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LABORATÓRIO DE FORMAÇÃO GERAL (LABFORM) - 6º CICLO DE ATIVIDADES 

 

4ª SÉRIE  

 

 

 

OBS.: Realize apenas as atividades, aqui presentes, solicitadas pelos(as) professores (as) da sua 

habilitação. 

 

 

 

Disciplina: Filosofia 

 

Professora: Marcus Pedroza 

 

Orientações:  

 

Pandemia expõe “necropolítica à brasileira” e uma certa elite que não vê além do umbigo: 

Para psicanalista Christian Dunker, desigualdade provoca distorção da realidade que atinge 

parte importante das classes altas 

HELOÍSA MENDONÇA 

 

"O pico da doença [da covid-19] já passou quando a gente analisa a classe média, classe média 

alta. O desafio é que o Brasil é um país com muita comunidade, muita favela, o que acaba 

dificultando o processo todo.” A fala de Guilherme Benchimol, presidente da corretora XP, uma 

importante peça no mercado financeiro brasileiro — e um dos executivos mais engajados no 

movimento Não Demita, incentivando empresas a manter suas equipes durante a pandemia —, 

aconteceu durante uma transmissão ao vivo do jornal O Estado de S. Paulo nesta semana e causou 

uma enxurrada de críticas e revolta nas redes sociais. Ao fatiar a gravidade da pandemia do novo 

coronavírus entre uma crise de pobres e outra de ricos, o bilionário mostrou a faceta mais caricata 

da elite brasileira, que se põe à parte frente aos mais de 8.500 mortos em decorrência da doença, o 

que coloca o país na 6ª posição em número de óbitos. 

O próprio Benchimol veio à público se desculpar pela frase “mal construída”, que, segundo ele, 

foi tirada do contexto e não representa o que acredita. Mas na medida em que a população mais 

rica começa a se sentir confiante de que a maior ameaça― para eles ― já passou, um movimento 

perigoso avança no Brasil, na visão do psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. “Há 

uma negação do que se sabe de outros países: de que quando chega o ponto mais crítico, o ponto 

https://brasil.elpais.com/autor/heloisa-de-resende-mendonca/
https://brasil.elpais.com/noticias/coronavirus/a/
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-07/com-espera-para-uti-em-varios-estados-teich-diz-que-discutira-fila-unica-com-privados-quando-o-sus-chegar-no-limite.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-07/com-espera-para-uti-em-varios-estados-teich-diz-que-discutira-fila-unica-com-privados-quando-o-sus-chegar-no-limite.html
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de saturação do sistema de saúde público e privado, não adianta você ter dinheiro ou ser de uma 

classe mais alta porque não haverá sistema disponível”, afirma. Segundo a Confederação Nacional 

de Saúde (CNS), em ao menos seis Estados já há saturação dos sistemas públicos e privados de 

atendimento. 

O psicanalista afirma que a onda negacionista e a percepção de estar fora de perigo abrange, sim, 

uma parte importante da elite nacional, e tem como base uma crença dessas pessoas de que são 

excepcionais, fora de grupos de riscos, já que são privilegiados. Por isso, podem relaxar regras de 

isolamento e até promover encontros com amigos. “Escuto muito isso no consultório. Que as 

pessoas se sentem especiais, que são saudáveis, atletas como Bolsonaro e que isso é uma 

gripezinha. O presidente repetiu à exaustão esse discurso de negação da realidade assim com 

várias lideranças religiosas.” 

Dunker ressalta que essa narrativa se instala mais fortemente na sociedade brasileira pela negação 

da desigualdade social já existente. “Esta é a realidade primeira da qual nós não queremos saber”, 

pontua. Em seu livro Mal-estar, sofrimento e sintoma: Uma psicopatologia do Brasil entre muros, 

o psicanalista explica como, há anos, as classes média e alta lidam com o conflito: com a 

construção de um muro e a designação de seus síndicos, responsáveis por manter em dia a dia de 

seu status quo. “Essa ideia de negação do conflito e da diferença já estava lá em 1970, quando 

inventamos um Brasil em que a gente aparta a diferença. E acho que agora estamos regredindo 

para uma maneira de ver o mundo, até favorecida pelas medidas sanitárias, em que o mundo é o 

tamanho do seu condomínio”, diz. 

