
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF NER “Lydia A. N. Cury” 

 

8º ANO B 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05 A 02/06/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 
   

NOME DO ALUNO:  
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: gênero textual diário e concordância verbal;   

OBJETIVOS: ler e interpretar o gênero textual diário; identificar a finalidade e características do gênero 

textual diário; produzir, na modalidade escrita, um diário; fazer uso consciente da concordância verbal.     

 

Olá! Tudo bem com vocês? Neste ano, vou dividir as atividades em duas partes: teoria e atividades, pois 

no ano passado vocês precisaram devolver tudo para a escola e ficaram sem conteúdo registrado no 

caderno de vocês, perdendo, assim, os conteúdos. Vai funcionar da seguinte maneira:  

- a teoria vocês deverão registrar no caderno (podem copiar ou colar a matéria no caderno);  

- as atividades vocês deverão entregar para mim em data a ser definida pela escola.  

_____________________________________________________________________________________ 

TEORIA (registrar no caderno, não precisa entregar para professora) 

 

Conhecendo o gênero diário pessoal  

 

 Diário deriva do latim diarium cuja palavra faz referência a “dia”. O Diário é um gênero de texto 

pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e 

fatos do cotidiano. Os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam 

uma época, por exemplo, o famoso “Diário de Anne Frank” em que a autora adolescente e judia aborda 

sobre os dias em que passou escondida na Holanda, durante o período do holocausto. 

 Os diários podem conter caráter real ou de ficção. Podem trazer experiências, sonhos, planos, 

segredos e outras intimidades. Um diário brasileiro que se tornou famoso foi “Quarto de Despejo”, escrito 

por Carolina Maria de Jesus e publicado em agosto de 1960. A obra reúne 20 diários escritos por 

Carolina, uma mãe solteira, mulher negra, sem instrução escolar e moradora de uma favela de São Paulo.  

 

Tipos mais comuns de diário 

 

Ficção  

Ao contrário dos diários com histórias verídicas, um diário de ficção trata-se de uma obra literária 

composta por anotações do autor. É escrito para que outras pessoas leiam, a exemplo da coletânea 

americana “Diário de um banana”, de autoria do cartunista Jeff Kinney.  

 

 



On-line 

O diário on-line ou de rede, conhecido popularmente como blog, surgiu da junção entre a necessidade de 

escrever e o fenômeno virtual. É um diário online, lido por meio da internet, em que pode ser de relato 

pessoal ou assunto específico.  

 

Gravidez 

É um tipo de registro muito comum entre as gestantes que costumam deixar relatado o dia a dia da 

gravidez com intuito de recordar futuramente ou para acompanhamento médico. 

 

Viagem 

O diário de viagem contém relatos de passeios, dicas para viajantes e o que mais interessar associado ao 

universo do viajante.  

 

Características do gênero textual diário 

 

As principais características dos diários são: 

 

• Relatos pessoais 

• Histórias verídicas 

• Registro de acontecimentos 

• Escritos em primeira pessoa 

• Registros em ordem cronológica 

• Caráter intimista e confidente 

• Subjetividade e espontaneidade 

• Escrita confessional 

• Vocabulário simples 

• Presença de vocativo 

• Linguagem informal 

• Textos assinados 

 

Estrutura textual: como fazer um diário? 

 

 Embora não apresentem uma estrutura fixa, os textos dos diários podem ser estruturados da 

seguinte maneira: 

 

• Data e Local: são indicadas no início do texto o local e a data em que foi escrito, como numa carta. 



• Vocativo: Geralmente é incluído no começo do texto como: “querido diário”, “querido amigo 

diário”. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um 

amigo íntimo. 

• Corpo de Texto: onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações do autor. 

• Assinatura: normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, aparecem o 

primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida: “boa noite”, 

“abraços”, “até amanhã”. 
 

Exemplo de diário 

 

 Para compreender melhor a estrutura desse gênero textual, segue abaixo um exemplo de diários 

pessoais: 
 

 

Passo Fundo, 31 de outubro de 1997.  

 

Querido Diário, 

 

 Hoje já acordei com uma sensação estranha. Talvez por ser o “dia das bruxas”. Como habitual, fui 

à escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer.  Tivemos duas aulas vagas, pois o 

professor de geografia ficou doente. 

 Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando pra mim.  Depois veio o 

Hugo e me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha questão foi: Quem colocou ele ali? E 

porque ao invés de me falarem ficaram rindo da minha cara? Fiquei muito chateada com a atitude delas e 

de outras pessoas que passavam bilhetinho enquanto aproveitavam para olhar pra minha cabeça. 

 No recreio, não tive coragem de falar com elas e fiquei no meu canto, lendo a matéria de história e 

aproveitando responder as questões que o prof. passou na aula passada. Quando cheguei em casa, almocei 

e fiquei enfiada no quarto o dia inteiro pensando que não quero mais voltar pra escola. Nem fome eu tive! 

 Depois de tanto pensar, resolvi enfrentar o problema e escrevi uma carta pra Ana e pra Célia. 

Acho que ficou bem legal, ainda que no texto eu não reprovei a atitude delas. Pelo contrário, convidei elas 

para serem minhas amigas. Gosto delas, mas não gosto de injustiças, de caçoar dos outros. Acho muito 

feio rir de um defeito ou da desgraça alheia. Eu sei: tenho um coração mole!!! 

 Tomara que amanhã isso não aconteça. Sobre isso, estive pensando qual profissão gostaria de ter 

no futuro e não cheguei numa conclusão concreta. Uma coisa eu sei: quero ajudar as pessoas e fazer 

diferença no mundo. Tenho fé nisso!!! Termino esse dia com a frase de um autor que gosto muito do 

Drummond: “Há campeões de tudo, inclusive de perda de campeonatos.” 

 

Boa noite, 

 

Helena 



Como escrever um diário 

 

 O diário é um gênero que possui uma forma mais livre de expressão. Apresenta algumas 

características estruturais, mas o diferencial de cada um é o desenvolvimento do texto, que é a narrativa 

contada. Têm-se, abaixo, algumas dicas para a produção de um diário: 

 

1.    Pode-se pensar em algo que chamou a atenção durante o dia e registrar contando com a expressão dos 

sentimentos do autor. Pode ser um assunto específico ou acontecimentos gerais.  

2.    Reflexões são ótimas para serem registradas. Uma boa ideia é escrever sobre planos para o futuro 

fazendo uma lista de metas e/ou planos de ação. Pode-se dividir os desafios por períodos “curto”, 

“médio” e “longo”. 

3.    Escrever sobre sentimentos tidos ao longo do dia e o que motivou esta sensação pode ajudar a 

melhorar a sensação de desconforto.  

4.    Frases inspiradoras e recortes que inspirem a melhorar e a lutar por objetivos também são bem-

vindos. 

5.    Pode-se fazer uma compilação de filmes assistidos ou livros lidos com breves resumos. Além de 

organizar, ajuda a fixar o conteúdo visto. 

6.    Deve-se anotar a data no início do texto ou no topo da página. Isto ajuda a contextualizar a leitura 

posteriormente.  

7.    Aconselhável ter algo em mente para escrever antes de iniciar o processo da produção escrita.  

8.    Comece o texto usando vocativo, como se estivesse iniciando um diálogo com um conhecido. 

9.    Diferentemente do texto dissertativo, aqui pode-se escrever na primeira pessoa do discurso. 

10.    Deve-se detalhar ao máximo, para ajudar na lembrança dos fatos quando o texto for lido em um 

período distante. 

 

Concordância verbal 

Agora, vamos trabalhar algumas regras de concordância verbal. Muitas delas vocês utilizam 

intuitivamente, mas é importante conhecer as orientações de uso.  

Concordância verbal é a relação de concordância que existe entre o sujeito e o verbo da oração. 

Quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar; sujeito no plural faz com que o verbo 

também seja flexionado no plural.  

Exemplos:  

• Eu viajei na semana passada. 

• Eles viajaram na semana passada.  



Alguns casos específicos de concordância verbal que merecem atenção:  

 

Pronome relativo “que” 

O verbo concorda com o antecedente do pronome. 

Ex.: Fui eu que errei. / Foram eles que erraram. 

 

Pronome relativo “quem” 

O verbo concorda com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular. 

Ex.: Fui eu quem errei. / Fui eu quem errou. 

 

Coletivos partitivos 

Geralmente, o verbo fica na terceira pessoa do singular. 

Ex.: A maioria das pessoas gosta dessa música. 

 

Verbos impessoais 

Não existe sujeito nesse tipo de oração, logo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. 

Ex.: Faz sol hoje. 

 

Partícula “se” 

O verbo concorda em número. 

Ex.: Vende-se estabelecimento. / Vendem-se estabelecimentos. 

 

Sujeito indeterminado 

O verbo sempre fica na terceira pessoa do singular. 

Ex.: Precisa-se de recepcionista. / Precisa-se de recepcionistas. 

 

Sujeito coletivo 

O verbo permanece no singular. 

Ex.: A multidão gritou no rádio. 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE (entregar para professora, pode ser impressa ou em folha de caderno, o importante é 

que esteja respondida) 

 

NOME DO ALUNO: ____________________________________________________8ºA (10/5 a 02/6) 

 

 
CARPANEDA, Isabela & BRAGANÇA, Angiolina. Porta Aberta. São Paulo, FTD, 2005. 

 

Questão 1 – Identifique o objetivo do texto, tendo em vista para quem ele é dirigido: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Na caracterização da mãe, a filha utilizou a metáfora “dura na queda”. Explique o 

significado que a referida expressão assume no texto: 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Justifique a utilização do sinal de aspas no decorrer no texto: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Releia: 

 

“Seria bom se eles parassem de pensar que a gente é grande pra umas coisas e pequena pra outras.”.  

 

Reescreva a frase acima, substituindo “a gente” por “nós”: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Associe: 

 

Passagens do texto: 

1. “Ela diz que é porque eu estudo cedo [...]”.  

2. “[...] sou muito responsável e não é todo dia que quero dormir tarde.”.  

3. “Mas minha mãe é dura na queda!”.  

4. “Diz que quando durmo tarde acordo mal humorada [...]”.  

5. “[...] tem necessidade de pelo menos oito horas de sono para recuperar o corpo e crescer.”.  

 

Ideias expressas pelos termos sublinhados acima: 

(   ) oposição 

(   ) causa 

(   ) finalidade 

(   ) tempo 

(   ) intensidade 

 

Questão 6 – Circule a forma verbal correta.  

a) Eles (parece / parecem) serem companheiros há muito tempo. 

b) (Surgiu / Surgiram) muitas controvérsias sobre o atentado.  



c) (Ouvia / ouviam) - se, muito longe, os sinos da igreja.  

d)  Aqui (faz / fazem) dias terríveis no verão. 

e) (Faz / Fazem) muitos anos que eu não visito minha terra natal.  

f) (É / São) três dias de expectativa e nervosismo.  

g) (É / És) tu que (paga / pagas) a despesa de hoje. 

h) (Questiona / Questionam) - se situações, mas não se (encontra / encontram) soluções.  

i) (Precisa / Precisam) - se de amigos sinceros, mas só (aparece / aparecem) oportunistas.  

 

Produção de texto  

 

De acordo com as características dos diários pessoais, produza um texto seguindo o modelo de estrutura 

apresentado neste bloco de atividades. Escolha um tema que ache relevante, por exemplo, um 

acontecimento marcante, o primeiro dia de aula, a morte de uma pessoa querida, uma apresentação, uma 

conquista, dentre outros. 

 

Sugestão de vídeos:  

 

GÊNERO TEXTUAL: DIÁRIO |Português Fácil – Suely Gonçalves 

(https://www.youtube.com/watch?v=j_MPpQRRlM8)  
 

AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA- GÊNERO TEXTUAL: DIÁRIO. Professora Vivian Souza. 

(https://www.youtube.com/watch?v=hfm_ViQYvUE) 
 

CONCORDÂNCIA VERBAL | QUER QUE DESENHE | DESCOMPLICA 

(https://www.youtube.com/watch?v=OXIx5oHteG8) 
 

Concordância Verbal Fácil de aprender [Prof. Alda] 

(https://www.youtube.com/watch?v=vRtremodf44) 
 

CONCORDÂNCIA VERBAL || Aula de Português para concursos, vestibulares, ENEM 

(https://www.youtube.com/watch?v=s2T9Ap2J7u0) 

 

Referências:  

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/genero-textual-[...]. Acesso em: 19 abr 2021.  
 

Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/diario. Acesso em: 19 abr 

2021.  
 

Disponível em: https://acessaber.com.br/atividades/[...]. Acesso em: 19 abr 2021.  
 

Aproveitem o tempo para estudar!  

Cuidem-se! Beijos! 

Profa. Aline 
=^.^= 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j_MPpQRRlM8
https://www.youtube.com/watch?v=hfm_ViQYvUE
https://www.youtube.com/watch?v=OXIx5oHteG8
https://www.youtube.com/watch?v=vRtremodf44
https://www.youtube.com/watch?v=s2T9Ap2J7u0


8º ANO B 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05 A 02/06/2021 MATEMÁTICA 
   

NOME DO ALUNO:  
 
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:   Notação Científica; 

                                                  Potenciação e Radiciação; 

                                                  Princípio fundamental da Contagem. 

 

OBJETIVOS: (EF08MA01): Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse 

conhecimento na representação de números em notação científica. 

                        (EF08MA02): Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e 

radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. 

                        (EF08MA03): Princípio multiplicativo da contagem (resolução de problemas de 

contagem) 

 

Específicos:  

1- Descobrir a notação científica como forma de representação numérica. 

2- Expressar quantidades maiores que 1 por meio de notação científica. 

3- Entender a radiciação como operação inversa da potenciação. 

Elaborar e resolver problemas de contagem relacionando o Princípio Multiplicativo da Contagem 

com do Diagrama de árvore. 

 

ENUNCIADO: Ler e entender a explicação revendo quando necessário. 

     Fazer os exemplos e conferir o resultado. 

     Realizar as atividades por inteiro no caderno.  

 

 

Notação científica 

 

Usamos a notação científica para representar números muito grandes ou muito pequenos. A notação 

científica é uma forma de escrever o número através de uma multiplicação com potências de base 10. 

 



EXPOENTE POSITIVO 

Sabemos que podemos escrever os números, dez e cem, usando potências de base 10. 

Assim: 

• Dez = 10 = 101. 

• Cem = 100 = 10 2. 

 Agora: 

1. Complete utilizando a forma numérica, transformando-as, a seguir, em potências de base dez: 

a) mil = _______________= _______________ 

b) milhão = _______________=  ___________ 

c) bilhão = _______________ = _____________ 

d) trilhão = _________________ = __________ 

  

2. Nos dias atuais, ao lermos jornais, revistas, periódicos, notícias vinculadas na Internet, etc., os números 

que expressam quantias muito grandes são escritos de maneira simplificada, como podemos ver no texto: 

Entre as Grandes Regiões, o volume da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas apresentou a 

seguinte distribuição: Centro-Oeste, 111,1 milhões de toneladas; Sul, 77,9 milhões de toneladas; Sudeste, 

22,2 milhões de toneladas; Nordeste, 19,2 milhões de toneladas e Norte, 9,4 milhões de toneladas. 

 Fonte: https://maissoja.com.br/em-agosto-ibge-preve-alta-de-59-na-safra-de-graos-de-2019/ 

 Acessado em 20/04/2021 

 Agora, usando os algarismos do nosso sistema de numeração, escreva as quantidades que consta no 

texto: 

Exemplo: 33,3 milhões = 33.300.00 

a) 111,1 milhões = 

b) 77,9 milhões = 

c) 22,2 milhões = 

d) 19,2 milhões = 

e) 9,4 milhões = 

  

 

https://maissoja.com.br/em-agosto-ibge-preve-alta-de-59-na-safra-de-graos-de-2019/


Assim:  

Sabemos que quando um número termina em zero (ou mais de um), ele pode ser escrito por meio de uma 

multiplicação envolvendo uma potência de 10 (10 = 101, 100 = 102, 1000 = 103, ... ) 

Desse modo, podemos indicar o número 5 600 e o número 2 310 000 por meio de uma multiplicação 

usando a potência de dez, isto é:  

• 5 600  = 56 x 100 = 56 x 102. 

• 2 310 000 = 231 x 10 000 = 231 x 104 . 

 Sendo assim, escreva os números da atividade anterior utilizando a potência de base 10, como 

exemplificado anteriormente. 

a) ______________________________ 

b) ______________________________ 

c) ______________________________ 

d) ______________________________ 

e) ______________________________ 

 

Exemplos:  

1000000000 = 109  (o expoente é 9, pois o número tem 9 zeros) 

1000000000000000 = 1015   

125000000000 = 1,25 . 1011  

20310000 = 2,031 . 107 

Para escrever um número na forma de notação científica temos que escrever um número entre 1 e 10 e 

multiplica-lo por uma potência de base 10. 

