ser ainda mais educado(a), peça 
desculpa antes...):

G.    ! I   . I    to   .

E se você estivesse respondendo por outra pessoa, uma amiga (she) que 
não pode ir pelo mesmo motivo. Como ficaria a última resposta?

H.    ! She   . She    to   .

Atividade 39 

Complete as frases utilizando o novo vocabulário:

A. I can’t do this exercize! It’s very    !

B. Wow! That building is really     !

C. It costs $1.000,00. It’s so     !

D. It only costs 5 cents. It’s very    .

E. My cup is    . Can I have more?

F. Our English class is really    .
Thank God it’s not    .

G. My house isn’t    . It’s    . We can walk there. 

H. It’s 5 minutes. It’s a     walk.

I. It’s 45 minutes. It’s a     walk.

Vocabulary

OPPOSITES
right x wrong (certo x errado)
beautiful x ugly (lindo x feio)
near X far (perto x longe)
nice x boring (legal x chato)
big x small (grande x pequeno)
easy x hard (fácil x difícil)

short x long (curto x longo)
high x low (alto x baixo)
expensive x cheap (caro x barato)
full x empty (cheio x vazio)
good x bad (bom x ruim)

Dictionary

costs - custa
only - só/apenas
more - mais
Thank God - 
Graças a Deus!
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J. Today is a    day! Let’s have a picnic!

K. Let’s have a picnic tomorrow. Today is an    day.

L. Mariana has     hair.

M. Pedro has     hair.

Atividade 40

Negue e forme perguntas com as seguintes frases retiradas do diálogo:

A. It´s a beautiful day!
(-)             .
(?)            ?

B. We can do it in the park.
(-)             .
(?)            ?

Atividade 41

Afirme e negue a seguinte frase retirada do diálogo:

A. Can we walk?
(+)            .
(–)            .

Dictionary

hair - cabelo

    Ora, esta lição é um pouco mais fácil, não é? “This lesson is a little more 
easy, isn´t it?"
Na próxima lição, veremos a tal novidade importantíssima da qual falei na 
introdução desta Unidade.
Até lá!

 Learning adjetives 151

Inglês



7 Knowing 
your family

Pedro and Mariana are looking at photographs.

 Now you read

 – Hello, Júlia. What are you doing?
 – I´m writing a letter to my brother.
 – Oh, do you have brothers and sisters?
 – Yes, I do. I have one brother and one sister.
 – Oh, me too. How old is your sister? Is she pretty?
 – My sister is 27 years old and yes, she is pretty. 
 – But she has a husband, a son and two daughters.

Atividade 42 

Repare como o Pedro conversa com a Júlia sobre os irmãos e irmãs dela. 
Preencha as lacunas:

 Pedro: A.  Hello, Júlia. What      
                            ?

Dictionary

me too - Eu também
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 Júlia: B. I         a letter to my brother.

 Pedro:  C.  Oh,              
brothers and sisters?

 Júlia: D.  Yes, I    . I have one 
 brother and one sister.

 Pedro:  E.  Oh,       .
        
    your sister? Is she 
pretty?

 Júlia: F.  My sister    27    
           . And yes, she is pretty,
 but she      
      husband, one son 
 and two daughters. 

Atividade 43 

Consultando a árvore representada, use uma das palavras do vocabulário 
apresentado para responder às questões a seguir:

A. Luis is Rita’s husband. So, Rita is Luis’s    .

Dictionary

FAMILY
Aunt - Tia
Brother - Irmão
Cousin - Primo(a)
Daughter - Filha
Father/ Dad - Pai
Grandfather - Avô
Grandmother - Avó
Husband - Marido
Mother/ Mom - Mãe
Niece - Sobrinha
Nephew - Sobrinho
Son - Filho
Sister - Irmã
Uncle - Tio
Wife - Mulher

Luís

João Carlos

Rodrigo

Andréa

Débora

Marina

Henrique

Ana Paula

Rita
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B. Marina is João and Carlos’s    .

C. Rodrigo is Débora’s    .

D. Marina is Rodrigo and Débora’s    .

E. Carlos is Henrique’s    .

F. Henrique is Marina’s    .

G. Débora is João’s    .

H. Rodrigo and Henrique are    .

I. Débora and Henrique are     too.

Atividade 44

Negue e transforme em pergunta os itens G e H da última atividade:

A. (G) (-)         .
           ?

B. (H) (-)         .
           ?

Atividade 45

IMPORTANTÍSSIMO!

A. Transcreva mais uma vez a forma como o Pedro pergunta à Júlia se ela 
tem irmãos e irmãs:
         brothers and sisters?

B. Transcreva agora a resposta curta e a resposta completa de Júlia à 
pergunta do Pedro:
Yes, I   .       one brother and one sister.

C. O que aconteceu na pergunta do Pedro? Qual é a palavra nova que aparece?
     .
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Exemplo de formação de pergunta e negação de frases com 

OUTROS VERBOS.

(Para I, You, We e They).

(+) You have brothers and sisters.

(-) You do not have brothers and sisters.

(?) Do you have brothers and sisters? A) Yes, I do.

        B) No, I do not. = I don’t.

Atividade 46

Baseado nas regras do quadro, negue e faça perguntas com as seguintes 
frases: 

A. You write e-mails to your brother.
(-)           .
(?)          ?

B. We like cheese on our sandwich.
(-)           .
(?)          ?

C. They watch movies at night.
(-)           .
(?)          ?

D. I have eleven cousins.
(-)           .
(?)          ?

Atividade 47

Se “know” é um novo verbo que significa “conhecer” (também pode 
significar “saber”), qual seria a tradução do título deste tópico? 

           .

D. Qual é a palavra que aprendemos a acrescentar para negar uma frase?
     .
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    Então?! Viu que a coisa IMPORTANTÍSSIMA finalmente apareceu? Quando 
fazemos perguntas e negamos frases com outros verbos, sem ser o verbo 
“to be”, a regra muda. Mas não é difícil, não. Você já deve ter ouvido 
“Do you speak English?” alguma vez, não? Aí está o “do” para fazer a 
pergunta. E caso você não fale, qual seria a resposta (curta)? Mas como 
você já está sabendo mais alguma coisa, qual seria a sua resposta?
Na lição seguinte, vamos praticar mais. Entenda bem esta parte, porque o 

resto é só variação dessa mesma história. Se você souber bem isso que foi ensinado, saberá 
falar no passado também. Com o que nós já havíamos visto, você já sabe falar no futuro 
também. De pouquinho em pouquinho, vamos chegando lá.
Como é o verbo “chegar” mesmo?
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8 Knowing 
your family

Pedro and Júlia continue talking about Julia’s photographs.

J: –  These photographs are from my birthday. 
This is my grandmother and my grandfather.

P: –  Are they from São Paulo too?
J: –  No, they aren’t. They are from Portugal.
P: –  Are they living in Portugal?
J: –  No they aren’t. They are living in São Paulo.
P: –  How old are they? Do they work?
J: –  Yes, they do. They are 72 years old and 

they work every day. From 5 in the mor-
ning until 10 o´clock… They have a bakery.

P: –  Huuuummmm. Can you eat all you want?
J: –  Of course not, Pedro!

Dictionary

birthday - aniversário
course - claro!; 
From/until - de/até
all - tudo
of course not - 
claro que não

MORE VERBS
drink - beber
eat - comer
know - conhecer/saber
live - viver/morar
look - olhar
want - querer

Atividade 48

Se “of course” significa “é claro” o que significa “of course not?”.
            .

Atividade 49

Transcreva a frase na qual o Pedro pergunta se os avós da Júlia também 
são de São Paulo, bem como a resposta, curta e completa, da Júlia:

A.           São Paulo          ?

B. No,      . They       Portugal.

Transcreva a frase na qual ele pergunta se os avós dela estão morando 
em Portugal, bem como as respostas dela.

C.       they           in Portugal?
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D. No,      . They                in São Paulo.
Transcreva também a frase na qual o Pedro pergunta à Júlia se os avós 

dela trabalham e as respectivas respostas.

E.       they      ?

F. Yes,      .       every day.

Qual é o verbo da primeira pergunta (item A)? E os verbos da segunda 
(item C)? Terceira (item E)?

G. 1ª     .

H. 2ª     .

I. 3ª     .

IMPORTANTÍSSIMO!
Qual é a diferença entre a forma de fazer uma pergunta nos dois primeiros 

casos e no último?

J.             .
E, pensando na primeira palavra de cada pergunta do Pedro, o que 

podemos dizer em relação às respostas curtas da Júlia?

K.             .

Atividade 50

Baseado nas conclusões dessas últimas perguntas e consultando, se 
necessário, o quadro da lição anterior, responda, de forma curta e completa,   
às seguintes perguntas sobre o Pedro e a Júlia:

A. Are Júlia and Pedro friends?
    .       .

B. Are they looking at photographs?
    .       .

C. Do they know Lucas and Mariana?
    .       .
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D. Are they from Piauí?
    .       .

E. Are they dancing?
    .       .

F. Do they live in Amapá?
    .       .

G. Can Júlia eat all she wants at the bakery?
    .       .

Atividade 51

Agora responda, de forma completa, às seguintes perguntas refe-
rentes ao diálogo desta lição:

A. Who is looking at the photographs?
          .  

B. Are Júlia’s grandparents living in Portugal?
          .

C. Where do Júlia’s grandparents work?
          .

D. What time do they work?
          .

E. When do they work?
          .

Atividade 52

Responda sobre você mesmo(a):

A. Do you have any brothes and sisters?
          .

B. Where are they from?
          .
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C. Where do they live?
          .

D. How old are they?
          .

E. What are their names?
          .

Atividade 53

Sem consultar, procure lembrar qual é o oposto de cada um dos seguintes 
adjetivos;

A. ugly x    

B. small x    

C. easy x    

D. high x    

E. near x    

F. short x    

          É isso aí. E esta lição, como foi? 

Na próxima lição, vamos aprender como fazer perguntas 
e negar frases com outros verbos com He/ She/ It. 

E depois disso não haverá grandes novidades... Sempre um 
vocabulário novo, umas novas expressões, mas em termos de 

estrutura, como negar ou fazer pergunta com uma frase vai ser tudo mais ou 
menos igual.

O início é mais difícil. Depois vai ficando mais fácil, mas para isso é preciso 
que este conteúdo esteja bem consolidado.

Até a Lição 9, então!
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9 Do you work?

Júlia talks about her family.

 Now you read

 – Is this your father?
 – Yes, that is my father.
 – He is so young. Does he work?
 – Yes, he is a bus driver.
 – And your mother? Does your mother work too?
 – Yes, she does. She is a teacher.
 – Does she teach math?
 – No, she doesn’t. She teaches Brazilian History.

Atividade 54

Repare como o Pedro pergunta à Júlia sobre o que os pais dela fazem. 
Preencha as lacunas:

 Pedro:  A.          your father?

Dictionary

young - jovem x old - idoso
bus driver - motorista de 
ônibus
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 Júlia: B. Yes,        my father.

 Pedro:  C. He is so young.          work?  

 Júlia:  D. Yes,           a bus driver.

 Pedro:  E. And your mother?                  work too?

 Júlia: F. Yes,          .                     a teacher.

 Pedro:  G.         she           Math?

 Júlia: H. No,           Brazilian History.

Atividade 55

Transcreva mais uma vez a frase na qual o Pedro pergunta à Júlia se este 
é o pai dela (he), bem como sua resposta de que sim, aquele é o pai dela.

A.                                            ?

B.  Yes,            .
Qual é mesmo a regra que foi usada para se fazer essa pergunta?

C.           .
Agora transcreva a frase na qual o Pedro pergunta à Júlia se o pai dela 

(he) trabalha, bem como a sua resposta (curta):

D.                                            ?

E.  Yes,      .
E nesse caso? De que forma a pergunta foi feita?

F.           .
Qual é a diferença entre essa pergunta e a pergunta da lição anterior, na 

qual o Pedro pergunta à Júlia: “Você tem irmãos e irmãs?”:

G.            .

Atividade 56

Transcreva a frase na qual o Pedro pergunta se a mãe da Júlia (she) 
ensina matemática, bem como a resposta curta negativa dela. 

A.                            Math?
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Atividade 57

Complete as frases abaixo com Do ou Does:

A.     you work at the bakery?

B.     she teach Math?

C.     they speak English?

D.     your mother like to dance?

E.     Pedro and Lucas play soccer?

F.     Mariana live in São Paulo?

G.     Lucas go to school?

B.  No,      .
E qual é a resposta completa da Júlia a essa mesma pergunta?

C.   She    Brazilian History.
O que acontece com o verbo “teach” nessa frase afirmativa com She? 

Você notou? 

D.          .
Obs.: Na maioria dos casos, apenas acrescentamos apenas um “s” ao final 

do verbo conjugado em frases afirmativas com He, She e It. Com verbos 
terminados em “ch” acrescentamos “es”.

Atividade 57

Complete as frases abaixo com Do ou Does:

Exceções: verbos conjugados em frases afirmativas com He/ She/ It:

Do/ does  Have/ has Go/ goes  Study/ studies

Exemplos de formação de perguntas e negação de frases com OUTROS 
VERBOS (para He/ She/ It ):

( + ) He works at the bakery

( - ) He does not work at the bakery

( ? ) Does he work at the bakery?     A) Yes, he does.

         B) No, he does not = he doesn’t.

Dictionary

study - estudar
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Atividade 58

Negue cada uma das frases da atividade anterior com Don’t ou Doesn’t:

A.            .

B.          .

C.          .

D.          .

E.          .

F.          .

G.          .

Atividade 59

Por último, afirme cada uma das frases da atividade anterior, lembrando 
de prestar atenção ao que acontece com os verbos conjugados com He e She:

A.          

B.          .

C.          .

D.          .

E.          .

F.          .

G.          .

Atividade 60

Por último, último mesmo, responda com respostas curtas às seguintes 
perguntas:

A.  Does Júlia’s mother teach Math?    .

B.  Does Júlia’s father work?    .
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C.  Do Pedro and Lucas like to play soccer?    .

D.  Do you study Japonese?    .

É…
Esta lição é um pouco “puxada”… 
Estamos aprendendo a negar e fazer perguntas no presente com outros 
verbos, sem ser o verbo “to be”. É isso que está acontecendo. “Do/Does” 
para fazer perguntas, “don’t/doesn’t” para negar. Com He/ She/ It é sempre 
de um jeito e com I/ You /We/ They é de outro. Qual que funciona com qual? 
Lembre-se também de que aparece um “s” ao final dos verbos conjugados 

em frases afirmativas com 3 pessoas. Com quem mesmo?
A próxima lição é uma revisão e depois retomamos a partir deste mesmo ponto. Como já 
disse antes, esta parte é a mais complicadinha, mas depois que você entender, o resto fica 
fácil. Prometo. I Promiss.
I promiss.
Do I promiss?
I don’t promiss...
(I promiss!)
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Review10
Atividade 61

Coloque o seguinte diálogo na ordem correta:
���� Is your sister pretty?
���� Hi, Mariana. What are you doing?
���� How old are they?
���� I have one brother and one sister.
���� Do you have brothers and sisters?
���� They are 24 and 27 years old.
���� I’m writing a letter to my brother.
���� Yes, she is. But she has a husband!

Atividade 62

Qual é a melhor resposta para as seguintes perguntas/comentários:

A. Let’s go around 
our neighborhood!
a) Sure!

b) Yes, it is!

B. Sorry.

a) That’s OK.

b) Yes, we can. 

C. It’s a short walk.

a) Thank God!

b) Sorry!

D. Is this yours?

a) No, I can’t.

b) No, mine is brown.

E. Does she work?

a) Yes, 2 sisters and 1 brother.

b) Yes, she is a teacher.

F. Can I eat all I want?

a) Of course not!

b) Yes, I am!

 166  



Atividade 63

Qual seria a pergunta ideal para cada uma das respostas?

A.           ?
No, it is not my wallet.

B.           ?
I’m reading a sports magazine.

C.           ?
Yes, there is a notebook in my backpack.

D.            ?
Sure! I can help you with your homework!

E.           ?
No, I don’t dance.

F.           ?
My cousin is thirty years old.

G.           ?
Yes, she is beautiful.

H.           ?
Yes, he works at a bakery.

I.            ?
It’s three fifteen.

J.           ?
They´re from Santos.

Atividade 64

Substitua o pronome em negrito pelo outro indicado entre parênteses e 
faça as alterações necessárias nas frases seguintes:

A. She is speaking to her aunt. (They)
         .

Dictionary

homework - ”para 
casa”, “dever de casa”
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B. Are we working on our project? (He)
         ?

C. They don’t like to study. (She)
         .

D. You are not doing your exercize! (I)
         !

E. I don’t know where to go. (Carol)
         .

F. Does he have brothers and sisters? (You)
         .

G. I speak a little English. (She)
         .

Atividade 65

Negue as seguintes frases. (Repare se o verbo é o “to be” ou outro. 
Cuidado com “can”)

A. You are speaking English.
        .

B. This purse is hers.
        .

C. I like to watch TV.
        .

D. They can teach Mariana.
        .

E. Carol wants to play.
        .

F. You see Júlia at school.
        .

G. Her grandfather is nice.
        .
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H. We have to go.
        .

Atividade 66

Transforme as seguintes frases em perguntas:

A. We can eat at the snack bar.
         ?

B. Júlia is walking around the square.
         ?

C. She knows how to speak Spanish.
         ?

D. We are going to Pedro’s house.
         ?

E. There are teachers in the room.
         ?

F. You want to write an e-mail.
         ?

G. They go to that school.
         ?

H. Pedro plays soccer.
         ?

Atividade 67

Coloque as palavras na ordem correta:

A. soccer let’s play!
         !

B. red is notebook my
         .

C. doesn’t Math teach she.
         .

Dictionary

room - sala
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D. yours this is?
         ?

E. day nice a is it.
         .

F. not is it Monday.
         .

G. a writing letter am I.
         .

H. book reading she a is.
         .

    Fim da Unidade II!
Já vimos muitas coisa... O “IMPORTANTÍSSIMO” desta unidade já apareceu. 
Agora você sabe que há duas maneiras de fazermos perguntas: ou trocando 
palavras de lugar (“You are learning English. Are you learning English? This is 
your book. Is this your book?”), ou acrescentando uma palavrinha no início da 
pergunta (“You like to learn English. Do you like to learn English?”). Mas essa 
palavrinha é diferente para He/ She/ It. Como é mesmo...? 

Negamos com “not” ou “don’t/ doesn’t”. (It is hard. It is not hard. You know. You don’t know. 
She knows. She doesn’t know). 
E se você entendeu isso, não há mais mistério. “There is no more mystery!“ "Entender” é 
understand. Do you understand?!
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matemática

  171



 172  

UNIDADE formAtIvA II

Caro(a) Estudante,
Nesta unidade vamos continuar o trabalho via resolução de problemas, 

utilizando diversos recursos com vários enfoques. Trataremos os conteú-
dos matemáticos tendo, sempre que possível, o tema Juventude e Cidade 
como foco nas diversas atividades propostas. Veremos como os números 
aparecem na cidade em diversas situações, além de visualizarmos algumas 
formas geométricas encontradas no nosso dia a dia e os trajetos que per-
corremos. As operações aritméticas continuarão a ser tratadas por algoritmos, 
mas também com a utilização de cálculos mentais, estimativas e calculadora. 
Você começará, ainda, a estudar gráficos, tendo como ênfase, neste momen-
to, a leitura e a interpretação de suas informações.

Continuar a resolver problemas utilizando suas próprias estratégias e 
socializando-as com seus colegas e professores é o grande diferencial no 
processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos propostos 
neste módulo.

Bom trabalho!



Os números estão em nosso dia 
a dia. O tempo todo, nós os utiliza-
mos para lidar com as mais diver-
sas informações, seja para nos lo-
calizarmos onde vivemos, seja para 
resolvermos situações cotidianas. 
Neste tópico, será feita uma retoma-
da dos conceitos de número, muitos 
deles já vivenciados em outros mo-
mentos de sua vida: na escola, no 
comércio etc. As atividades propos-
tas irão ajudá-lo a ver algumas das 
utilizações dos números. Realize-as 
investigando a cidade onde mora e 
discutindo com seus colegas e pro-
fessor os dados coletados.

Espera-se que, com as discus-
sões que se seguem, você possa 
reconhecer, ler, escrever e utilizar 
os números, nas diferentes for-
mas em que aparecem em jornais, 
revistas, placas etc.

Situação-Problema 1

A. Faça uma lista com os números das linhas de ônibus que servem o bairro 
onde mora; de telefones úteis, placas de carros de conhecidos seus; datas 
de nascimento, a classificação de seu time preferido no campeonato de 
futebol.

B. Faça uma lista dos números das casas da rua em que mora. Eles estão em 
ordem? O que você observa?

1 Os números 
da cidade

Para pensar!
• Você sabe qual a população de 

sua cidade? Quantas escolas há 
em sua cidade? Quantos jovens 
estudando? Quantos cinemas? 
Quanto você calça? 

• Como vê, os números estão em 
nossa vida. Já pensou nisso?

• Qual a distância de sua casa à 
rodoviária? Como são calculadas as 
tarifas dos táxis? E os preços dos 
ônibus? 

• Outra questão em que poderíamos 
pensar é: como os pedreiros 
calculam a quantidade de material 
a ser gasto numa obra? Quanto de 
piso será necessário para cobrir 
uma determinada superfície? 

• Pense, ainda, nos números que o 
identificam, como: o número de 
sua carteira de identidade (RG), do 
seu CPF, do seu título de eleitor, da 
sua matrícula no Projovem Urbano, 
entre outros.
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C. Pesquise outras aplicações dos números em sua cidade. Apresente o 
resultado da pesquisa como preferir. Seguem-se algumas sugestões de 
atividades para serem feitas em grupo:

 ∙ Confeccionar cartazes ilustrando os fatos.

 ∙ Desenvolver um trabalho artístico com os números encontrados.

 ∙ Descrever uma história envolvendo números.

 ∙ Criar uma peça teatral na qual os personagens são números etc.

Você sabia?
Às margens do rio Indo, onde hoje se localiza o Paquistão, próximo à Ín-

dia, floresceram algumas importantes civilizações antigas. Elas possuíam 
estruturas impressionantes e organizadas, com ruas, sistemas de água e 
canalizações de esgoto. 

Tamanha organização necessitava de um sistema de escrita e numeração 
bem desenvolvido. Tem-se, assim, a origem do sistema de numeração mais 
eficaz já criado pelo homem: o sistema de numeração indo-arábico ou decimal. 

Os árabes são lembrados por seu papel importantíssimo de divulgação do 
sistema para a Europa, pois eram responsáveis pela comercialização de pro-
dutos produzidos naquela região e logo se renderam às facilidades impostas 
pelo novo sistema. É claro que esse sistema passou por algumas modificações 
ao longo dos anos até chegar à forma como o conhecemos e utilizamos.

ALGARISMOS ESCRITAS

Indiano  – Séc. III a.C.

Indiano – Séc. IV-VI

Árabe Oriental – Séc. IX

Árabe Ocidental –  Séc. XI

Europeu – Séc. XVI

Atual

Representação da evolução da representação de algarismos Indo-arábicos.
TOLEDO, Marília; TOLEDO, Mauro. Didática da Matemática: Como dois e dois.

A construção da Matemática. São Paulo: FTD, 1997.
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Situação-Problema 2

São Carlos é um município brasileiro situado próximo do centro geográfico 
do Estado de São Paulo, a uma distância rodoviária de 231 quilômetros da 
capital paulista. Observe um quadro que apresenta a cidade de São Carlos 
em números:

A. Discuta com seus colegas e professores sobre as informações contidas no 
quadro.

B. Liste e discuta as diferentes utilizações para os números apresentados.

A cidade em números
Ano de Fundação: 1857
Aniversário da Cidade: 4 de novembro
Área Total do Município: 1.141 km² e perímetro urbano: 67,25 km²
População: 210.000
 Coordenadas Geográficas: Latitude Sul: 22° 01' 10'', Longitude Oeste: 
47°53'38'', Altitude Média: 886 m, Distância da Capital do Estado: 240 km.
Clima: Temperado de Altitude, apresenta verão chuvoso e inverno seco.
Temperatura: Média Anual 19,6°
Precipitação Pluviométrica: Média Anual de 1.495,1 mm
Umidade Relativa do Ar: Verão 76% e Inverno 54%
Agências Bancárias: 32
Empresas Comerciais: 3.666
Empresas Industriais: 498
Renda Per Capita: US$ 3.500,00 (US$ 1 = R$ 2,50)
Número Total de Domicílios: 56.800
Código DDD: 16
Distritos: 02 (Água Vermelha e Santa Eudóxia)

A CIDADE em números. Disponível em: <http://www.saocarlosaqui.com>. Acesso em: 15 jan. 2012.
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C. Cite um número do quadro que não poderia ser utilizado para fazer contas.

D. Que área do município de São Carlos não pertence ao perímetro urbano?

E. Quantos habitantes há por quilômetro quadrado?

F. Faça uma pesquisa e preencha os mesmos dados para o seu município.
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Atividade 1

Verifique a tabela abaixo:

Capital População

Belo Horizonte 2.238.526

Florianópolis 342.315

Fortaleza 2.141.402

Goiânia 1.093.007

Manaus 1.405.835

Porto Alegre 1.360.590

Rio de Janeiro 5.857.904

Salvador 2.443.107

São Paulo 10.434.252

Vitória 292.304

Fonte: Censo Demográfico, 2000  (IBGE).

A. Qual a cidade mais populosa? Qual a sua população? Escreva esse número 
por extenso.

B. Qual a diferença de habitantes entre a cidade mais populosa e a menos 
populosa? Escreva o valor por extenso.
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C. Em qual dos números o valor posicional do 5 é 500?

D. Quantos habitantes Fortaleza possui a mais que Porto Alegre? Escreva o 
valor por extenso.

E. Quantos habitantes Vitória possui a menos que Manaus? Escreva o valor 
por extenso.

F. Proponha um problema com os dados dessa tabela. Dê para um colega 
resolvê-lo.

Atividade 2

O território brasileiro possui uma área de 8.547.403 quilômetros qua-
drados. Leia esse número e escreva-o por extenso.
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Atividade 3

Qual é a área de sua cidade em quilômetros quadrados? Decomponha 
esse número. 

Atividade 4

Qual é a população de sua cidade?

Atividade 5

Quantos habitantes há, por quilômetro quadrado, em sua cidade?
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2 Resolução de 
problemas de 
multiplicação

Assim como no caso das adições e subtrações, também encontramos 
diversas situações nas quais necessitamos multiplicar. Quando precisamos 
realizar esses tipos de cálculos, também podemos utilizar a calculadora, o 
cálculo mental, estimativas ou algoritmos.