A vida privada dos condomínios é também uma janela que expõe abismos sociais —em geral, 

quanto maior a renda, maior a chance de realizar trabalho remoto. Em meio à escalada do 

coronavírus, os locais, em geral, mudaram regras de convivência, com restrições de acesso a 

visitas e entregadores. Áreas de lazer e academias de uso coletivo também foram interditadas, 

mas, já passadas algumas semanas de isolamento, embates começam a ser travados entre vizinhos 

para afrouxar as medidas, o que pode colocar em riscos moradores, mas também funcionários que 

seguem trabalhando. “Esse trabalhadores nunca deixaram de ser invisíveis, assim como os 

moradores de ruas, pedintes, os informais, os precarizados. Eles são formas de vidas que não 

fazem parte dos ‘outros’. Mas, no contexto da pandemia, são também elementos que transmitem o 

vírus, o que se choca muito com essa administração imaginária do mundo ”, lembra o psicanalista. 

Nesta quarta, provocou debate o fato de o serviço doméstico ter sido considerado essencial em 

Belém, que está em regime de bloqueio total de atividades não essenciais (lockdown), já que os 

profissionais ficariam impedidos de fazer a quarentena ou cuidar da própria família por causa da 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020/04/28/eps/1588068970_880092.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/04/28/eps/1588068970_880092.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/26/internacional/1572112346_368643.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-20/o-sufoco-de-cuidar-dos-filhos-pequenos-e-trabalhar.html
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ausência de creches e escolas. O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), argumentou que 

pessoas, como profissionais de saúde, "precisam, pela necessidade de trabalho essencial, ter 

alguém em casa”. 

Necropolítica já estava aí 

Na visão de Christian Dunker, a pandemia trouxe mais à tona a “equação obscena” da escolha 

entra a vida ou a economia fortemente martelada pelo empresariado. O grupo, por sua vez, tem 

respaldo ativo de Jair Bolsonaro. O psicanalista frisa que o movimento apenas escancara a ideia 

de ter vidas matáveis que já existia na necropolítica à brasileira, diz ele, citando um conceito 

desenvolvido em 2003 pelo intelectual camaronense Achille Mbembe, que questiona os limites da 

soberania do Estado na escolha de quem deve viver e quem deve morrer. “Neste momento de 

impasse e crise da economia, vai se comunicar com as classes mais elevadas e populares a ideia 

de que é melhor continuar trabalhando e ganhando do que morrer de fome. Apesar do aumento do 

sofrimento e da crise alimentar, obviamente a gente teria medidas de suporte para isso sem chegar 

a essa equação”, afirma. 

A insistência no argumento de que é preciso privilegiar o funcionamento da economia em 

detrimento das medidas de isolamento social ficou evidente de novo nesta quinta-feira. Em mais 

um movimento para pressionar a retomada da atividade econômica, o presidente levou uma 

comitiva de empresários e ministros para a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) para alertar o 

presidente da Corte, Antonio Dias Toffoli, sobre os impactos que o isolamento social tem gerado 

na iniciativa privada e como a paralisia econômica pode transformar o Brasil “em uma 

Venezuela”. “Nós devemos nos preocupar com economia, sim. Mas também com empregos”, 

declarou Bolsonaro. “Emprego é vida.” Na ocasião, empresários procuraram chamar a atenção 

dizendo que as “indústrias estão no UTI”, alheios às filas de pessoas que estão morrendo por falta 

de leitos em vários pontos do país. 

Sairemos melhores da pandemia? 