Se o número for muito grande o expoente é positivo, pois os zeros estão localizados a direita do 

número. Se o número for muito pequeno o expoente é negativo, pois os zeros estão localizados a 

esquerda do número. 

 

Exemplos: 

 

500000 = 5 . 105  

 

47500000 = 4,75 . 107  

 

0,00000023 = 2,3 . 10-7 

 

0,0001547 = 1,547 . 10-4  



EXPOENTE NEGATIVO 

Sabemos que os números, um décimo e um centésimo, podem ser escritos utilizando potência de base 10 

Assim: 

• Um décimo = 1/10 = 0,1 = 10-1. 

• Um centésimo = 1/100 = 0,01 = 10-2.  

Portanto, o __________     da base 10 é negativo e é igual ao _____________ de casas decimais.  

 

2) Complete utilizando a forma numérica fracionária, transformando-as, a seguir, em potências de base 

dez: 

a) Um milésimo = _______________= ________ 

b) Um décimo milésimo = _______________=  _______ 

c) Um centésimo milésimo = _______________ = _________ 

d) Um bilionésimo = _________________ = __________  

 

Você sabia que:  

• A massa de ozônio tolerada em 1m³ de ar é de 0, 00008  g. 

• A molécula do DNA tem apenas 0, 0000001 metros. 

• O olho humano mal consegue ver um micróbio com um décimo de milímetro de extensão. 

• Existe Vírus cuja espessura é de, aproximadamente 0, 0006 mm. 

• O raio de um átomo é de, aproximadamente 0, 00000000005. 

• O comprimento de uma célula do olho é, aproximadamente 0,0045cm. 

• A massa de um próton é aproximadamente 0, 00000000000000000000000000167 kg. 

 Todo número decimal exato também pode ser escrito na forma de multiplicação de um número por uma 

potência de dez. Para isso, basta ver quantas casas decimais tem o número. Vejamos: 

                                                        0,007 = 7 x 10-3 .( 3 CASAS DEPOIS DA VÍRGULA POR ISSO -3 

NO EXPOENTE) 

Como 0,007 têm três casas decimais, o expoente é – 3, então: 

                                                        0,007 = 7 x 10-3. 

Portanto, como o número 0,0012 tem quatro casas decimais, ele pode ser escrito da seguinte forma: 

                                                         0,0012 = 12 x 10 – 4 

  



Sendo assim, escreva os números que são citados acima utilizando potência de base 10: 

 a) 0,00008 =  ______________________________ 

b) 0,0000001 = ______________________________ 

c) 0,0001=______________________________ 

d) 0,0006 =______________________________ 

e) 0,00000000005 =______________________________ 

 

1) Escreva os números abaixo em notação cientifica: 

a) O raio de um átomo é de 0,00000000005 mm 

b) A velocidade da luz é de aproximadamente 300 000 000 m/s 

c) A distância média entre o Sol e a Terra é de 149 600 00 Km ) 

d) A massa do Sol é de aproximadamente 1 989 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Kg 

e) O diâmetro do Sol é 1 390 000 Km. 

f) A distância entre o nosso sistema solar e a estrela Alfa Centauro é de cerca de 40 trilhões de 

quilômetros. 

g) O Brasil possui uma área total de 8.514.876 quilômetros quadrados. 

h) O diâmetro da Terra é 12 800 000 m. 

i) A distância da Terra ao Sol é 150 000 000 Km 

 

2) A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,2 bilhões dessas 

estrelas possuam um sistema planetário onde exista um planeta semelhante à Terra. O número de planetas 

semelhantes à Terra, na Via Láctea, é: 

a) 2,0. 104 

b) 2,0. 106 

c) 2,0. 108 

d) 2,0. 1011 

 e) 2,0. 1012 

 



Potenciação 

A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, o produto 3.3.3.3 pode ser indicado na 

forma 34. 

 

25 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32 

• 2 é a base; 

• 5 é o expoente; 

• o resultado é a potência, 32 

Vamos tentar e observar após a resolução... 

Determine os resultados em cada tabela e responda as questões abaixo. 

 

a)Quando o expoente é 1 qual foi o resutado em todas as tabelas? 

Quando o expoente é 0 qual foi o resultado em todas as tabelas? 

 

Expoentes especiais: 

• Zero: Todo número (diferente de zero) elevado a zero é igual a 1. 

• Um: Todo número elevado a um é igual a ele mesmo. 



Novos Exemplos: 

 

Cuidado com os sinais. 

• Número negativo elevado a expoente par fica positivo. Exemplos: 

 

• Número negativo elevado a expoente ímpar permanece negativo. Exemplo: 

Ex. 1: 

    

Atividades: 

1. Calcule as potências: 

 

a) 63  

b) 35  

c) 104  

d) 502  

e) 203  

f) – 34   

g) (– 3)4 

h)   

i)  

j)  

k)  



Radiciação 

A radiciação é a operação inversa da potenciação. De modo geral podemos escrever: 

 

 

• O número n é chamado índice; 

• O número a é chamado radicando 

Símbolo da Radiciação 

Para indicar a radiciação usamos a seguinte notação: 

n é o índice do radical. Indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele 

mesmo. 

X é o radicando. Indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele mesmo. 

Exemplos de radiciação: 

(Lê-se raiz quadrada de 400) 

(Lê-se raiz cúbica de 27) 

(Lê-se raiz quinta de 32) 

Simplificação de Radicais 

Muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da radiciação ou o resultado não é um número 

inteiro. Neste caso, podemos simplificar o radical. 

Para fazer a simplificação devemos seguir os seguintes passos: 

1. Fatorar o número em fatores primos. 

2. Escrever o número na forma de potência. 

3. Colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número o índice do radical e o 

expoente da potência (propriedade da radiciação). 

Exemplo: Calcule  

 

1º passo: transformar o número 243 em fatores primos 



 
2º passo: inserir o resultado, na forma de potência, dentro da raiz 

 

3º passo: simplificar o radical 

Para simplificar, devemos dividir o índice e o expoente da potenciação por um mesmo número. Quando 

isso não for possível, significa que o resultado da raiz não é um número inteiro. 

, note que ao dividir o índice por 5 o resultado é igual a 1, desta forma cancelamos o 

radical. 

Assim, .  

Exercícios 

 

1- Calcule as raízes: 

a)  

b)  

c)  

d)  



e)  

f)  

g)  
 

2- Escreva as raízes na forma de potência e as potências na forma de raiz: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

 

Princípio multiplicativo da contagem 

 

É o produto de duas ou mais etapas independentes. 

Para facilitar vamos usar o Diagrama da Árvore para que possamos entender o Princípio Fundamental 

da Contagem: 

 

Problema: Jeniffer irá participar da promoção de uma loja de roupas que está dando um vale compras no 

valor de R$ 1000,00 reais. Ganhará o desafio o primeiro participante que conseguir fazer o maior número 

de combinações com o kit de roupa cedido pela loja. No kit temos: seis camisetas, quatro saias e dois 

pares de sapato do tipo salto alto. De quantas maneiras distintas Jeniffer poderá combinar todo o vestuário 

que está no kit de roupa?  

 

Ao realizar a contagem iremos constatar a quantidade referente à 48 combinações possíveis. 



A outra forma que temos para resolver este problema é utilizando o Princípio Fundamental da 

Contagem. 

Total de camisetas X Total de Saias X Total Sapatos = Total de combinações possíveis 

6 x 4 x 2 = 48 

Observe que ao utilizarmos o Princípio Fundamental da Contagem, também foi possível determinar o 

número de combinações do Kit roupa, este número corresponde ao que foi encontrado quando utilizamos 

o Diagrama da árvore. 

Atividade: 

1. Marcela tem 2 calças e 3 camisetas que utiliza para ir à escola. Ela quer combinar essas peças sem 

repetir uma combinação de calça e camiseta em uma semana. Quantas combinações diferentes Marcela 

poderá fazer? 

2. Juliano possui 3 tipos de camisa, 2 tipos de calça e 2 tipos de cinto. De quantas formas diferentes 

Juliano poderá se vestir utilizando uma camisa, uma calça e um cinto? 

3.  Imagine que na cantina da escola há 5 sabores de suco: uva, laranja, pêssego, melancia e acerola. 

Esses sucos são vendidos em 3 tipos de copos: pequeno, médio e grande. Responda:  

a) Se você escolher suco de uva, quantas possibilidades você tem para a escolha do tamanho do 

copo? 

b) Se você escolher o copo médio, quantas são as possibilidades para a escolha do sabor do suco? 

c) Considerando os tipos de suco e os tamanhos dos copos, de quantas formas diferentes você 

poderia escolher sua bebida? 

4. Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que 

ele possui 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras distinta Arnaldo poderá vestir-se? 

5. Um restaurante prepara 4 pratos quentes (frango, peixe, carne assada e salsichão), 2 saladas (verde 

e russa) e 3 sobremesas (sorvete, gelatina e frutas). De quantas maneiras diferentes o freguês pode se 

servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? 

6. Numa sala há 4 homens e 3 mulheres. De quantos modos distintos é possível selecionar uma casal 

homen-mulher? 

 

Referência:  

Coleção Apoema Matemática – 8º ano – Editora do Brasil 

Adilson Longen 

Livro didático Matemática-Coleção Apoema-8º ano 

www.infoescola.com/matematica/principio-fundamental-da-contagem/ 

https://sabermatematica.com.br/exercicios-resolvidos-principio-fundamental-da-contagem.html 

www.ime.unicamp.br 

 

 

Vídeos para ajudar a aprendizagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=WZMTUDfvm9E 

https://www.youtube.com/watch?v=E09x5feSJew 

https://www.youtube.com/watch?v=K73GLTmT8Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=3dm6pq6akQI 

 

 

Bom Trabalho e lembre-se qualquer dúvida me procura, estou a disposição sempre de vocês... 

Professora Carla 

http://www.infoescola.com/matematica/principio-fundamental-da-contagem/
https://sabermatematica.com.br/exercicios-resolvidos-principio-fundamental-da-contagem.html
http://www.ime.unicamp.br/
https://www.youtube.com/watch?v=WZMTUDfvm9E
https://www.youtube.com/watch?v=E09x5feSJew
https://www.youtube.com/watch?v=K73GLTmT8Ys
https://www.youtube.com/watch?v=3dm6pq6akQI


8º ANO B 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05 A 02/06/2021 HISTÓRIA 
   

NOME DO ALUNO:  
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Revolução Francesa e Império Napoleônico; o legado da Revolução 

Francesa; Congresso de Viena. Brasil Colônia: Entradas e Bandeiras; Ciclo da Mineração; Revoltas 

Coloniais (Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana). 

OBJETIVOS: EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 

desdobramentos na Europa e no mundo. (EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América 

portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas 

Américas. (EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 

entendimento de conflitos e tensões.  
 

REVOLUÇÃO FRANCESA – PARTE II 
 

Fases da Revolução 
 

Inserida em um quadro de revoluções que tiveram início na América do Norte no ano de 1770, a 

Revolução Francesa não foi um movimento isolado, mas apenas um dos que envolveram uma ampla 

revolução que assolou todo o Ocidente, atingindo seu ponto máximo na França. Houve três fases da 

Revolução Francesa, que serão explicadas em tópicos a seguir. 

 

 

Assembleia 
 

Durante a primeira fase, foi fundada a Monarquia Parlamentarista ou Constitucional. A Assembleia 

Nacional Constituinte, na fase que durou de 1789 a 1792, confiscou os bens do clero francês, que foram 

usados para superar a crise financeira. O clero começa a reagir, mas a Assembleia determina a 

Constituição Civil do Clero, tornando-os funcionários do estado e, consequentemente, quaisquer ações de 

rebeldia seriam punidas com prisão. O rei começa a conspirar com emigrados no exterior para invadir a 

França e derrubar o governo, restaurando o absolutismo. O monarca foge para a Prússia, mas é 

reconhecido por camponeses e preso. Começa a indicação para a Constituição de 1791, que seria votada 

e, se aprovada, estabeleceria que na França prevaleceria a Monarquia Parlamentar – o rei teria limitações 

diante da atuação do poder legislativo, que seria escolhido por meio de voto censitário. Com isso, o poder 

continuava dominado por uma pequena parte da população – a alta burguesia. A primeira fase teve fim 

com a radicalização do movimento revolucionário quando, Robespierre – próximo do povo, pertencente 

ao partido dos Jacobinos ou Montanheses – e seus seguidores incitaram a população a pegar armas e lutar 

contra as forças conservadoras e a Assembleia. 



Convenção 

 
Considerada a fase mais radical, a 2ª fase foi marcada pela tomada do comando da revolução pelos 

Jacobinos, liderados por Robespierre. Com duração entre os anos de 1792 e 1794/95, essa foi a fase mais 

popular do movimento. No entanto, antes da queda da Monarquia Parlamentar, a burguesia chegou a 

proclamar a República Girondina, decidindo, devido as tensões do momento, tirar o poder do rei e 

transferi-lo para si, fazendo com que caísse a monarquia na França. 

A Assembleia, no ano de 1792, aprovou a declaração de guerra contra a Áustria, mas a burguesia e a 

aristocracia tinham razões diferentes para levar a guerra adiante: para aqueles, a guerra seria breve e 

vitoriosa. Já para estes, seria a esperança do retorno ao velho regime. A aristocracia e o rei traíram o 

movimento da França revolucionaria, e Luiz XVI e Maria Antonieta foram presos e decapitados como 

traidores. 

Com a queda da República Girondina, os Jacobinos declararam a sua nova república e, junto com ela, a 

Constituição de 1793. Nela ficou determinado que todos os cidadãos, homens e maiores de idade 

votariam, a lei do máximo, venda de bens públicos para recompor finanças, reforma agrária, extinção da 

escravidão negra nas colônias e a criação do tribunal revolucionário. 

Nessa fase, aconteceu a Era do Terror, implantada por Robespierre. Durante essa era, ele agiu de modo 

ditatorial objetivando alcançar um governo democrático, condenando todos os que eram considerados 

suspeitos à guilhotina. Foi então organizado um Golpe de Estado pelos próprios jacobinos, o golpe “9 do 

termidor”. 

 

Diretório 
 

O golpe de estado conhecido como Reação Termidoriana, organizado pela alta burguesia financeira 

marcou o fim da participação popular no movimento revolucionário nessa fase que foi de 1795 a 1815. 

Foi criado o novo governo denominado Diretório (1795-1799), que tinha aliança com o exército e 

elaborou a nova constituição. O governo, no entanto, não era respeitado pelas outras camadas sociais, que 

acreditavam na necessidade de uma ditadura militar, ou uma espada salvadora que pudesse manter a 

ordem. Foi quando surgiu Napoleão Bonaparte, general francês popular na época. 
 

Por: Natália Petrin. 

 

A ERA NAPLEÔNICA 

 
Com o auge da Revolução Francesa, o clima era de tensão total na política que era marcada pelas disputas 

entre a burguesia e as camadas populares. Enquanto o ambiente interno do país estava caótico, várias 

monarquias da Europa uniam-se objetivando derrubar os defensores e os ideais revolucionários na França. 

A burguesia, fustigada pelas crises sucessivas que aconteciam no país, viram em Napoleão, um jovem 

militar de destaque, uma oportunidade de eliminar as contendas políticas e iniciar o desenvolvimento 

econômico. Com isso, Napoleão teve, no ano de 1799, apoio político para derrubar o Diretório – que 

controlava o país. 

 
Coroação de Napoleão Bonaparte 

https://www.estudopratico.com.br/author/nat_petrin/


O GOVERNO 

Consulado 

Napoleão, então, com um novo sistema de governo, possuía as mais importantes atribuições políticas do 

país. No poder executivo existiam três pessoas dominantes do poder, Napoleão e mais dois cônsules. 

Criou o Banco da França, buscando custear os empreendimentos dos burgueses e reorientar a economia 

nacional que estava enfraquecida. Além disso, reatou as relações entre estado e igreja e estabeleceu a 

igualdade de todos os cidadãos perante a lei com o Código Civil Napoleônico, no ano de 1804. 

 

Império 

 
Seu governo trouxe bons resultados, tornando o representante do país dotado de poder absoluto. Em 

plebiscito, no ano de 1804, Napoleão iniciou uma nova fase de sua era, com aprovação de quase 60% da 

população. Assumiu então o trono francês, esclarecendo que seu papel era assumido na qualidade de um 

abnegado defensor do regime republicano e, como imperador, sustentou as conquistas camponesas com a 

reforma agrária, além de dar continuidade ao processo de modernização da economia. Neste período, seu 

governo foi marcado pela grande quantidade de batalhas, que visavam a conquista de novos territórios 

para a França. O exército, liderado por Napoleão Bonaparte, tornou-se o mais forte de toda a Europa. 