Neste tópico, espera-se que, no desenvolvimento das atividades, você 
possa relembrar como funcionam os algoritmos da multiplicação, bem como 
as diversas formas de se pensar a multiplicação, e que saiba utilizá-las para 
resolução de problemas.

Situação-Problema 3 

De acordo com o anúncio ao lado, você 
pode perceber, o televisor que custa à vista 
R$ 1.599,00 é vendido a prazo por 0 + 18 
prestações de R$ 118,00.

A. Calcule o valor total do aparelho para com-
pra a prazo e o acréscimo em relação ao 
valor à vista.

B. Se a loja não cobrasse juros para venda a 
prazo, qual seria o valor das prestações?

C. Traga para sua sala de aula panfletos de propaganda, anúncios em jornais 
e revistas que contenham produtos semelhantes. Compare valores à vista 
e a prazo existentes nas diversas localidades
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0 + 18X

R$118,00
à vista R$1.599,00
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Situação-Problema 4

Todo mês, André economiza R$ 123,00 de seu salário. Quanto econo-
mizará em um trimestre?

Resolvendo como soma de parcelas iguais teremos:

123 × 3 = 123 + 123 + 123.

Assim, a solução do problema será:     

Situação-Problema 5

Uma sala retangular mede 4m por 6m. Deseja-se revestir o piso dessa 
sala com placas quadradas de madeira de 1m de lado. Quantas placas se-
rão necessárias?

Utilizando organização retangular para representar esse problema 
teremos:

               4×6

Assim, a solução do problema será:                

. Você sabia?
A primeira ideia da multiplicação é a de soma de parcelas 

iguais, como a que utilizamos na situação problema 2. Mas ela 
aparece também em outras representações como, por exemplo, 
na organização retangular e no raciocínio combinatório. Algumas 
propriedades da multiplicação, como a comutativa, a associativa 
e a distributiva, nos auxiliam nos cálculos e na compreensão do 
algoritmo. Converse com seu professor sobre essas propriedades.
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Situação-Problema 6

Uma pessoa vai a um restaurante 
onde há 3 tipos de salada, 2 tipos de 
carne e 4 tipos de sobremesa. Quantas 
possibilidades essa pessoa tem para 
fazer seu prato, escolhendo uma sala-
da, uma carne e uma sobremesa?

Resolvendo por raciocínio combinatório, observe todas as possibilidades:
Portanto, a solução do problema será:                

Você sabia?
• Uma forma de efetuar a multiplicação 

é o uso da propriedade distributiva
7 × 18 = 7 × (10 + 8) = 7 × 10 + 7 × 8

• Pense em mais exemplos de ideias 
de multiplicação.
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S1

C1

s1 S1C1s1
s2 S1C1s2
s3 S1C1s3
s4 S1C1s4

C2

s1 S1C2s1
s2 S1C2s2
s3 S1C2s3

s4 S1C2s4

S2

C1

s1 S2C1s1
s2 S2C1s2
s3 S2C1s3
s4 S2C1s4

C2

s1 S2C2s1
s2 S2C2s2
s3 S2C2s3
s4 S2C2s4

S3

C1

s1 S3C1s1
s2 S3C1s2
s3 S3C1s3
s4 S3C1s4

C2

s1 S3C2s1
s2 S3C2s2
s3 S3C2s3
s4 S3C2s4
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Atividade 6

Uma pessoa vai a uma loja comprar uma camisa e verifica que existem 
13 modelos diferentes em cinco cores também diferentes. Quantas opções 
de escolha a pessoa terá, se resolver fazer a compra?

Atividade 7

Somente os dígitos (ou algarismos) 2, 3, 4, 5, 6 e 7 foram utilizados na 
multiplicação, sendo que cada letra representa um dígito diferente.

Qual o valor de A + B + C + D?

Atividade 8 

Tiago já assentou duas fileiras de azulejos em uma das paredes de sua 
cozinha, conforme o esquema ao abaixo:

Quantos azulejos serão gastos para revestir toda a parede?

A B
x 6

D E F
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Atividade 9

Observe o caminhão da figura: ele está 
carregado com caixas de madeira. Sabendo 
que todas as caixas são do mesmo tamanho, 
quantas delas há no caminhão? 

Atividade 10

Utilize sua calculadora para completar as tabelas
Observe as tabelas e responda às questões abaixo:

A. Veja que, de a para b, um dos fatores dobra. Perceba que isso ocorre de 
b para c e de c para d. Observe o que ocorre com o resultado e comple-
te: quando dobramos um dos fatores numa multiplicação, o produto  

       .
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Fator × Fator = Produto

a) 19 × 3 =

b) 19 × 6 =

c) 19 × 12 =

d) 19 × 24 =

e) 19 × 36 =

f) 19 × 48 =

g) 19 × 70 =

h) 19 × 700 =

i) 19 × 7000 =

Fator × Fator = Produto

j) 38 × 6 =

k) 38 × 18 =

l) 190 × 30 =

m) 190 × 700 =

n) 190 × 7000 =

o) 38 × 12 =

p) 38 × 6 =

q) 380 × 70 =

r) 380 × 700 =
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B. O que ocorre com o produto numa multiplicação de dois fatores, se um 
dos fatores triplica (como o que se pode ver de j para k)?

C. O que ocorre com o produto numa multiplicação de dois fatores, se os dois 
fatores dobram (compare a e j)?

D. O que ocorre com o produto numa multiplicação de dois fatores, se um 
dos fatores é multiplicado por 2 e o outro por 3 (compare b e k)?

E. O que ocorre com o produto numa multiplicação de dois fatores, se um 
dos fatores é multiplicado por 2 e o outro é dividido por 2 (compare d e o 
ou c e p)?

F. O que ocorre com o produto numa multiplicação de dois fatores, se um 
dos fatores é multiplicado por 10 e o outro por 100 (compare g e n)?
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3 Resolução de 
problemas de 
divisão

Agora que já estudamos a multiplicação, vamos procurar entender a 
divisão como operação inversa da multiplicação, mas também em suas 
diversas possibilidades na resolução de problemas. Lembre que podemos 
continuar a utilizar a calculadora, o cálculo mental, estimativas ou algoritmos. 
O importante é que você possa entender o significado do que é dividir e que 
possa aprimorar seus conhecimentos a respeito do assunto.

Neste tópico, espera-se que, no desenvolvimento das atividades, você 
possa relembrar como funciona o algoritmo da divisão e que saiba utilizá-lo 
para resolução de problemas.

Situação-Problema 7

Uma loja vende cerâmicas retangulares como esta. Desconsidere o 
rejunte e responda, justificando, qual dos pisos abaixo poderá ser revestido 
com cerâmicas iguais a esta sem que nenhuma peça precise ser cortada. 
Quantas peças caberão neste piso?

20cm

30
cm
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A.

B.

C.

D.

Observação: as medidas estão em metros. Lembre-se de que 1 metro = 
100 cm.

Situação-Problema 8

Observe a divisão:

A. Se o dividendo (43) aumentar  2 unidades, em quanto aumentará o 
quociente (5)?

43      8
3      5
43      8
3      5
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B. Se o dividendo (43) aumentar 2 unidades, em quanto aumentará o resto (3)?

C. Quanto deverá ser aumentado ao dividendo (43) para que a divisão seja 
exata?

D. Qual o menor número que deverá ser adicionado ao dividendo (43) para 
que o resto diminua para 1?

E. O que ocorre se o divisor (8) aumentar em 1 unidade?
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Atividade 11

Considere a divisão do número natural x por 6: 

Quais os possíveis valores para o resto dessa divisão?

Atividade 12 

Um painel mede 160 cm por 405 cm. Desejo fixar 12 cartazes (cada um me-
dindo 64 cm por 71 cm) neste painel, de tal forma que tanto os espaçamentos 
horizontais quanto os verticais sejam iguais. Calcule estes espaçamentos.

 ∙ Registre como pensou e socialize com a turma sua solução.

 ∙ Seu resultado foi igual ao de seu colega? Compare as diversas soluções.

   x  6
resto quociente

x  6
resto quocienteresto quocienteresto quociente

Espaçamentos
Horizontais

Espaçamentos
Verticais

405

160
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Atividade 13

Utilize sua calculadora para completar as tabelas.
Observe as tabelas e responda às questões abaixo:

Dividendo ÷ Divisor = Quociente

a) 27 ÷ 3 =

b) 54 ÷ 6 =

c) 108 ÷ 12 =

d) 216 ÷ 24 =

e) 81 ÷ 9 =

f) 81 ÷ 3 =

g) 54 ÷ 3 =

h) 108 ÷ 3 =

i) 216 ÷ 3 =

j) 432 ÷ 3 =

A. O que ocorre com o quociente numa divisão, se o dividendo e o divisor 
dobram? (Compare a e b.)

B. O que ocorre com o quociente numa divisão, se o dividendo e o divisor 
triplicam? (Compare a e e.)
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C. O que ocorre com o quociente numa divisão, se o dividendo e o divisor são 
ambos divididos por 4? (Compare c e a.)

D. O que ocorre com o quociente numa divisão, se o dividendo permanece o 
mesmo e o divisor dobra? (Compare g e b.)

E. O que ocorre com o quociente numa divisão, se o dividendo dobra e o 
divisor permanece o mesmo? (Compare a e g.)

F. O que ocorre com o quociente numa divisão, se o dividendo dobra e o 
divisor é dividido por 2? (Compare b e h.)
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4 Resolução de 
problemas com 
números e operações

Vamos continuar a resolver problemas com as operações. Vamos, agora, 
tratar todas as quatro operações aritméticas estudadas até então – a adição, 
a subtração, a multiplicação e a divisão –, utilizando os algoritmos (contas com 
lápis e papel), a calculadora, o cálculo mental e as estimativas. Resolva os pro-
blemas apresentados da forma que se sentir mais à vontade, sempre compar-
tilhando suas descobertas e suas dificuldades com colegas e professores.

Esperamos que, ao estudar este tópico, você possa se sentir mais à von-
tade para identificar o tipo de operação aritmética que precisa utilizar para 
resolver problemas, bem como a estratégia mais adequada a ser utilizada, 
seja ela cálculo mental, calculadora, estimativas ou os algoritmos.

Situação-Problema 9

O sr. José precisa saber quantas laranjas há na caixa, mas só consegue 
enxergar a parte de cima. Estime quantas laranjas há na caixa. Observe o 
tamanho de uma laranja, ao lado da caixa, para facilitar sua estimativa.
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Situação-Problema 10

Ao se despedirem numa festa, doze pessoas vão se cumprimentar uma 
única vez. Quantos apertos de mão serão trocados? Após resolver o proble-
ma, discuta sua solução com os colegas. Observe se as ideias propostas são 
bastante distintas e que tipos de erros foram cometidos. Não se esqueça de 
registrar suas observações.

Atividade 14

Observe a figura abaixo, onde está indicada uma divisão inteira, com 
quociente 4 e resto 14.

Quais os menores valores possíveis para x e y?

Atividade 15

Uma linha ferroviária tem 16 estações. Quantos tipos de bilhetes 
devem ser impressos, se cada bilhete deve registrar a estação de origem 
e a de destino?

x         y
14    4
x         y
14    4
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Atividade 16

Joana foi ao supermercado fazer algumas compras. Ao pegar a nota fiscal 
para conferir o valor gasto, verificou que alguns números estavam ilegíveis. 
Veja, a seguir, o conteúdo dessa nota, onde está representado, cada algarismo 
ilegível, por um asterisco.

Ajude Joana a descobrir os números que estão ilegíveis, calculando assim 
o valor total da nota e o troco que recebeu.

SUPERMERCADO DO POVO
Rodovia dos Imigrantes, 2345

Caparaó - MG       CEP 29000000
CNPJ: 22.222.222/0001-22        IE: 000.000.00-0

________________________________________________________________________
20/03/2008 17:01 GNF: 0202020   000.000000

CUPOM FISCAL

1 REFRIGERANTE 00005      ×     2,09 *,**

2 QUEIJO 0,300kg   ×    16,90 5,07

3 MORTADELA 0,260kg   ×    11,70 *,**

4 LÂMPADA 00007      ×      *,** 41,93

5 CARNE 1,700kg    ×     8,50 14,45

6 PÃO DE FORMA 00002      ×     3,95 7,90

R$ *2,*4
Valor recebido (dinheiro) R$        100,00
Troco **,**
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5 Locomovendo-se 
na cidade

A forma como você se locomove na cidade para ir de um lugar a outro tem a 
ver com as direções que você toma e com o sentido para o qual se dirige. Neste 
tópico, você poderá estudar alguns conceitos que auxiliam na representação e 
na comunicação matemática dos deslocamentos e das representações.

Ao final do tópico, você terá construído os conceitos de direção e sentido, 
bem como de direções paralelas e direções perpendiculares.

Situação-Problema 11

Em várias cidades brasileiras temos monumentos e praças históricos. 
Dois bons exemplos disto são: a praça do Ferreira (considerada o “coração” 
de Fortaleza) e a praça Figueira de Melo (onde fica localizado o Colégio da 
Imaculada Conceição), ambas localizadas no centro de Fortaleza-CE. 

Várias são as distâncias que percorremos, ao nos locomovermos no 
entorno e dentro desses dois locais. No entanto, vamos observar uma 
distância que separa os dois. Veja o trajeto que podemos fazer de carro para 
nos deslocarmos da praça do Ferreira até a praça Figueira de Melo. Vamos 
fazer isso de duas formas possíveis e observar as distâncias percorridas. As 
imagens mostradas foram geradas pelo Google Maps, que pode ser visitado 
no endereço http://maps.google.com.br/.

Primeira opção
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Observe as instruções:

Orientação Distância percorrida

Siga na direção sul na r. do Rosário 
em direção à r. Pedro Borges

68 m

Vire à esquerda na r. Pedro Borges 57 m

Continue na r. do Pocinho 300 m

Continue na av. Santos Dumont 40 m

Segunda opção

Observe as instruções:

Orientação Distância percorrida

Siga na direção leste na R. São Paulo 
em direção à R. Conde D'eu

37 m

Continue na R. Visc. Sabóia 300 m

Vire à direita na R. Cel. Ferraz 59 m

Vire à esquerda na Av. Santos Dumont 58 m
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A. Calcule a distância percorrida em cada uma das opções. Em qual das 
opções percorreremos uma distância maior? Quanto a mais?

B. Na segunda opção, em qual rua é percorrido o maior trecho? E o menor? 

C. Você sabia que 1.000 metros (1.000 m) equivalem a 1 quilômetro 
(1 km)? Perceba que, nos dois casos, a distância total a ser percorrida 
é menos que 1 quilômetro. Quanto a distância é menor em cada caso?

D. Você acha que o menor trecho é sempre o trecho mais rápido? Do que 
depende o tempo de deslocamento, além da distância?
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Atividade 17

Veja o mapa do bairro onde mora a Gislane:
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A. A casa de Gislane fica onde está assinalada a letra A e o local onde trabalha 
está assinalado com a letra T. Todos os dias, Gislane pega a sua moto 
e vai para o trabalho. Ela tem várias opções para escolher o caminho. 
As setas indicam a direção que ela pode escolher por rua. Desenhe dois 
caminhos diferentes que podem ser escolhidos por Gislane, sabendo que, 
necessariamente, ela deve passar pela praça para pegar o jornal na banca.

B. Agora, você precisará utilizar a régua. Utilize a seguinte convenção: 
1cm = 50m. Calcule quantos metros mede cada caminho escolhido. Quais 
os valores das medidas em quilômetros? Qual a diferença entre as duas 
medidas?

C. Descreva como Gislane poderia explicar para um colega o trajeto percor-
rido por ela, desde sua casa até o local de trabalho. Faça isto para as duas 
opções escolhidas por você, da mesma forma que foi feito nos dois mapas 
do centro de Fortaleza-CE da situação-problema 11. Não precisa colocar 
as medidas.
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Atividade 18

Observe que, quando medimos, sempre comparamos alguma coisa com 
outra. No caso acima encontramos a distância a ser percorrida em cada 
caminho comparando com a medida de 1 cm da régua.

Agora, como você mediria a figura a seguir? Discuta com seus colegas as 
diversas ideias que surgiram.

Atividade 19

Observe uma parte do mapa do bairro onde Pedro mora:

Para melhorar nosso sentido de localização e facilitar nossa comunicação, 
adotamos uma nomenclatura própria e de fácil entendimento para todos. 
Para isso, utilizamos os conceitos de direção e sentido, para encontrar locais 
em um bairro.

Rua do Sol

Rua Marlim Azul
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Agora responda:

A. Ao mudarmos de sentido, também mudamos de direção?

B. Ao mudarmos de direção, também mudamos de sentido?

C. Quais ruas do mapa são paralelas?

D. Dizemos que duas ruas são perpendiculares quando elas se cruzam for-
mando um ângulo reto (de 90º). Quais ruas do mapa são perpendiculares?

E. Dizemos que duas ruas são oblíquas quando elas se cruzam formando um 
ângulo diferente de 90º. Quais ruas do mapa são oblíquas?

F. A Av. Brasil é paralela a alguma outra avenida ou rua?

A direção está 
relacionada com 
o alinhamento, 
ou seja, reta de 
referência.

O sentido está 
relacionado com 
a orientação, ou 
seja, para que lado 
da reta ocorre o 
deslocamento.

Pesquisa
• Verifique onde direção e sentido são utilizados no dia a dia e relate 

aos seus colegas. Será que utilizamos esses termos corretamente? 

• Trace um trajeto que você costuma percorrer.
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As formas da cidade6
Você já observou com atenção tudo que encontra ao seu redor? As for-

mas de tudo que o cerca? Neste tópico, faremos um estudo dessas formas, 
encontradas em nossas casas, nas ruas e na natureza, seja nas embalagens, 
em brinquedos, em edificações ou outras criações do homem.

Com o estudo deste tópico, você deverá ser capaz de relacionar os diversos 
objetos encontrados no dia a dia com as formas espaciais conhecidas, 
buscando a identificação de suas características e propriedades, visualizando 
semelhanças e diferenças.

Situação-Problema 12

O Urbanismo é um estudo que visa à cons-
trução, ao melhoramento e à estética das ci-
dades, bem como ao bem-estar das pessoas. 
Nas fases de planejamento e de construção 
de áreas urbanas, a Geometria é uma ferra-
menta muito importante.

No entanto, nem todas as cidades foram 
planejadas antes de serem construídas. 
Algumas foram se formando sem nenhu-
ma organização prévia. Outras, como Belo 
Horizonte e Brasília, nasceram e cresce-
ram a partir de um planejamento bem 
estruturado.

Observe, por exemplo, o Plano Piloto, em 
Brasília, criado pelo urbanista Lúcio Costa e 
inaugurado em 21 de abril de 1960.

Planos pilotos são desenhos que mos-
tram como a cidade seria vista de cima. 
Observe a imagem a seguir, retirada do 
Google Earth, que nos mostra como o pro-
jeto do urbanista se materializou.

Fonte: CPDOC/FGV/arquivo de Ernani do Amaral 
Peixoto/eap 123-f.
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Será que sua cidade foi planejada antes de ser construída? Pesquise 
sobre sua cidade e, em seguida, escreva dizendo se toda ela ou parte dela 
foi planejada. E o seu bairro?

Situação-Problema 13

A Geometria não aparece apenas nos esboços feitos por urbanistas e 
arquitetos. Ao passearmos pela cidade e observarmos principalmente as 
construções feitas pelo homem, podemos notar quanta geometria está 
inserida nelas. Observe:

Você sabe o nome das formas que foram destacadas nos prédios? Discuta 
com os colegas, pesquise, e, em seguida, verifique com seu professor.
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Situação-Problema 14

Observe que podemos comparar algumas partes das construções com 
formas geométricas. Algumas dessas formas são denominadas poliedros 
e, por falar nisso, você sabe o que é um poliedro? Pesquise em livros, dicioná-
rios, Internet ou com amigos o que é um poliedro. Pesquise também algumas 
de suas características e liste nas linhas abaixo:

Atividade 20

Agora que você já sabe o que é um poliedro, assinale e classifique os 
sólidos a seguir como “poliedro” ou “não poliedro” e, quando possível, dê 
os seus nomes:

il
us

tR
aç

õe
s:

 R
on

y 
FR

ei
ta

s

 □ Poliedro

 □ Não Poliedro

Nome:    

 □ Poliedro

 □ Não Poliedro

Nome:    

 □ Poliedro

 □ Não Poliedro

Nome:    

 □ Poliedro

 □ Não Poliedro

Nome:    

 □ Poliedro

 □ Não Poliedro

Nome:    

 □ Poliedro

 □ Não Poliedro

Nome:    
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Os elementos de um poliedro são “face”, “vértice” e “aresta”, como mos-
trado na figura a seguir, e os poliedros são denominados de acordo com o 
seu número de faces.

Atividade 21

Os objetos possuem diversas qualidades, como a cor, o peso, o tamanho, 
a textura. Essas qualidades são chamadas de atributos e, assim, a forma é 
um atributo dos objetos.

Desde o início dos tempos, os seres humanos, ao observarem a natureza, 
perceberam que as diferentes formas poderiam facilitar suas vidas: arma-
zenavam água em cabaças adequadas para conter um líquido, utilizavam 
galhos roliços e compridos para fazer o cabo, e formações pontiagudas de 
pedra para fazer as pontas de seus instrumentos primitivos. Até inven-
taram a roda para o seu transporte. Fizeram casas de formas diferentes, 
conforme a região que habitavam: o iglu, no Ártico; o chalé, nas regiões 
nórdicas; ou as casas no estilo mediterrâneo ou africano. Há também os 
monumentos como as pirâmides do Egito.

 □ Poliedro

 □ Não Poliedro

Nome:    

 □ Poliedro

 □ Não Poliedro

Nome:    

 □ Poliedro

 □ Não Poliedro

Nome:    
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A. Agrupe as formas que você observou na Atividade 20, de modo que os 
objetos agrupados apresentem características comuns.

B. Você conhece alguma outra forma que tenha nome especial? Qual?

Atividade 22 

Um cubo maciço, de madeira, foi pintado de 
verde. Em seguida, foi serrado duas vezes em 
cada uma de suas dimensões, conforme mostra o 
desenho, formando cubos menores.

A. Quantos cubinhos menores foram formados?

B. Quantos cubinhos ficaram com três faces verdes?

C. Quantos cubinhos ficaram com apenas duas faces verdes?

Ro
ny

 F
Re

it
a

s
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D. Quantos cubinhos ficaram com apenas uma face verde?

E. Quantos cubinhos não têm nenhuma face verde?

Atividade 23

Observe a construção feita com cubinhos:

A. Quantos cubinhos há?

B. Quantos cubinhos seriam necessários para formar outro cubo maior?

Ro
ny

 F
Re

it
a
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Formas espaciais 
e planas7

Agora que você já viu que as formas geométricas estão em toda parte, 
vamos descobrir novas possibilidades. Veremos, neste tópico, as relações 
entre formas espaciais e planas e vamos descobrir algumas propriedades 
importantes ligadas a essas figuras geométricas.

Depois de estudar este tópico, você deverá ter construído novos conhe-
cimentos acerca das formas planas e espaciais, identificando propriedades 
de algumas dessas formas e estabelecendo relações entre formas espaciais 
e suas planificações e vice-versa.

Situação-Problema 15  

Traga, para observar com seus colegas, uma cai-
xa de creme dental ou outra que tenha forma se-
melhante. Observe seus elementos: faces, arestas e 
vértices. Abra a caixa e observe sua planificação. 

Agora observe uma caixa de remédios que uma 
aluna trouxe para sala de aula.

Ela a desmontou e recortou as abas. O contorno 
da caixa aberta ficou assim:

A. Complete o desenho marcando com pontilhado o lugar onde as dobras 
devem ser feitas para fechar novamente a caixa.

Ro
ny
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B. Quantas faces tem a caixa?     

C. Todas as faces são iguais?     

Atividade 24

A figura abaixo representa um cubo planificado.

Qual desses cubos é o cubo representado acima?

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Ro
ny
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Atividade 25

A. As figuras abaixo são planificações de sólidos geométricos. Há um cubo, 
um cilindro, uma pirâmide, um paralelepípedo, um prisma triangular e um 
prisma hexagonal. Identifique cada um deles. Se tiver dúvidas em relação 
à forma, faça uma cópia e monte o sólido.

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      

f)      
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8 Geometria e 
natureza

As formas geométricas encontradas na natureza facilmente nos chamam 
a atenção. É comum que, ao depararmos com elementos naturais, tentemos 
compará-los com formas e padrões conhecidos da geometria aprendida 
na escola (geometria euclidiana). A geometria euclidiana talvez não seja 
a mais apropriada para explicarmos a natureza. Entretanto, várias são 
as situações em que podemos utilizá-la para tornar claro que vivemos em 
meio à geometria. Isso pode ser ilustrado com a simetria existente nas asas 
de borboletas, com o ladrilhamento hexagonal regular nas colmeias de 
abelhas ou com a forma esférica da terra, entre outras.

Ao final deste tópico, espera-se que você aprenda a olhar para a natureza 
com olhos apurados e possa aplicar esses conhecimentos em outras variadas 
situações, com a finalidade primeira de apreciarmos as grandiosas obras 
naturais. Pretende-se, com isso, despertá-lo para o respeito à natureza, ao 
mesmo tempo em que tratamos os elementos com a formalização suficiente 
para o entendimento de diversas aplicações dos conhecimentos construídos.

Para começar

Observando as imagens abaixo, podemos perceber algumas regularidades 
geométricas presentes em alguns animais.

Fontes:
Tartaruga: http://baixaki.ig.com.br/papel-de-parede/3597-tartaruga-tigre.htm

Onça: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/felinos.htm
Joaninha: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/BIEDRONA.JPG
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Padrões regulares como esses nos atraem e, se prestarmos bastante 
atenção, podemos perceber que, de certa forma, copiamos esses padrões e os 
adotamos em nossas obras. Reveja, por exemplo, o tópico 1 da Unidade For-
mativa I e poderá observar alguns desses padrões em rendas, cestos e outros 
artesanatos produzidos por pessoas de diversas partes de nosso país. 

Situação-Problema 16

Leia o texto abaixo:

Todos sabem que a abelha constrói os seus alvéolos para neles depositar o 
mel que fabrica. Esses alvéolos são feitos de cera. A abelha procura, portanto, 
obter uma forma de alvéolos que seja a mais econômica possível, isto é, que 
apresente maior área para a menor porção de material empregado.

É preciso que a parede de um alvéolo sirva, também, ao alvéolo vizinho. 
Logo, o alvéolo não pode ter forma cilíndrica, pois do contrário cada parede só 
serviria a um alvéolo.

