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Disciplina : LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Olá, vamos discutir um pouco alguns aspectos da Língua Portuguesa bastante negligenciados na linguagem falada, 

informal. Nosso primeiro assunto é a CONCORDÂNCIA, acompanhe: 

CONCORDÂNCIA 

VERBO HAVER - Plural 
 

“Observe na oração o sentido do verbo ‘HAVER”:  

                                                   HAVIA UMA PESSOA LÁ 

Veja... O verbo HAVER está no sentido de EXISTÊNCIA, poderíamos substituir o verbo haver por “Existia uma pessoa 

lá” .  

Todas as vezes que puder substituir o verbo Haver por existir, o verbo não sofre alteração, observe abaixo: 

• EXEMPLO: HAVIA UMA PESSOA LÁ / HAVIA MUITAS PESSOAS LÁ 

 

 Se houver um verbo auxiliar, este acompanha, ou seja, também permanece no singular, sem ir para o plural, como 

no exemplo abaixo: 

EXEMPLO: DEVIA HAVER UMA PESSOA LÁ / DEVIA HAVER MUITAS PESSOAS LÁ  

 

Agora se o verbo haver tiver, na oração, com sentido de TER, então sofrerá alteração,  vai para o plural.  

EXEMPLO: ELE HÁ DE CHEGAR / ELES HÃO DE CHEGAR 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
 

Na linguagem coloquial, ou seja, a que utilizamos diariamente, é comum ocorrerem os seguintes erros como: 

• Agradecimentos:      

Quando for mulher, o correto é dizer “obrigada”, e NÃO “obrigado” 

• Textos que enviamos por e-mail: Evite a expressão “EM ANEXO”. Deve-se concordar com a palavra 

principal em gênero número e grau. 

Exemplos: fotos anexa (fotos gênero feminino) -     documentos anexo (documentos gênero masculino) -   

ficha anexa (ficha gênero feminino)   -  contrato anexo (contrato gênero masculino) 

 Os termos MEIO / MEIA com sentido de metade são aplicados de acordo com o gênero:  

Exemplo: meia laranja (feminino) meia distância 
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 Observe a oração: Maria está meio cansada hoje. Quando em uma oração temos sentido de um pouco, não 

tem feminino (meio cansada; meio preocupada) 

 Em relação à concordância das palavras, quando há mais de um substantivo (nomes) na oração, temos 

algumas opções: 

Exemplos: 

 Abacaxi e maçã maduros (o adjetivo “maduros” concorda com todos os substantivos “abacaxi e maçâ” ) 

 Abacaxi e maçã madura (o adjetivo “madura” concorda com o substantivo mais próximo, maçã) 

 Maçã e abacaxi maduros (o adjetivo “maduros” concorda com todos os substantivos) 

 Maçã e abacaxi maduro (o adjetivo “maduro” concorda com o substantivo mais próximo) 

 Caso os dois substantivos forem do gênero feminino, temos as opções abaixo: 

 Maçã e goiaba maduras (concorda com todos os substantivos) 

 Maçã e goiaba madura (concorda com o substantivo mais próximo)  

 Expressão incorreta: maçã e abacaxi maduras (errado -  predomina o gênero masculino) 

 

Vistos os principais aspectos da concordância, agora devemos focar os verbos. Acompanhe: 

TEMPOS VERBAIS – INDICATIVO 
 

Verbos são palavras que indicam ações, como correr, falar, escrever, pensar etc. Os verbos no modo indicativo 

expressam uma certeza, um fato, exceto o Futuro do Pretérito, que exprime algo que deveria acontecer, mas não 

acontece, ou indica uma possibilidade. Os tempos do indicativo são os seguintes: 

• Presente: quando ação é agora ou  ocorre neste momento. Exemplo: 
Ele come feijão agora 

• Pretério (passado) perfeito: quando a ação ocorreu uma vez no passado. Exemplo: 
Ele comeu feijão ontem 

• Pretérito imperfeito: quando a ação ocorreu mais de uma vez no passado. Exemplo: 
Ele comia feijão quando morava sozinho 

• Pretérito mais que perfeito: quando a ação ocorreu no passado antes de outro evento. Exemplos: 
Ele comera toda a salada quando a carne chegou (forma simples, mais usada na escrita) 

Ele tinha comido toda a salada quando a carne chegou (forma composta, mais usada na fala) 

• Futuro do presente: quando ação ainda está para ocorrer no futuro. Exemplos:  
Ele comerá arroz amanhã (forma simples, mais formal, culta) 

Ele vai comer arroz amanhã (forma composta, mais informal, coloquial) 
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• Futuro do pretérito: ação que deveria ocorrer, mas não ocorre devido a algo que impediu, ou é indicação de 

uma possibilidade. Exemplo 

Ele comeria a maçã, mas não está madura  

 