A disputa sobre o presente e como será o futuro pós-pandemia está por toda parte, não só na 

política. Se há os negacionistas, há também os que encaram a crise global econômica e sanitária 

como uma espécie de purgação, limpeza ou uma catarse que o mundo está atravessando. Na meio 

disso, as marcas e empresas tentam se sintonizar e se atrelar inclusive a ações positivas do 

combate à doença ou à crise econômica, mas nem sempre o objetivo é alcançado. Nesta semana, a 

marca carioca Osklen, do grupo Alpargatas, lançou uma campanha em que vendia duas máscaras 

de proteção por 147 reais. Para cada kit vendido, ela doaria uma cesta básica no valor de 70 reais 

para a comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A campanha, no entanto, recebeu fortes 

https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993
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críticas nas redes sociais, já que o preço foi considerado abusivo pelos usuários. Máscaras são 

tecido são vendidas por menos de dez reais em São Paulo. Muitos questionavam como a marca 

queria lucrar em um item essencial para prevenir a doença. A empresa justificou-se dizendo que o 

projeto foi pensado com uma margem de retorno “que apenas viabilizaria a operação”, além da 

doação de comida, mas a força da crítica a fez recuar e "repensar o projeto”. 

Para o psicanalista Dunker, o momento poderá, de fato, levar as pessoas a dois caminhos. Um de 

progredir para uma super individualização. “Eu tenho recurso, eu preciso salvar meu lucro, eu 

pago respirador, eu sou especial e posso sair na rua”. E outro de maior solidariedade. “A situação 

impõe que as pessoas olhem para o lado, se organizem a ajudar quem está numa situação pior, de 

se importarem com a coletividade”. Dunker acredita que há esperança de que a sociedade saia 

“um pouquinho melhor” dessa nova realidade imposta, mas alerta que o discurso de que o mundo 

se transformará em outro muito melhor, reverberado por artistas e propagandas é falacioso. 

“Porque está dizendo que eu preciso de uma coisa muito grande para a verdadeira transformação 

acontecer. As pequenas transformações surgem das pequenas diferenças”. 

 

Questão 

“Na formulação de Foucault, o biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas 

que devem viver e as que devem morrer. Operando com base em uma divisão entre os vivos e os 

mortos, tal poder se define em relação a um campo biológico – do qual toma o controle e no qual 

se inscreve. Esse controle pressupõe a distribuição da espécie humana em grupos, a subdivisão 

da população em subgrupos e o estabelecimento de uma cesura biológica entre uns e outros.”  

(Trecho de Necropolítica de Achille Mbembe)  

 

a) Que relação é possível fazer entre a divisão daqueles que devem vivem e devem morrer 

descritos no trecho do livro Necropolítica e o texto de Heloísa Mendonça? 

 

b) Ao dividir as pessoas entre as que devem viver e devem morrer há uma negação das 

possibilidades de existir eticamente. Comente.  

 

 

Disciplina: Filosofia 

 

Professora: Murilo 

 

Orientações:  
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Espero que vocês estejam bem, na medida do possível! 

 

Atividade proposta: considerando sugestões feitas pelo corpo discente e em razão do momento 

vivido por nós, faço uma pausa na reflexão sistemática sobre os conteúdos da disciplina, 

sugerindo uma reflexão também filosófica sobre o cenário atual, guiada pelo material listado 

abaixo: 

 

1 – Música “Perfeição”, da Legião Urbana (disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=UueCjRrQLM4>). 

 

2 – Vídeo “Quanto vale uma vida?”, produzido pelo NoZ Coletivo (disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=UlvK6-S0w50>). 

 

3 – Quem tiver interesse e condições de acesso, sugiro que procure algo sobre o livro da filósofa 

estadunidense Judith Butler, intitulado “Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto?”. 

 

4 – Quem tiver conta no instagram, pode acessar a página no NoZ Coletivo e assistir ao vídeo 

“Estética do luto”. 

 

5 – Vídeo “Sobre o luto: um diálogo entre filosofia e medicina”, produzido pelo NoZ Coletivo 

(disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mWSKX3ibn4U>). 