As abelhas procuram uma forma poligonal para os seus alvéolos. Os únicos 
polígonos regulares que podem ser justapostos sem deixar espaço entre eles 
são: o triangular, o quadrangular e o hexagonal. Foi este último que as abelhas 
escolheram. E sabem por quê? Porque, dos três polígonos regulares constru-
ídos com porção igual de cera, o prisma hexagonal é o que apresenta maior 
área.

Eis o problema resolvido pelas abelhas:
Dados três polígonos regulares de mesmo perímetro – A (triangular), B (qua-

drangular) e C (hexagonal) – qual é o que tem maior área?

Adaptado de: TAHAN, Malba. Matemática divertida 
e curiosa. Rio de Janeiro: Record, 1999.

Uma abelha envergonha, pela qualidade de 
suas colmeias, a habilidade de muitos arquitetos. 
Mas o que distingue o pior dos arquitetos da abelha 
mais habilidosa é que ele construiu a célula na sua 
cabeça antes de a construir na colmeia (Marx).

Disponível em: <http://conversamos.wordpress.com/
2007/02/25/dois-tipos-de-conhecimento/>. Acesso em: 27 jan. 2012.
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A. Quais das três formas a abelha poderia utilizar para construir os alvéolos?

B. Por que as abelhas utilizam o hexágono como forma dos alvéolos para 
construir suas colmeias?

Atividade 26

Sr. Manoel pretende construir um canteiro retangular para plantar alfa-
ce e, para evitar que seu cachorro estrague sua plantação, cercará os quatro 
lados do canteiro com uma tela. Ele quer que, no canteiro construído, caiba 
a maior quantidade de alface possível. Se a tela comprada possui 60 m, ele 
está em dúvida se faz um canteiro: 1) de 5 m × 25 m, 2) de 10 m × 20 m ou 
3) de 15 m × 15 m. Observe como ficariam os três canteiros:

Canteiro 1

Canteiro 2

Canteiro 3
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A. Qual seria a melhor alternativa? Por quê?

B. Sabendo que em 1 m² cabem 25 pés de alface, quantos pés de alface 
poderiam ser produzidos no canteiro escolhido?

Atividade 27 

A simetria ocorre na natureza de 
forma fascinante. Normalmente, cau-
sa admiração pela beleza que reme-
te ao equilíbrio, proporção, padrão, 
regularidade e harmonia. Podemos 
encontrar a simetria sob diversas 
formas e em diferentes locais. No tó-
pico 1 da Unidade Formativa I, já fa-
lamos da simetria de reflexão. Consulte seu material.

Agora, observe as imagens abaixo, identifique aquelas que são simétricas 
e localize os seus eixos de simetria.

A. B. 

Para lembrar
• Uma figura plana diz-se simétrica se 

for possível dividi-la por uma reta, 
de forma que as duas partes fiquem 
espelhadas, que possam se sobrepor 
por dobragem. As retas que levam 
a esse tipo de divisão chamam-se 
eixos de simetria da figura.
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C. D. E. 

Atividade 28

Outro tipo de simetria é a simetria de rotação. Neste caso, a simetria 
é gerada a partir de uma rotação em relação a um ponto fixo. Observe 
exemplos onde este tipo de simetria pode ser percebido, seja na natureza 
ou nas criações do homem

Ro
n

y FReita
s  

Ro
n

y FReita
s  

iM
a

Gen
s: DiVu

lGa
çÃ

o
iM

a
Gen

s: DiVu
lGa

çÃ
o

Trama de cesto do Amazonas

Bromélia
Fonte: http://picasaweb.google.com/wagnerinno/

Drawing Hands
Fonte: Litogravura de M. C. 

Flor
Fonte: http://www.lec.ufrgs.br/~lucchesi
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Observe a figura a seguir. Você deverá pintá-la de modo que se crie uma 
simetria de rotação.

Atividade 29

Há ainda uma terceira forma de simetria, denominada simetria de trans-
lação. Observe a trama na qual pode ser percebido este tipo de simetria e, 
em seguida, descreva-o. Em caso de dúvida, pesquise sobre o assunto.

Simetria de Translação Ro
n

y FReita
s
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9 Os gráficos em 
nosso dia a dia

Ao lermos jornais e revistas, constantemente encontramos gráficos, seja 
para ilustrar notícias, seja para fornecer informações econômicas, seja para 
registro de pesquisas estatísticas. Representações desse tipo contribuem, 
de modo geral, para o entendimento das coisas que acontecem em nosso 
bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, enfim, em nosso mundo.

Ao final das atividades propostas neste tópico, você deverá ter desen-
volvido habilidades para ler e interpretar informações contidas em gráficos.

Situação-Problema 17

Observe o gráfico:

A. O que representa o gráfico?

B. Qual o local de maior altitude?

Fonte: w
w

w
.saosilvestre.com

.br
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C. Qual o local de menor altitude?

D. Quantos quilômetros tem o percurso total da corrida?

E. Qual a distância aproximada entre o Cemitério da Consolação e o Teatro 
Municipal?

F. Qual a diferença de altitude entre ambos?

Situação-Problema 18

Observe o gráfico:

A. A quantidade de óbitos sempre 
foi crescente?

B. Qual era o número de pessoas infectadas pela AIDS no ano de 1995?
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C. Em que ano ocorreu a maior quantidade de óbitos? Qual foi o valor?

D. Qual a diferença entre a quantidade de casos e a quantidade de óbitos em 
1985?

E. Qual foi o aumento do número de casos de AIDS desde 1985 até a última 
informação do gráfico?

Atividade 30

Observe o gráfico:

A. De que trata o gráfico?

B. Você sabe o significado da ex-
pressão “carga tributária”?

Onde o Leão é manso*
A carga tributária que incide sobre a produção no Brasil 

é praticamente o dobro da média mundial. Abaixo, a 

comparação da soma dos principais tributos sobre a 

produção cobrados no Brasil (ICMS e IPI) e no mundo.

29,8%

20,58%
19,36%

15,7%

7,25%

Brasil América
Latina

Média
Mundial Ásia*

América
do Norte
e Europa

Fonte: w
w

w
.im

postobr.hpgvip.ig.com
.br
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C. Você sabe o que significam as siglas ICMS e IPI?

D. Quais os locais com maior e menor carga tributária?

E. Qual a diferença entre a carga tributária do Brasil e a média mundial?

F. Os valores estão representados em %. Você sabe o que significa esse 
símbolo?
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Brasil passa de 20 milhões de internautas, diz estudo
O Brasil passou pela primeira vez da marca dos 20 milhões de usuários de 

Internet ativos residenciais, de acordo com um estudo divulgado pelo Ibope 
nesta sexta-feira. Este valor é 47% maior do que o número medido em setem-
bro de 2006. O país é líder em tempo de navegação por pessoa, com 22 horas 
mensais, 7,6% a mais que no último ano.

A maior evolução de usuários ativos foram crianças, na faixa de 2 a 11 
anos, com um aumento de 53%. Entre meninos desta idade, há uma dimi-
nuição na intensidade do uso do computador, mas entre as meninas há um 
aumento considerável.

O número de usuários de linhas discada cresceu de 4,1 milhões para 4,7 
milhões, portanto o percentual de usuários de banda larga diminuiu de 78,9% 
para 76,4%. O movimento de retomada da linha discada pode estar relaciona-
do à promoção do governo em áreas onde ainda não chega a banda larga.

O percentural de mulheres usuárias de linha discada cresceu em agosto 
e foi de 49% para 50,4% em setembro. A maior evolução ocorreu entre 
adolescentes, se for levada em consideração a faixa etária, com 34,2% 
de aumento, seguido pelas crianças, com 21,2%.

Disponível em <http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI2092097-EI12884,00-Brasil+passa+de+milhoes+
de+internautas+diz+estest.html>. Acesso em: 15 jan. 2012.

10 Um pouco mais 
de problemas com 
números e operações

Ao final deste tópico, vamos fazer uma retomada do estudo dos números 
e operações. Até agora, já sabemos resolver problemas com adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Podemos, portanto, avançar e vincular o 
que estudamos a situações cotidianas.

Após o estudo do tópico, você deverá ser capaz de resolver problemas 
relacionados com o nosso dia a dia e que envolvam o uso das quatro 
operações aritméticas fundamentais.

Situação-Problema 19

Leia o texto:
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A. Escreva, utilizando apenas algarismos, quantos usuários a mais estão 
utilizando linha discada para acessar a Internet.

B. Quantas horas por ano cada usuário brasileiro fica na Internet? Isto equivale 
a uma média de quantos minutos por dia? (Considere um mês de 30 dias.)

C. Considerando que há, ao todo, 20 milhões de usuários de Internet no 
Brasil, escreva, utilizando apenas algarismos, quantos desses internautas 
utilizam banda larga para acessar a Internet.

D. Os Estados Unidos possuem cerca de 145 milhões de internautas. A quan-
tidade de internautas americanos representa quantas vezes a quantida-
de de internautas brasileiros?

Atividade 31

Uma prefeitura do interior do país pretende contratar um médico clínico 
geral. Para o cargo, oferece a seguinte remuneração:

Salário-base R$ 1.848,00

Adicional por paciente atendido R$ 7,50

Adicional por hora de reunião R$ 28,00

Um médico que tenha atendido 45 pacientes e tenha feito 8 horas de 
reuniões em um mês, deverá receber quanto em pagamento?
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Atividade 32

Leia o texto:

ONU quer reduzir número de pessoas sem água
O Escritório da ONU para a Década da Água, cuja sede será inaugurada nesta 

sexta-feira na Espanha, apoiará os projetos e iniciativas dos 193 países da As-
sembleia para tentar reduzir pela metade o número de pessoas que não têm 
acesso à água potável e que atualmente chega a 1,2 bilhão.

...
Segundo Fernández-Jaúregui, 1,2 bilhão de pessoas não têm acesso a água 

segura, 2,6 bilhões não têm saneamento e a cada três segundos morre uma 
criança no mundo por problemas relacionados com a qualidade da água.

Estes números são “dramáticos”, por isso que a meta da ONU para 2015 é 
conseguir reduzir pela metade as pessoas sem acesso à água potável e coleta de 
esgoto, um desafio “muito grande” que, segundo sua opinião, apenas a Améri-
ca do Sul conseguirá. 

...
O diretor do Escritório da ONU anunciou que em janeiro ou fevereiro de 

2008 será realizado em Zaragoza uma reunião à qual estarão convidados to-
dos os países do mundo com o objetivo de que apresentem seus problemas com 
a água e suas possíveis soluções, propostas que serão diferentes levando em 
conta a cultura, educação, religião e recusos humanos de cada país.

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI1961929-EI299,00.html>. 
Acesso em: 15 jan. 2012.

Agora, responda de acordo com o texto:

A. Escreva, utilizando apenas algarismos, quantas pessoas deverão ser 
beneficiadas com o acesso à água potável até 2015?

B. Quantas crianças morrem em 24 horas, no mundo, por problemas relacio-
nados com a qualidade da água? 
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C. Escreva, utilizando apenas algarismos, quantas pessoas não têm sane-
amento entre os 193 países da Assembleia.

D. Em média, quantas pessoas, para cada país da Assembleia, não têm 
saneamento básico?

Muito bem, chegamos ao final de mais uma unidade. Esperamos que vo-
cês estejam aproveitando bastante. Voltaremos a nos encontrar na Unidade 
Formativa III, não é?

Até lá!
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Ciências da 
Natureza
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Caro(a) Estudante,
No estudo das outras seções deste Guia de Estudo, você está tendo a 

oportunidade de pensar e discutir com seus colegas sobre a sua história de 
vida, sobre o lugar em que vive e até mesmo sobre alguns dos problemas 
enfrentados pela juventude do nosso país, principalmente nas grandes 
cidades. Agora, não vamos falar apenas da sua cidade ou do seu bairro. 
Vamos também falar um pouquinho sobre o mundo em que você vive. 

Você já reparou que as pessoas têm andado mais preocupadas com o 
ambiente ultimamente? Os jornais, revistas, programas de TV e até o cinema 
não param de chamar a atenção das pessoas para a gravidade dos problemas 
ambientais. Em geral, as pessoas não dão muita importância para esse 
assunto, por pensarem que as consequências das agressões ao ambiente 
ainda vão demorar muito para começar a aparecer. Isso não é verdade! Já 
estamos sentindo bem de perto as consequências do desequilíbrio ambiental 
e, se algo não for feito com urgência, as futuras gerações serão ainda mais 
prejudicadas.

Neste tópico, vamos dar atenção especial à água, e você verá que este 
é um assunto que tem tudo a ver com você, com seus hábitos e com sua 
comunidade.

Seus professores são parceiros em seu processo de aprendizagem e 
vão propor muitas atividades interessantes. Participe das aulas, discuta, 
pergunte!  Não leve dúvidas para casa.  

Estamos torcendo por você e temos a certeza de que seu esforço será 
recompensado.
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Existem coisas na vida que só valorizamos realmente 
quando sentimos sua falta, não é verdade? A água é uma 
dessas coisas. Em nosso dia a dia não costumamos pensar 
muito sobre sua importância, mas se você já enfrentou períodos de falta 
d’água, sabe bem o quanto ela é indispensável.

Neste tópico você vai estudar sobre a água na natureza e a sua impor-
tância para a nossa saúde.

Não pense nisso apenas como um conteúdo escolar, que você precisa 
“decorar” para passar nas provas. Você deve lembrar-se de que este assun-
to tem a ver com você, com o seu corpo, a sua saúde e com a qualidade de 
vida de sua família e de sua comunidade.

Não podemos viver sem água. Uma pes-
soa suportaria passar vários dias sem ali-
mento, mas poucos dias sem água são su-
ficientes para levar o ser humano à morte.

Não são apenas os seres humanos que 
necessitam de água. Os animais e as plan-
tas também.

Se não existisse água na Terra, também 
não existiria vida em nosso planeta. Foi isso 
que inspirou Guilherme Arantes a compor 
uma bela canção chamando a Terra de “Planeta Água”.

Objetivo

Falar sobre a 
importância da 
água em nossa 
vida e no 
equilíbrio do 
planeta, 
enfatizando a 
necessidade de 
evitarmos o 
desperdício de 
água em casa e 
na comunidade.

1 “Terra... 
planeta água!”

Planeta Água

Guilherme Arantes

Água que nasce na fonte serena do mundo.
E abre um profundo grotão.
Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão.
Águas escuras dos rios, que levam a fertilidade ao sertão.

→
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Nessa canção, o autor nos fala que 
a água pode ser encontrada na natu-
reza sob diferentes formas:  riachos, 
ribeirões, cascatas, lagos, nuvens,  
chuva e ainda no fundo na terra. 

Ele mostra a grande importância 
dessa água que “mata a sede da po-
pulação” e leva “fertilidade ao ser-
tão”, quando cai “sobre a plantação”. 
O autor lembra também algumas si-
tuações em que as chuvas podem 
provocar tristeza e lágrimas. É quan-
do ocorrem as enchentes...

Atualmente, todos os países estão 
muito preocupados com suas reser-
vas de água. Só no século XX a popu-
lação do planeta cresceu três vezes 
e o consumo de água aumentou seis 
vezes em relação aos séculos anterio-
res. Se continuarmos nesse ritmo de 

crescimento e consumo, poderemos enfrentar uma crise mundial de abas-
tecimento de água. Entende por que esse é um assunto que deve ser estu-
dado com muita atenção?
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Nessa canção, o autor nos fala que 
a água pode ser encontrada na natu-
reza sob diferentes formas:  riachos, 
ribeirões, cascatas, lagos, nuvens,  
chuva e ainda no fundo na terra. 

Ele mostra a grande importância 
dessa água que “mata a sede da po-
pulação” e leva “fertilidade ao ser-
tão”, quando cai “sobre a plantação”. 
O autor lembra também algumas si-

Águas que banham aldeias e matam a sede da população.
Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão.
E depois dormem tranquilas no leito dos lagos...
Água dos igarapés, onde Iara a mãe d’água é misteriosa canção.
Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvem de algodão.
Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação.
Gotas de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação.
 Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e 
sempre voltam humildes pro fundo da terra...
Terra, planeta água...

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/guilherme-arantes/46315/>. Acesso em: 16 jan. 2012.
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Às vezes, as pessoas pensam que existe muita água disponível no pla-
neta, mas não é bem assim. Vamos fazer uma comparação bem simples. 
Imagine que toda a água da Terra caiba numa caixa d’água com capacidade 
para 1.000 litros. É claro que isso não é verdade, mas vamos imaginar que 
só existam 1.000 litros de água em nosso planeta, apenas para que você 
possa compreender melhor. Nesse caso, a água estaria dividida da seguinte 
forma: 974 litros de água salgada e apenas 26 litros de água doce.

Percebeu o problema? A maior parte da água do planeta é salgada e não 
serve para uso dos homens e dos animais e plantas terrestres. Mas o proble-
ma não termina aí. Dos 26 litros de água doce que imaginamos, a maior par-
te encontra-se nas geleiras e em depósitos subterrâneos, a mais de 800 
metros de profundidade. Ou seja, temos pouca água para usar. O problema 
torna-se ainda mais grave por causa da poluição dos rios e dos desmata-
mentos, que prejudicam as nascentes.
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Procure lembrar-se dos 
usos que você faz da água.
• De onde vem essa água?

• Que medidas simples po-
deriam diminuir o des-
perdício de água em sua 
casa ou comunidade?

Discuta suas respostas 
com seus colegas.

Atividade 1

A sociedade em que vivemos precisa de muita água. Quase todas as ativi-
dades humanas dependem da água. No mundo todo, a quantidade de água 
usada na agricultura é de aproximadamente 70% da quantidade total consu-
mida. O abastecimento das cidades 
consome cerca de 16% do total e o 
restante é gasto nas indústrias.
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As indústrias usam a água de várias formas: limpeza, refrigeração das 
máquinas, geração de vapor etc. Por isso, a fabricação de produtos exige um 
alto consumo de água. Novas tecnologias de produção vêm sendo utiliza-
das pelas indústrias a fim de diminuir o consumo de água e o impacto sobre 
o meio ambiente.

Cada um de nós pode contribuir de alguma forma. Você pode começar 
reduzindo o consumo de água em sua própria casa. Você sabia que duran-
te um banho de 15 minutos são consumidos, em média, 45 litros de água? 
Quem tem o hábito de escovar os dentes com a torneira aberta pode con-
sumir até 12 litros de água em cada escovação! Ao lavar a calçada com uma 
mangueira, durante 15 minutos, você pode estar consumindo cerca de 300 
litros de água! Por que não usar apenas uma vassoura na próxima vez? 

A água não está igualmente distribuída em todas as regiões do Brasil. 
Isso faz com que o consumo seja bem diferenciado. Cerca de 85% da água 
existente no Brasil encontra-se nas Regiões Norte e Centro-Oeste, onde 
vivem apenas 15% da população brasileira. 

As águas do Brasil proporcionam as mais diferentes paisagens. São luga-
res belíssimos, verdadeiros caprichos da natureza, que atraem turistas de 
todas as partes do mundo.
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Figura 2. Praia de Copacabana - RJ
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No entanto, muitos locais já sofrem as graves consequências da poluição 
e das agressões ao ambiente. E há lugares em que a população sofre com a 
falta de água.

Ano após ano, a seca continua afligindo milhares de pessoas que, não 
tendo meios para sobreviver, deixam sua terra e partem para cidades 
grandes em busca de trabalho. Muitas dessas pessoas acabam morando 
em favelas ou ficando pelas ruas, expostas a todos os tipos de riscos e, prin-
cipalmente, à violência crescente nas cidades. Você já tinha reparado que 
todo esse drama social tem alguma relação com a água?

Asa Branca

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira

Quando oiei a terra ardendo
Qua fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do céu, uai
Por que tamanha judiação.
Que braseiro, que fornaia
Nem um pé de prantação
Por farta d’água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão (...)

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/luiz-gonzaga/47081/>. Acesso em: 16 jan. 2012

FotoS: dIvulGação
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A presença ou a ausência da água influencia também o “jeito de ser” 
da população. Nas cidades litorâneas, as pessoas gostam de ir à praia, 
de praticar atividades de lazer ao ar livre e apreciam roupas mais leves e 
descontraídas.

Há ainda as comunidades de pescadores, que se formam, não apenas 
no litoral, mas também no interior, em localidades próximas a rios e lagos. 
Em muitos desses locais observa-se também a presença das lavadeiras, que se 
reúnem para lavar roupas no rio, enquanto cantam músicas regionais, 
que atravessam gerações. Entre as crianças, o banho de rio é uma das 
diversões favoritas. Como você pode observar, a água não é apenas um 
componente do ambiente natural. Ela também influencia muitos de nos-
sos hábitos e costumes.

Figura 3. Banho de rio
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Figura 1. Lavadeiras

Figura 2. Pescadores
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Atividade 2

Pense e responda...
De que maneira a água interfere nos seus hábitos pessoais e nos costu-

mes de sua comunidade?
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2
Objetivo

Compreender 
por que a água 
pode limpar, 
mas também 
pode carregar 
sujeira.

A água na vida 
cotidiana

Pensamentos do Wellington
O despertador não espera e interrompe o sonho com a namorada. Welling-

ton, Tom para os mais chegados, acorda, espreguiça e vai lavar o rosto. Tira o 
suor e sentiu um grande alívio. O calor durante a noite foi muito forte. Tenta 
lembrar onde esquecera o boné que ganhara da mina de seus sonhos. Bebe um 
copo d’água e em seguida exclama: – Ah, caramba, que bom! A água me aliviou 
– e nem era ressaca, pois não bebi na baladinha de ontem.  

Tom bebe mais um copo d’água e observa sua mãe fazendo café. Vê como 
ela, com a paciência de todo santo dia, mistura água quente com o pó de café. 
Pega um copo de leite e mistura com o café que a mãe lhe entregara com um 
sorriso, como se dissesse: “Meu Deus, mais um abençoado dia!” Come um pe-
daço de pão pensando com que roupa irá enfrentar mais aquele dia de luta. 
Com certeza usará o tênis ainda não detonado que ganhara há algum tempo na 
rifa da associação de moradores.

Enquanto sua mãe lava a louça e, sem querer, molha a blusa que veste, ele já 
se apronta – aquele bermudão, a camiseta do time do coração, o tênis da hora. 
E o boné? Tinha que encontrá-lo para sair e vender água de coco.

Deveria sair correndo para o trabalho, mas começou uma grande chuva. 
Tem que esperar a chuva parar. Nesse momento, distraído, pensa no lazer à 
tardinha, no campinho, põe a mão na cabeça, procurando o boné. Olha pela ja-
nela e se preocupa: pode haver enchente. Tom mora numa baixada, não muito 
longe do rio. Como se diz na vizinhança: “Hoje o cheiro de enxofre está muito 
forte, deve chover mais tarde.”

Água, água, água... Meu Deus, quanta água! 
De repente a chuva passa e Tom pensa: 
– Quanta água na minha vida. Ao mesmo tempo em que me alivia, tira meu 

suor, é usada para preparar minha alimentação. Caramba, agora me causa pre-
ocupação.

Tom continua a pensar: essa chuva que cai limpinha na minha cabeça, 
quando vira enxurrada, traz muita sujeira junto, vira lama, suja meu tênis, 
suja a barra da bermuda, dá trabalho pra mãe, encharca meu boné. Cadê meu 
boné? Cara, a galera vai zoar.

→
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A chuva cai limpinha, lava a rua, vai limpando, limpando e ficando suja. 
Até parece que nos diz que estamos no mesmo barco, ainda que em diferentes 
lugares. Juntos, na mesma cidade, todos estamos interligados pelos aconteci-
mentos da vida.

Por que será que a água é capaz de limpar e sujar?

 ▻ SITUAÇÃO 1: Investigando a água barrenta (lama).

Veja que interessante! A gota de água da chuva que caía continuamente 
na janela da casa do Tom era transparente, dava a impressão de que era 
limpinha. Mas a enxurrada era amarronzada e dava a impressão de que 
continha água de chuva misturada com terra, areia e muita sujeira.

Uma observação mais atenta pode nos permitir uma investigação sobre a 
água barrenta da chuva. Olhando a enxurrada cuidadosamente, nota-se que 
ela carrega fragmentos (grãos), arranca os pedaços soltos de material e, quanto 
maior a enxurrada, maiores e mais numerosos serão os grãos carregados. 

A enxurrada é como um caminhão dos fragmentos soltos: se ela for maior, 
pode carregar materiais maiores em maior quantidade.

Como você já pode ter observado, a água barrenta contém: grãos de 
cores diferentes e outras sujeiras, uma parte líquida amarronzada e também 
grãos maiores, como os de areia, no fundo. Como explicamos esse fenômeno 
quando estudamos Ciências da Natureza? 

A água barrenta é uma mistura de água 
com vários materiais. Tem uma parte sólida, 
com materiais até de cores diferentes, mis-
turada com uma líquida. Chamamos tal mis-
tura de mistura heterogênea.

No nosso dia a dia conhecemos outras 
misturas heterogêneas, por exemplo: água 
com areia, água com óleo, ar poluído, feijão com pedrinhas etc. Mas temos 
que tomar cuidado. Para reconhecermos se uma mistura é heterogênea 
temos que olhar atentamente para não nos enganarmos. Às vezes não 
conseguimos identificar diferenças a olho nu. Por exemplo, quando obser-
vamos um pouco de leite podemos achar que há uma só aparência. Mas se 

• Mistura heterogênea 
não apresenta a mesma 
aparência em toda sua 
extensão e nem a mesma 
composição em todos 
seus pontos.

→
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usarmos um instrumento para ampliar nossa visão – como um microscópio, 
por exemplo –, verificaremos que há gotas de gordura e gotas de água, e 
sua aparência é semelhante à da mistura de água e óleo. Então, o leite é 
uma mistura heterogênea.

 ▻ SITUAÇÃO 2: Investigando os pingos de chuva.

Nós vimos que a água barrenta da chuva é uma mistura. E os pingos de 
água da chuva, seriam uma mistura?

Os pesquisadores identificaram outros materiais 
misturados com a água na gota da chuva. Desco-
briram que os gases do ar estão dissolvidos nela. 
Então, o pingo da chuva contém a água no es-
tado líquido, e os gases oxigênio, nitrogênio e 
gás carbônico, entre outros. Mas, como enxerga-
mos apenas uma aparência (mesmo no microscó-
pio), temos uma mistura homogênea. 

Em algumas cidades, podemos notar que, quando a chuva cai nos nossos 
olhos, ela os irrita porque é muito ácida. Isso acontece porque a chuva nes-
sas cidades contém materiais dissolvidos que a tornam ácida. Além de água 
e dos gases que se encontram normalmente no ar, podem estar presentes 
na chuva diversos materiais poluentes que a tornam ácida. Portanto, a água 
que cai da chuva não é água pura. É uma mistura homogênea.