Aparentemente o governo era estável e, por isso, as monarquias europeias uniram-se novamente contra os 

franceses. Napoleão venceu muitas guerras e tornou-se o senhor da Europa. No entanto, suas dificuldades 

estavam na economia, prejudicada pela hegemonia industrial britânica. Com este problema em mãos, 

tendo em vista que a Inglaterra era a maior potência naval da época, Napoleão Bonaparte decretou o 

Bloqueio Continental, proibindo o comércio entre qualquer nação europeia e a Inglaterra. Caso 

desobedecessem, os países seriam atacados pelas tropas implacáveis francesas. 

Portugal possuía parceria comercial com a Inglaterra. Aquele vendia produtos agrícolas, enquanto este 

produtos manufaturados. D. João VI, vendo que não poderia parar de negociar com a Inglaterra, mas 

temendo a invasão dos Franceses, juntou a família e os nobres portugueses e fugiu para o Brasil. A Rússia 

também descumpriu o Bloqueio e, quando atacados por Napoleão e o exército Francês, praticamente os 

derrotaram em decorrência do grande território russo e também por seu rigoroso inverno. Napoleão 

também foi prejudicado nesta batalha por boatos de conspirações a respeito de um golpe na França, 

fazendo com que ele voltasse ao país. 

 

Governo dos Cem Dias 

 
Napoleão teve suas forças derrotadas pela coligação europeia no final de sua fase imperial. Com isso, foi 

obrigado a abdicar e foi exilado na Ilha de Elba devido ao Tratado de Fontainebleau. No entanto, fugiu 

logo depois. Entrou na França com um exército reconquistando seu poder, mas foi derrotado ao tentar 

atacar a Bélgica na Batalha de Waterloo. Pela segunda vez foi exilado, dessa vez na Ilha de Santa Helena, 

no ano de 1815. Faleceu no ano de 1821 e suspeita-se que tenha sido envenenado. 

 

Por: Natália Petrin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estudopratico.com.br/author/nat_petrin/


QUESTÕES 

 

1- Quais as fases da Revolução Francesa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

2- O que foi a Era do Terror? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

3- O que foi o Bloqueio Continental? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

4- Cite dois fatores que determinaram a derrota das tropas de Napoleão na Rússia. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

5- Explique como terminou a Era Napoleônica. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRASIL COLÔNIA: O CICLO DO OURO 

 

No final do século XVII o Brasil se encontrava com uma queda no número de exportações do açúcar, 

devido ao fato dos holandeses terem iniciado a produção do produto nas colônias da América Central, 

abrindo uma ampla concorrência contra o Brasil. Agora era necessário buscar por novas riquezas na 

colônia, a fim de obter lucro e enviar para a Coroa Portuguesa, e por um acaso do destino, neste momento 

de tanta necessidade de se descobrir algo realmente novo e valioso, foram encontradas as primeiras minas 

de ouro no Brasil, nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, o que daria início ao 

chamado Ciclo do ouro. 

 

 

Visando controlar todo o lucro, a capital da colônia que até então era em Salvador mudou-se para o Rio 

de janeiro, como uma forma de estar mais próxima das regiões exploradas e poder controlar melhor a 

atividades que viria a ser a mais lucrativa do período colonial. 

 

Os impostos cobrados pelo ouro 

 
Vendo que o negócio prosperava, a Coroa Portuguesa logo deu um jeito de conseguir captar o máximo de 

lucro possível, criando inicialmente as Casas de Fundição, que iriam de certa forma recolher boa parte 

dos impostos em cima do ouro. Essas taxas eram altíssimas, e deixavam os mineiros completamente 

inconformados, vendo seu lucro indo parar nas mãos de quem nada fez para consegui-lo. O outro não 

poderia ser negociado em pó nem em pepita. Eles deveriam ser levados às casas de fundição e lá seriam 

transformados em barra e receberiam um selo que dariam legitimidade para ser negociado. 

 

Os principais impostos cobrados eram: 

 

• Quinto – 20% de toda a produção do ouro pertenceriam ao rei português; 

• Derrama – a colônia deveria arrecadar uma quota de aproximadamente 1.500 kg de ouro por ano, e 

caso essa quota não fosse atingida, penhoravam-se os bens de mineradores. Era uma forma 

violenta de cobrar esses impostos. 

• Capitação – imposto pago por cabeça, ou seja, para cada escravo que trabalhava nas minas era 

cobrado imposto sobre eles. 

 

O Ciclo do ouro trouxe também muita prosperidade para as cidades mineiras que viviam, sobretudo da 

prática da mineração, enriquecendo muitas famílias que enviaram seus filhos para estudar na Europa.  

Essa ida desses jovens fez com que o seu retorno trouxesse junto consigo as ideias iluministas e a estética 

árcade, que difundiria o Arcadismo em Vila Rica, atual Ouro Preto. 

 

Por: Marcos Júnior. 



INCONFIDÊNCIA MINEIRA 

 

A Inconfidência Mineira foi um movimento de caráter separatista que ocorreu na província de Minas 

Gerais em 1789. O movimento foi descoberto antes do dia marcado para a eclosão por conta de uma 

delação. 

 

Causas 

 

A queda da produção de ouro que passou a ocorrer a partir de 1760, se agravava a cada ano, acentuando a 

pobreza da população. 

Mesmo com a diminuição da extração do ouro, o sistema e o valor de cobrança dos quintos devidos à 

coroa, mantinha-se o mesmo. 

Quando o ouro entregue não perfazia 100 arrobas (cerca de 1500 kg) anuais, era decretada a derrama. 

Esta consistia em cobrar da população, pela força das armas, a quantidade que faltava. 

Apesar de ter sido decretada somente uma vez, sempre pairava a ameaça que a derrama poderia se tornar 

realidade e isso assustava tanto os exploradores de ouro como a população. 

O custo de vida em toda a região ficava cada vez mais alto, pois tudo era comprado a prazo e com ouro. 

Desta maneira, os funcionários que detinham o monopólio do metal começaram a se endividar. 

Com isso, deixaram de fazer pagamentos aos comerciantes, agricultores e traficantes de escravos que 

também foram arrastados para a crise. 

Igualmente, o Alvará de 1785, agravou a situação. Esta lei determinava o fechamento de manufaturas 

locais, obrigando a população a consumir apenas produtos importados e de alto preço. 

Também as ideias do Iluminismo que apregoavam temas de liberdade para os povos e questionar a ordem 

política vigente circulavam apesar da censura. Estas ideias foram trazidas por estudantes brasileiros que 

tinham realizado cursos superiores na Europa. 

Não se pode esquecer, do conhecimento da Independência dos Estados Unidos, cujos colonos, revoltados 

contra o sistema fiscal de sua metrópole, tinham se libertado da Inglaterra. Isto animou a elite mineradora 

a conspirar contra a metrópole. 

 
Os Inconfidentes: Líderes da Inconfidência Mineira 

 
Tiradentes 

 

Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes proprietários ou mineradores, padres e letrados, 

como Cláudio Manuel da Costa. Oriundo de família enriquecida na mineração, havia estudado em 

Coimbra e foi alto funcionário da administração colonial. Por sua parte, Alvarenga Peixoto era minerador 

e latifundiário. 

Tomás Antônio Gonzaga, escritor e poeta, depois de estudos jurídicos na Europa, tornou-se ouvidor (juiz) 

em Vila Rica. 

https://www.todamateria.com.br/iluminismo/
https://www.todamateria.com.br/independencia-dos-estados-unidos/
https://www.todamateria.com.br/claudio-manuel-da-costa/
https://www.todamateria.com.br/tomas-antonio-gonzaga/


Francisco de Paula Freire, tenente coronel e comandante do Regimento dos Dragões, tropa militar de 

Minas Gerais, estava hierarquicamente logo abaixo do governador. 

Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, era filho de um pequeno fazendeiro. Dotado de 

grandes habilidades, ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. 

Foi o mais popular entre os conspiradores. Embora não tenha sido o idealizador do movimento, teve papel 

importante na propagação das ideias revolucionárias junto ao povo. 

 

Objetivos 

 

Os Inconfidentes tinham uma série de propostas para a capitania de Minas Gerais como: 

- Romper com Portugal e adotar um regime republicano (a capital seria São João del Rei); 

- Criar indústrias; 

- Fundar uma universidade em Vila Rica; 

- Acabar com o monopólio comercial português; 

- Adotar o serviço militar obrigatório. 

A bandeira do novo país seria um pavilhão que conteria a frase latina Libertas quae sera 

tamen (Liberdade ainda que tardia). Mais tarde, um desenho semelhante e o lema seriam a base para a 

criação da bandeira do Estado de Minas Gerais. 
 

 

Bandeira da Inconfidência Mineira com as cores da Revolução Francesa e um índio rompendo grilhões 

 

A revolta deveria ter início no dia do derrama, que o governo programara para 1788 e acabou 

suspendendo quando soube da conjuração. 

Os planos dos inconfidentes foram frustrados porque três participantes da conspiração procuraram o 

governador, Visconde de Barbacena, para delatar o movimento. 

Foram eles: o coronel Joaquim Silvério dos Reis, o tenente coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago e o 
mestre de campo (militar) Inácio Correia Pamplona. 

Tiradentes, que viajava para o Rio de Janeiro com o objetivo de adquirir armas, foi preso naquela cidade, 

no dia 10 de maio de 1789. 

Após três anos sendo processado, todos os participantes foram perdoados ou condenados ao degredo. 

Somente Tiradentes foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792, no campo de São 

Domingos, no Rio de Janeiro. Após o cumprimento da sentença, o corpo foi esquartejado e ficou exposto 

à execração pública. 

 

Por: Juliana Bezerra. 

https://www.todamateria.com.br/tiradentes/


QUESTÕES 

 

1- Por que a Capital da Colônia brasileira mudou-se de Salvador para o Rio de Janeiro? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2- Aponte três causas econômicas da Inconfidência Mineira, que prejudicavam diretamente a elite 

mineradora? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3- Quem foi Tiradentes? Qual classe social ele pertencia? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

4- Por que o plano dos Inconfidentes de romper com a metrópole portuguesa não deu certo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

5- Como termina o Movimento Separatista conhecido como Inconfidência Mineira? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

BOM ESTUDO!!! 

PROF. CESAR MESQUITA 
 

 

 

 

 

 

 



8º ANO B 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05 A 02/06/2021 GEOGRAFIA 
   

NOME DO ALUNO:  

 

Orientações:  

➢ Utilize o texto em anexo para realizar as atividades proposta ao final.   

➢ Leia o texto em anexo, assista aos vídeos sugeridos antes de iniciar as atividades.  

  

Sugestões de vídeos no YouTube para aprofundar o conteúdo: 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=Ci_OOm7PM5k  

➢ https://www.youtube.com/watch?v=YbfiifsGNys  

➢ https://www.youtube.com/watch?v=Pnsp7XXaNSA  

➢ https://www.youtube.com/watch?v=FaDRAcyIxCY  

 

 

 

 

 

 

 

 

• CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  Regionalizações Mundiais: 
✓ Primeiro, segundo e terceiro mundo 

✓ Países do norte e do sul 

✓ Regionalização da unctd 

• Idh  

• Mundo subdesenvolvido: 

✓ países  emergentes, condições de vida, dependência financeira e econômica, 

• diferença tecnológica para países desenvolvidos desempregos 

 

.OBJETIVOS; Analisar as diversas regionalizações e seus objetivos através da história. 

Comparar as realidades vivenciadas em cada região e seus impasses sociais e econômicos. 

Interpretar tabelas e gráficos, elaborando conclusões sobre os países, caracterizando cada regionalização 

e seus critérios. 

Compreender as causas do subdesenvolvimento, analisando os indicadores sociais e econômicos desses 

países.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ci_OOm7PM5k
https://www.youtube.com/watch?v=YbfiifsGNys
https://www.youtube.com/watch?v=Pnsp7XXaNSA
https://www.youtube.com/watch?v=FaDRAcyIxCY


 

FORMAS DE REGIONALIZAR O MUNDO 

REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO: 

Uma região correspondente a um agrupamento de áreas com características semelhantes entre si. 

Essas características podem ser definidas com base em variados critérios: naturais, políticos, econômicos, 

culturais, de desenvolvimento humano, entre outros. 

A regionalização tem por finalidade auxiliar a análise do es paço geográfico. Por se tratar de uma 

forma de organização do território definida pelos seres humanos, os limites estabelecidos para as regiões 

podem ser modificados ou atualizados. Assim, são comuns novos arranjos espaciais, uma vez que as 

sociedades são dinâmicas e suas características mudam ao longo do tempo. 

Regionalizar não é uma tarefa simples, exigindo certo nível de generalização. Para 1550, é 

necessário perceber e selecionar as características mais relevantes para a classificação da região, de 

acordo com o critério adotado. 

 

REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 

O espaço mundial pode ser regionalizado de diversas formas e com base em diferentes critérios: 

físicos, econômicos e sociais. A seguir, vamos conhecer algumas regionalizações.  

 

REGIONALIZAÇÃO COM BASE NA DISTRIBUIÇÃO DOS CONTINENTES 

Uma das regionalizações mais tradicionais é a que divide o mundo em continentes (América, 

África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida). É comum acreditar que essa regionalização se baseia apenas 

em critérios físicos, pois os continentes são grandes porções de terras emersas limitadas pelos oceanos. 

Contudo. essa divisão leva em consideração também os aspectos sociais. 

A Europa, segundo critérios naturais, é uma península de um continente denominado Eurásia, 

formado pela Europa e pela Ásia. Seus limites foram definidos com base em critérios histórico-culturais, 

entre eles o fato de a Europa ter sido o berço da civilização ocidental. Já a Oceania, considerando apenas 

os aspectos naturais, deveria ser formada somente pela Austrália; mas, por decisão política, o continente 

agrega a Nova Zelândia e parte dos arquipélagos próximos desse país. 

 

 

 



REGIONALIZAÇÃO COM BASE NO NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 

Uma das regionalizações mais utilizadas atualmente pela mídia e em 

diversos estudos científicos é a que divide o mundo em países desenvolvidos e 

países em desenvolvimento. Essa regionalização busca organizar os países com 

base na qualidade de vida da população e em seu desenvolvimento econômico. 

Os países desenvolvidos caracterizam-se por apresentar melhores 

condições de vida, como educação de qualidade e renda elevada, além do 

processo de industrialização consolidado. Entre os países desenvolvidos estão 

Estados Unidos, Japão, Austrália, Alemanha, França e Reino Unido. Esses países 

são centros de decisão de assuntos econômicos e políticos mundiais, além de 

produtores e detentores de tecnologias de última geração.  

Entre os países em desenvolvimento há os que passaram pelo processo de 

industrialização em meados do século XX, apresentando elevado crescimento 

econômico posteriormente. Neles, embora haja dinamismo económico, ainda 

existem grandes desigualdades sociais a serem superadas, como a distribuição de 

renda. São exemplos o Brasil, a Argentina, o México, a Turquia e o Chile. Há 

também países caracterizados pela precariedade das condições de vida oferecidas à população, pela baixa 

industrialização e pela elevada concentração de renda. É o caso de muitos países da África, da América e 

da Ásia. 

Os países ex-socialistas, que estavam sob influência da União Soviética, se encontram, desde o 

final da década de 1990, em processo de transição para o capitalismo. Esses países se industrializaram, 

mas muitos ainda têm dificuldade para se adaptar à economia de mercado, por isso, são conhecidos como 

países em transição. 

 

PAÍSES EMERGENTES  

Entre os países em desenvolvimento, alguns deles tornaram-se potências regionais com elevado 

grau de industrialização e crescimento econômico, influenciando política e economicamente seus 

vizinhos. São os chamados países emergentes, que, nos últimos anos, têm participado cada vez mais do 

comércio mundial. Entre eles, destacam -se Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que formam o 

grupo conhecido como Brics (a sigla reúne as iniciais de cada país, em inglês). Em 2011, esses países 

formalizaram um acordo de cooperação econômica mútua. 

A classificação de países em desenvolvimento na categoria de emergentes é bastante dinâmica, 

sobretudo em razão das crises econômicas que afetam o crescimento desses países entre um ano e outro. 

Por esse motivo, Brasil e Rússia, por exemplo, têm apresentado crescimento econômico mais reduzido. 

 

PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS 

O grupo de países menos desenvolvidos engloba países em desenvolvimento que estão em 

situação de pobreza, com base nos critérios de renda da população, vulnerabilidade econômica 

(relacionada ao grau de instabilidade da economia e influenciada por fatores como desastres naturais e 

crises comerciais) e problemas sociais, como má qualidade de saúde e baixa escolaridade. 

Essa classificação é utilizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). assim como as 

categorias de países desenvolvidos e em desenvolvimento. A ONU revê, a cada três anos, a lista de países 

que fazem parte desse grupo. Em 2016, eram 48, quase todos localizados na África e na Ásia. 