 

Perfeição (Legião Urbana) 

 
Vamos celebrar a estupidez humana 

A estupidez de todas as nações 

O meu país e sua corja de assassinos 

Covardes, estupradores e ladrões 

Vamos celebrar a estupidez do povo 

Nossa polícia e televisão 

Vamos celebrar nosso governo 

E nosso Estado, que não é nação 

Celebrar a juventude sem escola 

As crianças mortas 

Celebrar nossa desunião 

Vamos celebrar Eros e Thanatos 

Persephone e Hades 

Vamos celebrar nossa tristeza 

Vamos celebrar nossa vaidade 

Vamos comemorar como idiotas 

A cada fevereiro e feriado 

Todos os mortos nas estradas 

Os mortos por falta de hospitais 

Vamos celebrar nossa justiça 

A ganância e a difamação 

Vamos celebrar os preconceitos 

O voto dos analfabetos 

Comemorar a água podre 

E todos os impostos 

Queimadas, mentiras e sequestros 

Nosso castelo de cartas marcadas 

O trabalho escravo 

https://www.youtube.com/watch?v=UueCjRrQLM4
https://www.youtube.com/watch?v=UlvK6-S0w50
https://www.youtube.com/watch?v=mWSKX3ibn4U
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Nosso pequeno universo 

Toda hipocrisia e toda afetação 

Todo roubo e toda a indiferença 

Vamos celebrar epidemias 

É a festa da torcida campeã 

Vamos celebrar a fome 

Não ter a quem ouvir 

Não se ter a quem amar 

Vamos alimentar o que é maldade 

Vamos machucar um coração 

Vamos celebrar nossa bandeira 

Nosso passado de absurdos gloriosos 

Tudo o que é gratuito e feio 

Tudo que é normal 

Vamos cantar juntos o Hino Nacional 

A lágrima é verdadeira 

Vamos celebrar nossa saudade 

E comemorar a nossa solidão 

Vamos festejar a inveja 

A intolerância e a incompreensão 

Vamos festejar a violência 

E esquecer a nossa gente 

Que trabalhou honestamente a vida inteira 

E agora não tem mais direito a nada 

Vamos celebrar a aberração 

De toda a nossa falta de bom senso 

Nosso descaso por educação 

Vamos celebrar o horror 

De tudo isso com festa, velório e caixão 

Está tudo morto e enterrado agora 

Já que também podemos celebrar 

A estupidez de quem cantou esta canção 

Venha, meu coração está com pressa 

Quando a esperança está dispersa 

Só a verdade me liberta 

Chega de maldade e ilusão 

Venha, o amor tem sempre a porta aberta 

E vem chegando a primavera 

Nosso futuro recomeça 

Venha, que o que vem é perfeição 
 

 

Disciplina: LE – Espanhol  

 

Professora: Renata Sodré 

 

Orientações:  

 

 

Actividad de comprensión lectora 

 

1. (Enem/2017) 
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Emotivo encuentro en la universidad pública 

El entonces mandatario uruguayo recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York 

e informó sobre la evolución del país, las políticas de gobierno, los avances y cuentas pendientes. 

Como en ocasiones similares, se multiplicaron las muestras de respeto y emoción. “Una nación es 

un formidable sentimiento de un ‘nosotros’”, dijo. 

Mujica comenzó su discurso relatando lo recogido de otras experiencias de comunidades en el 

exilio. “Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no pueden cometer la agresión de 

descuajarle la vida. Tienen que cargar con esa nostalgia de ser de allá, pero estar acá”, dijo. 

“Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias, con el sueño de que las generaciones 

que vengan, puedan venir con más soltura, con más apoyo”, dijo el Presidente. 

Mujica se refirió a algunas críticas que reciben algunas políticas sociales. “Nos acusan de que 

damos sin contrapartida. Nos dicen ‘a la gente no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar’. 
Sí — razonó el Presidente —, pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote, ¿qué le vas a 

pedir? Para atrás no arreglamos, arreglamos para adelante.” 

Disponível em: www.republica.com.uy. Acesso em: 26 set. 2013 (adaptado). 

 

No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica 

expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai 

 

a) apoiem as políticas públicas afirmativas. 

b) integrem-se ao processo de globalização. 

c) cultivem o sentimento nacionalista. 

d) ofereçam uma contrapartida à nação. 

e) tenham melhores condições de vida. 

 

2. (UFF) FRAGMENTO 1 

“El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar escenas extraordinarias en medio de un 

desierto vacío. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar pacientemente una pera 

rodeada de los tumultos de la historia” 

DALI, S. La vida secreta de Salvador Dalí, apud DESCHARNES, R. y NERET, G. Salvador Dalí. 