Como podemos perceber que uma mistura é homogênea?
Um dos meios é observar a aparência da mistura.
Como pudemos ver, a água, na natureza, geralmente está mistura-

da a outras substâncias formando misturas homogêneas ou heterogê-
neas. As misturas homogêneas também 
são chamadas de soluções. Por exemplo, a 
água do mar é uma solução na qual estão 
misturados vários tipos de sais na água. 
Em nosso dia a dia, a água está presente em 
várias misturas homogêneas (soluções). 
Por exemplo: refrigerante, soro fisiológico, 
chá etc.

Os pesquisadores identificaram outros materiais 

mos apenas uma aparência (mesmo no microscó-

Em algumas cidades, podemos notar que, quando a chuva cai nos nossos 
olhos, ela os irrita porque é muito ácida. Isso acontece porque a chuva nes-
sas cidades contém materiais dissolvidos que a tornam ácida. Além de água 
e dos gases que se encontram normalmente no ar, podem estar presentes 

• Numa mistura homogê-
nea as substâncias, após 
serem misturadas, pare-
cem ser uma coisa só, e
dizemos que têm uma
única aparência.
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Atividade 3

Pegue um rótulo de água mineral e leia a composição química. Discuta 
com seus colegas e responda: A água mineral é uma mistura? É uma mistura 
heterogênea ou uma solução?

Podemos preparar soluções utilizando a água. Se você dissolver uma 
quantidade de açúcar igual a um grão de arroz em um copo de água e 
misturar bem, você terá preparado uma mistura homogênea, uma solução. 
Na vida do dia a dia conhecemos várias soluções.

Pudemos compreender que há misturas heterogêneas e homogêneas. 
Mas sabemos também que há substâncias puras, aquelas que não estão 
misturadas com outras.

Na natureza existem poucas substâncias puras; por exemplo, podemos 
encontrar pequenos pedaços de ouro, diamantes etc. Mas, o homem 
pode separar substâncias que estão misturadas ou isolar substâncias por 
processos tecnológicos. Por exemplo, pode pegar um minério que contém 
cobre (onde o cobre está misturado com outras substâncias) e obter o cobre 
puro, para fazer o fio de cobre.

Vamos testar a sua compreensão?

Atividade 4

Classifique as misturas em homogêneas (solução) e heterogêneas:

A. água e serragem

B. água, areia, açúcar

C. gasolina e álcool

D. azeite e água

Você está começando a compreender, de outra forma, fatos de seu cotidiano, 
com o olhar das Ciências da Natureza. Vamos investigar a propriedade da 
água de dissolver substâncias? Vamos realizar uma atividade prática?
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Atividade 5

Para realizar a atividade, você vai precisar de 5 copos transparentes, 
colher (de café), areia, açúcar refinado, sal de cozinha e sal grosso. Faça 
as misturas conforme indicado na tabela. Preencha a tabela anotando os 
resultados no lugar indicado.

Interação Dissolve Não apresenta sinais de  
dissolução

a -  1 colher (de café) de açúcar 
refinado + 1 copo de água

b -  1 colher (de café de areia) 
+ 1 copo de água

c -  1 colher (de café) de sal  
grosso + 1 copo de água

d -  1 colher (de café) de sal  
refinado + 1 copo de água

e -  ½ copo de sal refinado + 1 
copo de água

A. Você notou diferença na dissolução ao comparar as interações (a) e (d)?

B. Compare as interações (c) e (d). Qual dissolve mais rápido: o sal refinado 
ou o sal grosso?

C. Comparando as interações (d) e (e), você pode dizer que um copo de água 
dissolve qualquer quantidade de sal refinado?

Você deve ter concluído que há materiais que dissolvem em água e 
materiais muito pouco solúveis em água.

Uma solução é formada por um soluto e um solvente. O soluto é a subs-
tância que está presente em menor quantidade. O solvente é a substância 
que está presente em maior quantidade.

Na nossa atividade, pudemos concluir que o sal de cozinha é solúvel em 
água e o açúcar também. Na mistura de sal com água, o sal é o soluto e a 
água é o solvente. Na mistura de açúcar com água, o açúcar é o soluto e a 
água o solvente.
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A solubilidade da água é a propriedade dessa 
substância que pode explicar a água barrenta e a 
possibilidade da água “carregar a sujeira”.

A solubilidade da água traz inúmeras conse-
quências para o mundo em que vivemos. Os ani-
mais aquáticos, por exemplo, podem sobreviver 
nos rios, lagos e mares, porque a água dissolve o 
oxigênio, gás essencial para a respiração dos ani-
mais. As plantas aquáticas podem sobreviver ao retirar os nutrientes dissol-
vidos na água.

O homem pode usar o mar como fonte de recursos naturais. Ou seja, 
a água do mar é uma solução na qual há vários sais dissolvidos, entre 
eles o cloreto de sódio (sal de cozinha). O cloreto de sódio serve de ma-
téria-prima para o homem produzir vários produtos: cloro, soda cáustica, 
fermento, água sanitária entre outros.

Em diferentes épocas, em todo o mundo, muitas cidades se formaram e 
cresceram em torno dos cursos d’água, ou próximas ao mar.

• Solubilidade é a 
propriedade que 
uma substância 
apresenta de formar 
com outra uma 
mistura homogênea 
(solução).
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3
Objetivo

Aprender 
mais sobre o 
ciclo da água 
na natureza, 
seus diferentes 
estados de 
agregação e suas 
mudanças de 
estado.

A água na 
natureza

Você já percebeu o quanto a água é importante em nossa 
sociedade, não é? Ela é muito importante também para o ciclo 
da vida de todos os seres vivos na natureza. 

Que tal rever a canção de Guilherme Arantes? A água existente na 
natureza está sempre mudando de lugar e de forma. É sempre a mesma 
água que circula pelo planeta e esse conjunto de mudanças é chamado de 
“ciclo da água”. 

Não sabemos onde ele começa ou onde termina. O que importa é que ele 
torna possível a existência de vida na Terra. O esquema a seguir mostra 
como ele ocorre.

Atividade 6

Observe a Figura 1 e discuta, com seu grupo, as transformações que ocor-
rem na água ao longo do ciclo. Em seguida, elabore um pequeno texto acer-
ca dessas transformações. 

Figura 1: esquema do ciclo da água na natureza

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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Compreendendo as transformações
Continuando a seguir o caminho da água ao circular na Terra, podemos 

afirmar que ela sofre inúmeras transformações. É o mesmo conceito que 
você aprendeu na Unidade I. Vamos pensar no gelo derretendo, como mostra 
a figura abaixo.

Comparando os estados inicial e final, dizemos que ocorreu uma trans-
formação, pois mudou a aparência e o gelo foi aquecido (recebeu energia 
térmica). Mas a substância (água) não mudou: só mudou o seu “jeito” (es-
tado de agregação ou 
estado físico de agre-
gação). Ela pode voltar 
ao estado inicial, ce-
dendo igual quantida-
de de energia térmica 
(calor). Transformações 
como essa da água são 
chamadas transforma-
ções reversíveis.

A tabela a seguir mostra as etapas da transformação de gelo (sólido) em 
água (líquido). Este processo se chama fusão: no início temos água sólida 
que recebe calor e se torna líquida no fim, indicando que ocorreu uma mu-
dança de estado físico.

Figura 2: exemplo de transformação
Fonte:www.oscavaleirosquedizem.blogger.com.br
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Tabela 1 - Processo de fusão

1ª etapa: inicial 2ª etapa: durante 3ª etapa: final

Gelo
Recebendo calor
Temperatura aumenta
- 20 ºC até 0 ºC

Gelo e água líquida
Recebendo calor
Mesma Temperatura
É sempre 0 ºC

Água líquida
Recebendo calor
Temperatura aumenta
0 ºC até 40 ºC

Usando essas ideias, podemos explicar as propriedades e característi-
cas dos estados físicos dos materiais e os fenômenos que caracterizam as 
mudanças de estado. Como para aquelas observadas no ciclo da água. 
Veja a seguir.

Você sabia?

A teoria cinético-molecular

Durante muito tempo, a Ciência procurou explicações para os estados 
físicos da matéria (sólido, líquido, gasoso), mas só recentemente aceitou-
-se uma teoria que explica, satisfatoriamente, a constituição e organiza-
ção da matéria: a teoria cinético-molecular. A palavra: cinético (ou cinéti-
ca) quer dizer movimento. Essa é a primeira pista para entender a referida 
teoria: as explicações que ela oferece estão relacionadas ao movimento 
das moléculas que formam as substâncias. 

Resumindo: A teoria cinético-molecular, está fundamentada nestas 
duas ideias:

 ∙ todas as substâncias são constituídas de moléculas;

 ∙ todas as moléculas estão sempre em movimento desordenado.

Figura 3: estados físicos da água

solidificação

fusão

liquefação ou 
condensação
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Na Figura 4, buscamos representar o movimento das moléculas de uma 
substância. Elas movem-se de maneira desorganizada em todas as direções, 
graças à energia cinética. Trombam umas com as outras e também com as 
paredes dos recipientes: é a isso que se chama pressão. 

De acordo com a teoria cinético-molecular, quando transferimos ener-
gia para a substância, aumentando sua temperatura (o calor, lembra-
-se?), por exemplo, estamos aumentando a velocidade das suas molé-
culas. Assim, vamos aumentar a energia cinética de cada molécula e a 
energia cinética média do conjunto delas.

Os diferentes estados físicos dependem: a) do movimento desordenado 
das moléculas; b) da separação entre elas; c) das suas interações. 

Nas mudanças de estado, sempre ocorrem trocas de energia: essa energia 
é utilizada para modificar a organização das moléculas. Assim, na fusão e na 
vaporização, a substância recebe energia na forma de calor, aumentando a 
energia cinética média de suas moléculas. Na solidificação e na condensação 
(ou liquefação), a substância cede energia na forma de calor, diminuindo a 
energia cinética média das moléculas. 

Fusão – Analisando a Tabela 1, vemos que a temperatura é uma variável 
que permanece constante durante toda a segunda etapa do processo de 
mudança de estado: a temperatura permanece a mesma, até que todo o gelo 
esteja no estado líquido. Essa é a característica das mudanças de estado: a 
temperatura permanece constante, até que se complete o processo.

Figura 4: mudanças de estado de agregação 

aquecimento

fusão vaporização

estado gasosoestado líquidoestado sólido

Fo
n

te
: P

ro
Fo

rm
a

çã
o/

m
eC

. m
ó

du
lo

III
, v

o
l.

7,
 P

.6
9.

 (
a

lt
er

a
do

)

liquefação
condensaçãosolidificação

 A água na natureza 243

CIêNCIAs DA NAtUrEzA



Atividade 7

A. Em grupo, com seus colegas, faça uma experiência: coloque uma pedra 
de gelo em uma caneca com água e peça ao professor um termômetro. 
Observe o que ocorre com o gelo ao derreter. Com a ajuda do professor, use 
um termômetro para medir a temperatura, enquanto um colega controla 
o tempo e outro preenche o quadro abaixo:

Tempo (min)

Aparência

Temperatura (0º C)

B. Com base nos dados da tabela que vocês construíram, elabore um peque-
no relato do que ocorreu.

A temperatura que se manteve constante na fusão é chamada: ponto 
de fusão. 

As mudanças de estado ocorrem com todas as substâncias, pois são trans-
formações que envolvem a energia na forma de calor. A substância pura 
sempre muda do estado à mesma temperatura, se a pressão for a mesma. 

Os pontos de fusão de algumas substâncias encontram-se na tabela 
seguinte.

Tabela 2 – Ponto de fusão de algumas substâncias

Substâncias
Pontos de 

fusão
Substâncias

Pontos de 
fusão

Substâncias
Ponto de 

fusão

Ferro 1.535 ºC Água 0 ºC Estanho 232 ºC

Ouro 1.063 ºC Alumínio 659 ºC Mercúrio -39 ºC
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A temperatura de fusão é uma propriedade dos materiais utilizada 
para a separação de misturas. Além disso, é importante variável a ser con-
siderada na escolha do material para 
a construção de equipamentos e 
manufatura dos objetos, especial-
mente daqueles que podem ser sub-
metidos a elevadas temperaturas, 
como é o caso das panelas, fornos e 
lâmpadas incandescentes.

Vaporização
A vaporização (mudança do es-

tado líquido para o gasoso) pode 
ocorrer em duas situações: em tem-
peratura constante, quando é deno-
minada ebulição e em temperatura 
ambiente, chamada de evaporação. 

No primeiro caso, a temperatura 
em que ocorre a mudança de estado 
é chamada: ponto de ebulição. Tal 
como o ponto de fusão, o ponto de 
ebulição é uma propriedade que 
permite reconhecer os diferentes 
materiais e separar as misturas, como na destilação para obter álcool da cana 
ou gasolina do petróleo.

Na Tabela 3, mostramos algumas das temperaturas de ebulição de diversas 
substâncias, à pressão de 1 atmosfera.

Tabela 3 – Pontos de ebulição de algumas substâncias

Substâncias
Pontos de 
ebulição

Substâncias
Pontos de 
ebulição

Substâncias
Pontos de 
ebulição

Água 100 °C Cobre 2595 °C Nitrogênio -196 °C

Álcool 78 °C Mercúrio 357 °C Oxigênio -183 °C

Você sabia?
Mas o que é 1 atm?

• É a unidade de medida para 
pressão e lê-se “uma atmosfera”. 
Corresponde à medida da pressão 
atmosférica no nível do mar.

Figura 6: água em ebulição
Fonte: www.sxc.hu
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A evaporação con-
siste na mudança do es-
tado líquido para o ga-
soso em temperatura 
ambiente, como ocorre 
na secagem de roupa 
em varais, na obtenção 
de sal marinho nas sali-
nas e na nossa pele, 
quando suamos. Para 
evaporar, o suor – que é 
uma solução em que 
existe água –, recebe 
energia de nossa pele, 
que fica com menor temperatura. Por isso nós nos sentimos mais confortáveis.

No nosso planeta, a evaporação é a transformação responsável por ga-
rantir a existência do vapor d’água na atmosfera. O vapor d’água influen-
cia a umidade do ar que respiramos e, principalmente, o regime de chuvas 
de uma região. Isso acontece porque, quando o vapor d’água alcança as 
regiões da atmosfera mais distantes da superfície, a pressão atmosférica e 
a temperatura começam a diminuir. 

Desse modo se criam novas condições para uma outra mudança de esta-
do. Trata-se da transformação do estado gasoso para o líquido – na forma 
de gotas muito pequenas – chamada condensação. Conforme a situação, o 
vapor pode até mesmo sofrer transformação para o estado sólido, forman-
do cristais de gelo, na solidificação. Assim, a precipitação, no ciclo da água, 
pode tomar a forma de chuva (condensação) ou granizo (solidificação).

Atividade 8

A. Faça um esquema para o ciclo da água e as transformações que fazem 
parte dele. Compare com o texto que seu grupo produziu na Atividade 6. 
Todas as transformações foram nomeadas corretamente? As caracterís-
ticas foram apresentadas? Estavam corretas? A explicação estava clara? 
Reelabore o texto para guardar no seu livro. 

Figura 7: evaporação

dIvulGação
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Avaliando o que você aprendeu
Marque, ao lado de cada uma das substâncias, nas temperaturas indi-

cadas, o estado físico em que elas se encontram ou a mudança de estado 
(para fazer esta atividade use as informações apresentadas nas tabelas 
de pontos de fusão e ebulição). 

a) Ouro a 1.000 °C                   

b) Alumínio a  659 °C                   

c) Álcool a 80 °C                   

d) Oxigênio a - 250 °C                   

e) Água a 0 °C                   

f) Mercúrio a 20 °C                   

A vida na Terra está condicionada à existência de água nos seus três 
estados de agregação. Estudando as transformações da água em seu 
ciclo, você percebeu que elas são movidas pela energia solar que alcança 
o planeta. 

E, também, que essas transformações do ciclo da água são responsáveis 
pelos climas, os ventos, as correntes oceânicas, as chuvas e todos os 
processos e fenômenos que garantem a vida do planeta. 
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4
Objetivo

Conhecer um 
pouco sobre os 
caminhos que 
a água líquida 
percorre na 
natureza e 
algumas das 
interações que 
ocorrem entre 
ela e outros 
componentes
do ambiente.

Os caminhos 
da água

A enchente é uma 
preocupação constante 
de quem mora nas 
cidades: seja no ir e vir 
do trânsito, quando 
avenidas e túneis ficam 
alagados, ou nas casas, 
quando são invadidas 
pela água. Aí, todos se 
lembram dos rios.
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Em nossas cidades, encontramos muitos rios. Alguns são grandes como 
o Tietê ou o Capibaribe; outros, menores. Alguns são tão pequenos que nem 
são chamados de rios: são os ribeirões e córregos. Mas, com a chuva, todos 
são lembrados. 

Como você já aprendeu, eles são parte do caminho que a água percorre 
em seu ciclo. Olhando esse caminho, você observa que as várias partes es-
tão interligadas e se comunicam num sistema de vasos comunicantes.

O princípio dos vasos comunicantes
Para entender parte do ca-

minho percorrido pela água, 
vamos olhar para a Figura 8, 
que esquematiza um sistema 
de vasos comunicantes. Tra-
ta-se de um sistema compos-
to por recipientes interligados, 
nos quais a superfície do líqui-
do dos diferentes recipientes 
encontra-se sempre no mesmo 
nível, independente da forma 
ou tamanho deles.

dI
vu

lG
a

çã
o

dI
vu

lG
a

çã
o

Figura 8: exemplos de sistema de vasos comunicantes
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Atividade 9

A. Fazendo seu conjunto de vasos comunicantes. 
Vamos usar: duas garrafas plás-

ticas, uma de 1,5 L e outra de 0,5 L, 
um copo de plástico transparente, 
um funil, uma caixa de massa epó-
xi ou similar (para vedar), 40 cm de 
mangueira plástica de diâmetro 3/8 
de polegada, uma tesoura e uma 
jarra com água. 

Como fazer: a) Com a tesoura 
fechada, faça, sempre na mesma 
altura a partir do fundo dos recipientes, um furo na garrafa de 1,5 L e dois 
furos opostos na garrafa de meio litro e um furo no copo; b) corte a mangueira 
em dois pedaços iguais e com eles interligue os recipientes de plástico como 
mostra a figura 9. Vede com massa epóxi os furos em torno dos pedaços 
de mangueira e coloque o funil na garrafa maior. Agora, experimente seu 
sistema de vasos comunicantes.

B. Observe o nível da água em todos os recipientes. Ele muda? Por quê?

Você já observou os pedrei-
ros trabalhando, com um nível de 
água para verificar o “nivelamen-
to” do piso ou da parede? 

Eles usam um pedaço de man-
gueira de plástico transparente, 
com água, sem encher totalmente, 
como mostra a figura ao lado. Cada 
lado da mangueira representa um 
ramo do sistema de vasos comuni-
cantes, ou seja, um vaso do sistema. 

Figura 9: recipientes interligados

Figura 10: mangueira com água colorida
Fonte: BARROS, Carlos; PAULIONO, Wilson. Ciências: 

O Meio Ambiente. 5ª série. Ática: São Paulo, 1997.
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Colocando a mangueira encostada na parede, o pedreiro verifica se o nível 
da água nos ramos está na mesma linha horizontal.

Se isso acontecer, significa que a parede estará nivelada. 
Mas, por que o nível da água fica na mesma altura nos dois ramos da 

mangueira?
Para responder, temos de compre-

ender melhor o que significa pres-
são. Já tocamos nesse assunto antes, 
lembra-se? (Se não se lembra, releia 
os parágrafos deste mesmo texto 
que vêm logo após a figura.)

Atividade 10

Vamos experimentar?
Pegue um lápis, apoie a extremidade plana na sua mão e aperte. Em 

seguida, apoie a ponta do lápis e aperte com a mesma força. 
Observe as marcas feitas. Em qual das situações o lápis empurrou a pele 

mais facilmente e produziu uma marca mais funda? 
Experimente agora apertar o lápis contra a sua mão, sempre apoiando a 

extremidade plana; primeiro, com pouca força e, em seguida, com mais força.

A. Em qual das duas situações a marca foi mais funda?

B. Como você explica o resultado da experiência?  

Para saber
O que é pressão? 

• Podemos dizer que a pressão é 
uma grandeza física que depende: 
a) da força que exercemos sobre 
uma área e 
b) do tamanho dessa área.
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Você sentiu a pressão do lápis sobre a sua pele e percebeu que a pressão 
aumenta quando: a) aumenta a força; ou b) diminui a área sobre a qual se 
exerce a força. Isso significa que a pressão é uma relação entre uma força e 
uma área:

Para saber
A pressão exercida pelos líquidos

• Foi um francês chamado Pascal 
quem explicou o fenômeno 
da pressão nos líquidos. Para 
entender melhor como ela atua, 
são propostas algumas atividades 
que você pode fazer.

Pressão = Força / Área

Atividade 11

A. Faça um pequeno orifício no fundo da garrafa de plástico, utilizando um 
prego ou arame fino aquecido. Encha uma bacia com água e vá empurrando 
o fundo da garrafa (vazia, destampada e com a boca voltada para cima) 
para dentro da água. Observe o que ocorre.

B. Agora mergulhe a garrafa na água em profundidades diferentes, come-
çando pela superfície da água; em seguida, na metade da altura da água 
contida no balde e, depois, no fundo. Para visualizar melhor, incline um 
pouco a garrafa. O que ocorre?

Vamos entender o resultado da atividade: ao empurrar a garrafa, com 
certeza, você viu formar-se um jato de água dentro da garrafa. Aí temos 
uma pequena fonte! O que empurra a água através do furo? 
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Se você pensou em pressão, está correto, pois é a existência de uma pressão 
que empurra a água por meio do furo. E mais, a altura que o jato de água 
alcança dentro da garrafa aumentou quando a introduzimos em profundidades 
maiores, isto é, a pressão aumentou com o aumento da profundidade.

As observações feitas na realização da Atividade 11 mostram a ação da 
pressão do líquido, quando um objeto é mergulhado nele. 

E se o líquido estiver no interior do objeto, ele exerce pressão? Experimente 
encher de água a garrafa furada. A água vai escoar pelo furo. Isto ocorre 
porque a água exerce pressão sobre o fundo da garrafa: a força peso da 
água atua sobre a área do fundo. Como no lugar do furo nada se opõe à 
pressão exercida pelo líquido, ele vaza.

Será que, também, quando a água está no interior de um objeto, a pressão 
que ela exerce depende da profundidade? Experimente para ver!

Atividade 12

Use uma garrafa plástica transparente fazendo furos na parede lateral 
formando uma linha vertical, em diferentes alturas. Encha a garrafa de água 
e observe os jatos que jorram. Como você explica o resultado observado? 
Pense um pouco.

Como seria de esperar, a água jor-
ra pelos furos em pequenos jatos, 
porque os líquidos exercem pressão 
sobre o fundo e as paredes das va-
silhas que os contêm. Observando os 
jatos, é possível notar que não são 
iguais: assim, pode-se afirmar que a 
pressão exercida varia com a altura 
da água no interior da garrafa. Uma 
constatação de um importante princípio das Ciências. 

Para saber
Princípio de Pascal

• Todos os líquidos e gases exercem 
pressão sobre: a) as paredes 
internas (laterais e o fundo) do 
recipiente que os contém e, b) 
os corpos que nele estiverem 
mergulhados. 

252  

UNIDADE formAtIvA II



Note que eles transmitem essa pressão em todas as direções. 
Isso quer dizer que a água sempre estará exercendo pressão sobre o nosso 

planeta: nos rios, lagos e mares, nos objetos e seres vivos neles mergulhados. 
Essa pressão aumenta na medida em 

que aumenta a profundidade, visto que 
existirá uma quantidade maior de água, 
ou seja, uma força-peso maior. Assim, 
quanto maior a profundidade, maior 
será a pressão. 

A pressão é importante fator a se 
considerar no estudo dos ambientes 
aquáticos, pois os seres vivos que vi-
vem em regiões mais profundas supor-
tam pressões maiores que aqueles que 
vivem próximos à superfície, e, por isso, 
seu organismo tem adaptações que os 
tornam capazes de criar uma pressão in-
terna que iguale a externa, para que não 
sejam esmagados. 

Essa é, também, a razão pela qual as pessoas e os equipamentos, como 
os mergulhadores e submarinos, só podem submergir até uma certa pro-
fundidade. Em profundidades maiores, seriam esmagados pela enorme 
pressão da água.

O que nos faz pensar de novo no rio que enche e inunda nossas casas, e 
em quais são as suas causas. Na verdade, nossas cidades são um conjunto 
enorme de vasos comunicantes que ligam rios, córregos, dutos de escoa-
mento de água e esgoto que funcionam pela pressão. Assim, ao elevar um 
dos ramos, o outro terá o mesmo nível, se existir ramo; se não existir, trans-
bordará e, sem dúvida, esta é uma das causas, porque estudamos apenas a 
água líquida da superfície. 

E a água subterrânea? Mas esse é o tema do tópico seguinte.

Figura 11: a pressão exercida pela água sobre as 
paredes do balão aumenta seu tamanho.
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Avaliando o que você aprendeu
• Cansado do trabalho, você resolve tomar um bom banho, ao chegar em casa. 

E... fica logo muito irritado quando percebe que a caixa d´água não está 
completamente cheia, o que faz com que a água fique bem fraquinha. Você 
acha que essa situação tem a ver com a pressão da água?  Explique por quê.
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5
Objetivo

Conhecer os 
caminhos da 
água que se 
infiltra na terra 
e compreender 
a relação entre 
as nascentes e a 
água da chuva.

Os caminhos 
subterrâneos 
da água

Estudando o ciclo da água, você deve ter percebido que as águas na Terra 
se encontram em permanente movimento.

A água, líquida ou sólida, que compõe os oceanos, mares e rios é 
transformada em vapor pelo calor do sol. O vapor sobe à atmosfera, onde 
esfria progressivamente, dando origem às nuvens. 

Quando encontram temperaturas mais baixas, essas massas de vapor 
d’água voltam a cair na terra sob a forma de chuva, neblina, neve etc.

Você já viu uma bica? Geralmente é um fio de água cristalina que brota 
do chão. Olhando cuidadosamente, pode observar a presença de bolhas na 
água. Pondo a mão dentro da bica, parece que a água jorra. De onde vem 
essa água? 

Gabi, uma jovem de uma cidade pequena, percebe que o chão em volta 
da bica parece encharcado e, quando põe a mão no fundo da nascente, nota 
um lodo, uma lama – algo que parece saibro. 

Quando chove, aumenta a quantidade de água da bica e aparecem outras 
bicas próximas, mais para o alto do morro. Quando passa muito tempo sem 
chover, a bica seca. Isso sugere que a água que sai da bica veio da chuva. 