TEMPOS VERBAIS – SUBJUNTIVO 
 

Os verbos no modo subjuntivo são usados para expressar acontecimentos irreais, hipotéticos ou desejados, ou seja, 

de possível realização, mas mesmo assim incertos. Veja quais são os tempos do subjuntivo: 

• Presente: exprime desejos, hipóteses ou suposições; associado à partícula “que”. Exemplo: 

A mãe quer que ele coma feijão agora 

• Pretérito (passado) imperfeito: exprime desejos, probabilidades e acontecimentos condicionados 

por outros (associado ao futuro do pretérito e à partícula “se”). EXEMPLO: 

Se ele comesse agora, não teria fome mais tarde 

• Futuro: exprime eventualidade e possibilidade (associado ao futuro do presente e à partícula “quando”) 

Quando ele comer feijão, ficará forte 
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Disciplina - HISTÓRIA 
 

Olá, vamos iniciar a disciplina de História, e aqui 

abordaremos um importante período da história do 

Brasil, a Independência.  

Antes de começarmos a descrever os 

acontecimentos, uma pergunta que nos ajudará a 

raciocinar a encadear os eventos que resultaram no 

rompimento das relações com Portugal: o que 

Napoleão Bonaparte, Imperador da França, tem a ver 

com Dom Pedro I, Imperador do Brasil? 

Aparentemente nada, não é? Mas vamos dar uma 

olhada no contexto da época. Acompanhe: 

     Napoleão Bonaparte                                                                                                                                  D. Pedro I 

Vinda Da Família Real Portuguesa 

 As tropas de Napoleão, imperador da França na época, ameaçavam Portugal, que 

tinha um acordo comercial com a Inglaterra, proibido pela França. Essa proibição foi 

chamada de bloqueio continental, e tinha como objetivo parar a expansão comercial 

da Inglaterra na Europa.  

A Inglaterra tinha essa vantagem comercial, pois passava pela chamada “Revolução 

Industrial”, com desenvolvimento de várias máquinas que aumentavam a produção, 

ou seja, como Portugal desrespeitou o bloqueio, comprando dos ingleses, sofreu essa 

ameaça. 

                                                                                                                                                                         D. João VI 

D. João VI no Brasil 

Diante dessa ameaça da França, D.João VI tinha duas opções: ficar e lutar com o exército de Napoleão ou 

bater retirada para a Colônia de Portugal na América do Sul, mais conhecida como Brasil. Decidiu por não 

arriscar nenhum heroísmo, e veio com toda a corte para cá, em 1808. Já em terras brasileiras, promoveu a 

abertura dos portos.                                                                                                                                             

A partir de então, o Brasil poderia realizar comércio com todos os países, não apenas com Portugal, como 

acontecia quando era apenas uma simples Colônia. Porém, “todos os países”, leia-se Inglaterra, que 

dominava a indústria e comércio na época. 

Revolução do Porto enquanto isso, na Europa... Devido ao bloqueio continental, Inglaterra e França 

entraram em guerra, e as tropas de Napoleão foram derrotadas. Com isso, o trono português estava livre de 

novo para D. João voltar a ocupar.  

• Porém, ocorreu uma revolução nesse meio tempo (Revolução do Porto), que transformou a Monarquia 

portuguesa em um parlamentarismo, ou seja, agora D. João teria que dividir poderes com um congresso 

(parlamento), e não teria mais tanto poder de decisão. Assim, a situação política estava difícil em Portugal. 



9 
 

Outra decisão da revolução do Porto foi o retorno do Brasil à condição de Colônia, anulando as conquistas 

vindas com a abertura dos portos. 

• O Rei retornou a Lisboa, deixando por aqui seu filho D. Pedro de Alcântara como Príncipe Regente, ou seja, 

um príncipe com poder de governar.  

• D. João pede a volta de D. Pedro, pois a situação 

política estava muito difícil em Portugal. Porém, este se nega, 

declarando oficialmente em 09/01/1822 que permaneceria no 

Brasil (DIA DO FICO)  

• Em setembro do mesmo ano, 

D. JOÃO VI ordena o retorno de D. 

PEDRO; ele se nega novamente, rompe 

relações com Portugal e declara a 

independência em 07/09/1822. A 

partir daí é proclamado Imperador do 

Brasil, com o título de D. PEDRO I. 

• Outro motivo: regiões da América Espanhola quebraram-se em vários países 

(independências regionais) com luta armada do povo (REVOLUÇÃO) e subida ao 

poder de presidentes (Proclamação de Repúblicas – queda da Monarquia).                    José Bonifácio de A. e Silva                                                                                                                                        

• O ministro JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA alertava o príncipe D. PEDRO DE ALCÂNTARA sobre a 

importância de manter a unidade nacional, sendo, por isso, considerado um dos maiores idealizadores da 

Independência do Brasil. Ficou conhecido como O Patriarca da Independência.                                                                                                                               

ECONOMIA: A Economia na época baseava-se na agricultura (grandes latifúndios de cana e café) e no 

trabalho escravo – os grandes agricultores tinham grande influência na política brasileira.     