 

ÍNDICES DE CONDIÇÕES DE VIDA: IDH E IPM 

Até os anos 1990, as condições de riqueza e de pobreza dos países eram medidas pelo PIB Outros 

dados relativos às condições de vida não eram considerados, o que dificultava o conhecimento mais 

detalhado da realidade dos países. Para aperfeiçoar essa análise, a ONU criou, em 1990, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e, em 2010, o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 



O IDH é um dos principais indicadores do desenvolvimento socioeconômico de um país. Ele é 

calculado com base na expectativa de vida; na média de anos de estudo e na expectativa de quantos serão 

os anos de vida escolar; e na Renda Nacional Bruta (RNB) per capita. O índice obtido desse cálculo varia 

de 0 a 1, em que 1 corresponde ao grau mais elevado de desenvolvimento humano. 

Apesar de representar um avanço na análise do desenvolvimento humano, o IDH é um índice 

limitado, pois inclui poucos indicadores e não leva em consideração a concentração de renda nos países 

 

 

O IPM amplia os elementos utilizados no cálculo do IDH por meio da análise das privações da 

população de um país em relação à saúde, à educação e ao padrão de vida. O IPM considera o percentual 

de pessoas em situação de pobreza multidimensional, ou seja, de privação de direitos e de serviços 

essenciais. 

A desigualdade reduz o desenvolvimento socioeconômico de um país. Por meio do IPM, é 

possível avaliar de modo mais preciso a desigualdade social entre os países. 

 

A REGIONALIZAÇÃO DA UNCTAD 

Devido à grande diversidade das condições socioeconômicas existentes, sobretudo no interior do 

grupo dos países subdesenvolvidos, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), órgão da ONU, desenvolveu uma classificação desse grupo de países da 

seguinte maneira: 

Países menos desenvolvidos: países extremamente pobres onde a população convive com sérios 

problemas socioeconômicos; 

Países em desenvolvimento ou emergentes: Países que apresentam crescimento econômico e atividade 

industrial; 

Países com economia em transição: Antigos países socialistas. 

 

REGIONALIZAÇÃO MUNDIAL EM PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO MUNDO – 

PERÍODO DA GUERRA FRIA:  

     Uma das formas de regionalizar o mundo é a partir do critério de nível de desenvolvimento. No 

período da Guerra Fria, por exemplo, o mundo foi dividido em: Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. 



Primeiro Mundo: são considerados desse grupo os países que possuem características comuns, 

como economias fortalecidas, altos índices de industrialização, elevado nível tecnológico, além de suas 

populações apresentarem indicadores sociais elevados, tais como boa qualidade de vida, bons 

rendimentos, baixos níveis de analfabetismo, boa expectativa de vida, entre outros. Os países que 

compõem esse grupo são: Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão e Austrália. Atualmente esse 

grupo é conhecido como “desenvolvido”. 

Segundo Mundo: é constituído por um grupo de países ex-socialistas, como a União Soviética, 

que possuíam economia planificada. Essa designação não é mais usada atualmente. Muitos cientistas 

classificam como de Segundo Mundo os países detentores de economias emergentes, como China, 

Rússia, Brasil, Argentina, México e Índia. Esses países são chamados atualmente de “países em 

desenvolvimento”. 

Terceiro Mundo: fazem parte desse grupo os países que possuem economia subdesenvolvida ou 

em desenvolvimento, geralmente nações localizadas na América Latina, África e Ásia. O criador da 

expressão foi o economista francês Alfred Sauvy, a mesma foi emitida pela primeira vez no ano de 1952. 

A expressão foi criada a partir da observação que o economista realizou acerca dos países do mundo, ele 

constatou que existia uma enorme disparidade política, econômica e social entre as nações, deixando 

muitas delas marginalizadas no cenário mundial. Fazem parte desse grupo: a maioria dos países latinos, e 

muitos países da África e Ásia. 

As denominações apresentadas, bem como as suas características, estão de acordo com a Teoria 

dos Mundos, esse método de análise foi usado entre os anos de 1945 e 1990. Apesar dessas expressões 

não serem mais usadas, a configuração do mundo praticamente não mudou, com exceção de alguns países 

que conseguiram evoluir um pouco. 

 

PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS 

Países subdesenvolvidos possuem baixos indicadores de desenvolvimento social, são pouco 

industrializados e vulneráveis economicamente. 

Os países subdesenvolvidos são aqueles que possuem baixo desenvolvimento econômico e social, 

marcado pela desigualdade, segundo os critérios estabelecidos pela Organização das NaçõesUnidas 

(ONU). São também conhecidos como países menos desenvolvidos ou países menos avançados. 

É importante frisar que o termo subdesenvolvido, surgido após a Segunda Guerra Mundial para 

denominar as nações que necessitavam de avanços nos aspectos sociais e econômicos, caiu em desuso a 

partir da década de 1990, sendo então substituído pelos termos "em desenvolvimento" ou "emergente". 

Portanto, é comum encontrar classificações em que os países subdesenvolvidos são considerados países 

em desenvolvimento. 

 

Lista de países subdesenvolvidos: 

A lista (dados de 2017) de países subdesenvolvidos, a seguir, obedece à classificação da ONU 

referente à baixa renda, fragilidade social e vulnerabilidade econômica. 

São considerados países subdesenvolvidos, segundo a ONU: 

Países  Índice de Desenvolvimento Humano (ONU 2017) 

Níger 0,354 

República Democrática do Congo 0,457 

Moçambique 0,437 

Burkina Faso 0,432 

Mali 0,427 

Eritreia 0,417 

Burundi 0,417 

Serra Leoa 0,419 

Guiné-Bissau 0,455 

Afeganistão 0,498 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/onu.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/onu.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/onu.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/ii-guerra-mundial-1939-1945.htm


Critérios de classificação de um país subdesenvolvido: 

A ONU considera três critérios para classificar um país como subdesenvolvido. Ao superar esses 

critérios, o país deixa de ser classificado dessa forma. São eles: 

Aspectos econômicos: 

Os países subdesenvolvidos são caracterizados por apresentarem baixo desenvolvimento 

econômico e baixo nível de industrialização. Isso significa que esses países são economicamente 

dependentes em relação aos países desenvolvidos. Essa dependência deve-se ao fato de que essas nações 

foram exploradas e colonizadas, apresentando, até hoje, marcas dessa exploração. 

Em relação ao Produto Interno Bruto — que representa o valor monetário dos bens e serviços 

produzidos pelo país ao longo de um ano —, é baixo. O PIB per capita (Produto Interno Bruto dividido 

pelo número de habitantes) não excede 750 dólares. Nesses países, a economia baseia-se principalmente 

nos setores primário e terciário. 

Outra característica, relacionada à economia e aos investimentos, é o baixo desenvolvimento 

científico. A falta de aplicação de capital provoca deficiência no campo tecnológico, impedindo que o 

país se desenvolva. 

 

Vulnerabilidade 

econômica 

País que apresenta instabilidade nas produções agrícolas, nas exportações e 

possui uma população que se desloca devido a desastres naturais que 

assolam o país. 

Fragilidade social 
País que apresenta indicadores sociais baixos que levam em consideração 

saúde, educação e nutrição. 

Baixa renda 

País que apresenta PIB (Produto Interno Bruto) per capita abaixo de 750 

dólares. Estando acima de 900 dólares, o país sai da lista dos 

subdesenvolvidos. 

 

Aspectos sociais: 

O principal indicador do desenvolvimento social de um país chama-se IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), que compara o desenvolvimento dos países segundo critérios como 

indicadores de educação, longevidade e renda. 

O IDH possui referência que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo o índice está de 1,melhores são 

as condições de vida, educação e renda no país. Quanto mais próximo ele está de 0, pior é qualidade de 

vida no país. 

Sendo assim, os países subdesenvolvidos apresentam baixo IDH, portanto, estão mais próximos de 

0, enquadrando-se no critério da ONU de fragilidade social. A expectativa de vida nesses países é 

reduzida. Já a taxa de crescimento populacional é elevada, assim como as taxas de natalidade e 

mortalidade. 

Normalmente, esses países encontram dificuldades em atender a população, carente de políticas 

públicas voltadas à saúde, educação ecultura. 

 

Diferenças entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos: 

Os países desenvolvidos e subdesenvolvidos apresentam diferenças em todos os aspectos. No que 

diz respeito ao desenvolvimento, os países desenvolvidos apresentam elevado nível de industrialização, o 

que não ocorre nos países subdesenvolvidos, que apresentam industrialização tardia. 

Entre  os aspectos  econômicos,  um  dos  mais  relevantes  na  comparação  desses  países  é    o 

Produto Interno Bruto. Países desenvolvidos apresentam PIB elevado, enquanto os países 

subdesenvolvidos possuem PIB reduzido. Por exemplo: 

PIB da Noruega: 398,8 bilhões de USD (paísdesenvolvido) 

PIB de Níger: 3,774 bilhões de USD (paíssubdesenvolvido) 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/pib-produto-interno-bruto.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/idh-indice-de-desenvolvimento-humano.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/idh-indice-de-desenvolvimento-humano.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/idh-indice-de-desenvolvimento-humano.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/taxas-de-natalidade-e-mortalidade.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/taxas-de-natalidade-e-mortalidade.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/taxas-de-natalidade-e-mortalidade.htm


Ainda no aspecto econômico, há também a renda per capita. Nos países desenvolvidos, a renda per 

capita é elevada e geralmente distribuída de forma homogênea. Nos países subdesenvolvidos, a renda per 

capita é baixa e distribuída de forma heterogênea. Nesses últimos, há muita concentração de riquezas nas 

mãos depoucos. 

Os países industrializados são dominantes na economia, apresentando um desenvolvimento 

econômico estável e tendo suas receitas geradas pelo setor industrial. Já os países de industrialização 

tardia são explorados economicamente, apresentando dependência em relação aos países desenvolvidos. 

A economia dos países subdesenvolvidos é baseada principalmente no setor agrícola. Suas receitas são 

geradas pelos setores primários eterciários. 

Em relação aos aspectos sociais, o IDH é bastante relevante para fazer a comparação entre os 

países. Países desenvolvidos apresentam IDH elevado, bem como elevada é a expectativa de vida. Nos 

países subdesenvolvidos, ocorre o contrário, o IDH é baixo, bem como a expectativa devida. 

Indicadores demográficos, como taxa de natalidade e mortalidade, também assumem um papel 

importante. Nos países desenvolvidos, há maior controle de natalidade e políticas públicas no setor da 

saúde mais eficientes. O que também se reflete na taxa de mortalidade. Ambas são reduzidas nesses 

países. Já nos países subdesenvolvidos as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas, considerando 

que os programas voltados à saúde e à educação são pouco eficientes. Esses países enfrentam inúmeros 

problemas sociais, como altos índices de violência e altas taxas deanalfabetismo. 

 

Países subdesenvolvidos da América: 

O Haiti é considerado, segundo critérios da 

ONU, um país subdesenvolvido e com elevada 

fragilidade social. 

O Haiti é o único país considerado 

subdesenvolvido do continente americano e, segundo o 

Índice de Desenvolvimento Humano e os critérios 

estabelecidos pela ONU, é o país mais pobre da 

América. O país vive um cenário dramático tanto no 

aspecto econômico quanto no aspecto social e político. 

O Haiti, além de enfrentar quadros de corrupção 

alarmantes, segundo relatórios do Índice de Percepção 

da Corrupção, sofreu também, ao longo de sua história, 

32 golpes de Estado. A corrupção, relacionada a uma 

grande rede de desvios de fundos, está associada aos índices de pobreza no país, que vive períodos de 

inflação altíssima. 

O país sofre inúmeros problemas sociais principalmente no que diz respeito à saúde. Os índices de 

tráfico são alarmantes, pessoas vivem na miséria apresentando quadros de subnutrição, e a educação no 

país é precária. O país recebe ajuda de programas como a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância). A Unicef, juntamente ao governo, promove vacinações, como o programa de vacinação contra 

a cólera, doença que matou cerca de 10 milhaitianos. 

Todos esses problemas são agravados devido aos inúmeros desastres ambientais que assolam o 

país. O Haiti tem enfrentado diversos terremotos e furacões de proporções catastróficas. Muitas pessoas 

deixam o país em busca de melhores condições de vida, e, de acordo com o Programa Mundial de 

Alimentos, cerca de 140 mil pessoas vivem em refúgios temporários nopaís. 

 

O Brasil é um país subdesenvolvido? 

Primeiramente, é importante reforçar que muitas classificações buscam segmentar os países 

segundo seus níveis de desenvolvimento. Essas classificações não se baseiam nos mesmos critérios, 

portanto, é preciso atentar aos critérios utilizados para cada uma delas, a fim de entender o 

desenvolvimento econômico e social de um país. 

A respeito do Brasil, sabemos que, historicamente, foi uma colônia de exploração, dominada e 

explorada por um longo período. Tais ações deixaram marcas de dependência e fragilidade no país. O 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/terremotos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/furacoes.htm


Brasil, por muito tempo, foi considerado um país subdesenvolvido e até hoje apresenta características que 

o remetem a esse subdesenvolvimento, como a fragilidade social, a fome, a desigualdade e a concentração 

de renda. 

Contudo, muitas classificações enquadram o Brasil como um país em desenvolvimento, ou seja, 

um país que apresenta ascensão social, melhoria de indicadores sociais e crescente desenvolvimento 

econômico e industrial, apesar de lento. Os países em desenvolvimento apresentam níveis médios de 

desenvolvimento social e econômico e também potencial para se tornarem grandes economias ao longo 

dos anos, como é o caso do Brasil. Sendo assim, apesar de ainda apresentar características de 

subdesenvolvimento, atualmente o Brasil é considerado um país em desenvolvimento (emergente). 

 
Nígeria é o país subdesenvolvido que apresenta o mais baixo IDH do mundo. 

 

Podemos concluir que o mundo considerado subdesenvolvido é muito heterogêneo. Portanto, 

países como Brasil, Índia, África do Sul, China, México e Argentina podem ser considerados emergentes. 

Os países com os piores indicadores sociais como Haití, Nigéria, Bangladech, seriam os menos 

desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Países da antiga União Soviética são chamados de economia em 

transição. 

Na denominação inicial seriam todos do mesmo grupo, pois se não são desenvolvidos deveriam 

ser considerados subdesenvolvidos, pois o termo sub significa abaixo, isto é, abaixo do desenvolvimento. 

Mas as transformações ocorridas após a segunda Guerra Mundial e mais intensamente após a mudança do 

mundo bipolar para multipolar (1990), nos obriga a conhecer as particularidades e entender uma nova 

regionalização. 

 

Atividades: 
1. Neste período de 1945 a 1991 o mundo foi regionalizado em ”3 MUNDOS”. Explique cada um desses  

mundos. 

a) 1º Mundo: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) 2º Mundo: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) 3º Mundo: 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



2. Nesta classificação, o Brasil se encaixa em qual dos 3 mundos? ______________________________ 

3. Em 1990 foi proposta uma nova regionalização do mundo. Explique: 

a) Países Desenvolvidos: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Países Subdesenvolvidos: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Essa divisão englobava uma divisão relativa entre os hemisférios Norte e Sul. Relacione: 

 

(A) Países desenvolvidos (    ) Hemisfério Sul 

(B) Países subdesenvolvidos  (    ) Hemisfério Norte 

  

5. Após a década de 1990 os países ex-socialistas são conhecidos como Países em Transição.  Explique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Atualmente é utilizada uma nova regionalização com base no nível de desenvolvimento dos 

Países Desenvolvidos e dos Países em Desenvolvimento, buscando organizar os países com base 

na qualidade de vida da população e em seu desenvolvimento econômico. Caracterize cada um: 

a)  Países Desenvolvidos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Países em Desenvolvimento: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Dentre os Países em Desenvolvimento alguns se diferenciam, sendo classificados em 

PAÍSES EMERGENTES e PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS. Caracterize: 

a) Países Emergentes: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Países Menos Desenvolvidos: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



8. BRICS é um grupo de países emergentes com bastante destaque no comércio mundial e que se 

formou a partir de 2011. O que significa a sigla BRICS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Como Eram calculadas as condições de vida e de pobreza dos países até 1990. Que indicadores  

foram criados pela ONU a partir desta data. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Qual o significado de IDH e IPM. Descreva a contribuição de cada um desses dois 

indicadores para melhor compreensão das condições de vida de uma população. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Bibliografia: Livro didático: Geografia; Geração Alpha; Sampaio Fernando dos Santos; Medeiros Marlon 

Clovis; Ed. SM Educação; 

 

 

 

 

 

 

Maravilhosos, caprichem nas  atividades!  