Mas como a água pode entrar no chão? E como sai da terra?
Vamos ajudar a Gabi a compreender essa questão. O terreno acima da 

bica é um pasto sujo de sítio particular. Nele, não há construções ou outras 
obras de engenharia. 

Possui uns 10 km2 e vai até o topo do morro, que fica cerca de 50 m 
acima do nível da bica. Como não há construções, a água da chuva pode 
infiltrar-se no chão.

A terra, por vezes, é arenosa e, por vezes, barrenta. Quando a terra é 
arenosa, uma parte da água se infiltra no terreno durante a chuva. Quando 
é barrenta, formam-se as poças d’água que lentamente desaparecem.

As rochas que compõem o solo em que pisamos são rígidas. Então, como 
podem deixar passar a água? Às vezes percebemos que algumas rochas 
possuem pequenos espaços vazios (poros).

Vamos fazer uma experiência, para responder essa pergunta. Faremos 
algumas aproximações, mas o importante é compreender o fenômeno.
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Atividade 13

Pegue duas garrafas plásticas transparentes de dois litros, um 
pouco de cascalho, um pouco de areia grossa seca, uma proveta 
de 250 ml (ou um frasco para medir volume), uma régua e um 
relógio.

A. Tampe as garrafas e corte a parte do fundo das mesmas. Na tampa das 
garrafas você deve fazer um furo.

B. Faça uma marca em cada uma das garrafas com o auxílio de uma régua a 
5 cm da tampa. Veja a figura a seguir:

C. Na garrafa “a” introduza o cascalho até a marca. Utilize o dedo para tam-
par o furo. Em seguida, adicione a água até cobrir todo o cascalho. Qual o 
volume de água que foi necessário? Anote. Esse é o volume de água con-
tido nos poros dos cascalhos.

D. Na garrafa “b”, introduza a areia grossa até a marca. Repita o procedi-
mento anterior. Qual volume de água foi necessário? Anote. Esse é o vo-
lume de água contido nos poros da areia.
Que material pode reter mais água? Explique.

Já podemos compreender porque a água se infiltra no terreno e, às ve-
zes, forma poças. Será que o tempo gasto pela água para percorrer esses 
dois materiais que estamos estudando é o mesmo? Vamos fazer uma expe-
riência para responder a essa pergunta?

a) b) 

5cm5cm
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Atividade 14

A. Utilize as mesmas garrafas da atividade anterior. Agora você deve fazer 
uma outra marca a 10 cm da tampa.

B. Na garrafa “a”, que contém o cascalho, tampe o furo com o dedo.  
Em seguida, adicione água até a marca de 10 cm e peça para um colega 
marcar o tempo que a água gasta para escorrer. O tempo inicial é quando 
você tira o dedo do furo e o final, quando toda a água tiver acabado de 
escorrer. Anote o tempo.

C. Repita o procedimento com a outra garrafa, que contém areia. Anote o 
tempo. Compare o tempo que a água gasta para percorrer o cascalho com 
o tempo gasto para percorrer a areia grossa. Qual a explicação para o 
resultado?

O experimento sugeriu que a água “anda” no meio dos grãos dos mate-
riais rochosos. Ela passa muito lentamente entre esses grãos e, por vezes, 
podemos considerar que alguns materiais são praticamente impermeáveis.

a) b) 

5cm

10cm

10cm

5cm

ÁguaÁgua�Veja�a�figura 
ao lado:
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 Quando pensamos na “biquinha”, precisamos imaginar que os mate-
riais por onde a água passa são misturas de argila e areia. A água preci-
sa percorrer alguns centímetros ou mesmo centenas de metros antes de 
alcançar a fonte. 

Podemos concluir que a água brota na bica por causa do peso da colu-
na de água (altura) que está acima e infiltrada no morro. Quando chove, a 
água se infiltra e fica acumulada nos poros da rocha. Eles ficam de tal modo 
encharcados que se comportam como canos (muito finos para que a água 
passe devagar).

Horas ou dias depois da chuva, aumenta o volume de água que sai da 
bica. Dias seguidos sem chuva reduzem a altura da coluna e o volume de 
água da bica diminui. É como o balanço de uma conta bancária onde se co-
loca e se tira dinheiro. Se passar muito tempo sem chover, a bica seca.  

A água só pode aparecer na altura da bica porque, abaixo dela, há mate-
riais menos permeáveis que os arenosos. Eles servem para reter a passa-
gem da água e fazem com que ela aflore na superfície do terreno.

Assim, podemos imaginar que os 
materiais rochosos podem acumular 
uma certa quantidade de água, mas 
ela corresponde, no máximo, à quan-
tidade de poros disponíveis. Logo, 
essa água pode ser gasta até acabar, 
se não for reintroduzida por novas 
chuvas. 

Se o proprietário do sítio, perto da casa da Gabi, resolver fazer um lotea-
mento e construir casas, isso impedirá que a água se infiltre. Consequente-
mente, a bica deve secar.

Por que será que a água da bica é cristalina?
Outra coisa que podemos explicar é por que a água da bica é cristalina. 

Os poros são muito pequenos, retendo (filtrando) as sujidades maiores 
que deixariam a água turva. Entretanto, não podemos esquecer que esse 
filtro natural também contribui para dissolver materiais na água (sais e 
gases). Dessa maneira, não há água pura na bica. As bolhas de ar obser-
vadas pela Gabi são gases dissolvidos na água, que aparecem quando ela 
aflora à superfície.

Você sabia?
• De toda a água disponível para o 

consumo da sociedade brasileira, 
mais de 96% é água subterrânea. 
O restante vem de rios, lagos etc.
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Objetivo

Neste tópico 
você vai saber 
por que a água é 
tão necessária à 
sobrevivência 
dos seres vivos.6 A água e os 

seres vivos

Nos tópicos anteriores refletimos sobre 
a importância da água no planeta e na vida 
cotidiana. Você descobriu quais são os cami-
nhos que a água percorre na natureza e viu 
que ela está em constante transformação. 
Neste tópico, vamos falar especificamente 
da importância da água para os seres vivos.

Você sabe que os seres vivos se relacionam com o ambiente em que 
vivem. Cada espécie tem características que lhe permitem viver num 
determinado tipo de ambiente. Esse espaço físico que reúne as condições 
adequadas para a sobrevivência e reprodução de uma determinada espécie 
é chamado habitat.

Uma floresta, por exemplo, é o habitat natural de diversas espécies que 
ali vivem. Quando a floresta é destruída, não são apenas as árvores que 
morrem. Os rios são afetados e os animais ficam sem alimento e sem abrigo. 
Logo deixam de se reproduzir, podendo até desaparecer para sempre. Isso 
é o que chamamos extinção. Preservar o habitat natural das espécies é o 
melhor meio de proteger os animais ameaçados de extinção.

Por que esses locais específicos são tão importantes para as espécies que 
neles vivem?

Nesses locais existe um conjunto de condições que permitem a 
sobrevivência dos seres vivos: água, ar, tipo de solo, temperatura, luz do sol, 
quantidade de alimento etc.

Todo esse conjunto formado pelos seres vivos e pelas condições em que 
vivem é chamado ecossistema. 

Pense numa planta, por exemplo. Para viver, a planta depende da água, 
do ar, do solo e da luz presentes no ambiente. Por outro lado, ela também 
garante a sobrevivência de outros seres vivos liberando oxigênio para a 
atmosfera e servindo de alimento para os animais. Além disso, quando essa 
planta morre, a matéria que a constituía é devolvida ao ambiente. Viu só? 
Um ecossistema não é simplesmente o lugar ocupado pelos seres vivos, 
mas sim todas as relações de troca que se estabelecem nesse lugar.  
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Numa pequena mata, por exem-
plo, podem existir várias espécies: 
cobras, gafanhotos, borboletas, for-
migas, pardais, sapos, árvores, ca-
pim e muitas outras. Se você con-
siderar um ecossistema maior, o 
número de espécies pode aumentar 
muito.  Imagine a ampla rede de re-
lações que esses seres vivos estabe-
lecem entre si.

Na realidade, as cadeias alimen-
tares não são sempre tão “arruma-
dinhas” como aparecem nos exem-
plos dos livros.

Na natureza, um animal pode comer vários tipos de plantas e depois 
servir de alimento para vários outros animais, formando uma grande teia 
alimentar, como no esquema ao lado.

• Na mata, os insetos se 
alimentam das plantas e 
servem de alimento para 
os sapos, que, por sua vez, 
são consumidos por outros 
animais que ali vivem, como 
as cobras, por exemplo. Cadeia 
alimentar é o nome dado a 
esse processo contínuo de 
transferência de matéria entre 
os seres vivos, por meio da 
alimentação.

São exemplos de ecossistema: o mar, um rio, uma floresta, um jardim, um 
mangue etc.

Num ecossistema, os seres vivos participam de um processo contínuo 
de transferência de matéria, de uns para os outros, por meio da alimentação. 
É como no ciclo da água, lembra-se? Na natureza tudo está em constante 
transformação.
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Atividade 15

Dê exemplos das cadeias alimentares que podem ocorrer nos seguintes 
ambientes.

Lago

Praia

Floresta

Ao contrário dos animais, eles não precisam procurar alimento, pois são 
capazes de produzi-lo dentro de suas próprias células, utilizando materiais 
que retiram do ambiente. 

Nenhum dos “ingredientes” que as plantas retiram do ambiente é de 
fato o seu “alimento”. O verdadeiro alimento dos vegetais é um tipo de 
açúcar chamado glicose. 

Quando você estudou sobre os alimentos, viu que, na digestão, as mas-
sas e doces se transformam em pequenas moléculas de glicose que nutrem 
as células do nosso corpo, lembra-se? Pois é. Essa glicose que serve de ali-
mento para as nossas células é produzida pelos vegetais.

Este processo de produção de alimento pelos vegetais é chamado fotos-
síntese. Ele é fundamental para a vida na Terra. 
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Para produzir seu alimento os vegetais utilizam a água que absorvem do 
solo e o gás carbônico do ar. Dentro das células vegetais acontece um 
complicado processo que resulta na transformação desses “ingredientes” 
em glicose. Esse processo só acontece em presença de luz e é chamado 
fotossíntese. A energia necessária para a realização desse processo vem da 
luz solar. Todos os vegetais têm em suas células um pigmento verde chamado 
clorofila, capaz de absorver energia da luz solar. É assim que os vegetais 
produzem seu próprio alimento e depois transferem esse alimento a outros 
seres vivos por meio da cadeia alimentar.

Por serem capazes de produzir 
o próprio alimento, os vegetais são 
chamados seres produtores.

O alimento produzido pelos ve-
getais é transferido para os animais 
que deles se alimentam. Por isso, os 
animais são chamados seres consu-
midores. Os animais herbívoros, que 
se alimentam de vegetais, são cha-
mados consumidores primários. Os 
carnívoros, isto é, que se alimentam 
de outros animais, são chamados 
consumidores secundários.

Quando os animais e vegetais morrem, entram em ação bactérias e 
fungos, responsáveis pela decomposição. É claro que esses seres vivos só 
podem ser vistos com o auxílio de um bom microscópio. Eles são chamados 
seres decompositores. Por meio deles, toda a matéria volta para o ambiente 
e continua circulando, em constante transformação. Forma-se, assim, um 
ciclo que mantém o ambiente sempre em equilíbrio.

Para saber
• É como aquela receita da vovó. 

Se você apenas misturar farinha, 
leite, açúcar e ovos não terá um 
bolo. É preciso aquecer a massa. 
Para isso, você vai precisar do 
calor do forno. O calor é a forma 
de energia necessária para que a 
transformação ocorra, mas não 
é um ingrediente da mistura. No 
caso da fotossíntese, a energia 
necessária vem da luz solar.

Importante
• Durante a fotossíntese, as plantas absorvem gás carbônico do ar e liberam 

oxigênio para a atmosfera. Com isso, ajudam a purificar o ar. 

• Mas não se esqueça: as plantas também respiram o tempo todo. Durante a 
respiração, elas absorvem oxigênio e eliminam gás carbônico, assim como 
nós.
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Atividade 16

Enquanto ia para o trabalho, Anderson encontrou no ônibus seu amigo 
Rodrigo, que é seu colega de turma no Projovem Urbano. Durante a viagem, 
resolveram rever a matéria de uma forma divertida. Rodrigo chamou o 
amigo para jogar o jogo dos cinco erros. 

Você quer participar do jogo?  

A. Então, marque com um (X) as afirmações erradas:

a)    Os vegetais são chamados de seres produtores por serem 
capazes de produzir o próprio alimento.

b)    Os vegetais respiram apenas durante a noite.

c)    Durante a fotossíntese, os vegetais liberam oxigênio para a 
atmosfera. 

d)    Os coelhos  são considerados consumidores primários, assim 
como onças e leões.

e)    As plantas fazem fotossíntese o tempo todo, mesmo no escuro.

f)    Os seres decompositores decompõem animais e vegetais mortos.

g)    Os vegetais utilizam água e oxigênio para produzir glicose.

h)    A energia solar é importantíssima para a vida na Terra.

A importância da água para a sobrevivência dos 
seres vivos

Algumas espécies de seres vivos 
necessitam de grande quantidade de 
água para sobreviver. É o caso dos ani-
mais e plantas que vivem em ecossiste-
mas aquáticos.

Outras, porém, têm características 
especiais que lhes permitem suportar 
grandes períodos de seca. Por exemplo, 
as plantas que se desenvolvem em luga-

res secos têm raízes profundas, capazes de absorver água dos depósitos 
subterrâneos. Elas podem ainda armazenar água e possuem espinhos em 
vez de folhas, evitando, assim, a perda de água. 
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Por que será que os seres vivos dependem tanto de água?
Vejamos: os seres vivos são formados por partes muito pequenas cha-

madas células. Alguns seres são muito pequenos, sendo formados por uma 
única célula. Mesmo esses pequeninos seres necessitam de água e alimento.

Todas as substâncias de que os seres vivos necessitam para sobreviver, 
como alimentos e oxigênio, precisam chegar até as suas células, atravessando 
as finíssimas membranas que as envolvem. Mas como chegam até lá?

Vejamos... Que truque você usaria para fazer passar uma colher de açú-
car por um coador de café? É simples! Você dissolveria o açúcar em água, 
não é mesmo? É assim que as substâncias nutritivas chegam às células: dis-
solvidas em água. Sem água para dissolver e transportar os nutrientes, 
eles não poderiam chegar às células. 

Além disso, a água é um dos in-
gredientes utilizados pelos vegetais 
para a fabricação do seu alimento: a 
glicose. Nesse processo, os vegetais 
contribuem para a purificação do ar 
atmosférico.

É fácil concluir que, sem a presen-
ça de água, não teríamos alimento, 
nem oxigênio, o que seria fatal para 
qualquer ser vivo.

Atividade 17

Enquanto fazia um trabalho do Projovem Urbano, André leu numa 
revista que, durante a época da seca, os agricultores do Nordeste brasileiro 
enfrentam o risco de perder suas lavouras. Intrigado com isso, André ficou 
pensando:

Para saber
• Não é fantástico?! Na natureza 

nada está isolado. Todos os seres 
vivos estão ligados de alguma 
forma e dependem das condições 
do ambiente para sobreviver. Nada 
disso seria possível se a água 
não estivesse presente em nosso 
planeta!

Por que eles não colocam mais adubo na terra? Será que assim as plan-
tas não ficariam mais fortes e poderiam sobreviver durante a seca?

Baseado no que você estudou neste tópico, o que você responderia ao 
André?
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7
Objetivo

Estudar sobre 
a importância 
da água para a 
saúde e também 
sobre os cuidados 
que devemos 
ter para evitar a 
contaminação da 
água.

A água e 
a saúde

Assim como os demais seres vivos, o organismo humano não 
pode sobreviver sem água. 

Cerca de 70% de nossa massa corporal é composta por água. 
Por exemplo, uma pessoa que tenha 70 kg terá 49 kg de água. 
Essa água não se encontra apenas no sangue, mas sim em to-
dos os órgãos do corpo. 

A água dissolve as substâncias nutritivas. Dissolvidas, 
elas podem ser transportadas pelo sangue a todas as cé-
lulas do corpo. 

Além disso, o sangue circula pelo corpo carregando outras 
substâncias que precisam ser eliminadas do organismo, como o 
gás carbônico, por exemplo.

Na Unidade Formativa I, você estudou sobre o transporte 
de substâncias no organismo humano e viu que o gás carbônico eliminado 
pelas células é transportado pelo sangue até os pulmões, sendo liberado na 
respiração. 

Outras substâncias transportadas pelo sangue são filtradas pelos rins e 
eliminadas através da urina. 

A água também é muito importante para a digestão. Na boca, o ali-
mento se mistura com a saliva, desce pelo esôfago até o estômago e, 

em seguida, chega aos intestinos, onde parte 
da água é absorvida. 

Nesse caminho percorrido pelo alimento, 
vão ocorrendo várias transformações, até que 
o alimento esteja completamente digerido. 
No fim do processo de digestão, as substân-
cias nutritivas serão transportadas pelo san-
gue até as células e a parte não aproveitada 
pelo organismo será eliminada. 

Quando a pessoa bebe pouca água, pode 
ter diversos problemas de saúde como a cha-
mada “prisão de ventre”, infecções urinárias, 
dentre outros.
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Atividade 18

Você conhece alguém que tenha tido problema de saúde por não beber 
bastante água?   

A. Conte como foi.

B. Como a ingestão de maior quantidade de água poderia ter ajudado essa 
pessoa? 
Um organismo saudável man-

tém o equilíbrio entre a água inge-
rida e a água eliminada na urina, 
nas fezes, na transpiração e na 
respiração. Devemos compensar 
estas perdas bebendo dois a três 
litros de líquidos por dia.

Algumas pessoas só bebem água quando sentem 
sede. A sede é um sinal de alerta, que indica que as 
reservas de água do organismo estão muito baixas.

Mas você não deve esperar a sede para repor a 
água que seu corpo perde constantemente. Lem-
bre-se: para manter-se bem hidratado, prefira 
sempre água ou sucos naturais.

Quando o organismo elimina uma quantidade de água maior que a quan-
tidade ingerida, ocorre a desidratação. Se não for tratada imediatamente, a 
desidratação pode levar à morte, especialmente em crianças e idosos.

A desidratação também pode ser causada por doenças que provocam 
vômitos e diarreia. É importante buscar atendimento médico com urgência 
e usar sempre o soro caseiro para repor as perdas do organismo.

O soro caseiro é uma receita sim-
ples que pode salvar vidas. Basta mis-
turar uma colher de açúcar e uma pita-
da de sal em um copo de água filtrada 
ou fervida. 

O soro hidrata e ajuda a repor os sais 
perdidos com os vômitos e a diarreia. Além disso, o açúcar fornece a ener-
gia necessária, até que a pessoa possa voltar a se alimentar normalmente.

Dica de beleza:
• Antes de gastar dinheiro com cremes 

hidratantes e fortalecedores de unhas 
e cabelos, passe a beber mais água.

• Bem hidratada, sua pele ficará muito 
mais bonita!
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Para saber

• O soro caseiro é uma solução 
aquosa. Você já estudou 
sobre isso, lembra-se?

 A água e a saúde 265

CIêNCIAs DA NAtUrEzA



Pesquisa adverte: mães não sabem preparar o soro caseiro
Essa foi a principal constatação da dis-

sertação defendida pelo pediatra Lauro 
Virgílio de Sena.

Os maiores problemas detectados foram o 
excesso de sal, que pode até causar convul-
são nas crianças, e a falta de uso da colher-
-medida. No Brasil, 50 mil crianças morrem 
por ano, desidratadas por causa de diarreia.   

Soro caseiro demais. Disponível em: <http://dgi.unifesp.br/comunicacao/noticias.php?cod=5365>. 
Acesso em: 18 jan. 2012.
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O perigo da água contaminada
A água é fundamental para a vida. Mas tenha cuidado! Águas con-

taminadas podem trazer sérios riscos à saúde!

Quando a qualidade da água que utilizamos 
não é boa, os microrganismos presentes nela 
acabam causando doenças. Uma água aparen-
temente limpa pode esconder perigos para a 
saúde. Para estar sempre prevenido, é impor-
tante que você conheça os principais tipos de 
contaminação da água:
• Na agricultura, os agrotóxicos podem se 

misturar com a água da irrigação e conta-
minar o solo. Penetrando no solo, podem 
contaminar as fontes e a água dos poços.

• As indústrias também podem contaminar a 
água quando despejam resíduos diretamen-
te nos rios. Se a água desses rios for utiliza-
da para a agricultura, para dar de beber aos 
animais ou mesmo para o abastecimento 
das casas, cuidado! É preciso cobrar atenção 
redobrada das autoridades, para garantir a 
purificação da água oferecida ao consumo 
da população. 
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• Outro perigo são os “lixões”. Você talvez conheça algum desses locais em 
que se acumula o lixo das cidades.  Além da contaminação do solo, a de-
composição do lixo produz líquidos, que, misturados à água das chuvas, 
contaminam os depósitos subterrâneos de água. A situação pode ser ain-
da mais grave se no local for jogado lixo 
industrial ou hospitalar, com materiais 
contaminados. Assim um poço pode ser 
contaminado, mesmo que seja aberto 
bem longe do “lixão”.

• O esgoto e o lixo lançado diretamente 
nos rios e lagos contamina a água que 
abastece as casas e as plantações, tra-
zendo sérios riscos à saúde.

Atividade 19

Você leu, no item anterior, algumas situações que oferecem riscos de 
contaminação da água. Agora discuta com seus colegas e responda:

A. Quais desses riscos estão presentes em sua comunidade?

B. Que providências seriam necessárias para que sua comunidade ficasse 
livre dos riscos de contaminação da água?
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8
Objetivo

Conhecer 
processos de 
separação 
de misturas 
utilizados pelo 
homem no 
tratamento da 
água para 
torná-la própria 
para o consumo.

Água tratada, 
vida saudável!

Conseguir água limpa para beber sempre foi um problema 
para as populações do mundo. Doenças como a cólera e o tifo 
já dizimaram cidades em épocas passadas. No Brasil, até fins do século XIX, 
não existiam sistemas eficientes de distribuição e tratamento de água que 
atendessem às residências. A população das cidades se servia de água dos 
rios, cisternas, bicas e chafarizes.

 Sabe como faziam para escolher a água para beber? 
Observavam a cor, o cheiro e a presença de materiais visíveis. Em seguida 

deixavam a água “descansando” em recipientes para que as impurezas se 
depositassem no fundo. Com uma grande concha, tiravam a parte limpa por 
cima. Esse processo hoje é chamado de decantação.

Atualmente esse processo não é 
utilizado para separar as impurezas 
da água para beber no consumo 
diário, mas é muito utilizado para 
separar as misturas entre sólido e 
líquido ou entre líquidos imiscíveis 
(que não se misturam). Por exemplo: 
para separar o óleo da água podemos deixar descansando e a água ficará 
embaixo, enquanto o óleo ficará numa camada superior. Em laboratório, 
poderemos utilizar um funil de separação e deixar escorrer a água.

Atividade 20

A. Vamos separar água de óleo por decantação?

Para saber
• No processo de decantação há sedi-

mentação do sólido no fundo. Quan-
do isso acontece, separa-se a parte 
líquida.

• Pegue um copo e uma garrafa de refrigerante de plástico. Corte o fundo da garrafa. 
Faça um furo na tampa. Utilize o dedo para tampar o furo. Introduza na mesma um 
pouco de óleo de cozinha e água. Misture e deixe em repouso. Observe. Em seguida, 
deixe apenas o líquido que estiver embaixo escorrer no copo.
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No Brasil, no início do século XX, 
em algumas residências, a água 
era colocada numa cuba de pedra 
porosa e recolhida numa talha de 
argila. Assim começou o uso do atual 
processo de filtração no Brasil para 
se obter a água para beber.

Atividade 21

Vamos fazer uma filtração de água barrenta? 
Assim poderemos compreender a diferença 
entre a água barrenta da chuva e a água limpa.

Pegue um filtro de papel, daqueles que 
utilizamos para fazer café. Apoie o filtro num 
funil sobre um copo. Em seguida, jogue a água 
barrenta sobre o filtro de papel.

A. Observe e descreva o que aconteceu. A água 
continuou barrenta?

Funil com filtro

Mistura

Solução Pura
QuiProcura

Funil com filtro

Mistura

Solução Pura
QuiProcura

B. Vamos separar areia de água por decantação?

Para saber
• A filtração é um processo de 

separação de misturas que ocorre 
por meio de uma superfície porosa, 
que serve para separar misturas 
entre sólidos e líquidos, e sólidos e 
gases.

• Pegue um recipiente e coloque um pouco de areia fina e água. Misture. 
Deixe em repouso. Quando a areia se depositar no fundo, entorne a vasilha 
lentamente até que a água escorra.
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B. A água filtrada ficou mais limpa? 

Por meio desse experimento, nós até aprendemos como separar os 
componentes de uma mistura, não é mesmo? Pudemos separar por meio 
de um processo chamado de filtração. Ou seja, os grãos de areia, a sujeira, a 
terra ficaram retidas no papel de filtro e a água escorreu para o copo. Assim 
separamos diferentes substâncias.

Veja bem, podemos separar o barro da água por dois processos diferen-
tes. Por filtração, o importante é utilizar um material poroso para reter a 
parte sólida e, por decantação, é importante deixar em repouso para sepa-
rar as duas partes da mistura.

Água de beber: água potável

• Você já parou para pensar na água que bebe? Você já observou o filtro de sua 
casa? E da escola?

Figura 12: filtro
Fonte: Mod.III do Proformação, vol. 6, p. 78

Ele é constituído de uma vela de por-
celana porosa num pote de barro. A água 
deve passar pelos poros da vela do filtro. 
Os micro-organismos (micróbios) de tama-
nho maior do que os poros da vela ficam 
retidos neles. Partículas em suspensão na 
água (barro, pequenas impurezas) tam-
bém ficam retidas. Na escola, podemos 
fazer um experimento para compreender 
um pouco melhor o processo de filtração.
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Atividade 22

 Vamos construir um filtro de areia?
• Material: 1 garrafa vazia de refrigerante de 2 L; 4 copos de vidro 

incolor; tesoura; algodão; um pouco de terra; um punhado de cascalho 
lavado; um punhado de areia grossa; um punhado de areia fina.

• Procedimento:

1)  Lave a garrafa de plástico e retire o seu fundo com o auxílio de uma 
tesoura.