 

PARTIDOS POLÍTICOS NA ÉPOCA DA INDEPENDÊNCIA: 
 

PARTIDO PORTUGUÊS: queria a volta do BRASIL à condição de Colônia (simpatizantes da revolução 

do porto) 

PARTIDO BRASILEIRO: queria uma Independência controlada (de cima para baixo – o que de fato 

ocorreu no Brasil) 

RADICAIS: pregava a luta armada do povo (de baixo para cima, como na América Espanhola – ex.: 

Revolução Pernambucana ocorrida em 1817, abafada pelas tropas federais)  
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Disciplina - GEOGRAFRIA 
Olá a todos, vamos iniciar nossa disciplina de Geografia discutindo alguns aspectos da economia brasileira. O 

primeiro assunto será a produção agropecuária, levando-se em conta que o Brasil, embora esteja passando por um 

período de intensa industrialização desde as décadas de 70 e 80, ainda tem a base de sua economia no campo. 

Produtos agropecuários brasileiros de exportação 
– Soja 

– Derivados da cana-

de-açúcar 

– Café 

– Milho 

– Laranja 

– Carne bovina e de 

aves 

 

 

Estrutura agrária no Brasil 
 

• A estrutura agrária no Brasil 
está baseada no latifúndio (grande propriedade) de exportação – produtos já citados acima; 

• Dentre as relações de trabalho no campo, é muito comum a “meia”, que é pagamento da metade da 

produção ao dono da terra, que cedeu esta terra a um pequeno agricultor, chamado de parceiro ou 

meeiro. 

• Fixação do trabalhador no campo evitando o êxodo rural, que é migração do campo para as cidades: 

REFORMA AGRÁRIA com redistribuição de grandes terras (latifúndios) improdutivas, transformando-as 
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em pequenas propriedades rurais familiares (minifúndios); 

 

• A maior concentração de latifúndios no Brasil está na Região Norte, especialmente no estado do Pará, 

onde há mais conflitos entre os latifundiários e pequenos agricultores. 

MINERAÇÃO 
 

Outra atividade importante que gera divisas para o país é a mineração, especialmente para exportação e 

transformação de minérios em metais. As principais regiões mineradoras são: 

• Ferro: Quadrilátero Ferrífero (MG), Serra 

dos Carajás (PA), Maciço do Urucum (MS) 

• Alumínio (bauxita): Vale do Rio Trombetas 

(PA) 

• Manganês: Quadrilátero Ferrífero (MG), 

Serra dos Carajás (PA), Maciço do Urucum 

(MS), Serra do Navio (AP) 

• Estanho (cassiterita): Província Estanífera de 

RO; Mapuera (AM) 

• Cobre: Serra dos Carajás (PA)  

 

 

 

PRODUÇÃO DE ENERGIA 
 

Em relação à energia consumida no Brasil, destaca-se a energia 

elétrica; para a geração desse tipo de energia, o Brasil apresenta 

uma série de características favoráveis: 

• Construção de Hidrelétricas: o relevo favorece, pois 

maioria dos rios é de planalto; como destaque podemos citar as 

usinas de Itaipu (PR), Tucuruí (PA), Ilha Solteira (SP – MS) 

Avanhandava (SP), Paulo Afonso (BA), Furnas (MG) etc. 

• Porém, o aumento no consumo não acompanha o 

aumento na produção; assim, estamos muito próximos de uma 

grave crise de energia. 
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Petróleo: A produção de petróleo no Brasil ocorre nas seguintes regiões: Bacia de Campos (RJ – ES); 

Santos (SP); Camaçari (BA). Seus principais derivados, usados como combustíveis são a gasolina, o 

querosene e o óleo diesel, além de derivados usados para outras finalidades, como plásticos e 

fertilizantes. Não é só a Petrobrás que explora a extração e transformação de petróleo, como muitos 

pensam, mas ela coordena a exploração – outras empresas submetem-se às suas regras. 

 

 

• Produção de Álcool (etanol): é menos poluente que os derivados do petróleo e é renovável, ou seja, não 

há risco de esgotamento das reservas, fato que, cedo ou tarde, acabará ocorrendo com o petróleo. 

Porém existem algumas ressalvas: 

PRÓ-ÁLCOOL: Esta entidade promoveu a expansão da produção por meio de subsídios, pois 

apresenta altos custos, em parte bancados pelo governo; também ocorre o predomínio da monocultura 

de cana em várias regiões do Brasil, ocupando terras que poderiam estar produzindo alimentos.  
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Disciplina – QUÍMICA 
 

Olá a todos, vamos iniciar nossa disciplina de Química discutindo o primeiro assunto, que é o MOL. Mas, afinal, o 

que é MOL??? Acompanhe: 

MOL 
• Mol: é uma medida usada em laboratórios; essa medida está relacionada a quantidades de substâncias. 