Logo estaremos todos juntos!   
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8º ANO B 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05 A 02/06/2021 CIÊNCIAS 
   

NOME DO ALUNO:  
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Mecanismos reprodutivos:  Tipos de reprodução (sexuada e assexuada): 

vantagens e desvantagens.  Tipos de fertilização e cuidado parental, desenvolvimento do embrião. 

● Reprodução sexuada e variabilidade genética.  Mitose, meiose e gametogênese. Sistema reprodutor: 

● Órgãos, estruturas e funções do sistema genital feminino e masculino. Sistema endócrino:  Glândulas e 

hormônios. ● Diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo e nanismo. 

Adolescência e sexualidade humana:  Puberdade, mudanças corporais e maturação sexual. ● Ciclo 

menstrual.  Masturbação, orgasmo e relações sexuais.  Reprodução humana: fecundação, gestação e 

partos. 

Métodos contraceptivos.  Abortos.  Gravidez indesejada. 

OBJETIVOS: (EF08CI07) comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação 

aos mecanismos adaptativos e evolutivos. (EF08CI08) analisar e explicar as transformações que ocorrem 

na puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. (EF08CI09) 

comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de 

compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da 

gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). (EF08CI10) identificar 

os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e 

discutir estratégias e métodos de prevenção. (EF08CI11) selecionar argumentos que evidenciem as 

múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética). 

 

Prezados Alunos... O momento político é bastante apropriado para este tema, devido à recente 

reunião mundial sobre as mudanças climáticas. Muito dos temas abordados façam parte desta 

atividade, e muitos avanços foram obtidos com acordos de diminuição de desmatamento e emissão 

de carbono, e utilização de formas de obtenção de energia mais sustentáveis. Aproveite o tema. 

 

TIPOS DE REPRODUÇÃO 

Reprodução assexuada 

A reprodução assexuada é um tipo de reprodução em que apenas um indivíduo é parental, e este 

passa seus genes aos seus descendentes. Ela não envolve o encontro de gametas e, desse modo, não 

ocorre variabilidade genética, sendo o descendente, caso não haja mutações, cópias genéticas iguais ao 

indivíduo que o formou. 

A falta de variabilidade genética é pouco favorável do ponto de vista evolutivo, pois a presença de 

características desfavoráveis em uma população pode levá-la ao declínio. Alguns dos principais tipos de 

reprodução assexuada são a divisão binária, fragmentação, brotamento, partenogênese e propagação 

vegetativa. 

 

O que é a reprodução assexuada? 

A reprodução assexuada é um tipo de reprodução que acontece sem que haja o encontro de 

gametas, não havendo assim a junção de material genético. Com isso, os indivíduos gerados são, em 

quase todos os casos, geneticamente idênticos àqueles que os formaram. Por essa razão, podemos dizer 

que a reprodução assexuada é responsável pela formação de clones. Vale salientar, no entanto, que 

diferenças podem ocorrer ocasionalmente devido a processos de mutação. 

Esse tipo de reprodução pode ocorrer em diferentes organismos, sendo observada tanto em seres 

unicelulares como em seres multicelulares. Como exemplo de seres unicelulares que se reproduzem dessa 

forma, podemos citar as bactérias. Já como exemplo de seres multicelulares, podemos citar as abelhas, 

que dão origem aos zangões por processos de partenogênese. 
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Tipos de reprodução assexuada 

Existem diferentes tipos de reprodução assexuada. Vejamos a seguir as principais características 

de algumas delas. 

Divisão binária: também conhecida como bipartição e cissiparidade, indivíduos dividem-se ao 

meio, dando origem a dois indivíduos de aproximadamente o mesmo tamanho. Esse processo pode ser 

observado, por exemplo, em protozoários e bactérias. 

 
A figura acima ilustra a divisão binária, um tipo de reprodução em que um indivíduo se divide ao 

meio, dando origem a dois. 

Divisão múltipla: a célula divide-se e origina três ou mais células-filhas. Inicialmente o núcleo 

sofre uma série de divisões, que são seguidas pela divisão do citoplasma. Esse tipo de reprodução pode 

ser observado, por exemplo, no protozoário causador da malária (gênero Plasmodium). 

Esporulação: observa-se a formação de estruturas chamadas de esporos, que consistem em uma 

célula envolta por uma parede celular resistente, que a protege de condições desfavoráveis no meio. Ao 

encontrar condições adequadas, o esporo divide-se e dá origem a um novo indivíduo, sem necessidade de 

junção com outra célula. A esporulação é observada em plantas, algas e fungos. 

Fragmentação: também chamada de regeneração, nela ocorre o surgimento de um novo indivíduo 

a partir de um fragmento. Nesse caso, há duas etapas: a fragmentação de um indivíduo e a regeneração 

desse fragmento, formando um novo indivíduo. Esse tipo de reprodução pode ser observado em diferentes 

grupos, como esponjas e cnidários. Também pode ser observada quando cortamos uma planária em várias 

partes. Cada uma dessas partes é capaz de se regenerar e originar outras planárias. Vale salientar que a 

planária pode dividir seu corpo de maneira espontânea em um processo chamado de esquizogênese. 

 
Quando cortamos a planária em várias partes, cada uma dessas partes é capaz de originar uma 

nova planária. 

 

Brotamento: há o surgimento de um broto no corpo de um indivíduo já existente. Esse broto pode 

soltar-se do indivíduo que o originou ou permanecer ligado a ele. Esse último caso pode ser observado, 

por exemplo, nos corais, nos quais os brotos permanecem aderidos, formando colônias. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reproducao-nos-protozoarios.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reproducao-das-bacterias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/malaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reproducao-assexuada-nos-fungos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/recifes-corais.htm
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As hidras são animais que se reproduzem por brotamento. 

 

Partenogênese: há o desenvolvimento do gameta feminino, o qual origina um novo ser sem que este tenha 

sido fertilizado. Um dos exemplos clássicos de partenogênese ocorre em abelhas, processo em que o 

zangão é formado. Vale salientar que, em animais vertebrados, também já foi observada a partenogênese 

em tubarões, por exemplo. 

 
Na propagação vegetativa, partes vegetativas de uma planta são usadas com a finalidade de 

propagação. 

Propagação vegetativa: é uma reprodução assexuada típica dos vegetais. Nesse caso, estruturas 

vegetativas (raiz, caule e folha) são capazes de gerar uma nova planta. A mandioca e a cana-de-açúcar, 

por exemplo, podem ser propagadas dessa forma. 

 

Reprodução sexuada 

A reprodução sexuada é o processo pelo qual ocorre a fusão de duas células gaméticas, com 

junção de seus núcleos (cariogamia ou anfimixia), produzindo descendências variadas. Com exceção dos 

vírus e bactérias, todos os demais seres vivos utilizam dessa via reprodutiva para perpetuação da espécie. 

Por esse processo, chamado de fecundação ou fertilização, os gametas (células haploides), de uma 

mesma espécie se fundem para originar uma célula diploide, denominada zigoto (célula ovo). Durante a 

fusão, os núcleos gaméticos se unem, havendo uma mescla do conteúdo cromossômico antes armazenado 

no interior de cada um. 

Portanto, esse mecanismo consiste no compartilhamento de material genético, cedido por dois 

organismos filogeneticamente semelhantes, entrecruzando-se através de células reprodutivas, formando 

um novo indivíduo. 

Os gametas são formados por meio de divisão meiótica, e classificados quanto à forma, tamanho e 

atividade. Em algumas espécies são indiferenciados, ou seja, isogâmicos, assemelhando-se independente 

do gênero. Porém, a maioria das espécies possui gametas heterogâmicos (anisogamia), diferenciados por 

aspectos morfológicos, dimensionais e mobilidade. 

Nos animais, por exemplo, na espécie humana, os espermatozoides (gameta masculino) são 

células pequenas e móveis, enquanto o óvulo (gameta feminino) é uma célula grande e sem mobilidade 

própria. 

Os organismos com reprodução sexuada podem receber as seguintes denominações de acordo 
com a complexidade da estrutura reprodutiva: 
Organismos Dioicos → aqueles que apresentam sexos separados conforme o gênero (macho e fêmea); 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/casos-especiais2.htm
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Organismos Monoicos → aqueles que possuem os dois sexos, o masculino e o feminino, 

consequentemente produzem os dois tipos de gametas na mesma unidade estrutural (hermafroditas). 

Alguns indivíduos monoicos se reproduzem por fecundação cruzada, nesse caso propiciando 

variabilidade genética (com enorme frequência em plantas e Oligochaetas / minhoca). Outras utilizam a 

autofecundação como artifício reprodutivo, uma forma evolutivamente prejudicial à espécie por não 

causar fluxo gênico entre os indivíduos de uma população (pode ser observado em cultivares de feijão). 

Diferença entre reprodução assexuada e sexuada 

Na reprodução sexuada, há a participação de gametas, logo são gerados indivíduos com 

combinações únicas, os quais resultam dos genes herdados do pai e da mãe. Observa-se, portanto, 

variabilidade genética, a qual está ausente na reprodução assexuada. A reprodução sexuada é também 

considerada mais complexa do que a reprodução assexuada, mas possibilita a obtenção de menos 

descendentes e é mais lenta. 

 

Vantagens x desvantagens: 

A reprodução sexuada recebe esse nome pois ocorre por meio da interação sexual entre machos e 

fêmeas da mesma espécie. As maiores vantagens são a variabilidade genética, a maior desvantagem é a 

baixa taxa de natalidade. 

A reprodução assexuada ocorre quando não há interação sexual, ou seja, o individuo se reproduz 

sozinho, a taxa de natalidade é muito maior, mas a variabilidade genética é menor. 

 

Fecundação (fertilização) 

Fecundação nada mais é que o encontro da célula sexual masculina (espermatozoide), com a 

célula sexual feminina (óvulo), formando o zigoto, ou célula ovo. 

A fecundação (ou fertilização) marca o início do desenvolvimento de todo ser humano. Quando 

o zigoto, que é uma célula totipotente (que tem capacidade de se dividir e se transformar em qualquer 

outra célula - são as células tronco), se forma, se forma também um indivíduo único graças aos 

cromossomos e à carga genética que eles carregam. 

 
Espermatozoide fecundando o óvulo. Ilustração: koya979 / Shutterstock.com 

 

Cuidado parental  

Na natureza, o principal objetivo de cada espécie e propagar sua carga genética, ou seja, passar 

seus genes adiante, e a única forma de se fazer isso, é tendo filhotes. Os filhotes nascem frágeis e na 

maioria das vezes indefesos, logo, em vários casos, é necessário que os pais permaneçam por perto, 

cuidando dos filhotes, até que esses estejam prontos para viverem sozinhos. A esse cuidado demandado 

pelos pais, nós damos o nome de cuidado parental. 

No entanto, não são todas as espécies que apresentam esse comportamento, o que nos leva a 

pensar que estão indo contra seu propósito evolutivo, uma vez que deixam seus filhotes por sua conta 

assim que nascem, correto? Errado. Na natureza, existem diversas estratégias comportamentais, e muitas 

vezes, o que garante sucesso evolutivo para uma espécie pode não garantir para a outra. Antes de falar de 

cuidado parental, precisamos entender a seleção r/k. Existem, basicamente, duas estratégias reprodutivas 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sexuada.htm
https://www.infoescola.com/citologia/celulas-totipotentes/
https://www.infoescola.com/citologia/celulas-tronco/
https://www.infoescola.com/ciencias/genetica/
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no que diz respeito ao trato com os filhotes a estratégia “r” e a estratégia “k”, e as espécies que utilizam 

cada uma dessas estratégias são chamadas respectivamente de “r estrategistas” ou “k estrategistas”. 

Falaremos separadamente sobre cada uma delas: 
 

Espécies r estrategistas 

As espécies “r estrategistas” são as que investem em uma prole grande, ou seja, tem muitos 

filhotes de uma só vez, mas que não investem em cuidado parental. Basicamente, a estratégia é usar as 

energias para ter um número muito grande de filhotes de uma só vez, que nascem praticamente 

independentes, para que haja uma chance maior de alguns membros dessa ninhada chegar à vida adulta. 

Durante o processo de desenvolvimento, vários desses filhotes não sobreviverão, mas se uma pequena 

porção atingir o estágio reprodutivo a espécie terá cumprido a sua propagação gênica. Sendo assim, a 

espécie poupa o tempo e a energia que demandaria durante o cuidado parental encurtando assim os 

intervalos entre um período reprodutivo e outro. 

A maioria dos “r estrategistas” são invertebrados, como mosquitos, aranhas, borboletas, 

caranguejos, no entanto, muitas espécies de vertebrados também apresentam essa adaptação. Os casos 

mais conhecidos são dos peixes, onde a maioria das espécies é r estrategistas, apesar de alguns, mesmo 

com uma ninhada grande, apresentarem cuidado parental. Um outro exemplo bem conhecido é o das 

tartarugas-marinhas, que podem botar até mais de 100 ovos de uma vez, mas que depois da desova 

abandonam o ninho e quando os filhotes nascem eles estão à própria sorte. 

 
Ovos de tartarugas-marinhas eclodindo (modelo em resina). Foto: topten22photo / iStock.com 

 

Espécies k estrategistas 

As espécies “k estrategistas”, ao contrário, investem em uma prole pequena, raramente passando 

de cinco filhotes por ninhada, e muito dependentes. Os filhotes das espécies “k estrategistas” nascem sem 

nenhuma condição de viverem sozinhos, sendo assim, precisam ser cuidados pelos pais até atingirem à 

independência, ou seja, apresentam cuidado parental. 

A maioria dos vertebrados, são “k estrategistas”, como leões, algumas espécies de 

jacarés, primatas e inclusive, os seres humanos. A estratégia adotada por esses grupos é investir em 

cuidado parental, uma vez que suas ninhadas são pequenas, até que os filhotes estejam devidamente 

preparados para enfrentar o mundo sozinhos, o que aumenta sua chance de sobrevivência. 

Alguns invertebrados também apresentam cuidado parental, como as espécies de aranhas, como 

por exemplo a espécie Toxeus magnus, que secreta uma substância para alimentar os filhotes até que eles 

estejam completamente independentes. O cuidado parental é o que garante a sobrevivência das espécies, 

perpetuando o sucesso evolutivo das mesmas. 

 
Pinguim protege sua prole. Foto: TasfotoNL / iStock.com 

https://www.infoescola.com/insetos/mosquitos/
https://www.infoescola.com/animais/peixes/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2019/09/cuidado-parental-834882888.jpg
https://www.infoescola.com/biologia/vertebrados/
https://www.infoescola.com/mamiferos/primatas/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2019/09/cuidado-parental-k-1069975438.jpg
https://www.infoescola.com/aves/pinguim/
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Investir em cuidado parental é algo oneroso, e algumas espécies podem levar anos até que o 

filhote esteja completamente desenvolvido, como por exemplo os filhotes de elefantes, que, no caso dos 

machos, abandonam as manadas somente após quase 10 anos vivendo com as mães. Independente da 

estratégia utilizada, é importante lembrar que se as espécies estão vivas até hoje, tanto estratégia r quanto 

k estão funcionando, logo, não existe uma estratégia melhor que a outra, apenas adaptações diferentes. 

 

Desenvolvimento do embrião humano 

O desenvolvimento do embrião humano se inicia logo após a fecundação do óvulo pelo 

espermatozoide. 

Na espécie humana, a fecundação do ovócito secundário (também chamado de óvulo) ocorre no 

interior do corpo feminino, mais precisamente na tuba uterina.  

Se houver fecundação do ovócito secundário por um espermatozoide, a meiose se completará, 

originando um zigoto, que é levado até o útero pelas contrações musculares da tuba uterina. É importante 

lembrar que o desenvolvimento do zigoto se inicia durante o trajeto dele até o útero, que pode demorar de 

três a quatro dias. 

A segmentação nos mamíferos, e consequentemente nos humanos, é holoblástica e igual, isto é, o 

zigoto se divide totalmente, formando blastômeros de tamanho aproximado. Antes de chegar ao útero, o 

zigoto sofre inúmeras divisões até se transformar em uma mórula com cerca de dezesseis blastômeros. 

Por volta do quinto dia após a fecundação, o embrião já está em fase de blástula, que também 

pode ser chamada de blastocisto ou blastócito, e já se encontra implantado no útero em um processo 

chamado de nidação. Na fase de blástula podemos observar uma camada de células, chamada 

de trofoblasto, que produz enzimas que digerem os tecidos do útero, abrindo cavidades no endométrio, a 

fim de conseguir retirar nutrientes para o embrião que está implantado no útero. Como resposta a essa 

ação do trofoblasto, a parede do útero promove a proliferação de vasos sanguíneos naquela região, 

formando uma estrutura altamente vascularizada chamada de decídua uterina. 

Desde o momento em que ocorreu a nidação do embrião no útero, a placenta já começou a se 

formar a partir da decídua uterina e das vilosidades do córion que estão mergulhadas nela. 