2)  Tampe o gargalo com um chumaço de algodão bem apertado.
3)  Prepare a garrafa colocan-

do acima da camada de al-
godão uma camada de areia 
fina; em seguida uma cama-
da de areia grossa; acima ain-
da, uma camada de cascalho. 
Apoie a garrafa no primei-
ro copo. Esse copo (1) servi-
rá para recolher a água que 
passar pelo filtro;

4)  Coloque terra na água e mis-
ture com uma colher. Parte dessa mistura deve ser despejada na par-
te superior da garrafa e parte deve ser guardada para compararmos 
no final (copo 2);

5)  Depois de um certo tempo, retire o recipiente que está recolhendo a 
água e coloque outro (copo 3);

6)  Após um tempo, compare os 3 recipientes: o que contém água não filtrada; 
o que contém a primeira água filtrada; o que foi colocado por último.

A. Explique as diferenças entre os copos 1 e 3.

B. Discuta com seu grupo: a água do recipiente 3 é própria para beber?

Figura 13: esquema do experimento
 Fonte: Mod. III do Proformação, vol. 6, p. 80

 Água tratada, vida saudável! 271

CIêNCIAs DA NAtUrEzA



C. Por que colocamos diferentes tamanhos de grãos para fazer nosso filtro?

A água filtrada é própria para beber? 
Depende do tratamento que 

ela sofreu antes de chegar a 
nossa casa. Por isso, como cida-
dãos, é importante conhecer-
mos os caminhos da água antes 
que ela chegue em nossa casa.

Pense de novo em nosso 
amigo Tom. Será que ele mora 
em uma cidade em que a água 
é tratada? Será proveniente de 

um poço artesiano? De uma nascente?
Lembre-se do que já estudou nesse texto e imagine os caminhos da água 

antes de chegar até a sua casa: a água da chuva que cai nas rochas fica 
armazenada em seus pequenos orifícios; posteriormente é captada pelo 
homem por meio de um poço artesiano ou de uma estação de tratamento; 
finalmente é conduzida até a torneira de nossa casa por encanamentos. 
Certamente essa água vai dissolvendo diferentes substâncias nos caminhos 
percorridos por ela. Assim, a água boa para o consumo precisa ser tratada. 

Figura 14: estação de tratamento de água
Fonte: Mod. III do Proformação, vol.6, p. 82 

Rio ou lago

Filtro de areia

Arejamento

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2

Tanque de 
decantação

Bomba

Bomba

Bomba

Cloro

Caixa d'água

• Vamos compreender os principais processos utilizados numa estação de 
tratamento de água?

Nas estações de tratamento, a água é, primeiramente, clarificada. Para 
isso, é usado o processo chamado tratamento primário. Você já conhece os 
principais modos de separação de misturas que são utilizados na clarificação 
da água. Mas, veja como se faz em uma estação de tratamento.

A água é bombeada dos rios ou lagos e colocada em tanques de 
decantação. Nesses tanques, a água é deixada em repouso. Como você 
já sabe, os materiais pesados vão para o fundo. Entretanto, grande parte 
deles está sob a forma de partículas muito finas e de difícil sedimentação. 
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Para facilitar a sedimentação, são adicionados dois produtos químicos: o 
sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio, que facilitam a formação de um 
aglomerado de partículas. Esse fenômeno é denominado floculação. 

Em seguida, a água é filtrada por meio de camadas de areia cada vez 
mais finas e, depois, submetida a um processo de arejamento.

Finalmente é adicionado cloro para matar os micro-organismos. Só en-
tão estará própria para o consumo.

Água pura: só nos laboratórios
Vimos estudando que a água pode estar misturada formando misturas 

heterogêneas e soluções (misturas homogêneas). Como anteriormente 
fomos estudando, a água na natureza aparece misturada a outras subs-
tâncias químicas. Somente em um laboratório podemos obtê-la na forma 
de substância pura.
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9
Objetivo

Estudar os 
conceitos e 
fenômenos 
relacionados à 
distribuição de 
água tratada e 
coleta de esgoto 
e águas pluviais, 
bem como sua 
importância para 
a qualidade de 
vida.

Abastecimento e 
esgoto: a água que 
vem e vai

O sistema de distribuição de água potável
Da mesma forma que os sistemas de distribuição de água 

na natureza, o sistema de distribuição de água de uma cidade, 
ou mesmo de uma casa, funciona como um sistema de vasos 
comunicantes, graças à pressão.

Observe a figura e verifique como os reservatórios são sempre construídos 
no ponto mais alto da cidade ou no alto das casas e edifícios, para que a água 
tratada possa chegar naturalmente a todas as caixas de água e torneiras 
das casas. Você se lembra do princípio dos vasos comunicantes?

Vamos pensar um pouco nos caminhos da água nas nossas casas?

Atividade 23

Por meio de observação direta é possível conhecer alguns equipamentos 
como o hidrômetro, os registros, a caixa d´água, entre outros, que são co-
mumente encontrados na rede de distribuição de água de uma casa. 
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nascente

estação de tratamento

captação de água bruta

reservatório
de água
potável

distribuição de água
potável e recolhimento

de esgoto

estação de tratamento
de esgoto

rede de
esgotos

CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação.Brasília: Consumers International/MMA/ MEC/IDEC, 
2005.  Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf. Acesso em: 18 jan. 2012.
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Outros não são visíveis, mas nós sabemos que estão lá e já vimos em 
inúmeras construções, como mostra o esquema da figura 16.

A. Estude o esquema e, em seguida, observe a rede da sua casa ou da esco-
la. Faça uma lista dos equipamentos que você pôde identificar e explique 
brevemente como funcionam.

B. Agora procure conversar com um encanador para saber mais. Aqui estão 
sugestões de perguntas: Qual o tamanho da caixa d’água da escola? Onde 
ela fica? Como a caixa d’água é cuidada? Como funcionam as boias das 
caixas d´água? Para que serve o registro geral? Onde há registros de água? 
O que é um hidrômetro? Como ele funciona? Onde ficam os canos de água? 
E os canos de esgoto, onde se localizam? Por que acontecem vazamentos 
de água? Onde são mais comuns? Como funciona uma torneira? Anote 
em folha à parte.
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Água hoje e sempre: Consumo sustentável. São Paulo: SE/CENP, 2004. Disponível em: 
<http://cenp.edunet.sp.gov.br/Agua/cap2_2_1.asp> Acesso em: 23 jan. 2012.

Ramal direto da rede
Ramal da caixa d'água

Caixa d'água

Registro geral

Cotovelo

Registro da torneira 
da pia

Registro de 
limpeza

Registro do
chuveiro

Válvula
Tanque

Bacia

Torneira do 
jardim

Torneira 
do tanque

Pia da 
cozinha

Pia do 
banheiro

Ralo

Ladrão
Hidrômetro
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C. Junto com seus colegas, elabore um pequeno texto que sintetize as 
respostas obtidas. Transcreva no seu caderno, depois de corrigido com a 
ajuda do professor.

Como você pode perceber, esses 
equipamentos das casas formam um 
sistema de vasos comunicantes que 
funcionam graças à transformação 
que envolve apenas a energia. Ao ar-
mazenar a água em reservatórios ele-
vados, estamos armazenando a ener-
gia potencial. À medida que a água 
escoa, essa energia potencial vai se 
transformando em energia cinética. Ou 
seja, à medida em que diminui a altura, 
a energia potencial transforma-se em 
energia cinética e a água ganha veloci-
dade de escoamento. Se a quantidade 
de energia for pequena, não teremos 
a água nas torneiras. Em muitos luga-
res ocorre tal situação, uma vez que o 
crescimento desordenado faz com que 
muitos bairros sejam abastecidos por 
reservatórios construídos, dado que a 
fonte de captação encontra-se em um 
nível mais baixo de terreno. Para tanto são utilizadas bombas para levar 
a água até os reservatórios, a partir dos quais é distribuída pelo princípio 
dos vasos comunicantes.

A água é puxada do rio, do lago ou de 
qualquer reservatório em que ela esteja, 
por uma bomba, fazendo com que ela seja 
sugada por uma centrífuga. Em seguida, 
ela é conduzida até chegar à torneira.

Água hoje e sempre: Consumo sustentá-
vel. São Paulo: SE/CENP, 2004. Disponível 

em: <http://cenp.edunet.sp.gov.br/
Agua/cap4_3.asp> 

Acesso em: 23 jan. 2012.

Bomba
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E as águas subterrâneas, são usadas no abastecimento?
A Unesco estimava, em 1992, que mais de 50% da população mundial 

poderia estar sendo abastecida pelo manancial subterrâneo. Estima-se em 
300 milhões o número de poços perfurados no mundo nas três últimas dé-
cadas (REBOUÇAS et al., 2002).

E no Brasil?

 ∙ Vários núcleos urbanos no Brasil abastecem-se de água subterrânea 
de forma exclusiva ou complementar, constituindo o recurso mais 
importante de água doce. Importantes cidades do país dependem 
integral ou parcialmente da água subterrânea para abastecimento, 
como, por exemplo: Bauru (SP), São Carlos (SP), Ribeirão Preto (SP), 
Mossoró e Natal (RN), Maceió (AL), Região Metropolitana de Recife 
(PE) e Barreiras (BA). Segundo o Censo de 2000 (IBGE, 2003), 
aproximadamente 61% da população brasileira é abastecida, para 
fins domésticos, com águas subterrâneas (MMA, 2003). Os estados 
com maior número de poços perfurados são: São Paulo, Bahia, Rio 
Grande do Sul, Ceará e Piauí (LEAL, 1999).

O sistema de coleta de esgoto
O princípio dos vasos comunicantes também explica o funcionamento de 

uma outra rede, tão importante quanto a que distribui a água tratada: é a 
rede de esgoto ou de esgotamento de águas. Essa rede é a responsável pelo 
escoamento das águas utilizadas ou águas servidas. 

Quando se trata de residências, o esgoto consiste em uma mistura de 
restos de comida, fezes, urina, restos de produtos de limpeza (como sabão, 
detergente, desinfetantes), tintas, pequenos animais e outras tantas coisas. 

No caso de esgoto originado em indústrias, estão presentes também os 
efluentes industriais, que constituem misturas contendo várias substâncias 
químicas, muitas delas nocivas aos seres vivos. 

As águas servidas devem ser encaminhadas para estações de tratamento 
de esgoto (ETE), antes de serem lançadas nos rios. Porém, nem sempre isto 
ocorre, e os diversos tipos de esgoto podem se misturar, poluindo os rios e 
o mar para onde a água utilizada se encaminha. 
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Por essa razão, mesmo que o esgoto não seja tratado, é importante que 
possa fluir por tubulações que o afastem do contato direto com a população: 
não deve escoar a céu aberto ou ser jogado em fossas que contaminam o 
solo e, por consequência, as águas subterrâneas. 

As redes de esgoto apenas afastam da população o perigo representa-
do por esse material, mas não o eliminam. No Brasil, segundo a Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico (PNSB) feita em 2002, cerca de 64,7% do 
volume de esgoto coletado nos domicílios atendidos pela rede geral não 
são tratados e são despejados in natura nos rios ou no mar, comprome-
tendo a qualidade da água utilizada para irrigação, lazer e para o abas-
tecimento doméstico de água. O correto seria, após a coleta pela rede de 
esgoto, passar por uma estação de tratamento agora para esgoto e, so-
mente depois, devolver a água para o ambiente e, ainda assim, garantir 
que a água utilizada para o consumo fosse captada em mananciais e tra-
tada cuidadosamente antes de ser consumida.

Entretanto, o problema é ainda mais grave, uma vez que, segundo 
dados da PNSB/2002 do IBGE, apenas 33,5% dos domicílios brasileiros são 
atendidos por rede geral de esgotos. Um exemplo são os dados da Tabela 
4 produzidos pela Fundação Seade, sobre os tipos de instalações sanitárias 
disponíveis para a população do Estado de São Paulo, no ano de 2000.

Tabela 4: distribuição da população do Estado de São Paulo conforme o 
tipo de instalação sanitária

População com instalações sanitárias. Estado de São Paulo. Censo 2000

População (Nº Habitantes) Destino do esgoto

29.546.224 Rede geral de esgoto ou esgoto pluvial

2.510.848 Fossa séptica

2.490.101 Fossa rudimentar

649.827 Valas abertas

1.147.955 Rio, lago ou mar

1212.702 Outro escoadouro não discriminado

156.147 Sem instalação sanitária

36.713.804 Total

Água hoje e sempre: Consumo sustentável. São Paulo: SE/CENP, 2004.  
Disponível em: <http://cenp.edunet.sp.gov.br/Agua/cap5_3.asp>. Acesso em: 23 jan. 2012.
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Segundo a Fundação Seade, 85,72% da população eram atendidos 
por rede de esgoto (cerca de 30 milhões) no período. O que indica, ainda, 
cerca de 15% da população sem esgoto. Isso revela que cerca de 15% da 
população ainda não dispõem de esgoto.

Por outro lado, a Tabela 4 nos permite, ainda, conhecer os possíveis 
caminhos do esgoto não coletado pela rede, rios e mares. Mas, ela não 
apresenta os dados do destino do esgoto coletado não tratado, o que é 
grave, porque convivemos com a poluição e a contaminação.

Avaliando o que você aprendeu
Usando os dados da tabela DATASUS para os estados de São Paulo e 

do Amazonas, no ano 2000, num pequeno texto, estabeleça algumas re-
lações entre as causas de morte e disponibilidade da rede de saneamento, 
comparando os dois estados:

• Mortalidade geral por doenças infecciosas e 
parasitárias.

• Mortalidade de crianças menores de 5 anos 
por doença diarreica aguda.

• Rede de abastecimento de água.

• Rede de esgotamento sanitário.

AMAZONAS SÃO PAULO

8,56% 4,98%

5,65% 2,63%

57,84% 93,16%

42,12% 87,32%
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Esses fenômenos são característi-
cos do clima e do tempo. E clima não 
é o mesmo que tempo. Poderíamos 
dizer que o “tempo” é volúvel: num 
dia, chuva e frio e, no outro, sol e ca-
lor. Às vezes tudo isso num único dia! O “tempo” é definido por condições 
passageiras (curto intervalo de tempo) das características climáticas.

O clima, por sua vez, é uma sequência regular de mudanças que depen-
de do comportamento dessas características em longos períodos de tempo, 
meses e anos. 

Atividade 24

Preencha o quadro a seguir com informações acerca do clima de sua região. 

“A mais ‘clara’ presença do clima em nossas vidas é 
o ciclo anual das estações: primavera, verão, outono e 
inverno. Este ciclo é determinado pela posição da Terra 
(relativa aos outros planetas) no sistema solar. Assim, se 
não moramos na região equatorial, podemos não saber 
como será o tempo no próximo inverno, mas sabemos 
com certeza que será mais frio que neste verão. Na re-
gião equatorial a temperatura varia muito pouco ao longo
do ano.”

Disponível em: <http://www.cptec.inpe.br/products/clima/portal>

10
Objetivo

Aprender um 
pouco mais 
acerca dos 
fenômenos 
relacionados 
aos climas e ao 
tempo, e sua 
importância para 
a vida no planeta 
Terra.

Água, clima e 
qualidade de vida

Agora vamos aprender um pouco acerca da água que existe 
na forma de vapor, graças ao ciclo movido à energia solar. É ele 
o responsável pela massa de vapor d’água que existe na atmosfera – 
chamada de umidade do ar – e pelo regime de chuvas que caracterizam o 
clima de uma determinada região da Terra. 

Você sabia?
• A atmosfera é a massa de ar que 

envolve a terra. Atmos vem do 
grego e quer dizer vapor ou gás.
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Período
Temperatura Chuva Umidade Ventos

alta baixa muita pouca alta baixa fortes fracos

dezembro/março

abril/junho

julho/setembro

outubro/dezembro

Na Atividade 24, com certeza, você identificou temperatura, chuva, ven-
tos, frentes, massas quentes e frias, entre outros elementos. Percebeu tam-
bém que as temperaturas nas regiões Norte e Sul são bastante diferentes en-
tre si. Isso ocorre porque no nosso planeta a região do Equador é a que recebe 
maior quantidade de energia so-
lar, como mostra a Figura 18. As-
sim, as regiões do planeta próxi-
mas a ele têm temperaturas 
mais altas (clima quente). Os po-
los, ao contrário, são as regiões 
que recebem menor incidência 
de raios solares e, por isso, têm 
temperaturas mais baixas (clima 
frio). Entre o Equador e cada polo 
existem, ao norte e ao sul, duas 
regiões, cujo clima é temperado. Figura 18: esquema de radiação solar na Terra.

Clima
Entretanto, todos sabemos que as estações diferem de um ano para outro e 

também entre as diversas regiões do planeta. Assim, o verão deste ano não é 
igual aos anteriores, nem será igual aos que virão, pois existem certos fenômenos 
climáticos, os  mais conhecidos  são o El Niño e o La Niña, que produzem esta 
variação das estações de ano para ano. Também, o fato de ser verão no Oeste 
da Austrália ou no Sul do Brasil, regiões que se localizam aproximadamente 
no mesmo intervalo de latitude, não significa que estes locais experimentem 
os mesmos valores de temperatura e/ou chuva, pois existem condições locais 
(presença de lagos, rios, montanhas etc; tipo de cobertura vegetal e relevo; 
condição média dos ventos e presença ou não dos oceanos) que são diferentes.

Disponível em: <http://www.cptec.inpe.br/products/clima/portal/faqs.shtml#perg1>.
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Como o texto aponta, a explicação para climas baseada somente na loca-
lização geográfica é uma simplificação rudimentar dos tipos de climas, uma 
vez que eles dependem de outros fatores que produzem a grande diversi-
dade de climas no planeta.

Um deles é a quantidade de água superficial que o calor e os ventos eva-
poram produzindo o vapor d’água que é encontrado na atmosfera.

Esse é menos denso do que o ar atmosférico. Por isso, tende a se deslocar 
para as camadas mais altas da atmosfera, onde as temperaturas são mais 
baixas, concentrando-se nelas. Nessas regiões de baixas temperaturas, 
o vapor se condensa em gotículas de água que formam as nuvens, onde se 
aglomeram em gotas, formando as chuvas ou a neve (quando a tempera-
tura do ar está muitíssimo baixa). 

Para entender melhor
• A densidade relaciona duas propriedades da matéria: a primeira delas é a 

massa e a segunda é o volume. O volume é o lugar que a matéria ocupa no 
espaço. Mais exatamente, é a medida do espaço ocupado pela matéria. Em 
linguagem matemática, a densidade é representada pela expressão d = m/v. 

• Imagine que você tivesse que guardar em casa 1 kg de chumbo e 1 kg de 
penas. Seria um sacrifício encontrar lugar para tanta pena, não? Isso tem 
tudo a ver com a densidade, pois o espaço ocupado pelo volume de penas é 
muito maior que o ocupado pela mesma massa de chumbo. 

• A densidade é uma propriedade que varia em relação às mudanças da 
temperatura. (Lembra-se daquela festa em que os balões de enfeite 
começaram a arrebentar, principalmente os que estavam no sol?) Pois é, o ar 
interno, ao ser aquecido, dilatou (seu volume aumentou) e não cabia mais 
dentro dos balões.

• Pensando bem, se a massa de ar era a mesma e o volume aumentou, a 
densidade mudou, ficou menor. Em outras palavras, o ar ficou menos denso.

Assim, nas regiões próximas às grandes massas de água (oceanos, rios, 
lagos), encontramos maior porcentagem de umidade, devido à grande 
quantidade de água evaporada. 

Outro fator é a presença de vegetais: pelo mecanismo de transpiração, 
como qualquer outro ser vivo, eles liberam para a atmosfera grande quan-
tidade de água. Ao evaporar, essa água retira calor do ambiente, modifican-
do a temperatura. 
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Além disso, os materiais que formam o solo de uma região também in-
fluenciam a temperatura do ambiente, pois são importantes para a drena-
gem da água superficial. Eles podem, também, influenciar a temperatura de 
outra forma, aumentando-a quando absorvem a energia solar que incide 
sobre a região, ou diminuindo-a quando refletem a energia solar para a at-
mosfera. Assim, as formas de relevo presentes tais como: montanhas, vales 
de rios, litoral e a urbanização também atuam para caracterizar o clima de 
uma região. No início deste nosso estudo, dissemos que as questões rela-
cionadas à água “têm a ver com você, com o seu corpo, sua saúde e com a 
qualidade de vida de sua família e de sua comunidade”. 

Agora você está sendo desafiado a colocar em prática um pouco do que 
aprendeu. Converse com seus familiares e amigos e pense melhor em seus 
hábitos. Talvez você precise modificar alguns deles. No começo, pode pare-
cer difícil, mas você verá que vale a pena.

Avaliando o que você aprendeu

A. Analise um mapa publicado no jornal ou Internet, buscando informações 
para caracterizar o tempo na sua região na data da consulta.

B. Compare essas novas informações com as da Atividade 24 e liste 
os fatores determinantes do tempo e do clima, identificando as 
características e a correspondente estação do ano.
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Caro(a) Estudante,
Nesta Unidade Formativa você vai aprofundar conhecimentos sobre a 

cidade em que mora e como os jovens vivem nela. Nos encontros semanais 
vamos discutir as questões que mais se destacaram para você e para toda 
a turma sobre esses temas, porque são mais evidentes no seu cotidiano. 
Vamos também refletir sobre participação e direitos de cidadania e, com 
base nessas reflexões, vamos começar a construir o Plano de Ação Comuni-
tária, o PLA. 

O PLA é uma espécie de “guia para ação”, que detalha os objetivos da ação 
escolhida pelo seu grupo e como ela será desenvolvida até o final do curso. 

Até o fim desta unidade, esperamos que sua turma tenha decidido em 
conjunto a ação comunitária que será realizada. Ao longo da terceira 
unidade formativa, vocês vão planejar e preparar detalhadamente o que 
fazer. Na quarta e na quinta unidade, você e seus colegas vão executar o 
plano, colocando em prática a ação escolhida. E, por fim, na sexta unidade 
vocês vão avaliar e sistematizar a experiência que desenvolveram.

O PLA vai ser elaborado por você mesmo em colaboração com seus 
colegas de turma, nos encontros semanais. Vocês podem organizar-se 
em dois grupos de trabalho para desenvolver, cada grupo, uma proposta 
diferente de ação. Ou a turma pode definir uma só ação para todos. Nesse 
último caso, os grupos são formados para melhor distribuir e executar 
as tarefas.

Esperamos que essa experiência proporcione aprendizagens que o 
ajudem a projetar um plano para seu futuro como pessoa, como cidadão e 
como trabalhador. 
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1 Participar para 
transformar

O que é participação?
Participar significa tomar parte nas decisões que afetam a sua vida, a de 

sua família, a de sua comunidade, a de sua cidade e a de seu país. Mas, tam-
bém, implica o dever de assumir responsabilidades e compromissos que 
visem ao bem comum, ao respeito à vida e à dignidade das pessoas. 

Participar é exercer o direito de expressar livremente suas ideias e opiniões 
sobre tudo o que acontece ao seu redor. É compartilhar modos de pensar 
e de agir diferentemente entre as pessoas, resolver divergências, lidar com 
conflitos, negociar acordos sobre o que é de interesse comum e coletivo, 
seja na convivência familiar, profissional, comunitária ou política. 

Por isso dizemos que a participação gera processos de mudanças nos 
espaços sociais em que convivemos e também em nós mesmos.

Participar é intervir no mundo à sua volta para transformá-lo. A partici-
pação em ações sociais no bairro, na vizinhança, na comunidade, em torno 
de questões que são de interesse comum é uma forma de exercermos 
ativamente a cidadania, de contribuirmos para a construção de um 
ambiente mais saudável e uma sociedade melhor para todos.

Atividade 1

Releia o texto acima com atenção e, depois, forme com seus colegas um 
grande círculo. Participe da discussão sobre as questões que se seguem, 
trocando opiniões e partilhando experiências com eles.

A. Você concorda ou discorda das afirmações do texto? Por quê?

B. Você tem, já teve ou já pensou em ter alguma experiência de participação 
social na sua comunidade? Conte sobre ela.

Por que participar?

O Brasil é conhecido tanto pelas enormes riquezas que possui, como pela 
pobreza que atinge grande parte de sua população. É um país marcado por 
profundas desigualdades sociais e econômicas.
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Essas desigualdades podem ser percebidas pelas diferentes condições 
em que vivem os jovens de sua cidade. Muitos não conseguem satisfazer 
suas necessidades básicas de moradia, educação, trabalho, saúde etc. 
Moram em bairros em que falta esgoto, água, transporte, escola, posto 
de saúde, espaços de lazer e de cultura. Enquanto isso, outros vivem em 
bairros que oferecem todos os serviços básicos que proporcionam qua-
lidade de vida.

A má distribuição da renda e das riquezas produzidas no país gerou 
historicamente graves situações de injustiça social que atingem hoje 
não apenas os jovens, mas grande parte da população em geral. Nas aulas 
de Ciências Humanas, você vai analisar como essas desigualdades se re-
fletem na dinâmica de crescimento das cidades e na qualidade de vida 
de seus moradores, especialmente dos que vivem nas periferias.

O acesso aos serviços de saúde, à educação de qualidade e à cultura 
são direitos sociais que a Constituição Federal garante para todo o povo 
brasileiro, bem como o direito de não ser discriminado por crença, raça, 
sexo ou idade. Mas se esses direitos existem na lei e no papel, todos nós 
sabemos que ainda tem um longo caminho para serem conquistados na 
prática. E a responsabilidade de construí-lo é de todos nós: dos governos 
municipais, estaduais e federal; das empresas; das organizações da 
sociedade e de cada cidadão.

Atividade 2

Leia novamente o texto acima, procurando no dicionário o sentido das 
palavras que não conhece. Forme com seus colegas 2 grupos de trabalho 
para discutir as questões abaixo e, depois, cada grupo deverá apresentar 
para o outro as conclusões a que chegou.

A. Você já percebeu situações de desigualdade ou de discrimi-
nação social no dia a dia dos jovens da sua comunidade? 
Quais são as mais evidentes?

B. Você já pensou por que existem essas situações de de-
sigualdade e discriminação? Em sua opinião, por que os 
direitos sociais que já existem na lei ainda precisam ser 
conquistados na prática?
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C. Você concorda com a ideia de que todos nós também temos responsabi-
lidade de fazer alguma coisa para modificar essa situação?

Para que participar?
Muita gente ainda pensa que ser cidadão é apenas exercer o direito de 

escolher os governantes por meio do voto no período de eleição. E que o de-
ver do cidadão é pagar impostos pelos serviços públicos, bem como respei-
tar as leis que regulam a vida em sociedade.

Mas exercer ativamente a nossa cidadania é muito mais do que isso!
É como construímos no dia a dia as nossas relações na convivência, na vida 
social e pública. É no convívio que exercitamos a nossa cidadania, nas re-
lações que estabelecemos uns com os outros, com o meio ambiente e com 
tudo o que é público, ou seja, com o que é de toda a coletividade. Exercer a 
cidadania é se envolver, se manifestar, agir e, principalmente, participar de 
ações que são de interesse público. Ações voltadas para defender, garan-
tir ou conquistar direitos sociais, principalmente quando temos consciência 
dos enormes problemas sociais e econômicos que existem no país e das di-
ficuldades vividas pelo povo.