• O MOL apresenta um peso diferente para cada substância, ou seja, um MOL de carbono não tem o 

mesmo peso de um MOL de ferro, por exemplo; 

• Vamos comparar com uma medida mais cotidiana: o litro  

• 1L de água = 1kg, correto? 

• Mas 1L de óleo = 900g 

• Ou seja, a mesma medida de água e óleo (1 litro) apresenta pesos diferentes (1kg e 900g) 

• O mesmo para o MOL: 

• 1 MOL de ferro não pesa o mesmo que 1 MOL de carbono, mas os dois têm algo em comum:  

• 1 MOL de qualquer substância apresenta  6,02 x 10 23  átomos  - número de Avogadro  (Avogadro foi o 

químico italiano que chegou a esta conclusão)  

LIGAÇÕES QUÍMICAS 
 

Vamos agora abordar as Ligações Químicas. Acompanhe. 

• Quando dois ou mais átomos (menores partículas de cada elemento químico) interagem entre si, formam 

ligações químicas 

• Nessas interações há troca de elétrons (alguns tipos de átomos têm tendência de perder elétrons, outros 

de ganhar os elétrons perdidos) 

• Há duas formas: perda e ganho ou compartilhamento  

• Se um átomo perde definitivamente elétron para outro, então, há perda e ganho; neste caso, temos uma 

ligação iônica 

• Mas, se um átomo divide elétron com outro, então, ocorre um compartilhamento; neste caso, temos 

uma ligação covalente 
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SAIS  
 

Agora que já sabemos como os elétrons interagem entre si, vamos ver alguns tipos de substâncias 

formadas por eles. Acompanhe as principais características das substâncias chamadas sais: 

• SUBSTÂNCIAS FORMADAS POR LIGAÇÃO IÔNICA: acabamos de ver esse tipo de ligação na qual ocorre 

perda e ganho de elétrons. 

• São SÓLIDOS CRISTALINOS, ou seja, apresentam forma regular dos grãos – exemplo: o sal de cozinha tem 

grãos em forma de cubos. 

• Todos os sais são salgados 

• Tipos de nomenclatura dos sais que poderão ocorrer: 

• ETO: EX.: CLORETO DE SÓDIO ( NaCl ) 

• ITO: EX.: NITRITO DE POTÁSSIO ( KNO2 ) 

• ATO: EX.: SULFATO DE COBRE ( CuSO4 ) 

 

ÁCIDOS  
 

Vamos agora estudar algumas características dos ácidos, acompanhe: 

• Em todos os ácidos ocorre presença de “H” (um ou mais átomos de hidrogênio) 

Exemplos:  

HCl (ácido clorídrico – presente no estômago) 

• H2SO4  (ácido sulfúrico – presente na bateria do carro)  

Ao ionizarem, ou seja, quando realizam alguma reação química, liberam H+ ou H3O+.  É isso que os torna 

corrosivos. 

 

HIDRÓXIDOS  
 

Vamos aos hidróxidos ou também chamados de bases? Acompanhe: 

• Em todos os hidróxidos há presença de “OH” 

EXEMPLOS:  

AlOH3 (hidróxido de alumínio – anti-ácido) 
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• NaOH  (hidróxido de sódio – soda cáustica)  

• Ao ionizarem, ou seja, quando realizam alguma reação química, liberam OH -. É isso que os torna 

corrosivos  

 

 ÓXIDOS  
 

Finalmente, vamos aos óxidos, acompanhe: 

• Os óxidos se formam devido a reação entre um elemento químico + oxigênio 

Exemplos:  

CO2 (dióxido de carbono – gás carbônico) 

• ZnO  (óxido de zinco – presente em pomadas e talcos cicatrizantes) 
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Disciplina – FÍSICA 
 

Olá, vamos estudar, em nossa disciplina de Física, alguns aspectos do CALOR e da LUZ que são formas de energia. 

Vamos começar pelo calor, acompanhe: 

CONDUÇÃO DO CALOR: 
 

• MATERIAIS ISOLANTES: conduzem o calor com dificuldade - ex.: madeira, plástico, vidro. 

• MATERIAIS CONDUTORES: conduzem o calor com facilidade -  ex.: metais  

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CALOR: 
 

• Os materiais submetidos a altas temperaturas dilatam (aumentam de tamanho); por isso há as juntas de 

dilatação em algumas estruturas, como exemplo os trilhos, pois poderiam sofrer deformações se 

encostarem um no outro. 
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• Cada material tem uma temperatura própria de mudança de estado – ex.: água:  

0O C (zero graus) ocorre a FUSÃO do gelo (GELO – ÁGUA) 

100OC (cem graus) ocorre a VAPORIZAÇÃO da água  (ÁGUA – VAPOR)  

CONVERSÃO DE TEMPERATURAS 
 

Nem todos os países usam as mesmas escalas de temperaturas. Por exemplo, aqui no Brasil usamos a escala 

Celsius (◦C) e nos Estados Unidos usam a escala FAHRENHEIT (OF). Seguem alguns exemplos de conversão de uma 

escala para outra. 