Cerca de três semanas após a fecundação, os principais órgãos do sistema nervoso, digestório e 

circulatório já começam a ser formados e o coração começa a bater. Com cinco semanas, o embrião 

começa a desenvolver braços e pernas e a apresentar contrações musculares. Por volta da nona semana 

após a fecundação, o embrião mede cerca de 2,5 centímetros. Nessa fase há o surgimento das células 

ósseas (osteoblastos) nas cartilagens do embrião, iniciando o processo de ossificação. Nesse período, o 

embrião já tem aparência humana e passa a ser chamado de feto. 

O crescimento e o desenvolvimento do feto continuam. No quinto mês de gestação, o feto mede 

cerca de 20 cm e pesa aproximadamente 500g. Após 40 semanas depois do primeiro dia da última 

menstruação, ocorre o nascimento do bebê. 

 

Mitose e Meiose 

Mitose é o processo de divisão celular que dá origem a duas células iguais à inicial, ou seja, com o 

mesmo número de cromossomos. Já na meiose, ocorrem duas divisões celulares, formando quatro células 

com metade do material genético da célula-mãe. 

Os dois processos fazem parte do nosso corpo, embora ocorram em situações diferentes. A mitose 

pode ocorrer em células haploides e diploides, enquanto que a meiose ocorre apenas em células diploides. 

Confira a seguir as principais diferenças, as fases dos dois processos e teste seus conhecimentos 

com questões de vestibulares no final do resumo. 

 

Diferenças entre mitose e meiose 

Mitose Meiose 

Ocorre uma divisão celular. Ocorrem duas divisões celulares. 

Produzem-se duas células. Produzem-se quatro células. 
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Mitose Meiose 

As células formadas são geneticamente idênticas. 
As células formadas são geneticamente 

modificadas. 

Há a duplicação de células diploides (2n). 
Há a transformação de células diploides (2n) em 

células haploides (n). 

Processo equitativo, pois as células-filhas possuem 

o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. 

Processo reducional, pois as células-filhas têm 

metade do número de cromossomos da célula-

mãe. 

Uma célula pode gerar muitas outras, pois o ciclo 

celular mitótico se repete. 

Formam-se apenas quatro células-filhas, que 

podem não sofrer outras duplicações. 

Ocorre na maioria das células somáticas do corpo. Ocorre em células germinativas e esporos. 

 

Sistema Genital Feminino 

 

O sistema reprodutor e genital engloba os órgãos que produzem, transportam e armazenam as 

células germinativas, que são as responsáveis por dar origem aos gametas. 

E são os gametas que, ao se unirem, formam um novo indivíduo, que será abrigado em um órgão 

durante seu desenvolvimento. Esse órgão, chamado útero, faz com que o sistema reprodutor feminino seja 

considerado mais complexo que o masculino em razão da função de abrigar e propiciar o 

desenvolvimento de um novo indivíduo. 

Ovários, tubas uterinas, útero, vagina, hímen, grandes lábios, pequenos lábios e clitóris são as 

estruturas encontradas no sistema de reprodução feminino. Além disso, as mamas também são de grande 

importância na manutenção da vida. Os órgãos externos desse sistema permitem a entrada do esperma no 

organismo, além de protegerem os órgãos genitais internos contra micro-organismos infecciosos. 

  

 
Estruturas do sistema reprodutor feminino 

 

 

             Os grandes lábios e os pequenos lábios são dobras de pele e mucosa que protegem a abertura 

vaginal. Os pequenos lábios, durante o processo de excitação, ficam intumescidos e aumentam 

sensivelmente seu tamanho durante a penetração nas relações sexuais. Os grandes lábios ficam entre o 

monte púbico (ou monte de Vênus) e se estendem até o períneo, espaço entre ânus e vulva, e são cobertos 

por pelos pubianos após a puberdade. 

A vagina é um canal com cerca de 7,5 a 10 centímetros que se estende do útero, órgão interno, à 

vulva, estrutura genital externa. Suas paredes normalmente se tocam e no exame clínico o médico utiliza 

um aparelho para afastá-las. Esse canal é responsável por receber o pênis durante a relação sexual e serve 
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de canal de saída tanto para o fluxo menstrual quanto para o bebê no momento de parto normal. É um 

órgão musculoso cujo orifício é denominado introito. Próximos ao introito existem pequenas glândulas 

chamadas glândulas de Bartholin, que secretam muco para lubrificar a vagina sob a ação de estímulos 

sexuais. 

O hímen é uma membrana de tecido conjuntivo forrada por mucosa tanto interna como 

externamente. Ele pode variar de tamanho e forma. No primeiro ato sexual sofre ruptura, permanecendo 

apenas pequenos fragmentos no local, chamados carúnculas himenais. 

O clitóris é uma pequena saliência, bastante sensível ao tato, situada na junção anterior aos 

pequenos lábios. Tem função muito importante na excitação sexual feminina e pode ser considerado 

similar ao pênis no homem. 

O útero é o órgão responsável por alojar o embrião e mantê-lo durante todo o seu desenvolvimento 

até o nascimento. Tem a forma de uma pera invertida, mas pode variar de forma, tamanho, posição e 

estrutura. É formado por tecido muscular que se estende amplamente durante a gravidez e apresenta 

camadas, sendo o endométrio aquele que sofre modificações com o ciclo menstrual, preparando-se 

mensalmente para receber o ovo já fecundado e, caso isso não ocorra, apresenta descamação e é 

eliminado pela menstruação. 

Os ovários são duas glândulas situadas uma em cada lado do útero, abaixo das trompas. São 

responsáveis por produzir gametas ou óvulos e também por produzir hormônios sexuais femininos, 

estrógeno e progesterona. Esses hormônios vão controlar o ciclo menstrual, provocar o crescimento do 

endométrio e estimular o desenvolvimento dos vasos sanguíneos e glândulas do endométrio, tornando-o 

espesso, vascularizado e cheio de secreções nutritivas. 

As tubas uterinas são aquelas que transportam os óvulos que romperam a superfície do ovário para 

a cavidade do útero. São dois canais finos que saem de cada lado do fundo do útero e terminam com as 

extremidades próximas aos ovários. Nas tubas, os espermatozoides unem-se aos óvulos quando há 

fecundação para então se fixar no útero. Pode ocorrer também do óvulo já fecundado fixar-se na tuba 

uterina e iniciar o desenvolvimento do embrião, o que se denomina gravidez tubária. 

 

  

O aparelho reprodutor interno: útero, ovários, trompas, vagina. 

 

Sistema reprodutor masculino 

O sistema reprodutor masculino é composto por órgãos encontrados tanto no exterior quanto no 

interior do corpo. 

O sistema reprodutor masculino, também chamado de sistema genital masculino, é composto 

pelos testículos, bolsa escrotal, pênis, um sistema de ductos ou canais e glândulas anexas. 

No sistema reprodutor masculino, encontramos um par de testículos. Eles são as gônadas 

masculinas e se localizam no interior da bolsa escrotal. Ambos os testículos são constituídos por milhares 

de túbulos seminíferos e no interior desses túbulos ocorre a produção dos espermatozoides num processo 

chamado de espermatogênese. Também é nos testículos que encontramos as células 

intersticiais ou células de Leydig, cuja função é produzir o hormônio testosterona. 

Após a formação dos espermatozoides nos túbulos seminíferos, eles são encaminhados através 

de ductos eferentes ao epidídimo, onde ganharão mobilidade e ficarão armazenados até serem eliminados 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/aparelho-reprodutor-masculino.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/espermatogenese.htm
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na ejaculação. Quando o homem é estimulado sexualmente, os espermatozoides saem do epidídimo, 

através dos ductos deferentes, e são encaminhados até as glândulas seminais, e, em seguida, para 

a próstata. Tanto as glândulas seminais quanto a próstata são glândulas anexas que produzem substâncias 

que nutrem os espermatozoides. Depois de passar por essas glândulas anexas, o esperma ou sêmen é 

encaminhado à uretra, de onde será expulso.   

Quando estimulado sexualmente, o homem libera um líquido que lubrifica a extremidade do pênis, 

além de atuar na limpeza da uretra. Esse líquido é produzido pelas glândulas bulbouretrais, que se 

localizam abaixo da próstata. 

O pênis é o órgão copulador do sistema reprodutor masculino. Ele é composto por tecidos 

esponjosos que se enchem de sangue, deixando-o rígido e com maior volume. 

 

Sistema endócrino 

 

O sistema endócrino é um sistema complexo e constituído pelas glândulas endócrinas do nosso 

corpo. Glândulas endócrinas são as estruturas que sintetizam substâncias e lançam-nas na corrente 

sanguínea. Essas substâncias são denominadas de hormônios e são responsáveis por controlar uma série 

de atividades do corpo humano, tais como o metabolismo, secreção de leite, crescimento e quantidade de 

cálcio no sangue. É importante salientar, no entanto, que células endócrinas podem ser encontradas em 

órgãos que compõem outros sistemas, como é o caso das células produtoras de hormônios encontradas no 

estômago. 

 
Glândulas endócrinas 

As glândulas são estruturas responsáveis pela secreção de substâncias. Podemos classificar as 

glândulas em endócrinas, exócrinas e mistas. As glândulas endócrinas lançam suas secreções, 

denominadas de hormônios, no sangue, por onde são transportadas até atingirem seu local de ação. São 

essas as glândulas que analisamos ao estudar o sistema endócrino. As glândulas exócrinas, por sua vez, 

apresentam ductos que garantem que sua secreção seja lançada em cavidades ou nas superfícies corporais. 

Por fim, temos as glândulas mistas, que apresentam porções endócrinas e exócrinas. 

Hormônios 

 
O pâncreas apresenta uma porção endócrina e uma porção exócrina. A porção endócrina é 

responsável pela síntese de insulina e glucagon. 

 

Os hormônios são moléculas sinalizadoras que atuam em locais específicos do corpo. Eles 

circulam pelo organismo, por meio da circulação sanguínea, e ligam-se a receptores específicos. Assim 

sendo, mesmo que um hormônio circule por todo o corpo, só terá sua ação realizada quando alcançar a 

célula que apresenta receptores para aquele dado hormônio. 

Alguns hormônios atuam em várias células presentes no organismo, como a tiroxina, produzida 

pela tireoide, que garante o aumento da velocidade de reações químicas em quase todas as células do 

corpo. Outros hormônios, no entanto, atuam em tecidos-alvo, sendo esse o caso do hormônio 

adrenocorticotrófico, produzido pela hipófise, que estimula o córtex da suprarrenal.tireoide, que garante o 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/hormonios.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/glandulas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-glandula-endocrina.htm
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aumento da velocidade de reações químicas em quase todas as células do corpo. Outros hormônios, no 

entanto, atuam em tecidos-alvo, sendo esse o caso do hormônio adrenocorticotrófico, produzido pela 

hipófise, que estimula o córtex da suprarrenal.de reações químicas em quase todas as células do corpo. 

Outros hormônios, no entanto, atuam em tecidos-alvo, sendo esse o caso do hormônio 

adrenocorticotrófico, produzido pela hipófise, que estimula o córtex da suprarrenal. Os hormônios são 

essenciais para o funcionamento do corpo humano, atuando em praticamente todas as atividades do 
nosso organismo. Reprodução, crescimento e mesmo o metabolismo são algumas das atividades que 

apresentam regulação hormonal.em praticamente todas as atividades do nosso organismo. Reprodução, 

crescimento e mesmo o metabolismo são algumas das atividades que apresentam regulação hormonal. 

Veja o quadro abaixo com as principais glândulas endócrinas do corpo humano e os hormônios 

por elas produzidos: 

 

Glândula 

endócrina 
Hormônios e algumas de suas funções 

Glândula 

pineal Melatonina: atua na regulação dos ritmos biológicos. 

Hipotálamo 

Hormônios de inibição e liberação: O hipotálamo produz vários hormônios que 

estimulam a hipófise a secretar outros hormônios. 

Ocitocina*: estimula a contração do útero e a ejeção do leite pelas glândulas mamárias. 

Vasopressina ou hormônio antidiurético (ADH)*: atua na reabsorção de água pelos rins. 

*Hormônios produzidos pelo hipotálamo e liberados pela neuro-hipófise. 

Hipófise  

Hormônio folículo-estimulante (FSH): age nas gônadas femininas e masculinas, 

promovendo o crescimento de folículos ovarianos e maturação de espermatozoides. 

Hormônio luteinizante (LH): age nas gônadas femininas e masculinas, atuando no 

estímulo da ovulação e síntese de testosterona. 

Hormônio estimulador da tireoide (TSH): estimula a glândula tireoide a secretar seus 

hormônios. 

Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH): estimula o córtex da suprarrenal. 

Prolactina: estimula a secreção de leite. 

Hormônio do crescimento (GH): estimula o crescimento. 

Tireoide 

Tiroxina (T4) e tri-iodotironina (T3): atuam em processos metabólicos. 

Calcitonina: reduz os níveis de cálcio no sangue. 

Paratireoides 
Paratormônio: aumenta os níveis de cálcio no sangue. 

Suprarrenais 

Epinefrina e norepinefrina: produzidos na medula da suprarrenal, possuem os mesmos 

efeitos que a estimulação simpática, promovendo, por exemplo, vasoconstrição e 

aumentando nível de glicose no sangue. 

Glicocorticoides: produzido no córtex da suprarrenal, possui papel no metabolismo da 

glicose. 

Mineralocorticoides: produzido no córtex da suprarrenal, atua na reabsorção de sódio e 

excreção de potássio nos rins. 

Pâncreas 

Insulina: atua reduzindo os níveis de glicose no sangue, promovendo a entrada de glicose 

nas células. 

Glucagon: atua aumentando os níveis de glicose no sangue. 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/melatonina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/hormonio-antidiuretico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/hipofise.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/prolactina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tireoide.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tiroxina-triiodotironina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tiroxina-triiodotironina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/adrenalina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/pancreas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/insulina-glucagon.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/insulina-glucagon.htm
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Observe as glândulas que fazem parte do sistema endócrino. 

 

         Vale destacar que, além das glândulas endócrinas, temos alguns órgãos que atuam de maneira 

secundária como órgãos endócrinos. Isso ocorre porque esses órgãos apresentam a capacidade de produzir 

hormônios, mas essa não é sua principal função. Células e tecidos endócrinos são observados, por 

exemplo, no estômago, fígado, coração, timo, rins e intestino delgado. 

 

Diabetes mellitus 

A diabetes mellitus é uma doença crônica que se caracteriza pela hiperglicemia, que é o aumento 

dos níveis de glicose no sangue do indivíduo. 

A diabetes mellitus é uma doença crônica que a cada dia afeta mais pessoas no nosso país e em 

todo o mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a doença atinge cerca de 6,9% da população 

brasileira, o que corresponde a, aproximadamente, 13 milhões de casos. E o que mais assusta é que esse 

número tende a aumentar. 

Essa doença é decorrente da produção insuficiente do hormônio insulina ou da incapacidade de 

seu uso. A insulina, que é produzida pelas células beta do pâncreas, controla os níveis de glicose no 

sangue, que, quando há diabetes, ficam elevados e ocasionam um quadro conhecido como hiperglicemia. 

 

Causas da diabetes mellitus 

A diabetes mellitus é causada por problemas na secreção da insulina ou na ação desse hormônio. 

A diabetes mellitus tipo 1 é desencadeada pela destruição das células do pâncreas responsáveis pela 

produção de insulina. Nesse caso, percebemos a ocorrência de um problema autoimune, ou seja, as 

células do pâncreas são atacadas pelo sistema imune do próprio paciente. Já na diabetes mellitus tipo 2, o 

que se verifica é um problema na secreção ou ação da insulina. A diabetes tipo 2 geralmente acontece em 

pessoas com sobrepeso ou obesidade. A diabetes gestacional, por sua vez, não possui causa bem 

esclarecida. 

Ovários 

Estrogênio: participa do ciclo menstrual e desenvolvimento das características sexuais 

femininas. 

Progesterona: promove o crescimento do endométrio durante o ciclo menstrual. 

Testículos 

Testosterona: promove o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino e das 

características sexuais secundárias. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/insulina-glucagon.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/pancreas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ovarios.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/estrogenio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/testiculos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/testosterona.htm
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Alimentação saudável e exercícios físicos podem prevenir a diabetes. 

 

Vale salientar que ainda existem outros tipos específicos de diabetes, que são formas menos 

comuns e desencadeadas por problemas genéticos, doenças do pâncreas exócrino, problemas no sistema 

endócrino, infecções, medicamentos e outros agentes químicos, entre outras causas. 

 

Hipotireoidismo e hipertireoidismo 

A tireoide, muitas vezes, não funciona de maneira adequada, podendo ocorrer um aumento da 

produção hormonal ou uma redução drástica da produção desses hormônios. Quando os hormônios da 

tireoide são produzidos em quantidade insuficiente, temos um caso de hipotireoidismo, e quando a 

produção está excessiva, temos um caso de hipertireoidismo. 