1904 – 1989. Barcelona: Tashen, 1993. 

 

Al decir eso, Dalí resalta que el verdadero pintor 

 

a) sabe inventar un mundo no importa donde, pintando sus flores y sus frutos; 

b) necesita vivir en el desierto u ocuparse de los movimientos de la historia; 

c) vive pacientemente en el ambiente que le toca vivir, aunque prefiere pintar la natureza 

muerta; 

d) se concentra en su arte sin prenderse a lo que le rodea; 

e) no puede alejarse de su historia y del mundo para que su arte sea extraordinaria. 

 

 (UFF) FRAGMENTO 2 

“A seis años quería ser cocina. A siete años, quería ser Napoleón. Desde entonces, mi ambición no 

dejó de crecer como mi delirio de grandeza”. 

Leído el fragmento, se percibe que 

 

a) su delirio consistió en querer ser cocina, ya que no hay grandeza en ello; 

b) querer ser Napoleón fue su delirio de grandeza, aunque no fue su ambición; 

c) su ambición ha crecido en la misma proporción que su delirio de grandeza; 

d) crecer como Napoleón consistió en su delirio de grandeza; 
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e) ambición y delirio de grandeza son sentimientos antagónicos para Dalí. 

 

(ENEM/2013) 

Pensar la lengua del siglo XXI 

Aceptada la dicotomía entre “español general” académico y “español periférico” americano, la 

capacidad financiera de la Real Academia, apoyada por la corona y las grandes empresas 

transnacionales españolas, no promueve la conservación de la unidad, sino la unificación del 

español, dirigida e impuesta desde España (la Fundación Español Urgente: Fundeu). Unidad y 

unificación no son lo mismo: la unidad ha existido siempre y con ella la variedad de la lengua, 

riqueza suprema de nuestras culturas nacionales; la unificación lleva a la pérdida de las 

diferencias culturales, que nutren al ser humano y son tan importantes como la diversidad 

biológica de la Tierra. 

Culturas nacionales: desde que nacieron los primeros criollos, mestizos y mulatos en el continente 

hispanoamericano, las diferencias de colonización, las improntas que dejaron en las nacientes 

sociedades americanas los pueblo aborígenes, la explotación de las riquezas naturales, las redes 

comerciales coloniales fueron creando culturas propias, diferentes entre sí, aunque con el fondo 

común de la tradición española. Después de las independencias, cuando se instituyeron nuestras 

naciones, bajo diferentes influencias, ya francesas, ya inglesas; cuando los inmigrantes italianos, 

sobre todo, dieron su pauta a Argentina, Uruguay o Venezuela, esas culturas nacionales se 

consolidaron y con ellas su español, pues la lengua es, ante todo, constituyente. Así, el español 

actual de España no es sino una más de las lenguas nacionales del mundo hispánico. El español 

actual es el conjunto de veintidós españoles nacionales, que tienen sus propias características; 

ninguno vale más que otro. La lengua del siglo XXI es, por eso, una lengua pluricéntrica. 

LARA, L. F. Disponível em: www.revistaenie.clarin.com. Acesso em: 25 fev. 2013. 

 

O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que 

 

A as especificidades culturais rompem com a unidade hispânica. 

B as variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. 

C a unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural hispânica. 

D a consolidação das diferenças da língua prejudica sua projeção mundial. 

E a unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes. 

2013 

                 FUENTES, C. El espejo enterrado. Ciudad de México: FCE, 1992 (fragmento). 

Gabarito  

1- E 

2- E 

3- C 

4- B 

 

 

Disciplina: LE – Inglês  

 

Professora: Juliana 

 

Orientações:  

 

Olá, tudo bem? 

 

Envio as atividades do CICLO IV. Elas estão divididas em 2 partes: 
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I- Sugestão de gabarito das atividades do CICLO III, para que vocês chequem suas 

respostas. 

II – Atividades do CICLO IV, que incluem: 

a) Leitura da UNIDADE I, da apostila de INGLÊS INSTRUMENTAL (foco na 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO), da UEPB (FERREIRA, 2010), e sugestão de gabaritos das 

atividades. Nessa unidade, vocês terão uma discussão introdutória sobre leitura e compreensão de 

textos, e atividades para praticarem a teoria. 