• DE CELSIUS PARA FAHRENHEIT 

Imagine que uma temperatura foi fornecida em OF e queremos saber a correspondente em ◦C, para isto 

usamos a fórmula: 

                       OC = OF - 32  

                         5          9 

EX.: Converter 77 OF em  OC: 

                         OC = 90 - 32 

                           5         9 

                                     OC = 77 - 32 

                          5          9 

                          OC =   45 

                            5        9 

                           OC =   5 

                             5  

                                       OC  = 5 . 5  

                                       OC  = 25     
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CONVERSÃO DE TEMPERATURAS 
 

DE CELSIUS PARA KELVIN 
 

Imagine que uma temperatura foi fornecida em OC e queremos saber a correspondente em K, para isto 

usamos a fórmula: 

                      K = OC + 273  
                      
EX.: converter 77 OC em K: 

                       K = OC + 273  

                       K = 77 + 273  

                       K = 350  observe que  a temperatura K (kelvin) não recebe o símbolo de grau ( ◦ ) 

 

CONVERSÃO LUZ – CALOR 
 

• Você já deve ter observado os objetos pretos esquentam mais os de cor clara. Isto ocorre pois os objetos 

pretos absorvem toda a luz, já os brancos refletem toda a luz. Isto se explica pois a luz não se acumula no 

objeto; converte-se em calor; por isso os objetos pretos esquentam mais que brancos. 
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REFRAÇÃO 
 

Refração é o desvio da luz ao passar de um meio transparente ao outro, exemplo: do ar para a água e vice-versa 

 

Podem ocorrer ilusões de óptica decorrentes desse desvio, observe a figura abaixo: 

• Se pescador lançar seu arpão na direção na imagem do peixe que aparece na água, onde aparentemente 
ele está ele errará o alvo, pois a luz sofre refração alterando a posição da imagem do peixe e com isso, 
cria-se uma ilusão de óptica. 
 

• Então, ele deverá lançar o arpão mais para baixo, onde aparentemente ele não está, e assim acertará o 
alvo.  
 

 

 
 

• Este fenômeno (REFRAÇAO) também ocorre nas lentes, conforme poderá observar nas figuras abaixo.  

• O ponto no qual se concentram os raios de luz denominamos FOCO. 
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Disciplina - BIOLOGIA 

CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS  

 

OS CINCO REINOS 
 

 Foi-se o tempo em que os seres vivos eram classificados apenas como vegetais e animais. Há seres vivos 

que não se encaixam em nenhuma das duas categorias, como os cogumelos, por exemplo. Assim houve a 

necessidade de se criar novos reinos para agrupar esses e outros seres, totalizando os cinco reinos mostrados 

abaixo. Vamos descrevê-los, acompanhe: 

REINO MONERA (BACTÉRIAS) 
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Características: 

 

 Organismos procariontes, ou seja, sem núcleo organizado nas células (bactérias e cianobactérias) 
 

 Apresentam um padrão celular simples, se comparado às células eucarióticas, ou seja, as que possuem 
um núcleo. 
 
 

 Na natureza desempenham papel de manutenção do equilíbrio ambiental agindo como decompositoras, 
bem como, na saúde humana, fazendo parte da flora intestinal.  
 

 Muitas espécies de bactérias são parasitas, causando doenças, como a cólera ou coqueluche.   
 
 

 Algumas são utilizadas na produção de derivados do leite (lactobacilos) e produtos farmacêuticos 
(BOTOX, ou toxina botulínica, por exemplo).  
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REINO PROTISTA (PROTOZOÁRIOS e ALGAS) 
 

Características: 

 

 São Eucariontes (células com núcleo organizado) unicelulares, ou seja, são formamos por uma única 

célula; as exceções são as algas marinhas pluricelulares que vemos agarradas às pedras na praia. 

 São  eter tro os (nutrem-se de outros seres, como os protozoários) ou autótrofos (produzem o próprio 

alimento por meio da fotossíntese, como as algas). 

 Alguns proto o rios são parasitas, causando doenças  mal ria, doença de C agas, leishmaniose e outras).  

 As algas realizam a fotossíntese, pois apresentam clorofila  

 Algas unicelulares são componentes das cadeias alimentares aqu  cas e produtoras de oxig nio.  