O hipertireoidismo pode ter diferentes causas, sendo a mais comum a doença de Graves, uma 

doença autoimune que leva ao mau funcionamento da tireoide. No caso do hipotireoidismo, a causa 

principal é também uma doença autoimune, conhecida como tireoidite de Hashimoto. 

 
O bócio é o aumento do volume da glândula tireoide e pode ocorrer em casos de hipotireoidismo e 

hipertireoidismo. 

 

      A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia destaca como sintomas do hipotireoidismo: 
Batimento cardíaco mais lento; mau funcionamento intestinal; comprometimento do crescimento; redução 

da memória; cansaço; dores musculares e nas articulações; sonolência; pele seca; ganho de peso; 

colesterol evado; depressão.  

Ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no caso 

do hipertireoidismo, destacam-se como sintomas: 

Perda de peso; batimentos cardíacos acelerados; diarreia e evacuações frequentes; agitação; sono 

comprometido; a pessoa se sente com muita energia, apesar de estar sempre cansada. 

Vale salientar que, tanto no hipertireoidismo quanto no hipotireoidismo, pode ocorrer o aumento 

do volume da glândula tireoide, levando à formação do bócio. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/hipertireoidismo.htm
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Nanismo 

O nanismo pituitário está classificado entre os tipos de nanismo chamados de proporcionais, 

pois neste caso apesar de a estatura ser baixa, o tamanho de membros e órgãos é proporcional ao tamanho 

do corpo. O outro grupo de “tipos de nanismo” são os nanismos desproporcionais, onde a estatura 

também é bem menor, porém o tamanho dos órgãos se mantém igual aos de pessoas com estatura 

mediana. Esta característica pode trazer complicações na saúde destes indivíduos. Entre os tipos de 

“nanismo desproporcional” o mais comum deles é a Acondroplasia. 

Muitas vezes, indivíduos com nanismo pituitário não são considerados anões pela sociedade, já 

que suas características físicas não são tão acentuadas como as das pessoas com Acondroplasia, porém 

ambos são tipos de nanismo e podem ou não ser hereditários. Mulheres com estatura inferior a 1.40m e 

homens com estatura inferior a 1.45m são considerados anões. 

As pessoas com esta doença estão abaixo da altura esperada, o que é geralmente ocasionado por 

uma parada prematura no crescimento esquelético. Uma das causas pode ser a deficiência na produção do 

hormônio do crescimento pela hipófise (glândula pituitária), o também chamado nanismo hipofisário. 

Este tipo de nanismo também pode estar associado à deficiência de outros hormônios. 

 
Somatotrofina – Hormônio do Crescimento 

A somatotrofina (símbolo GH ou GHRH), também chamada de hormônio do crescimento, tem sua 

síntese produzida pela glândula adenoipófise, determinando o crescimento corporal a partir do 

desenvolvimento ósseo, cartilaginoso e muscular. 

Atua principalmente sobre as epífises, regiões cartilaginosas da estrutura óssea com potencial de 

distensão, estimulando a multiplicação das células por divisão mitótica. 

Essa substância produzida pelo organismo perdura até a puberdade, normalmente o período limite 

de crescimento. 

Contudo, alterações drásticas de sua síntese causam sérios danos ao organismo. Na infância, 

quando em excesso, provoca o gigantismo, sendo a sua falta determinando o nanismo e, como 

consequência o retardo mental. 

A síntese desse hormônio pode às vezes ser retomada durante a fase adulta, em indivíduos 

idosos, em razão da disfunção da glândula hipófise, porém não agindo na estatura e sim no crescimento 

das extremidades do corpo: dedos dos pés e das mãos, orelhas, cabeça e nariz, quadro clínico denominado 

de acromegalia. 

 

Puberdade 

 
A puberdade é um período de intensas modificações no corpo de meninas e meninos que os 

prepara para a vida adulta e para o início da fase reprodutiva. 

Puberdade é o nome dado ao período de transição entre a infância e a fase adulta e acontece em 

meninas entre os 8 e 13 anos de idade e em meninos entre 9 e 14 anos.  

Essa fase é marcada, principalmente, pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e 

o início da fase reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher. Nas meninas, o primeiro sinal da 

puberdade é o surgimento do chamado broto mamário, enquanto que nos meninos é o aumento dos 
testículos. 

 

→ Alterações comuns na puberdade 

Durante a puberdade, uma série de alterações acontecem no corpo do indivíduo e o leva à 

maturação sexual e à capacidade de reprodução. Nesse momento, observa-se 

um desenvolvimento físico, mas também mental e social. 
O início da puberdade é influenciado por uma série de fatores, incluindo fatores psicológicos, 

genéticos, condições ambientais e até mesmo a saúde do indivíduo e sua nutrição. Nessa etapa, o 

indivíduo perceberá, entre outras alterações, 

o surgimento de pelos, modificações na oleosidade da pele, surgimento das mamas em meninas 

e aumento do testículo em meninos.  

https://www.infoescola.com/doencas-geneticas/nanismo/
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De uma maneira geral, podemos dizer que, independentemente do sexo, as principais 

modificações que ocorrem na puberdade são: 

• Estirão puberal (rápido crescimento em estatura, que dura cerca de 2 a 4 anos); 

• Desenvolvimento do sistema reprodutor; 

• Desenvolvimento do sistema esquelético e muscular; 

• Aparecimento de caracteres sexuais secundários. 
 

É importante destacar que adolescentes na mesma idade podem estar em fases diferentes da 
puberdade. Sendo assim, o corpo de uma menina de 11 anos, por exemplo, não obrigatoriamente 

apresentará as mesmas características de outra de uma mesma idade. 

 
Puberdade masculina 

 
Durante a puberdade masculina observa-se o surgimento de pelos faciais. 

 

Na puberdade masculina, o menino enfrenta modificações em seu corpo que o prepara para a fase 

adulta e o deixa apto para a reprodução. Veja a seguir os principais eventos que ocorrem na puberdade 
masculina: 

• Aceleração da velocidade do crescimento; 

• Aumento da secreção dos hormônios sexuais. Nos homens observa-se uma maior quantidade 

de testosterona. 

• Aumento do volume do testículo; 

• A pele escrotal torna-se avermelhada e apresenta modificação na textura; 

• Aumento do pênis, tanto em comprimento quanto em diâmetro; 

• Surgimento dos pelos púbicos; 

• Crescimento dos pelos faciais; 

• Aumento da massa muscular; 

• Alterações na voz (voz atinge timbre mais grave). 

 

Puberdade feminina 

 
Durante a puberdade feminina, observa-se a primeira menstruação, que muitas vezes pode ser 

acompanhada de cólica. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/testosterona.htm
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Na puberdade feminina, observa-se modificações no corpo da menina que a prepara para a fase 

adulta e a reprodução. Dentre os principais eventos relacionados com a puberdade feminina destacam-
se: 

• Aceleração da velocidade de crescimento; 

• Aumento da secreção dos hormônios sexuais. Nas mulheres, observa-se uma maior concentração 

dos hormônios estrogênio e progesterona. 

• Surgimento dos brotos mamários e desenvolvimento posterior dos seios; 

• Aumento do acúmulo de gordura no quadril, nádegas e coxas; 

• Surgimento dos pelos púbicos; 

• Menarca (primeiro fluxo menstrual). 

Durante a puberdade feminina, sem dúvidas, um dos pontos mais importantes e impactantes na vida 

da menina é a menarca, ou seja, a primeira menstruação. Geralmente, ela acontece dois anos após o 

aparecimento das mamas. A menstruação pode ser definida como a descamação do endométrio do 

útero. A menstruação marca o início do ciclo menstrual, o qual dura em média 28 dias. 

 

Final da puberdade 

A puberdade termina por volta dos 18 anos de idade. Nesse 

momento, termina o crescimento físico e também o amadurecimento do sistema genital. 
 

Puberdade precoce 

A puberdade precoce acontece tanto em meninos quanto em meninas e caracteriza-se por um 

início da puberdade antes da idade geralmente esperada. De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Pediatria, considera-se como puberdade precoce aquela que surge antes dos 8 anos em meninas e antes 
dos 9 anos em meninos. Estima-se que a puberdade precoce é cerca de 10 a 23 vezes mais frequente em 

meninas. 

A puberdade precoce pode desencadear algumas consequências, sendo necessária, portanto, a 

atenção nesses casos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as principais consequências 
da puberdade precoce são: 

• Transtornos psicológicos e de comportamento; 

• Maiores riscos de abuso sexual; 

• Baixa estatura, quando adulto; 

• Aumento do risco de obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, acidente vascular 

cerebral e alguns tipos de câncer. 

A puberdade precoce tem tratamento e dependerá de sua causa. Geralmente, são administrados 

medicamentos que visam a retardar o desenvolvimento. A interrupção desse tratamento é feita, em geral, 

quando a menina apresenta idade óssea entre os 12 e 12,5 anos, e os meninos, entre os 13 e 13,5 anos. Em 

alguns casos, é necessário cirurgia para tratar o problema. 

 

Métodos Contraceptivos -  Evitar Gravidez 

Os principais métodos contraceptivos podem ser classificados em duas categorias básicas: 

métodos reversíveis e métodos irreversíveis. 

O planejamento familiar é extremamente importante para a vida de um casal, uma vez que 

determina a quantidade de membros da família. Escolher o momento adequado para ter um filho e 

garantir medidas que previnam esse momento possibilitam uma melhor qualidade de vida para a família. 

Casais que pretendem evitar uma gravidez devem fazer uso de métodos 

contraceptivos. Esses métodos devem ser analisados em diferentes aspectos, tais como: Dificuldade de 

uso; Efeitos colaterais; Eficácia; Preço do produto; Restabelecimento da fertilidade ;Proteção 

contra DST. 

Somente após analisar detalhadamente cada aspecto, um casal está apto a escolher seu método. 

Vale destacar que um método contraceptivo eficaz para um casal nem sempre é o adequado para outro, 
em virtude, por exemplo, do preço ou quantidade de filhos que uma pessoa pretende ter. Assim sendo, é 

importante conhecer cada método antes de discutir com o parceiro o que mais agrada. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/estrogenio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sexualidade/puberdade-precoce.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/doencas-sexualmente-transmissiveis-dsts.htm
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Veja a seguir alguns dos métodos contraceptivos mais conhecidos: 
MÉTODOS REVERSÍVEIS – Métodos que, após a interrupção do uso, a fertilidade é retomada. 

- Métodos comportamentais 

Tabelinha: Baseia-se no conhecimento do período fértil da mulher e na abstenção de relações sexuais 

durante esse período. 

Temperatura basal: Esse método tem por finalidade verificar a temperatura do corpo da mulher em 

repouso e identificar a fase infértil. No momento da ovulação, observa-se um aumento da temperatura, 

que dura, em média, três dias. Nesse intervalo de tempo, a relação sexual deve ser evitada. 

Muco cervical: Esse método baseia-se na análise do muco cervical, que varia de consistência durante o 

ciclo. Quando a mulher está no período fértil, observa-se um muco mais abundante e fluido, semelhante à 

clara de ovo. Antes desse período, a secreção é espessa. 

Coito interrompido: Método em que a relação sexual é interrompida antes da ejaculação. 

- Métodos de barreira 

Preservativo masculino ou camisinha masculina: Material feito de látex que recobre o pênis durante a 

relação sexual, impedindo que o sêmen entre em contato com o sistema genital feminino. Além de 

proteger contra a gravidez, garante proteção contra ISTs. 

Preservativo feminino ou camisinha feminina: Material feito de poliuretano que é inserido no interior da 

vagina antes da relação sexual. Impede o contato do pênis com a vagina, retendo o esperma e micro-

organismos causadores de doenças. 

Diafragma: Esse método consiste em um anel flexível com uma membrana de látex ou silicone 

recobrindo a estrutura, formando uma espécie de cúpula. Ele é colocado na vagina para cobrir o colo do 

útero, o que impede a passagem de espermatozoides. 

Espermicida: Substâncias químicas que são introduzidas na vagina e formam uma espécie de barreira 

para os espermatozoides. A substância mais utilizada é o nonoxynol-9. 

 
Métodos hormonais 

Pílula anticoncepcional combinada: Medicamento que possui estrogênio e progesterona e impede a 

ovulação. A cartela possui 21 comprimidos, e todo dia deve ser tomada uma pílula. Após a ingestão dos 

21 comprimidos, deve-se fazer uma pausa de sete dias. Vale destacar que alguns tipos de 

anticoncepcionais possuem 28 pílulas, não devendo a usuária, nesses casos, fazer a pausa. 

Pílula de progestágeno: Medicamento com progesterona que aumenta a viscosidade da vagina e altera a 

movimentação das trompas. 

Injeção hormonal combinada: Possui ação semelhante à pílula combinada, mas é administrada uma vez 

por mês, enquanto a pílula é ingerida diariamente. 

Implante: São estruturas colocadas no tecido subcutâneo que liberam hormônios gradativamente. 

Adesivo: é colocado sobre a pele e libera hormônios que impedem a ovulação. Deve ser trocado a cada 

sete dias por três semanas. Assim como a pílula, deve ser feita uma pausa para a menstruação. 

 
- Dispositivos intrauterinos 

DIU: Método anticoncepcional que consiste em um dispositivo em formato de T que é colocado no 
interior do útero pelo ginecologista. 

 
MÉTODOS DEFINITIVOS - Métodos em que a fertilidade não pode ser retomada naturalmente. 

Laqueadura: Cirurgia que consiste no fechamento das tubas uterinas, impedindo o encontro do óvulo 

com o espermatozoide. 

Vasectomia: Cirurgia que consiste no corte do canal deferente, impedindo que os espermatozoides 

produzidos no testículo sejam eliminados no momento da ejaculação. 

 

www.brasilescola.com.br 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tabelinha.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/metodo-ovulacao-billings-mob.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/coito-interrompido.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/camisinha.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/camisinha-feminina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/diafragma.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/espermicida.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/pilula.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/diu.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/diu.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/laqueadura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vasectomia.htm
http://www.brasilescola.com.br/
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ATIVIDADES: 

 

1- Associe corretamente as colunas abaixo, com relação aos tipos de reprodução: 

 

a- Assexuada   (     ) Troca de Gametas 

b- Sexuada   (     ) Brotamento 

    (     ) Divisão Binária ou Cissiparidade 

    (     ) Propagação vegetativa 

    (     ) Maior variabilidade genética 

    (     ) Partenogênese  

 

2- Complete corretamente a frase abaixo: 

A reprodução ____________ recebe esse nome, pois ocorre por meio da interação sexual entre machos e 

fêmeas da mesma ________________. As maiores vantagens são a ___________________, a maior 

desvantagem é a ___________ taxa de natalidade. 

 

3- O que é reprodução assexuada? E sexuada? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4- O que é Fecundação? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5- O que é mitose? E meiose? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

6- Que estruturas fazem parte do sistema reprodutor feminino? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

7- Que estruturas fazem parte do sistema reprodutor masculino? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

8- Associe corretamente as colunas abaixo, com relação ao sistema Endócrino, glândula x hormônio: 

 

a- Tireóide    (     ) Insulina 

b- Pâncreas    (     ) Ocitocina 

c- Hipófise    (     ) Hormônio folículo-estimulante (FSH):  
d- Hipotálamo    (     ) Epinefrina e norepinefrina 

e- Suprarrenais   (     ) Tiroxina (T4) e tri-iodotironina (T3): 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/adrenalina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tiroxina-triiodotironina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tiroxina-triiodotironina.htm
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9- Cite as modificações corporais observadas durante o período da puberdade! Masculina para os meninos 

e Feminina para as meninas!  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

10- Cite os métodos contraceptivos reversíveis de barreira? Qual deles também protege contra as ISTs? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

Bons Estudos! 
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8º ANO B 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05 A 02/06/2021 ARTE 
   

NOME DO ALUNO:  
 

LINGUAGEM: Artes Visuais  

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Meios, suportes, linguagens e técnicas: design gráfico e de produto; 

programação visual; ilustração; overprint; silkscreen; arte postal, etc. 

OBJETIVOS: Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

 

Olá queridos alunos e queridos familiares! Vamos dar início ao segundo bimestre e finalizar os conteúdos referente 

ao tema: “Design” nossa primeira situação de aprendizagem é na linguagem das Artes Visuais. Faça tudo com 

muita atenção e capricho! Se tiver dificuldades, não se preocupe! Anote suas dúvidas para perguntar na próxima 

aula. Abraços! 

Atividade 1 SONDAGEM  

      

Responda através do seu repertório Cultural 

O que é comum a todas as imagens? 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Como você define Design? Para você é Arte?  