 

Tal atividade vai ajudar no desenvolvimento de vocês quanto a estratégias de leitura de 

textos em inglês, que podem ser muito úteis para o ENEM,  e para a vida acadêmica e profissional 

de vocês. 

 

b) Questões do ENEM 2019 (5 questões de inglês), e seus devidos gabaritos. Tal atividade 

vai ajudar vocês a se familiarizarem com questões específicas desse exame. 

 

As instruções mais detalhadas, assim como os links de acesso aos documentospodem ser 

encontrados abaixo. 

 

Obrigada =) 

beijos 

 

 

 

I- 

Após isso, gostaria que vocês refletissem sobre as seguintes perguntas: 

 

1- De que assunto trata a música? 

Trata da importância de tentarmos sempre ver o lado bom da vida. 

 

2- Em que versos da música podemos encontrar a pronúncia das palavras  THAT e THE 

como, respectivamente, “DÉT” e “DI”? A partir dessas observações, o que podemos dizer sobre a 

pronúncia do TH nas palavras THAT e THE, no EBONICS? 

 

Versos: “Sun in the sky, you know how I feel”; Sun in the sky, you know how I feel; 

Dragonfly out in the Sun; That's what I mean; Scent of the pine you know how I feel. 

Podemos dizer que o TH, em palavras como THAT e THE, é pronunciado com o som de D. 

 

Obs:  

Pronúncia do TH em THAT e THE (inglês padrão).  
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Para ouvirem a pronúncia das palavras, basta clicarem no ícone de alto falante na página do 

dicionário online: 

 

THAT: 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english-portuguese/that 

 

THE: 

 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english-portuguese/the 

 

3- O que você notou quanto ao ritmo da fala da cantora, principalmente nas duas primeiras 

estrofes? Já notou esse ritmo em outras músicas? Quais músicas e de que artistas? 

A fala é “arrastada”, mais lenta. Sim/ Não. Respostas variadas. 

 

____________________________x_______________________________ 

 

II-  

 

a) 

APOSTILA DE INGLÊS INSTRUMENTAL (FOCO EM INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTO): FERREIRA, 2010 (UEPB) >> 

>>  LER A UNIDADE I (P. 12-36)  e FAZER ATIVIDADES (P. 17-20) 

 

http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/letras/Ingles%20Instrumental.pdf 

 

 

GABARITO DAS ATIVIDADES: 

P. 17>> TEXTO I 

 

1. Após a leitura deste texto responda: 

 

a. Qual o tema abordado neste texto? 

 

Congresso Internacional de Linguística. 

 

b. Qual o objetivo de Tim ao escrever este e-mail? 

 

Convidar a Mis para ir ao congresso. 

 

2. O que possivelmente motivou Mis a ler este texto? 

 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english-portuguese/that
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english-portuguese/the
http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/letras/Ingles%20Instrumental.pdf
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O fato do e-mail ter sido enviado pelo amigo Tim, com o assunto Congresso 

Internacional. 

 

P. 18 >> TEXTO II 

 

1- Chefs, cozinheiros profissionais ou amadores, pessoas que não sabem cozinhar. Pessoas 

em geral que estejam interessadas em fazer a receita em questão. 

 

2- Aprender a fazer a torta de creme de banana, ou então checar alguma informação 

específica na receita. A receita é bem detalhada, o que ajuda as pessoas que não sabem fazer a 

torta, ou então aquelas que sabem, mas que querem checar alguma informação para terem certeza 

dos procedimentos, por exemplo. 

 

P. 19 >> TEXTO III 

 

1- Formulário de reservas em um hotel. Possíveis hóspedes do hotel que vão participar do 

 XIII EconomicHistoryCongress (XIII Congresso de História Econômica.) 

 

2- Interesse em se hospedar no hotel em questão durante a participação no congresso, 

obtendo, assim, desconto na diária. (O hotel está oferecendo diária promocional para participantes 

do congresso). 