 As algas pluricelulares apresentam corpos  omog neos, não apresentando  rgãos especiali ados.  
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REINO FUNGI (FUNGOS)  
 

Características: 

 São eucariontes (células com núcleos) heterótrofos ( alimentam-se de outros seres), neste caso,  de 

matéria orgânica morta. 

 Atuam como decompositores na natureza; 

 Suas células são alongadas e chamam-se hifas; 



25 
 

 Podem ser uni e pluricelulares; os unicelulares são as leveduras como o fermento de pão ; os 

pluricelulares são os bolores e cogumelos 

 Habitam locais úmidos e sombrios. 
 

 Há espécies parasitas (causam micoses na pele ou órgãos internos) 

 Algumas espécies são comestíveis, como os cogumelos, outras produzem toxinas; algumas, como os 

bolores, causam prejuízos por estragarem alimentos  

 Algumas produzem antibióticos, como o Penicillium  chrysogenum (penicilina)  
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REINO PLANTAE (PLANTAS OU VEGETAIS) 
 

 

 

Características:  

 

 São eucariontes pluricelulares autótrofos fabricam seu próprio alimento; produzem a glicose por meio da 

fotossíntese; 

 Desempenham o papel de produtores nas cadeias alimentares terrestres (secos e úmidos) e aquáticas; 

 Suas células apresentam parede celular formada por celulose; 

 São importantes fontes de alimento para o ser humano -  raízes, tubérculos, folhas, frutos, sementes  

(grãos);  

São classificadas como: 

Sem vasos condutores:                                                               Com vasos condutores:          
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Com flores, sem frutos:                                                             Com flores, com frutos: 

 

 

 Vamos estudar algumas características da anatomia vegetal. Observe a figura abaixo e relembre 

como são denominadas as partes de uma planta: 
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 Agora que sabemos quais são as partes de uma planta, vamos ver suas funções: 
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REINO ANIMALIA (ANIMAIS) 

 

REINO ANIMALIA (ANIMAIS)  
 

Características: 

 São eucariontes pluricelulares heterótrofos; alimentam-se dos vegetais e/ou outros animais; são 

consumidores nas cadeias alimentares; 

 São encontrados em ambientes terrestres secos e úmidos e água doce ou salgada; 

 São importantes fontes de alimento para o ser humano - carnes e derivados, ovos, leite e derivados, mel; 

 Também são fontes de outros materiais: couro, lã, seda,esterco(adubo) 

 Apresentam organismos altamente diferenciados em órgãos e sistemas; 

 A maioria apresenta capacidade de locomoção; 

 A maioria apresenta um sistema nervoso, mesmo que seja rudimentar, que permite perceber o meio 

ambiente e interagir com o mesmo (sentidos); 

 Podem ser classificados como: 

INVERTEBRADOS 
 Os animais invertebrados não possuem coluna vertebral;  

 Ocorrem diversas categorias de invertebrado, como, por exemplo: artrópodes (esqueleto externo e patas 

articuladas – insetos, crustáceos etc.), moluscos (corpo mole, com ou sem concha – caracol, mexilhão 

etc.), anelídeos (corpo mole segmentado – minhocas); celenterados (corpo gelatinoso – águas-vivas). 

Observe a figura a seguir: 
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 As principais características dos artrópodes aparecem no quadro a seguir: 
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VERTEBRADOS  
 

 São os animais que possuem a coluna vertebral, a estrutura formada pelos ossos conhecidos por 

vértebras. 
 

 

 

 

 Os vertebrados são divididos em cinco categorias, resumo das características: 
 

 PEIXES: respiração por trâmpias (guebras), escamas, ovos sem casca. 

 ANFÍBIOS: larvas aquáticas (girinos) nascem de ovos sem casca, pele lisa e úmida. 

 RÉPTEIS: pele seca e com escamas; ovos com casca 

 AVES:pele com penas;ovos com casca;capacidade de voo 

  MAMÍFEROS:pele com pelos,glândulas mamárias,maioria vivíparos(só duas espécies 

ovíparos:ornitorrinco e esquidna) 
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Observe no quadro abaixo as principais características dos grupos de vertebrados: 
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Disciplina - INGLÊS 
 

Olá, vamos ver em nossa disciplina de Inglês algumas regras, sendo que a primeira trata de como formar o 

passado negativo. 

 

ORAÇÃO NEGATIVA NO PASSADO  
 

Observe as orações: 

•  “Eu trabalhei ontem” o verbo est  no pretérito perfeito 

Passando para inglês teremos:  simple past 

I worked yesterday  

• “Eu não trabalhei ontem” 

 Português: usa-se o não + verbo no passado 

Inglês: usa-se did + not + verbo no presente  

• I did not work yesterday  

 

FUTURO 
O futuro em inglês pode ser feito usando-se GOING TO (INDO PARA) ou WILL (coloca o verbo no futuro) 

Exemplo Com as duas construções: 

Eles estão indo para o interior e ficarão quatro semanas 

They are going to country and will stay four weeks 

 

VERBOS MODAIS 
Exemplo em português: 

• Você deve estudar 

Ao ouvir ou ler essa frase em português, em seu entendimento, tem carga de possibilidade ou de obrigação?  