Praticar a cidadania ativa é criar novos espaços de participação comunitá-
ria, de participação cultural, social e política que dão “voz e vez” a quem nun-
ca teve, contribuindo para democratizar e transformar a nossa sociedade.

Atividade 3

Reúna-se com três ou quatro colegas e leia o trecho seguinte da música 
de Gabriel, O Pensador.

Até quando?

Gabriel, O Pensador

“[...] Até quando você vai levando porrada?
Até quando vai ficar sem fazer nada?
Até quando você vai ficar de saco de pancada?
Até quando você vai levando?
[...] Muda que quando a gente muda o mundo

muda com a gente
→
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Discuta com o grupo o trecho lido e responda:

A. Você acha que a ideia de mudança tem a ver com uma atitude diante da 
vida?

B. Você já sonhou em mudar alguma coisa na sua comunidade?

A gente muda o mundo na mudança da mente
E quando a mente muda a gente anda pra frente
 Na mudança de atitude não há mal que não se mude

nem doença sem cura
Na mudança de postura a gente fica mais seguro
Na mudança do presente a gente molda o futuro[...]”.

Disponível em: http://letras.terra.com.br/gabriel-pensador/30449/>.
Acesso em: 17 jan. 2012.Discuta com grupo o trecho lido e responda:

→
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2 Participação 
e direitos

Participação e direitos humanos
A história da humanidade é marcada por lutas sociais e políticas pela 

conquista de direitos. Um marco importante dessa história é a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, formulada em 1948, pela Organização das 
Nações Unidas, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma conquis-
ta de toda a humanidade o reconhecimento de que qualquer indivíduo, em 
qualquer lugar do mundo, deve ser respeitado pela sua natureza humana 
como portador de direitos e reconhecido perante a lei. 

Os direitos humanos se tornaram uma referência de princípios, normas 
e valores fundamentais para a existência e coexistência humana em todo o 
planeta porque são comuns a todos os homens e mulheres, sem distinção 
de etnia, nacionalidade, classe social, opinião política, religião, orientação 
sexual ou julgamento moral. Decorrem do reconhecimento da dignidade de 
todo ser humano e do seu direito à vida, liberdade, igualdade, solidariedade, 
justiça e ao acesso aos bens e serviços sociais. Sem eles ninguém consegue 
se desenvolver e participar plenamente da vida. 

 Os direitos humanos englobam os chamados direitos civis e políticos 
que incluem o direito à vida, à igualdade, ao acesso à justiça, segurança, 
propriedade, proibição da escravidão e da tortura, o direito às liberdades 
de expressão, opinião, associação, crença religiosa que começaram a ser 
instituídos no século XVIII na Europa e nos Estados Unidos. Incluiu tam-
bém os direitos sociais à saúde, educação, moradia, trabalho, previdên-
cia social, que surgiram a partir das lutas de trabalhadores organizados 
em movimentos sindicalistas no século XIX e XX. E os direitos coletivos de 
toda a humanidade, como o direito à paz, ao desenvolvimento, ao meio 
ambiente saudável, entre outros, que tem mobilizado movimentos sociais 
em todo o planeta nos séculos XX e XXI.

Graças à Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais espalharam-se por todos os con-
tinentes e a defesa dos direitos humanos passou a transcender as fron-
teiras dos países.
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Na vida social, situações relacionadas aos direitos humanos tornam-
-se conflitantes especialmente quando surgem tensões entre liberdade 
e igualdade, entre interesses públicos e privados, entre o bem comum e 
o individual. Na família, na comunidade, na cidade, muitos vivem ao mes-
mo tempo o respeito e a violação dos direitos humanos e o grande desafio 
é fazer prevalecer o exercício da cidadania em todas as dimensões da vida 
em sociedade. Por isso se diz que os direitos humanos e a cidadania não se 
aprendem apenas com a cabeça, mas também com o coração, na experiência 
individual e coletiva.

Atividade 4

Releia o texto com atenção, pesquise no dicionário as palavras que não 
conhece e comente com os colegas da turma como compreendeu:

A. A frase: “Qualquer indivíduo, pela sua natureza humana, é portador de 
direitos.”

B. A relação entre direitos humanos, princípios, normas e valores da existência 
e coexistência humanas.

C. A diferença entre direitos civis, políticos, direitos sociais e direitos coletivos.

Atividade 5

Organize-se em grupo com alguns colegas para descrever duas situações 
significativas que despertaram a atenção de vocês na cidade em que moram: 
uma situação de violação de direitos humanos; outra, de defesa de direitos 
humanos. Compartilhem a descrição das duas situações selecionadas com 
os outros grupos e discutam se o que foi apresentado está em sintonia com 
as ideias do texto acima.
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Leia abaixo uma versão sintética dos principais artigos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos:

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Frei Betto (versão popular)

Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos.
Todos temos direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e social.
Todos temos direito de resguardar a casa, a família e a honra.
Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado.
Todos temos direito ao descanso, ao lazer e às férias.
Todos temos direito à saúde e assistência médica e hospitalar.
Todos temos direito à instrução, à escola, à arte e à cultura.
Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice.
Todos temos direito à organização popular, sindical e política.
Todos temos direito de eleger e ser eleito às funções de governo.
Todos temos direito à informação verdadeira e correta.
Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, de estado ou país.
Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação.
Ninguém pode ser torturado ou linchado. Todos somos iguais perante a lei.
Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do direito de defesa.
Toda pessoa é inocente até que a justiça, baseada na lei, prove o contrário.
Todos temos liberdade de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e de crer.
Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor.
Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade.
Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação destes direitos.

Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/betto.htm>. Acesso em: 23 jan. 2012. 

Direitos de cidadania

O Brasil tem uma longa história de mobilizações e lutas populares pela 
conquista de direitos, desde a escravidão. Mais recentemente, com o 
processo de democratização que se iniciou após o período de ditadura 
militar (1964-1985), uma nova Constituição Federal foi promulgada em 
1988, que interligou os direitos humanos, sociais e políticos ao definir os 
direitos e deveres do cidadão brasileiro: na relação com o Estado e na vida 
em sociedade.
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Mas muita gente ainda compreende os direitos como uma concessão, 
um favor ofertado pelos grupos dominantes ao restante da população, 
como na Antiguidade, em que se acreditava que o direito era concedido 
ou retirado das pessoas segundo a vontade dos deuses. 

A legalização dos direitos de cidadania possibilita que todos partici-
pem ativamente da vida e do governo do país, mas se cada cidadão não 
se apropriar desses direitos eles ficarão somente no papel. A cidadania é 
conquistada a partir da nossa capacidade de intervenção na vida social, 
para fazer valer os nossos direitos. Por isso se diz que construir cida-
dania é também transformar “corações e mentes”, formar consciências 
para que os direitos se incorporem às práticas, aos modos de fazer e de 
viver, à cultura do povo brasileiro. 

A cidadania não se aprende e se pratica como uma “lição de casa”, em 
que cada um tem que fazer apenas sua parte e o assunto está encerrado! 
Embora predomine no mundo atual a competitividade e o individualismo, 
a participação de cada um em seu meio social repercute e influencia de al-
guma forma a coletividade. E, se isso muitas vezes não se torna visível na 
convivência social, em um pequeno grupo de trabalho ou em determinadas 
situações, certamente a omissão e o descompromisso de alguns afetam a 
todos que estão à sua volta. Mais do que apenas “a sua parte”, cada um de 
nós também tem que contribuir para que todos façam “as suas partes”.

Na vida em sociedade, cada um de nós arca com os ônus e os bônus 
do que é feito e produzido coletivamente. Por isso é importante lembrar 
que a todo direito corresponde um dever, e vice-versa; e que os direitos 
de cada um também valem para seus semelhantes. Assim, o direito que 
cada cidadão tem, por exemplo, à livre expressão, corresponde ao dever do 
governo e da sociedade de deixá-lo se expressar, mesmo que seja para 
recusar, denunciar, discordar, ou criticar.

Estamos sempre buscando, descobrindo e criando novas maneiras de 
viver que também demandam a criação de novos direitos. Os desafios 
que se apresentam na vida social também demandam novas conquistas 
de cidadania, ou seja, assim como os seres humanos estão sempre em 
transformação, a cidadania também está sempre em construção.

Atividade 6

Leia novamente o texto acima e comente com a turma como compreen-
deu as seguintes ideias:
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A. Muita gente ainda compreende os direitos como uma concessão, um favor.

B. Construir cidadania é também transformar “corações e mentes”.

C. Mais do que apenas “a sua parte”, cada um de nós também tem que 
contribuir para que todos façam “as suas partes”.

D. Na vida em sociedade, cada um de nós arca com os ônus e os bônus do 
que é feito e produzido coletivamente. 

E. A todo direito corresponde um dever, e vice-versa

F. Os desafios que se apresentam na vida social também demandam novas 
conquistas de cidadania.
Escolha uma dessas ideias para escrever uma redação, explicando sua 

forma de compreendê-la, de enxergá-la, sua opinião sobre ela.  

Atividade 7

A. Escolha e descreva, com seus colegas, uma situação ocorrida na cidade em 
que moram, em que a omissão e o descompromisso de algumas pessoas 
afetaram drasticamente a todos que estavam à sua volta.

B. Organizem um julgamento hipotético dessas pessoas, dividindo a turma 
em quatro grupos: 

 ∙ Grupo que apresenta a acusação. 

 ∙ Grupo que apresenta a defesa. 

 ∙ Grupo que vai compor o júri em que cada integrante, ao decidir o seu 
voto (a favor ou contra a condenação) terá que justificá-lo.

 ∙ Grupo que será o juiz que decide a ”pena” para esse tipo de situação,caso 
os réus sejam julgados culpados.

Cada grupo tem que preparar previamente a sua atuação, listando e de-
senvolvendo argumentos (acusação e defesa); contextualizando posicio-
namentos (júri); estipulando uma graduação de “penalidades” (juízes). 
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Organizem a sala de aula, dispondo os grupos de defesa e acusação frente 
a frente.

Muitas vezes, nossos direitos não são garantidos ou são violados. Além 
de tomar conhecimento sobre quais são nossos direitos, precisamos identi-
ficar que instituições, em nossa cidade, têm a função de defendê-los. 

Atividade 8

Pesquise se tais órgãos existem na sua cidade e se existem outros orga-
nismos que têm a função de defender os direitos do cidadão. Complemente 
a lista abaixo.

Órgãos públicos de defesa de direitos

Conselhos de Direitos Humanos – divulgam informações sobre os di-
reitos e alguns também recebem denúncias e investigam com as autori-
dades competentes violações de direitos humanos. 

Defensoria Pública – presta assistência jurídica gratuita a todos que 
não podem pagar advogado. 

Ministério Público – órgão que defende e fiscaliza o cumprimento da 
lei e que também atua na defesa dos interesses das partes mais frágeis, 
por exemplo, crianças e adolescentes. 

Delegacias especializadas – realizam atendimento ao público, inves-
tigações criminais e detenção temporária. Algumas delegacias tratam de 
assuntos específicos. São as delegacias especializadas em crianças e ado-
lescentes vítimas de violência; apuração de atos infracionais cometidos 
por adolescentes; atendimento à mulher vítima de violência ou, ainda, 
delegacias antissequestro e outras que tratam de homicídio, narcotráfi-
co etc.

Centros de Defesa – são organizações não governamentais que ofere-
cem assistência jurídico-social, especialmente às crianças e adolescentes.

Disque denúncia – serviços de atendimento telefônico que recebem 
denúncias da população sobre atividades criminosas e garantem o sigi-
lo do denunciante. Cada região do país apresenta “disque denúncias” dos 
mais variados, ligados às polícias, a órgãos públicos e a ONGs. 

Ouvidorias – recebem reclamações, sugestões e elogios sobre os ór-
gãos públicos. A identificação ou não do denunciante varia de órgão para 
órgão nas diferentes regiões do país.
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3 Participação e 
cidadania

Em diferentes momentos da história, a juventude teve presença ativa nos 
acontecimentos que mudaram a vida do nosso país. Na década de 1970, 
os movimentos estudantis tiveram importante papel no enfrentamento da 
cultura autoritária do regime militar. Nos anos 1980 e 1990, com o processo 
de democratização, os jovens participaram de momentos decisivos, como a 
Campanha das Diretas e o impeachment do presidente Fernando Collor de 
Mello. Nos anos 90, ações coletivas e de intervenção social no campo cultural 
multiplicaram-se, especialmente nos grandes centros urbanos: grupos de 
rock, rap, movimento hip hop, grafiteiros e tantos outros. Com críticas às 
injustiças sociais e questionamentos às condições de vida dos jovens mora-
dores das periferias, esses grupos vêm mostrando que a cultura e a arte são 
capazes de sensibilizar, provocar reflexões e mostrar para a sociedade suas 
ideias e opiniões, de maneiras criativas e inovadoras.

Atividade 9

Faça, em casa, uma pesquisa sobre as diversas formas de expressão e de 
atuação dos jovens, que ganharam expressão pública diante de fatos 
importantes da história e da realidade social do país. Traga informações his-
tóricas, entrevistando amigos, vizinhos, parentes; letras de música, fotos, 
imagens, reportagens de organizações, grupos, bandas, pessoas para cons-
truir com os colegas de turma um painel, na sala de aula, sobre “Juventude 
e participação”.

Práticas de cidadania

Nos últimos anos, com o processo de democratização do país, as mobili-
zações para assegurar e ampliar os direitos da população têm crescido com 
o surgimento de diversas organizações sociais, fóruns, redes, movimentos 
sociais de trabalhadores, mulheres, índios, negros, idosos, estudantes etc., 
que se organizam para: reivindicar melhorias da qualidade de vida; combater 
discriminações; apoiar, questionar ou influenciar as políticas e programas 
dos governos etc. 
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O texto da Constituição Federal de 1988 diz, em seu artigo 1, que “Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente”. E o que isso quer dizer? Que a Constituição prevê a partici-
pação direta do cidadão nas decisões que afetam a vida pública. Ou seja, a 
participação na definição e na fiscalização das políticas, programas, serviços e 
projetos desenvolvidos pelos governos municipais, estaduais e federal, e não 
apenas a participação por meio da eleição de representantes: vereadores, 
deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente da república.

Com a organização e a mobilização da sociedade, têm sido criados, em 
todo o país, inúmeros canais de participação da população nas políticas 
públicas: conselhos sobre políticas públicas de educação, saúde, assistência 
social, habitação, transporte, meio ambiente e de outras áreas, que reúnem 
representantes dos governos e da sociedade para definir e fiscalizar as políticas 
para essas áreas. Têm sido criados, também, conselhos para defender direitos 
de setores da população que historicamente vêm sendo discriminados, tais 
como os negros, as mulheres e os homossexuais. E, ainda, conselhos para 
garantir direitos de pessoas que vivem em situações de maior vulnerabilida-
de social como os idosos, pessoas com deficiências, crianças e adolescentes. 

Inúmeras outras experiências como as de orçamento público participativo, 
por exemplo, têm se multiplicado em diversas cidades a partir da mobilização 
da sociedade e mesmo da iniciativa dos governos municipais. São espaços 
de consulta, de discussão ou de decisão sobre em que e onde é mais necessário 
investir os recursos públicos.

O grande desafio está em tornar esses espaços verdadeiramente repre-
sentativos dos diversos interesses da população. Daí a importância da orga-
nização da sociedade para a elaboração de propostas que contribuam para 
construir caminhos que respondam às suas necessidades. Não basta apenas 
reivindicar, é preciso contribuir para que se encontrem as respostas e soluções 
para os problemas, a partir das condições e dos recursos que têm o município, 
o estado e o país.

Nos últimos anos, em muitas cidades também foram criadas por governos 
municipais coordenarias ou secretarias da juventude. Em 2005, o Governo 
Federal instituiu a Secretaria Nacional da Juventude e o Conselho Nacional 
da Juventude para elaborarem uma Política Nacional de Juventude, garantir 
e defender os direitos dos jovens e, principalmente, assegurar espaços de 
participação juvenil na definição das políticas que lhes são dirigidas.
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Atividade 10

A. Você conhece ou já ouviu falar de algum conselho ou canal de participação 
que funciona em sua cidade? Analise com seus colegas quais têm sido as 
formas de participação dos moradores de seu bairro e de sua cidade que 
se destacam. Em seguida, caracterize as formas de participação dos 
jovens de que tem conhecimento.

B. A partir da leitura do texto e das reflexões sobre os jovens que foram 
feitas nas aulas de Ciências Humanas, elabore com seus colegas uma lista 
com o que acham ser as principais necessidades dos jovens de sua região. 
Pense como cada uma dessas necessidades pode ser encaminhada ou 
solucionada.

 Participação e cidadania 299

PArtICIPAÇão CIDADã



4 Participação na 
comunidade

A comunidade pode ser compreendida de várias formas: como o local de 
moradia e as condições de vida que ele oferece; como os grupos e relacio-
namentos que construímos a partir de interesses comuns, ou mesmo como 
os espaços (físicos/sociais) que fazem parte da nossa vida porque neles 
vivenciamos relações com a família, com amigos, colegas de estudo e de 
trabalho, ou com outros tipos de pessoas e organizações que consideramos 
importantes no nosso cotidiano. 

Para começar a elaborar um Plano de Ação Comunitária, o PLA, é preciso 
conhecer em profundidade a realidade social na qual se pretende atuar. 

Construir um retrato da realidade local
No primeiro momento, devemos caracterizar quais são os principais 

problemas e necessidades que atingem os jovens e os moradores daquela 
comunidade para buscar, coletivamente, soluções para superá-los ou criar 
uma nova situação diante deles.

No segundo momento, é im-
portante pesquisar e identificar 
as possíveis causas dos pro-
blemas, ou seja, o que faz com 
que eles existam. Um problema 
sempre tem muitas causas que 
se relacionam entre si. Analisar 
essas causas nos permite cons-
truir uma visão integral sobre 
ele, para avaliar em qual delas 
podemos intervir para atingir o 
problema na sua raiz. 

Ao refletir sobre todas as causas de um problema, podemos distinguir 
aquelas causas sobre as quais podemos atuar, de outras que dependam de 
instâncias ou fatores diversos para serem enfrentadas.

Na hora de decidir o que fazer é necessário escolher onde se deve “atacar”, 
de acordo com as nossas possibilidades e os recursos que temos para 
obter sucesso.

Uma forma de conhecermos um 
problema é, de início, descrever exata-
mente como ele se apresenta na rea-
lidade. Para isso, podemos usar infor-
mações quantitativas e qualitativas. 
Por exemplo, podemos pesquisar so-
bre quem são os adolescentes jovens 
que estão fora da escola e descobrir 
que a maioria é do sexo feminino e que 
30% das meninas de 14 a 18 anos que 
vivem na comunidade estão grávidas 
ou já tiveram filhos.
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Uma pesquisa sobre as causas da “gravidez precoce de adolescentes” 
na comunidade pode mostrar, por exemplo, que: 

• Falta informação e orientação sobre prevenção à maternidade para os adolescentes. 

• Eles não têm recursos financeiros para adquirirem preservativos.

Ao avaliar essas causas, pode-se concluir que, durante o período do 
curso do Projovem Urbano, é possível desenvolver ações tais como ofi-
cinas de orientação sexual, teatro, cartazes etc. para superar a falta de in-
formação sobre prevenção à maternidade dos adolescentes de uma es-
cola da comunidade. Mas, é muito mais complicado enfrentar a falta de 
recursos para comprar preservativos.

Atividade 11

A. Juntamente com seu grupo, façam uma lista dos principais problemas ou 
dificuldades da comunidade que consideram importantes para os jovens 
que nela vivem e cuja solução seja um desafio para vocês. Para isso, é 
preciso discutir para chegar a um acordo. Na medida em que forem de-
cidindo, escrevam os desafios na primeira coluna do Quadro 1, orde-
nando-os por prioridade.

B. Caracterize as causas dos principais problemas. Para isso, é preciso res-
gatar as informações e os conhecimentos que cada um já tem, recupe-
rar as aprendizagens construídas nas aulas de Ciências Humanas e de Ci-
ências da Natureza, e fazer pesquisas complementares na biblioteca, se 
for preciso. Complete o Quadro 1 para organizar um primeiro desenho da 
situação. 
Quadro 1 - Mapa preliminar
Principais desafios de nossa comunidade

Desafios/ 
Problemas Causas

1)

2)

3)

4)

5)
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O Mapa dos Desafios

Para conhecer em profundidade a realidade social da comunidade não 
basta apontar os seus problemas e caracterizar suas possíveis causas.  
É preciso “ver de perto” para identificar necessidades específicas existen-
tes nas áreas e já percebidas por você e seus colegas como sendo proble-
máticas. Isso significa visitar pontos estratégicos, conversar com morado-
res, gestores e lideranças locais; conhecer os programas, projetos sociais 
que estão sendo realizados por grupos, organizações não governamentais 
ou pela prefeitura. 

Só assim é possível ter conhecimento sobre o que está sendo feito na co-
munidade para superar os desafios já apontados por você e seus colegas.  
E conferir e ajustar as prioridades apontadas por vocês, de acordo com a im-
portância e a urgência que têm na realidade local e para quem está sendo 
diretamente atingido. 

 Lembre-se de que ninguém muda nada individualmente, com ideias que 
só existem na sua cabeça. As mudanças acontecem quando um problema 
mobiliza o interesse e a participação daqueles que são atingidos e estão 
envolvidos com ele. É juntando nossas forças com as de todas as pessoas 
comprometidas com a coletividade que podemos fazer a diferença! 

Atividade 12

A. Planeje com seus colegas e a ajuda do educador as visitas à comunidade. 
Preparem um roteiro comum para orientar suas observações e o levanta-
mento de informações que vão possibilitar a vocês conhecerem melhor a 
realidade local. 

B. Realize as visitas de que ficar encarregado, contribuindo com o trabalho 
de seu grupo. Não se esqueça de preencher os roteiros de entrevista ou de 
observação.

C. Após realizar as visitas, os grupos devem compartilhar o que conse-
guiram levantar, com o objetivo de concluir a construção do “Mapa dos 
Desafios”, complementando o Quadro 2.
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Quadro 2 - Mapa dos Desafios

Desafios/ 
Problemas

Como está sendo  
enfrentado?

O que falta/ 
o que é preciso fazer?

1)

2)

3)

4)

Em que área atuar na comunidade?
O “Mapa dos Desafios” deve apresentar o “pano de fundo” ou o que 

chamamos de contexto social em que acontecem os principais problemas 
identificados pela turma. O que poderemos fazer para ajudar a alcançar 
melhorias e mudanças que beneficiem a comunidade depende de compre-
endermos bem esse contexto.

Esse é o ponto de partida para você e toda a turma definirem que tipo de 
ação comunitária é importante e faz sentido realizar no local onde vivem. 
Só vale a pena investir esforços em ações que respondem a necessidades 
reais, que são coletivas e de interesse público e que mobilizam a participa-
ção da comunidade. 

A ação comunitária que será desenvolvida por toda a turma ou por grupos 
de trabalho em torno de um interesse comum pode ser feita em parceria 
com uma organização da sociedade ou com um órgão público que já atua na 
comunidade no sentido de superar o desafio escolhido por vocês. Ou pode 
ser criada, inventada e desenvolvida inteiramente por vocês, para atingir 
um determinado público em um local ou região que definirem. A decisão 
sobre em que área vai ser realizada a ação comunitária precisa ser tomada 
por vocês.

Atividade 13

Para decidir o que você e seus colegas vão fazer, com base no “Mapa dos 
Desafios” e nas visitas que fizeram na comunidade, outros aspectos tam-
bém precisam ser analisados e amadurecidos. Reúna-se com seus colegas 
para discutir as seguintes questões:
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A. Que oportunidades existem ou surgiram durante as visitas que favorecem 
uma ação participativa?

B. Que espaços já existem – e podem ser contatados e articulados – ou que 
espaços podem ser criados por você mesmo e seus colegas para atuarem 
em algum dos problemas identificados no “Mapa dos Desafios”?

C. Que situações despertaram maior interesse e mobilizam o desejo de atuação?

Seja qual for a área selecionada, na próxima Unidade Formativa, vamos 
detalhar e planejar como vocês vão desenvolver a ação comunitária.
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Informática
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Caro(a) Estudante,
Vamos continuar?

Nesta Unidade Formativa, além de trabalhar a pesquisa na Internet, 
você vai conhecer um dos programas mais utilizados em um computador: o 
editor de textos.

Mas, você sabe o que são os programas? Vamos explicar:

É por intermédio dos programas que o computador executa as tarefas que 
desejamos. É assim que o computador se transforma numa “supermáquina 
de escrever”, de desenhar, de fazer cálculos etc.

É por meio do programa “editor de texto” que conseguimos digitar 
textos, fazer cartas, cartazes etc. E é utilizando-nos desse tipo de programa 
que podemos, no computador, fazer vários tipos de documentos diferentes, 
de forma simples e fácil!
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1 Pesquisando na 
Internet

Atividade 1

Nesta atividade, você vai pesquisar sobre o mundo do trabalho.

Pesquisa
Faça suas pesquisas em um destes sites:

 ∙ http://www.senai.com.br.

 ∙ http://www.senac.com.br.

 ∙ http://www.mtecbo.gov.br.

A. Para começar, busque, sobre as profissões de seus familiares ou conhecidos, 
as seguintes informações:

a) O que fazem as pessoas nessa determinada profissão?

b) O que é preciso saber para atuar nessa profissão?

c) Qual o nível de escolaridade exigido?

d) Em que local atuam as pessoas dessa profissão?

e) Qual é o salário médio?

B. Vamos falar do Projovem Urbano? Pesquise informações sobre as ocupações 
existentes em cada um dos Arcos Ocupacionais escolhidos pela sua cidade. 
Coloque os resultados da sua pesquisa em um documento de texto. Salve 
toda a sua pesquisa, pois, mais tarde iremos utilizar essas informações em 
outra atividade.

C. Agora, escolha outras profissões ou ocupações de seu interesse e pesquise 
mais informações a respeito delas.

  Refletindo

A.  Como foi pesquisar informações nos sites indicados? Semelhante à ativi-
dade anterior? Descreva sua experiência.
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B. Sua pesquisa sobre os Arcos Ocupacionais o ajudou a entender melhor 
cada uma de suas ocupações? Por quê?
Realmente, pesquisar na Internet facilitou bastante a nossa vida e, com 

certeza, a sua também! É muita informação! 
Justamente, por isso, às vezes, não sabemos direito onde encontrar sites 

para determinados assuntos. Quando isso acontece, devemos recorrer a um 
tipo de site específico: os “sites de busca”!