 

Baseando-se no conteúdo da unidade I, responda às perguntas abaixo, com base no 

TEXTO IV, da página 20. 

 

1. A que público-alvo se destina este texto? 

 

2. Qual a finalidade do texto? 

 

2. O que lhe deu suporte para responder às questões anteriores? 

 

3. Qual/quais circunstância(s) na vida real lhe levaria(m) a ler tal texto? Por quê? 

 

Gabarito: 

 

1. Pessoas que vão viajar para a cidade em questão (Londres, Inglaterra); pessoas que 

trabalham com meteorologia e/ ou turismo. 

 

2. Informar aos possíveis interessados sobre a previsão do tempo. 

 

 

3. Palavrascomo “CLIMATE/ WEATHER” , “LONDON, “UNITED KINGDOM”. 

 

4. Viagem para Londres, porque eu iria querer saber que tipo de roupa eu precisaria levar 

para a viagem. 
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___________________________________X__________________________ 

 

b) 

ENEM 2019 

 

PROVA DE INGLÊS ( QUESTÕES DE 1 ATÉ 5) 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/ppl/2019/provas/BAIXA_PPL_1_DIA_

CADERNO_1_AZUL_AMPLIA.pdf 

 

GABARITOS (QUESTÕES DE 1 ATÉ 5) 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/ppl/2019/gabaritos/gabarito_1_dia_cade

rno_1_azul_2_aplicacao.pdf 

 

 

Disciplina: Matemática 

 

Professora: Daniel Frota 

 

Orientações:  

 

SEGUE EM ARQUIVO ANEXO, EM PDF. 

 

 

 

Disciplina: Matemática 

 

Professor: Fabiano 

 

Orientações:  

 

Caros alunos, 

 

espero que estejam se cuidando. Este 6º ciclo de atividades contém: 

 

1. um quiz (instruções a seguir); 

2. resoluções dos exercícios do 4º ciclo; 

3. resposta do desafio de lógica (opcional) do 4º ciclo (explicação em vídeo).  

 

Espero que aproveitem bem este material e me disponho a tirar dúvidas. Me contatem pelo e-mail: 

fabiano.gomes@fiocruz.br. 

 

Abraços, 

 

Fabiano 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/ppl/2019/provas/BAIXA_PPL_1_DIA_CADERNO_1_AZUL_AMPLIA.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/ppl/2019/provas/BAIXA_PPL_1_DIA_CADERNO_1_AZUL_AMPLIA.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/ppl/2019/gabaritos/gabarito_1_dia_caderno_1_azul_2_aplicacao.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/ppl/2019/gabaritos/gabarito_1_dia_caderno_1_azul_2_aplicacao.pdf
mailto:fabiano.gomes@fiocruz.br
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1. INSTRUÇÕES PARA O QUIZ 

 

 Visto que houve relatos muito positivos quanto ao quiz e que ainda muitos não participaram, 

resolvi dar uma nova oportunidade para estes. O quiz mantém o mesmo espírito, mas está 

repaginado e com algumas novas questões, ou seja, vale à pena para quem já tinha feito o outro 

também. É para todos!! Divirtam-se!! 

 

a) Objetivos: revisar o conteúdo estudado e proporcionar um momento descontraído no 

estudo 

b) Conteúdos: geometria espacial e conhecimentos gerais (de todo tipo) 

c) Para jogar: basta copiar e colar o link referente à tua turma a seguir 

 

ANÁLISES: https://kahoot.it/challenge/03030286?challenge-id=8069d2b3-bd07-4615-9608-

3ef31908a5ae_1590505595739 

 

GERÊNCIA: https://kahoot.it/challenge/05601677?challenge-id=8069d2b3-bd07-4615-9608-

3ef31908a5ae_1590505826587 

 

d) Nickname (apelido): para iniciar, o(a) jogador(a) deve escolher um apelido (coloque 

aqui o teu nome e sobrenome, de modo que eu também possa identificar de quem é cada quiz) 

e) Língua: mantenha a opção em inglês, pois a versão em português gera erros 

f) Tipos de Questões: múltipla escolha (4 alternativas e somente uma correta) ou 

verdadeiro ou falso 

g) Tempo para responder cada questão: múltipla escolha (30s) e verdadeiro ou 

falso(20s) 

h) Instruções gerais: realize uma revisão dos conceitos básicos antes de jogar; separe de 