Um amigo sugerindo: 

• Você deve estudar (falando de maneira suave ou tranqüila) 

A mãe ou o pai mandando: 

• Você deve estudar!!! (falando de maneira enfática ou rígida ) 
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Em português a modulação da voz modifica o verbo, dando a carga de sugestão / possibilidade ou de obrigação / 

ordem 

Em inglês, são duas palavras diferentes: 

• You may study (você deve estudar - sugestão / possibilidade) 

• You must study (você deve estudar - obrigação / ordem)  

Caso a situação seja um conselho, a palavra usada é should – não tão suave como may, nem tão forte como 

must. 

 Exemplo: 

• Você deveria estudar 

• You should study  

 

HOW MANY; HOW MUCH 
São expressões usadas para dar a idéia de quantidade 

How many: usamos para objetos contáveis 

Exemplos: Quantas laranjas você quer? / How many oranges do you want?  

How much: usamos para objetos incontáveis 

Exemplos: Quanta água você bebeu? / How much water did you drink?  

 

COMPARATIVOS 
Para se fazer os comparativos em inglês com palavras de até duas sílabas: acrescenta-se a terminação da palavra 

em er (mais que...) ou est (o mais...) 

Exemplo: 

• Cheap = barato 

• Cheaper = mais barato 

• Cheapest = o mais barato  

Se a apalvra tiver mais de duas sílabas: acrescenta-se more (mais que...) ou most (o mais...) antes da palavra 

Exemplo: 

• Expensive = caro  

• More expensive = mais caro 

• Most expensive = o mais caro   
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Disciplina - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – HISTÓRIA DA ARTE 
 

Nesta disciplina faremos um passeio através do tempo estudando as várias formas de arte nos diferentes 

períodos da história. 

Vamos começar pelo início, ou seja, pela Pré-História 

 

Pré-história 

A arte era muito simples, porém com cores fortes (preto, vermelho, ocre), 

as tintas eram produzidas com elementos naturais como carvão, terra, 

sementes. Os materiais utilizados eram barro, pedra, osso, madeira etc. Os 

atuais índios brasileiros continuam fazendo uma arte semelhante. Exemplos 

da arte de seus ancestrais podem ser vistos nas pinturas rupestres (feitas na 

pedra) Encontradas na Serra da Capivara no Estado do Piauí  

 

IDADE ANTIGA 
Vamos estudar alguns aspectos da arte de 3 civilizações antigas: Egípcios, Gregos e Romanos. 

Egito 

A arte egípcia retratava as atividades do dia a dia. Também apareciam cenas da agricultura e da mitologia, como a 

vida dos Deuses. As pirâmides eram grande obras de engenharia com função religiosa, pois abrigavam o túmulo 

do faraó. 

 

 

 

 

  

                        A deusa Ísis                                                                 Colheita de trigo         

 

 

 

 

                              Pirâmide de Queops 
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GREGOS E ROMANOS 
 

 A arte praticada pelos gregos e romanos baseava-se principalmente no 
uso do mármore; 

 

 

 

 

 

 

 

            Coliseu (estádio romano)                                                                                          O Discóbolo (escultura grega) 

                                                                               

 construíam grandes monumentos como 
palácios e templos e esculturas com uma estética 
anatômica quase perfeita 

 

 

 

 

 

 

             Partenon (templo grego)            

             

IDADE MÉDIA 

Durante esse período, a arte estava sob domínio da Igreja; somente 

temas religiosos, como cenas da bíblia eram permitidos, como a 

pintura mostrada ao lado, que mostra Cristo e seus Apóstolos  
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RENASCIMENTO 

No período que veio após a Idade Média, conhecido por Renascimento, a arte ainda tinha cunho religioso, 

sim, mas voltaram a usar temas antes proibidos pela Igreja, como a mitologia grega e romana. Durante 

esse período houve desenvolvimento da arte e da ciência. Podemos destacar grandes nomes da pintura e 

escultura na época. As obras a seguir são: Nascimento de Vênus (Boticcelli)  – Monalisa (Leonardo da 

Vinci)  –- Pietà (Michelangelo) -  Os Síndicos da Guilda dos Fabricantes de Tecidos (Rembrandt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉC. XIX: IMPRESSIONISMO 

O impressionismo é um estilo no qual o artista usa cores suaves e pinceladas leves, retratando aquilo que ele 

sente sobre o tema no momento em que o pinta. Como exemplos , observe as obras abaixo:  –)  

Nenúfares ( Monet)   
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O almoço dos barqueiros    

(Renoir) 

 

 

 

 

SÉC XX: ARTE MODERNA  

Esta modalidade de arte surgida no século XX buscou o afastamento dos modelos clássicos de perfeição e 

proporção. Não necessariamente retratava a realidade; utilizava muito a distorção e a estilização. 