Quando entramos nesses 
sites, digitamos uma palavra 
ou assunto de nosso inte-
resse. Os sites de busca pes-
quisam, por toda a Internet, 
os endereços de outros sites 
relacionados ao assunto de-
sejado. Dessa forma, temos 
uma grande lista de lugares 
que podemos visitar, para 
encontrar o que queremos.

Entretanto, na maioria 
das vezes, a quantidade 
de resultados obtidos na busca é enorme. Sendo assim, temos que pro-
curar as opções que sejam mais interessantes ou ir refazendo a busca 
de forma mais detalhada, mais específica. Atualmente, algumas opções 
bem conhecidas de páginas de busca são:

 ∙ Google (www.google.com.br). 

 ∙ Yahoo (www.yahoo.com.br).

 ∙ Alta Vista (www.altavista.com.br).

 ∙ Cadê (www.cade.com.br).

Utilizando sites de busca

Atividade 2

Acesse um dos quatro sites de busca listados acima.
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A. Para começar, vamos ver o que existe na Internet sobre o Projovem Urba-
no? Digite no campo de busca a palavra Projovem Urbano. Veja quantos 
sites aparecem nos resultados. Entre em alguns e leia as informações.

B. Agora, detalhe mais a sua pesquisa. Digite novamente a palavra Projovem 
Urbano e o nome da sua cidade, juntos, no campo de busca. Veja a quanti-
dade de resultados. Entre em algumas páginas e leia as informações.

Gostaria de chamar a sua aten-
ção para algo importante. Dentro 
desses inúmeros sites, que são lis-
tados como resultados, você deve 
ter percebido, que, por vezes, exis-
tem certas variações na forma dos 
seus endereços. Na maioria das 
vezes, os endereços terminam 
em “.com.br”, mas algumas vezes 
terminam em “.gov.br”, outras 
em “.org.br.” Você sabe o porquê?

Os endereços de Internet são divididos em partes:

 ∙ “http://www” - prefixo, parte inicial da maioria dos endereços.

 ∙ “.mtecbo” - nome principal do endereço;

 ∙ “.gov” - sufixo, nesse caso classifica como uma página do governo;

 ∙ “.br” - parte final do endereço. Informa o país de onde é a página, no 
caso aqui, o Brasil. Quando encontrar “.ar”, é da Argentina e, “.pt”, de 
Portugal, por exemplo. Quando não existe a parte final do endereço, 
significa que o mesmo é um domínio internacional.

Existem outros sufixos, como:

 ∙ “.com” - que indica ser uma página comercial.

 ∙ “.org” - que indica ser uma organização não governamental.

C. Faça uma outra pesquisa. Procure sobre Legislação Trabalhista. Detalhe 
a sua busca, procurando as legislações específicas a uma ou a algumas 
ocupações dos Arcos da sua cidade. Acesse os endereços e leia sobre o 
assunto. Copie o que mais achar importante. Debata com os seus colegas 
sobre as informações obtidas.
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D. Por fim, sua pesquisa é livre. Busque um assunto de seu interesse e 
navegue pelos sites encontrados.

  Refletindo

A. Que diferenças você encontrou nos resultados da sua busca por Projovem 
Urbano e, depois, por Projovem Urbano com o nome da sua cidade?

B. Você encontrou alguma outra maneira de melhorar a sua busca, além 
de informar mais palavras? Em caso afirmativo, descreva. Senão, debata 
com seus colegas e professor, outras formas de melhorar os resultados 
da sua busca.

Agora que você aprendeu a pesquisar na Internet, pode utilizar essa nova 
ferramenta nos trabalhos solicitados por todos os seus professores!

Pesquise e monte trabalhos com informações variadas! Mas, lembre-se 
de que você sempre deve usar a Internet como consulta e, a partir das infor-
mações colhidas, criar os seus próprios trabalhos!

Mão na massa e bom trabalho!
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2 Editores de 
textos

A partir de agora, você vai conhecer um dos programas mais utilizados 
em um computador: o editor de textos.

Mas, você sabe o que são os 
programas? Vou explicar: é através dos 
programas que o computador executa 
as tarefas que desejamos. É assim 
que o computador se transforma 
numa “supermáquina de escrever”, de 
desenhar, de fazer cálculos etc.

É por meio do programa “editor de texto” que conseguimos digitar 
textos, fazer cartas, cartazes etc. É por meio desse tipo de programa que 
podemos, no computador, fazer vários tipos de documentos diferentes, 
de forma simples e fácil. Você já digitou alguns textos no computador. 
Vamos aprender mais?

Atividade 3

Escrevendo um aviso
Lembra da história que contei no 

fim do primeiro tópico da Unidade I? 
Pois é, lá nós começamos fazendo avi-
sos com papel e caneta. Só depois é 
que utilizamos o computador para fa-
zer os avisos necessários. Mas, você 
já está na frente de um computador. 
Portanto, já pode começar com ele!

A. Que tal digitar o aviso a seguir, cha-
mando as pessoas da comunidade 
para montar uma sala de informá-
tica comunitária? Preste atenção 
nas letras maiúsculas e minúsculas, 
certo? Mãos à obra!

Para saber
• Um programa é como uma “receita 

de bolo”. É um conjunto de instru-
ções (ordens) que o computador 
segue, passo a passo, para realizar 
determinadas ações.

MORADORES DE VITÓRIA DA 
UNIÃO, ATENÇÃO

A sua associação de moradores está 
organizando uma sala de informática 
comunitária!
Se você gosta ou tem vontade de 
aprender a usar um computador, 
junte-se a nós.
Compareça à próxima reunião:
Dia 16 de março
Horário: 14 h
Local: Sede da Associação de Mora-
dores.
Estamos esperando por você!
LINO DE MORAES
Presidente
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Agora, dê uma olhada neste mesmo aviso aí embaixo. Algumas coisas 
estão diferentes, não é?

MORADORES DE VITÓRIA DA UNIÃO

ATENÇÃO

A SUA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ESTÁ ORGANIZANDO UMA SALA DE 
INFORMÁTICA COMUNITÁRIA!

SE VOCÊ GOSTA OU TEM VONTADE DE APRENDER A USAR UM COMPUTA-
DOR, JUNTE-SE A NÓS.

COMPAREÇA À PRÓXIMA REUNIÃO:

- DIA 16 DE MARÇO
- HORÁRIO: 14 H
- LOCAL: SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

ESTAMOS ESPERANDO POR VOCÊ!

LINO DE MORAES
Presidente

B. Modifique o aviso que você fez, deixando-o igual a esse último. Peça ajuda 
ao seu professor.

C. Depois que terminar sua atividade, salve seus avisos.

  Refletindo

A. Como você colocou “MORADORES DE VITÓRIA DA UNIÃO” e “ATENÇÃO” 
no centro da folha? Utilizou a barra de espaços várias vezes? Caso sua 
resposta seja sim, descubra uma outra forma de fazer isso. Converse 
com seu professor e com seus colegas.
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B. Como você aumentou o tamanho das letras?

C. Como você fez para que algumas expressões ficassem com as letras mais 
“fortes”, em negrito?

D. Como você fez para que as letras de “ATENÇÃO” ficassem inclinadas, em 
itálico?

E. Como você fez para que as letras de “ATENÇÃO” ficassem com uma li-
nha embaixo, sublinhada?

F. Como você fez para colocar as últimas linhas para o lado direito, ou seja, 
como você fez para alinhá-las à direita?

G. Você acha importante ter a possibilidade de usar uma sala de informática 
em sua comunidade?

H. Esse tipo de oferta existe em sua comunidade? Se não existe, seria possível 
existir? Como? Onde? Você acha possível montar um grupo, como foi feito 
na minha comunidade de Vitória da União, para realizar esse projeto?

Viu? Com poucas modificações, você pode criar um aviso muito mais 
interessante.

Quando você faz essas modificações, está, na verdade, formatando o 
texto. Ou seja, está modificando formas, tamanhos, posições, de modo a 
dar destaques para algumas partes do texto.

Com o tempo, você verá que existem muitas possibilidades de formatação. 
Aprender a usar essas possibilidades é importante para que você produza 
textos, avisos, cartazes e outros documentos cada vez mais eficientes. Agora, 
vamos para uma outra atividade.

Atividade 4

Escrevendo uma ata de reunião
Lá em Vitória da União, com os avisos, conseguimos reunir um grupo de 

pessoas e fazer uma reunião para começar a pensar em nosso projeto.
Reuniões são muito importantes, pois, nesses momentos, todos podem 

expor suas ideias, discutir de forma organizada e elaborar, em conjunto, 
as ações que deverão ser executadas. É importante registrar e divulgar a 
todos o que foi discutido e decidido em reunião. Para isso, existe um tipo de 
documento específico chamado ata.
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Essa ata, nada mais é do que um documento onde se registram quem 
estava na reunião, a data, a hora e o local da reunião, as propostas feitas 
e quem as sugeriu, bem como as decisões tomadas e as ações a serem 
executadas a partir das decisões.

A ata da nossa primeira reunião na associação de moradores foi essa aí.

→

314  

UNIDADE formAtIvA II



A. Copie essa ata para o seu editor de textos. Preste atenção à formatação 
do texto.

B. Depois que terminar sua atividade, salve seu documento.

Percebeu como é importante fazer atas para reuniões? Com tudo o que 
foi dito, escrito no papel, fica mais fácil organizar as ações necessárias, 
dividir o trabalho no grupo, além dos compromissos assumidos ficarem 
documentados.

Além disso, você pode divulgar a ata da reunião pela comunidade. As-
sim, todos na comunidade ficarão sabendo o que seu grupo pretende fazer 
e poderão ajudar com novas ideias, com pequenas doações ou, até mesmo, 
entrando para o grupo!

→

→
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Depois das atas, vamos a um outro tipo de documento?

Atividade 5

Criando cartas
Você já escreveu uma carta a alguém? Para um amigo(a)? Namorado(a)? 

Imaginamos que sim. Em nossas reuniões, decidimos enviar diversas cartas, 
a vários locais diferentes, solicitando computadores, material para instalação 
elétrica e alguns móveis (cadeiras, mesas, quadro).

Rio de Janeiro, 20 de março de 2006.

À
Diretoria da Empresa

N E S T A

Senhores Diretores
Estamos empenhados em criar, em nossa comunidade, uma 

sala de informática para atender às necessidades de nossos moradores, 
quer oferecendo-lhes cursos gratuitos, quer disponibilizando alguns 
computadores para que realizem suas tarefas pessoais.

Já dispomos de um local apropriado e gostaríamos de poder 
contar com V.Sas. na realização deste projeto, que visa à inclusão digital 
e social, principalmente, dos jovens de nossa comunidade, doando-nos 
alguns computadores.

Desde já, contamos com sua colaboração e agradecemos,
Atenciosamente,

LINO DE MORAES
Presidente da Associação de Moradores
VITÓRIA DA UNIÃO

A. A primeira carta que produzimos foi esta aí. Direcionada às empresas, 
pedindo a doação de computadores. Copie-a para o computador. Observe 
bem a formatação da carta.
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B. A segunda carta que escrevemos foi para as lojas, pedindo o material para 
instalação elétrica. Copie-a, também, para o computador. Além de observar 
a formatação da carta, perceba que existe uma lista de material. Tente 
fazer do jeito que está aí, está bem?

Rio de Janeiro, 20 de março de 2006.

À

Gerência da loja

N E S T A

Senhores

Estamos empenhados em criar, em nossa comunidade, uma sala de 

informática para atender às necessidades de nossos moradores, quer oferecendo-

lhes cursos gratuitos, quer disponibilizando alguns computadores para que realizem 

suas tarefas pessoais.

Já dispomos de um local apropriado e gostaríamos de poder contar com 

V.Sas. na realização deste projeto, que visa à inclusão digital e social, principalmente, 

dos jovens de nossa comunidade, doando-nos integral ou parcialmente, o material 

para instalação elétrica, abaixo listado.

- Tomadas de três pinos (fêmea)

- Fios de 2,5 mm

- Eletrodutos

- Disjuntores de 15A ou 20A

Desde já, contamos com sua colaboração e agradecemos,

Atenciosamente,

LINO DE MORAES
Presidente da Associação de Moradores
VITÓRIA DA UNIÃO
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C. A terceira carta foi para as escolas públicas e particulares, solicitando mo-
biliário. Mas, essa eu não vou colocar aqui. Debata com alguns colegas 
como deve ser essa carta. Digite-a no computador.

D. Guarde (salve) todas as suas cartas.

  Refletindo

A. Observando as cartas que você digitou, o que você percebeu que existe de 
comum entre elas?

B. Que tipo de formatação você utilizou nas cartas? Alinhamentos? Negri-
tos? Fontes diferentes? Descreva.

C. Na carta da letra B, existe uma lista de material. Como você fez essa lista? 
Apenas pulou linhas ou usou algum outro recurso? Caso você tenha apenas 
pulado linhas, pergunte ao seu professor como você pode fazer uma lista 
de outra forma, utilizando outros recursos.

Atividade 6

Criando cartazes com figuras

Vou, mais uma vez, voltar à minha história.
Depois que conseguimos computadores, material para instalação elétri-

ca e os móveis, precisávamos de pessoas: professores, instrutores e alunos 
para os cursos de informática.

E, para essa verdadeira convocação, fizemos alguns cartazes. Esses 
cartazes ficaram bem interessantes, porque utilizamos diferentes figuras 
e pudemos usar a nossa criatividade!

Nós também podemos colocar várias figuras em nossos textos digitados.

A. Um dos cartazes que fizemos era muito parecido com este a seguir. 
Faça, no seu editor de texto, este mesmo cartaz. Peça ajuda ao seu 
professor para colocar a(s) figura(s) dentro dele.
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B. Agora, use a sua imaginação! Crie um outro cartaz, mas, dessa vez, faça 
uma chamada para os alunos do curso de informática.

C. Junto com seu professor, imprima 
seu cartaz. Verifique se as letras 
e os tamanhos escolhidos estão 
adequados (se é possível ver de 
longe, se chama atenção etc). Veja 
se a(s) figura(s) que você utilizou 
estão com seus tamanhos ade-
quados. Caso alguma coisa não es-
teja do seu agrado, modifique até 
ficar melhor.

D. Depois que terminar, salve seus cartazes.

Atenção
• Lembre-se de que um cartaz deve 

chamar a atenção e ser direto. 
As informações importantes 
devem ser destacadas. Antes de 
se preocupar com a formatação, 
reúna todas as informações que 
deverão estar no cartaz.
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  Refletindo

A. Que tipo de formatação você fez no seu cartaz? Posições (alinhamentos)? 
Negritos? Letras diferentes? O que mais?

B. Como você fez para colocar figuras nos cartazes?

C. Você modificou os tamanhos e posições das figuras? Como?

D. Depois de imprimir você fez modificações?

E. Em caso positivo, quais? Por quê?

Os cartazes são sempre uma excelente forma de divulgar eventos, cursos, 
fazer convocações etc. O sucesso de um cartaz está em sua objetividade, 
aliada a uma boa formatação das informações.

Conseguimos muitos alunos com nossos cartazes. Temos certeza de que 
você também conseguirá! Antes de continuarmos, temos uma pergunta: 
como você está se sentindo com o computador? Bem melhor que no início, 
não é? Afinal, você está praticando bastante! Certamente, você já percebeu 
que, com alguns recursos, fizemos diversos tipos de documentos. Utilizamos 
vários tipos de formatações, figuras, listas etc. E, assim, fomos avançando! 
Muito bom!

Vamos aprender mais?
Além dos cartazes, uma outra forma interessante de divulgação são os 

panfletos.
Os panfletos podem ser distribuídos diretamente para as pessoas na 

comunidade. Ou seja, além das pessoas verem os cartazes colados nas 
paredes, elas podem receber, em mãos, um panfleto sobre o evento, curso, 
festa etc. É claro que, para isso, um panfleto deve ser pequeno, mas, da mes-
ma forma que o cartaz, deve ser objetivo e bem formatado!

Mãos à obra?

Atividade 7

Criando panfletos
A partir dos cartazes da Atividade 6, crie dois tipos de panfletos.
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A. O primeiro panfleto deve ser igual aos do exemplo a seguir. Note que 
existem quatro panfletos iguais em uma mesma folha. Peça ajuda ao seu 
professor para montar o seu documento da mesma forma.

B. Agora, crie outro documento, também com quatro panfletos, mas, dessa 
vez, siga a ideia do cartaz da letra B da Atividade 6. Faça uma chamada 
para os alunos do curso de informática.

C. Imprima seus panfletos. Verifique se as letras e os tamanhos escolhidos 
estão bons. Veja se a(s) figura(s) que você utilizou estão com seus tama-
nhos adequados. Caso alguma coisa não esteja do seu agrado, modifique 
até ficar melhor.

D. Salve seus panfletos.

  Refletindo

A. Como você dividiu sua folha para que coubessem 4 panfletos ao mesmo 
tempo, na mesma folha?
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B. Como você fez 4 panfletos iguais? Digitou tudo 4 vezes? Em caso positivo, 
verifique com seus colegas e professor uma outra forma, mais rápida, de 
fazer isso.

C. Depois de imprimir, você fez modificações?

D. Em caso positivo, quais? Por quê?
E aí? Aprendeu coisas novas nessa atividade? Temos certeza de que 

sim! E, na próxima atividade, mais uma novidade: Vamos utilizar tabelas!
Numa tabela, as informações são organizadas em colunas e linhas para 

que o leitor tenha acesso a muitas informações ao mesmo tempo. As colu-
nas são visualizadas no sentido vertical e as linhas, no sentido horizontal.

Observe a tabela a seguir:

INTERNAUTAS BRASILEIROS POR GRAU DE INSTRUÇÃO
    Coluna 1    Coluna 2

Linha 1 → GRAU DE INSTRUÇÃO PORCENTAGEM (%)
Ensino Fundamental 7,36
Ensino médio (incompleto) 5,46

Linha 4 → Ensino médio (completo) 20,51
Ensino superior (incompleto) 9,59
Ensino superior (completo) 32,58
Pós-graduação 17,58
Outros 6,89

↓ ↓

Triste realidade, não? Mas pessoas como você, dentro em breve, vão 
poder mudar esse quadro!

Agora que você já entendeu o que é uma tabela, que tal praticar um pou-
co? Você vai ver que não é difícil organizar informações dessa forma.

Atividade 8

Usando documentos com tabelas
Bom... Depois de toda fase de montagem e divulgação do curso de 

informática, lá na comunidade de Vitória da União, começamos as aulas. 
E o trabalho não parou mais!
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Logo no início das aulas, percebemos que era importante termos uma lista 
de presença dos alunos.

A. Criamos um documento, igual ao que você pode ver a seguir. Repare que 
colocamos informações fora da tabela e a lista de nomes dentro da tabela.
Copie esse documento.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VITÓRIA DA UNIÃO
CURSO DE INFORMÁTICA

LISTA DE PRESENÇA
TURMA A
DATA: ___/___/___

Nome do aluno Assinatura
Ana Carolina Melo
Gilberto Morais
José Carlos da Silva
Julia Amaral da Silva
Luis Gustavo Pereira
Mariana Andrade
Rafael Brito
Renata Gomes Barros
Romeu Américo Corrêa
Silvia Montes Claros
Tatiana Lopes
Zélia Dias da Cruz

Antes de passar para o próximo item, modifique a lista de presença. Ex-
clua a 3ª e a 5ª linha. Depois, acrescente o nome de cinco colegas da sua tur-
ma, obedecendo à ordem alfabética.

Uma outra necessidade que tivemos foi a de termos, em uma tabela, os 
dias, horários e as turmas que estavam utilizando a sala de informática.

B. A seguir, você está vendo um exemplo da tabela de utilização da sala de 
informática. Crie essa mesma tabela no seu computador, mas acrescente 
sábado e domingo, pois é bem provável que exista necessidade da sala de 
informática ficar aberta nesses dias.
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Seg Ter Qua Qui Sex

08h  
às  

12h
Manutenção Turma A Turma A

Aberto à  
comunidade

Turma A

13h 30min  
às  

17h 30min
Turma B Turma B Turma B

Aberto à  
comunidade

Aberto à  
comunidade

18h  
às  

22h

Aberto à  
comunidade

Turma C Turma C Turma C
Aberto à  

comunidade

C. Já sabe como fazer e modificar tabelas, certo? Agora, crie uma carta 
(isso mesmo, uma carta!). Essa carta deve ser direcionada a uma em-
presa de manutenção de computadores. E, nessa carta, você deve co-
locar uma tabela com computadores e outros equipamentos que este-
jam com defeito na sala de informática, relacionando o equipamento e 
o defeito apresentado.

D. Imprima sua carta. Verifique se, ao imprimir, tudo apareceu na folha, as-
sim como estava na tela do computador. Caso, algo esteja errado, peça 
ajuda ao seu professor para acertar (configurar) a impressão das suas ta-
belas.

  Refletindo

A. Como você criou a tabela?

B. Como foi que você adicionou e retirou linhas da tabela da letra A?

C. Como foi que você colocou as colunas “sábado” e “domingo”, na tabela 
da letra B?

D. Como você colocou, dentro da carta da letra C, a tabela com a lista de 
equipamentos com defeito?

E. Depois de imprimir, você fez modificações?

F. Em caso positivo, quais? Por quê?
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Entendeu agora a utilidade das tabelas? Facilitam a organização de mui-
tas informações juntas. E não são nem um pouco complicadas de serem 
usadas, não é?

Na unidade seguinte, vamos ver um outro programa que lida especifica-
mente com tabelas: são as planilhas eletrônicas. Lá, as tabelas ganham 
recursos muito interessantes... Mas não quero me adiantar! Vamos voltar 
aos editores. Estamos chegando ao final deste tópico. Até aqui, já fizemos 
muita coisa em nosso editor de texto.

Com todos esses conhecimentos acumulados, você produzirá qualquer 
tipo de documento de que necessite. E, se precisar de algum recurso novo, 
basta procurar no programa e estudá-lo. Mas, antes de terminar, ainda te-
mos um último desafio para você. Temos certeza de que você vai adorar! 
Vamos lá?

Atividade 9

Fazendo um pequeno jornal
A experiência que adquirimos na montagem da sala de informática co-

munitária, em Vitória da União, foi muito grande. Certamente, em muito 
contribuiu para estarmos aqui hoje, ajudando você a descobrir essa fantás-
tica máquina: o computador!

Com tudo funcionando a pleno vapor por lá, sentimos que era hora de 
espalhar, aos quatro cantos, as notícias sobre o nosso trabalho comunitário.

E, nada melhor do que espalhar notícias através de um jornal, não acha? 
É claro que não podíamos fazer um grande jornal. Mas, um informativo sim-
ples, bem elaborado e formatado, era tudo de que precisávamos. Fizemos 
no computador, tiramos fotocópias (xerox) e distribuímos. Assim, produzi-
mos nosso pequeno jornal, que circula até hoje por lá!

A. Para você, deixamos a mesma tarefa: montar um jornal em uma única 
folha, utilizando a frente e o verso.

Para formatar seu jornal, observe bem outro jornal qualquer. Perceba 
que são utilizadas colunas nas páginas, vários tamanhos de fontes, muitas 
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figuras, às vezes algumas tabelas para mostrar conjuntos de informações 
etc., enfim, tudo que você aprendeu até agora. Antes de começar a formatar 
o seu jornal, imagine em que partes ou seções você irá dividi-lo. Você pode 
ter uma notícia principal sobre o Projovem Urbano e o ensino da infomática, 
uma seção de humor, uma de entrevista com pessoas da comunidade, uma 
outra seção de divulgação de eventos ou festas (um almoço comunitário, 
por exemplo) e assim por diante.

Pesquise na sua comunidade o que é importante para ser divulgado. 
Selecione e inclua algum trabalho de sua autoria, realizado nas diferentes 
áreas de estudo da Unidade Formativa I. Crie o seu jornal!

Meu amigo, chegamos ao final do tópico sobre editores de textos.
Esperamos que, a esta altura, você já esteja bem à vontade com o com-

putador e sem o menor receio de usá-lo. Ainda vamos ver, juntos, muitas 
outras coisas que podemos fazer com o computador. As possibilidades são 
quase infinitas!

Uma outra coisa importante é lembrar que todo conhecimento aprendi-
do deve ser compartilhado com todos. Se não fosse assim, você mesmo 
poderia não estar aprendendo todas essas coisas novas. Portanto, ajude 
seus colegas e peça ajuda a eles!

E por que não avaliar, seriamente, a possibilidade de montar um grupo 
em sua comunidade para criar uma sala de informática comunitária? Lá em 
Vitória da União deu muito certo! Temos certeza de que, com força de 
vontade, você, junto com seus companheiros, também conseguirá!

Por ora é isso aí!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Agora você é o 
autor
 ▻ Caro(a) Estudante,
Como foi sua experiência na pro-

dução das sínteses integradoras da 
Unidade Formativa I? Esperamos 
que você tenha se sentido como um 
verdadeiro coautor do Guia de Es-
tudo. Afinal você construiu conhe-
cimento, articulando os conteúdos 
apresentados pelos autores com as 
suas experiências culturais de jovem.

Essa construção se deu também 
no trabalho com o POP e o PLA, não 
é mesmo? Em ambos, de maneiras 
distintas, porém complementares, 
você ampliou seu conhecimento da 
realidade em que vive e do mundo 
do trabalho, que faz parte dela. 

No entanto, para prosseguir nes-
se caminho, você não pode esque-
cer a organização interdisciplinar 
dos conhecimentos, que é a base 
necessária para que consiga real-
mente fazer o estudo interagir com 
o seu dia a dia. Assim, vamos con-
tinuar a trabalhar com temas inte-
gradores, como você fez na Unidade 
Formativa I.

Os temas integradores desta 
unidade não são muito diferentes 
dos anteriores. Você não vai come-
çar do zero, mas sim ampliar e re-
formular o que já elaborou. Essa é a 
melhor maneira de crescer pessoal e 

profissionalmente: a cada nova 
etapa, você procura relacionar 
os novos estudos com os ante-
riores. Veja a proposta de temas 
integradores para a Unidade For-
mativa II:

 ► Viver na cidade.

 ► Meu bairro, meu território.

 ► A violência urbana invade o dia 
a dia dos jovens?

 ► Educação, trabalho e lazer ao 
alcance de todos?

 ► Saneamento básico é importante...

O modo de trabalhar esses te-
mas é semelhante ao que foi utili-
zado na Unidade Formativa I. Mas 
você pode sugerir aos seus colegas 
e professor orientador que as ati-
vidades sejam bem variadas e ani-
madas, que haja muito trabalho 
em grupo e muita interação com a 
comunidade. De qualquer manei-
ra, capriche nas sínteses e nas ilus-
trações delas. Seu caderno vai ficar 
muito bonito, temos certeza disso.

Bom trabalho!