20 a 30 minutos para completar o jogo (não existe opção de sair e depois voltar para o seu jogo); 

leia com bastante atenção os enunciados; faça breves anotações, capture as telas (lembre-se que o 

principal é reforçar o conhecimento) 

i) Prazo: o quiz estará disponível somente até o dia 22/06. 

j) Vídeo instrutivo: no meu primeiro vídeo que está no site eu explano um pouco melhor 

as características deste quiz e dou dicas essenciais para que a tua experiência seja a melhor 

possível. Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=lQutoD5ivuA&list=PLbaIPiLbfBCiMKPu3drfAg8JVDQyF

WNX5&index=28&t=0s 

 

2. RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

 

1) É dado um prisma cuja base é uma região quadrada de aresta 4 cm. O volume do prisma é 80cm3. 

Calcule a área lateral e área total do prisma. 

 

* Observação inicial: podemos partir do pressuposto que este prisma é um bloco retangular, visto que 

a sua base é quadrada. 

 

* Dados da questão:  

- V = 80cm3;  

https://www.youtube.com/watch?v=lQutoD5ivuA&list=PLbaIPiLbfBCiMKPu3drfAg8JVDQyFWNX5&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lQutoD5ivuA&list=PLbaIPiLbfBCiMKPu3drfAg8JVDQyFWNX5&index=28&t=0s
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- a = b = 4cm, em que a e b podem ser considerados como as dimensões do quadrado que 

forma a base. 

 

* Como cbaV ..= , precisamos determinar apenas o c para calcular o que a questão pede. Logo, 

realizando as devidas substituições, temos que
 

c.4.480 = , donde conclui-se que c = 5cm.  

 

* Área total: obtém-se pela fórmula
 

2112)5.45.44.4.(2)....(2 cmcbcabaAT =++=++= .  

 

* Área lateral: basta observar que a área lateral pode ser obtida pela área total subtraída de duas vezes 

a área da base, ou seja, 112 – 32 = 80cm2. 

 

2) A figura abaixo mostra uma construção para armazenamentos de grãos, com a forma de um prisma 

reto de base triangular. Qual é o volume interno deste armazém? 

 
* Observação inicial: a base do armazém é um triângulo equilátero, pois ele possui somente ângulos 

de 60º. 

 

* Dados da questão:  

- h = 8m é a altura do armazém; 

- l = 6m é a medida do lado da base do armazém. 

 

* Área da base: obtém-se pela fórmula 2
22

39
4

36

4

3.
mA ===


.  

 

* Volume do armazém: obtém-se pela fórmula 33 4,1223728.39. mmhAV b === . 

 

3) A área lateral de um prisma triangular regular é 48cm2. A altura do prisma é o triplo da aresta da 

base. Calcule o volume do prisma. 

 

* Observação inicial: como o prisma é regular, então a sua base é um polígono regular, no caso, um 

triângulo equilátero. O aspecto do prisma é o mesmo do da questão anterior. 

 

* Dados da questão: 

  - Al = 48cm2; 

  - l = x pode ser considerado como a medida do lado da base do prisma; 

- h = 3x deve ser a altura do prisma. 

 

* Área lateral: é formada pelas áreas de 3 retângulos congruentes, de dimensões x e 3x, logo: Al = 48 

=> 3.(x.3x) = 48 => 9x2 = 48 => cmx
3

34

9

48
== .  
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* Logo:  - cmx
3

34
==  é o lado da base do prisma; 

- cmxh 34
3

34
.33 === é a altura do prisma. 

 

* Área da base: obtém-se pela fórmula 

 2

2

2

3

34

36

348

4

3.
9

3.16

4

3.
3

34

4

3.
cm

x
Ab ===















== .  

 

* Volume do prisma: obtém-se pela fórmula 31634.
3

34
. cmhAV b === . 

 

 

3. RESPOSTA DO DESAFIO  

 

Letra E (explicação no meu segundo vídeo, que será publicado no site) 

 