EXEMPLOS:  

CUBISMO – figura humana retratada como figuras geométricas (PABLO PICASSO) 

 SURREALISMO – cenas fantasiosas que lembravam sonhos (SALVADOR DALÍ);  

ABSTRACIONISMO – figuras multicoloridas sem aparente conexão com a realidade (WASSILY KANDINSKY) 

etc. 
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Disciplina – MATEMÁTICA - Geometria Plana 

 

Olá, vamos começar a estudar a Matemática, e, dentro dela, a geometria plana, onde reveremos os conceitos de 

ponto, reta e plano, ângulos e triângulos. 

A geometria plana utiliza notação própria para cada conceito, observe: 

 

Ponto: Utilizamos qualquer letra maiúscula, exemplo A, T, Z... 

Reta: Utilizamos qualquer letra minúscula, exemplo v, x, a, h ... 

Plano: Utilizamos letras minúsculas GREGAS: β, α ... 

 

Observe a figura: 

 

 

DEFINIÇÕES 

 

Definição de retas: Conjunto de pontos que formam linhas infinitas para ambos os lados 

                                                                                   reta z 
 

Definição de segmento de reta: Chamamos de segmento de reta quando dois pontos compreendem parte da 

reta. Observe a imagem, o “trecho” entre os pontos A e B é a parte que chamamos de segmento de reta: 

 

Definição de semi-reta: Chamamos de semi-retas quando encontramos uma reta que possui em um de seus lados 

um ponto de inicio e do outro encontramos uma seta, indicando que não tem fim. Observe a imagem abaixo: 
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ÂNGULOS 

 

Definição: Os ângulos se formam a partir da união de duas semi-retas com mesma origem.  

 

 

MEDIDA DE UM ÂNGULO 

 

Seguindo da definição de ângulo, temos que o maior ângulo possível é aquele formado entre duas semir etas 

iguais, isto é, o que nos dá uma circunferência  de 360 graus. Observe: 

 

Tipos de Ângulos 

 

 Ângulo Reto: Chamamos de ângulo reto quando dividimos uma circunferência em 4 partes iguais  e 

separamos uma dessas partes, ou seja ¼ de uma circunferência. Observe a figura abaixo: 

 
           
                       Uma parte da                                                                                 

circunferência, ou seja,  ¼(um                                                       
                                   Quarto da circunferência  
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Ângulo agudo:  Chamamos de ângulo agudo quando sua medida for menor que a de um ângulo reto. 

 

 

  

 

 

Ângulo obtuso:  Chamamos de ângulo obtuso, quando sua medida for maior que a de um ângulo reto. 

 

 

 

  

Ângulo raso: Chamamos de ângulo raso, quando sua medida for igual a 180 graus, ou seja, a metade de um 

circunferência. 

 

 

 

 

Ângulos Complementares: Chamamos de ângulo complementares quando a soma de seus ângulos 

resulta em 90 graus. 

                                                                    65 + 25 = 90 graus                                                           

 

 

 

 

 Ângulos suplementares:  Chamamos de ângulo suplementar quando a soma dos ângulos resulta em um 

ângulo 180 graus.                                                    

                                                                                            55 + 125 = 180 graus 
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ESTUDOS DOS TRIÂNGULOS 

 

 Os triângulos são figuras geométricas compostas por 3 ângulos internos e a soma deles sempre resultará 

em 180 graus. 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS TRIÂNGULOS QUANTO AOS LADOS 
 

TRIÂNGULO ESCALENO: chamamos de triângulo escaleno quando os 3 lados do triângulo são diferentes, 

ou seja, cada um tem um tamanho. 

 

 

 

 

TRIÂNGULO ISÓSCELES: chamamos de triângulo 

isósceles quando 2 lados do triângulo são iguais e UM é diferente, ou 

seja, 2 lados possuem a mesma medida . 

 

 

 

 

 

 

TRIÂNGULO EQUILÁTERO: chamamos de triângulo equilátero 

quando os 3 lados são iguais, ou seja, possuem a mesma medida. 
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 Triângulo Retângulo: chamamos de triângulo retângulo quando o 

triângulo apresentar um ângulo de 90 graus. Observe a figura: 

 

 

CALCULANDO A ÁREA DOS TRIÂNGULOS 

 

 Para calcularmos a área de um triângulo, basta aplicar a seguinte fórmula: 

ÁREA = (Base vezes altura) dividido por 2 

Agora em fórmula:     

 

Exemplo:  

 

 

Área =( base x altura) : 2 

Área = ( 20  x   10  )  : 2 

Área = 200 : 2  

Área = 100 

 

 

 