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Tríade do design - A denominada tríade do desenho é considerada por muitos como a matriz da arte 

visual gráfica. Foram adotadas pela escola de design alemã Bauhaus, e depois convertidas em uma 

verdadeira sintaxe visual a orientar a criação gráfica. Consideradas mais do que meras formas 

geométricas, os designers da Bauhaus viam no triângulo, no círculo e no quadrado a interação de 

dinâmicas forças visuais. 
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ATIVIDADE 2 MOVENDO A APRECIAÇÃO 

 

O design é também uma profissão, cujo profissional é o designer. Os designers normalmente se 

especializam em projetar um determinado tipo de coisa. Atualmente as especializações mais comuns são 

o design de produto, design visual, design de moda e o design de interiores." 
 

Observe com atenção as imagens e as evoluções dos objetos e das marcas. 
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ATIVIDADE 3 PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

Muito bem, hora da produção!! 

 

Outros tantos aspectos poderiam ser ainda estudados, pois o design está em tudo o que nos cerca, unindo 

conceitos de arte e indústria na criação de produtos, nem sempre com apuros tecnológicos e estéticos 

necessários a um bom design. Além disso, ele lida com vários campos de conhecimento, como a 

arquitetura, as artes visuais, a música, as artes do corpo, a engenharia, a publicidade, o marketing, a 

tecnologia etc.  

 

8 ano. Estamos chegando perto da conclusão de um curso. Rito de passagem para outra etapa de estudos, 

que merece ser comemorado. Por que não aproveitar esse momento e criar uma marca da turma para 

celebrar o ano que vem a formatura?  

 

Hora de por a mão na massa! Como um designer no espaço a seguir, faça a produção de uma logomarcar 

para a sua turma! Pense nos momentos que já passaram juntos, o que representa a escola para você? Se 

houver necessidade realize uma pesquisa de imagens para ajudar na criatividade e uma ótima produção!  
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LINGUAGEM: Música 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Forma musical: unitária, binária, ternária, rondó, tema e variação. 

Composição musical: pesquisa e elaboração. 

OBJETIVOS: Explorar e analisar elementos constitutivos da música por meio de recursos tecnológicos 

(games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e 

apreciação musicais. 

Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando 

vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, 

expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. 

Retomada, após a atividade na linguagem das Artes Visuais, chegou a hora da Música. Faça tudo com 

muita atenção e capricho! Se tiver dificuldades, não se preocupe! Anote suas dúvidas para perguntar na 

próxima aula. Abraços! 

Atividade 1 SONDAGEM  

 

Responda as questões a seguir através do seu repertório cultural. 
 

1. Quais instrumentos musicais você conhece?  

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais instrumentos musicais você já tocou ou experimentou?  
 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. Quais instrumentos musicais você prefere ouvir?  
 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. Os instrumentos musicais transformam-se no decorrer do tempo? Dê exemplos.  
_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

5.Você já participou de algum Projeto Temático envolvendo artes visuais e música?  
 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 2 MOVANDO A APRECIAÇÃO 
 

A música também se conecta com: a propaganda (incluem-se os jingles), as músicas para dança, teatro, 

cinema, performance, toque de celular. No videoclipe, muito popular entre os jovens, a imagem está a 

serviço do som.  
 

Observe a imagem e responda as questões. 

 

O que você percebe ao olhar a imagem? Reconhece os quadros de uma cena e a pista de áudio?  

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Você sabia que o termo ‘‘trilha sonora’’ nasceu exatamente dessa ferramenta do cinema, ou seja, pista, 

banda ou trilha de som?  

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Como você acha que a trilha sonora acontecia na época do “cinema mudo”?  

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Leitura do texto 

Alguns anos após o cinema deixar de ser mudo, descobriram que era possível sincronizar os sons com as 

imagens em movimento. Esse foi o grande passo para que a ideia da sonoplastia cinematográfica pudesse 

ser explorada até as últimas consequências. A imagem mostra uma película de 35 mm. Vemos duas 

bandas: a de baixo, que contém os quadros de uma cena, e a de cima, composta por duas linhas, que são a 

pista de áudio. O termo trilha sonora nasceu exatamente dessa ferramenta do cinema, ou seja, pista, banda 

ou trilha de som. Todos os sons contidos no filme fazem parte da trilha sonora e estão gravados na banda 

de som. As duas linhas são os dois canais de som: o da direita e o da esquerda. O som é registrado dessa 

maneira para que possa se realizar um efeito estereofônico.  

O fato de vir na mesma película da imagem permitiu que sonoplastas abusassem da experiência de 

sincronia, em que o som se “casa” perfeitamente com a imagem. Isso significava que os ruídos do 

ambiente e as falas das personagens poderiam ser inseridos sem o risco de destoarem da imagem.  
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ATIVIDADE 3 PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

Chegou a hora da produção 

 

Imagine o som de uma porta que se fecha chegando alguns décimos de segundo depois da imagem? Isso 

era o que possivelmente acontecia quando o áudio e a imagem eram gravados em mídias diferentes. Com 

o tempo, o termo trilha sonora passou a ser empregado também na dança e no teatro. A trilha sonora tem 

um grande papel no cinema: ela reforça a sensação de lugar, os sentimentos de um personagem, e o tempo 

histórico. Hoje com o auxílio da tecnologia podemos editar vídeos e realizar produções amadoras e até 

profissionais com apenas um celular.  

 

Muito bem, para finalizar realizar a produção de um projeto que envolve imagem e música! 

 

No espaço a seguir, realize a produção de um desenho e depois escolha uma música do seu repertório 

cultural para ser a “Trilha Sonora”. Observação, não precisa ser nessa ordem, você pode escolher a 

música primeiro e realizar o desenho depois, o importante é realizar a atividade com criatividade e 

capricho se for necessário realize uma pesquisa. Uma ótima produção.  

 

TRILHA SONORA:  
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8º ANO B 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05 A 02/06/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 
   

NOME DO ALUNO:  
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Danças Urbanas 

OBJETIVOS: Conhecer as danças urbanas e valorizar essa manifestação cultural; 

                         Experimentar e fruir os gestos e os ritmos dessas danças,bem como os espaços em 

que elas são realizadas; 

                         Diferenciar as danças urbanas de outros tipos de dança.                                           

 

Olá querido aluno! Tudo bem com você? Neste período vamos trabalhar  Danças Urbanas.  Faça 

tudo com muita atenção e capricho! Se tiver dificuldades, não se preocupe! Anote suas dúvidas para 

perguntar na próxima aula. Abraços 

 

 
DANÇAS URBANAS ORIGEM As danças urbanas originaram-se nos Estados Unidos, tem seu termo 

utilizado pelos americanos porque não veio do meio acadêmico, surgiu do povo, das festas de quarteirão.  

O termo street dance (dança de rua) também é usado, por apresentar os diferentes estilos da dança, 

conhecidos como Funk, Locking, Popping, Breaking, Hip Hop Freestyle, House Dance, e Krump, assim 

como as suas subdivisões. Danças Urbanas no seu contexto social, foi a fuga há violência dos bairros. 

Uns grupos de jovens afroamericanos juntaram-se em batalhas de dança para transmitir a sua raiva através 

de movimentos corporais. 

 A dança de rua A dança de rua, ou Street Dance é um conjunto de estilos de danças que possuem 

movimentos detalhados (acompanhados de expressão facial), com as seguintes características:  

* Fortes  

* Sincronizados e harmoniosos  

* Rápidos  

* Simétricos de pernas, braços, cabeça e ombros  

* Assimétricos de pernas, braços, cabeça e ombros  

* Coreografados 

 

Mais do que um estilo de dança influenciado por vários ritmos, a dança de rua sempre foi associada à 

cultura e a identidade negra, sobretudo a partir da década de 70. Nesse período, o movimento que teve 

início com a dança se estendeu para outras manifestações culturais e artísticas, como a pintura, a poesia, o 

grafite e o visual (modo de se vestir, de andar, etc.). A esse novo estilo nascido nos guetos nova-iorquinos 

(Bronx, Brooklin e Harlem) deu-se o nome de Hip – Hop 
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MÚSICA E MOVIMENTO A música, literalmente, move as pessoas. Em todas as culturas, os primeiros 

acordes e batuques são suficientes para que as pessoas comecem a mexer o corpo, mesmo que 

discretamente. A relação entre som e movimento é tão forte que, em várias línguas do mundo, as palavras 

música e dança são intercambiáveis, e há casos em que é um mesmo vocábulo. A dimensão corporal é 

parte integrante da experiência humana e da cultura. Portanto, mais do que um deslocamento do corpo no 

espaço, o movimento constitui-se como uma linguagem. Por meio do corpo e do movimento, a criança 

interage e se comunica. Conhece mais sobre si, sobre o outro e o mundo que a cerca. Expressa 

sentimentos, emoções e pensamentos, aprimorando gestos e posturas corporais. DANÇAS URBANAS 

NO BRASIL No Brasil, devido à sua cultura, os dançarinos incorporaram novos elementos de dança. Em 

janeiro de 1991 foi criado na cidade de Santos, o primeiro curso de “Dança de Rua” no Brasil, idealizado 

e introduzido pelo coreógrafo e bailarino Marcelo Cirino, baseado em trabalho prático e de pesquisa, 

desde 1982. O curso virou projeto e para alguns “religião”, sempre com o apoio da Secretaria de Cultura 

da Prefeitura Municipal de Santos. Hoje sua repercussão mundial retrata o reconhecimento do trabalho e 

não um simples modismo. A História do Hip Hop Os quatro elementos culturais que compõem o 

movimento Hip – Hop são: rap (ritmo e poesia), grafites (assinaturas), Dj’s e Mc’s, e Street Dance. 

Alguns autores dividem a dança de rua em dois tipos: o Hip – Hop (movimento cultural, de rua) e a Street 

Dance (dança oriunda de academias e escolas de dança). A cultura Hip Hop é formada pelos seguintes 

elementos: O rap, o graffiti e o break. Rap: rhythm and poetry, ou seja, ritmo e poesia, que é a expressão 

musical-verbal da cultura. Graffiti: que representa a arte plástica, expressa por desenhos coloridos feitos 

por grafiteiros, nas ruas das cidades espalhadas pelo mundo. Break dance: que representa a dança. Os três 

elementos juntos compõem a cultura hip hop, que muitos dizem que é a "CNN da periferia", ou seja, que 

o hip hop seria a única forma da periferia, dos guetos expressarem suas dificuldades, suas necessidades de 

classes excluídas. O termo hip hop, dizem, foi criado em meados de 1968 por Afrika Bambaataa. Ele teria 

se inspirado em dois movimentos cíclicos, ou seja, um deles estava na forma pela qual se transmitia a 

cultura dos guetos americanos, a outra estava justamente na forma de dançar popular na época, que era 

saltar (hop) movimentando os quadris (hip).  

 

EXERCÍCIOS 

01- Como se originou as danças urbanas?  

02- Quais os principais estilos de danças street dance?  

03- Por que a dança de rua está associada à cultura negra?  

04- Escreva com suas palavras a relação entre a música e o movimento.  

05- Descreva o surgimento das danças urbanas no Brasil.  

06- Quais os quatro elementos culturais que compõem a cultura hip-hop?  

07- Em sua opinião, por que a dança está tão fortemente relacionada com a cultura brasileira? 
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8º ANO B 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05 A 02/06/2021 INGLÊS 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

Hello my friends. 

Quantifiers são expressões usadas para indicar e fornecer informações a respeito da quantidade de algo. 

Antes de prosseguirmos para os principais exemplos de quantifiers, é importante lembramos o conceito 

dos tipos de substantivos: 

➢ Countable são aqueles substantivos que 

podemos contar, não necessitando de 

nenhuma unidade de medida, permitindo 

a forma singular e plural. 

➢ Uncountable são os substantivos que não 

podemos contar, tornando-se necessária  

➢ uma unidade de medida. Esses 

substantivos só apresentam a forma 

singular. 

 

 

Observe o quadro a seguir. 
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Observe que os substantivos da segunda coluna (uncountable -incontáveis) necessitam de uma unidade 

de medida. 

EX kilos, litros, colheres ou xícaras. 

 

2 spoons of rice. 

(2 colheres de arroz) 

 

1 cup of tea 

( 1 xícara de chá) 

 

“Much”, “Many” e “A Lot of” 

 

Os três indicam a mesma coisa: uma grande quantidade. No entanto, o uso de cada um irá depender 

justamente do tipo de substantivo. 

 

- “Much” é usado nos casos de substantivos não-contáveis. 

Ex: How much sugar do you need? = Quanto de açúcar você precisa? 

 

- “Many” é usado nos casos de substantives contáveis. 

Ex: How many students are there? = Quantos estudantes estão lá? 

 

- “A lot of” é usado em ambos os casos.  

Ex: I have a lot of thing to do. = Eu tenho um monte de coisas para fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ MUCH – UNCOUNTABLE 

 

➢ MANY – COUNTANBLE 

 

➢ A LOT – UNCOUNTABLE OR COUNTABLE 
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ATIVIDADES 

 

1. Agora classifique os itens em COUNTABLE (contáveis) ou UNCONTABLE (necessitam de 

unidade de medida) e escreva o nome dos itens nas colunas corretas: 
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2. Utilize MUCH ou MANY para os itens abaixo: 

 

___________ box                          _______________ milk                 _______________ meat          

__________ dress                         _______________ oil                   _______________ apple 

__________ ball                           _______________ rice                  _______________ sugar 

__________ coffee                       ______________ eggs                   _______________ Orange 

__________ water                        ______________ soup                 _______________  candies 

__________ salt                          ________________ cookies           ______________ cereal  

  

 

HABILIDADES DE LEITURA 

Reading Skills. 

 

➢ Repare na última frase do quadro acima:  

“GOOD READERS INFER DURING AND AFTER THEY READ” 

Vamos então decobrir (inferir) o sentido da palavra READERS. 

1. O assunto do texto é estratégias de leitura 

2. Good = bom, adjetivo, então a palavra READERS é um substantivo 

3. Infer é uma palavra bem parecida com o português que é inferir. (cognato) 

4. During and after = durante e após 

5. Observe a imagem do menino, o que ele está fazendo? Ele está lendo, portanto ele é um READER 

READER = substantivo        

READ = verbo  

6. Estão respectivamente relacionados ao ato da leitura. 

Você já descobriu o que pode ser o significado da palavra READER?  

Essa “conversa” com o texto é muito importante para que você construa hipóteses de leitura! 
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Vamos aplicar a estratégia nos exercícios a seguir.  

 

ATIVIDADES 

3. Leia o texto abaixo e aplique as dicas dadas para responder as questões: 

  

 A BAD DAY 

 

 

Daniel spent all day on his picture for art.  

Then, he saw his little sister.  

Daniel yelled at her.  

His face was red.  

 

 

a) O menino parece estar feliz? Qual sentimento ele expressa?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

b) Observando a imagem o que você compreende que pode ter acontecido? Explique com suas 

palavras. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Agora, vamos tentar identificar o sentido de algumas palavras, releia o texto acima e escolha a 

alternativa correta para cada palavra: 

 

a. “Daniel spent all day on”...  a palavra spent...on pode ser compreendida como:  

(   ) passou o dia todo      (   ) durou o dia todo 

 

 

b. “Daniel yelled at her”, a palavra yelled pode ser entendida como:   

(   ) fez baurlho     (    ) gritou 
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5. Leia e responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Por que o menino parece surpreso? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

b) Em que lugar eles estão? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

c) De quem é a frase que está abaixo da charge. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

(atividade adaptada dehttps://inglesnoteclado.com.br/2019/05/quadrinho-com-exercicio-em-ingles-tirinha.html) 

 

 

https://inglesnoteclado.com.br/2019/05/quadrinho-com-exercicio-em-ingles-tirinha.html
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6. Em relação à tirinha, é incorreto afirmar que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O gato se chama Clawfull. 

b) O gato aparenta ter pena do cão. 

c) O cão fica surpreso com a fala do gato. 

d) O cão não tem plena ciência de onde está acomodado. 

 

 

7. DUOLINGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: 

DUOLINGO. [Duolingo: Inglês e Espanhol]. Disponível em: ww.duolingo.com. Acesso em abril de 2021. 

https://br.pinterest.com/pin/529102656226295119/ 

www.glasberg.com 

Se você conquistar a coroa 

da fase 16 “COMPRAS”, 

até dia 02 de junho, ganhará 

+100 XP EXTRA no 

RANKING DUOLINGO  

2º BIMESTRE 

 

O seu USUÁRIO e SENHA são 

os mesmos do ano passado. 

Não esqueça! 

Antes de começar, clique em 

EXPLICAÇÃO 

para obter explicações sobre 

gramática, pronúncia e frases 

úteis. 

 

Vamos continuar aprendendo? 

Então jogue a fase 16 “COMPRAS”, 

para aprender a perguntar o preço 

das coisas usando “how much”. 


