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LABORATÓRIO DE FORMAÇÃO GERAL (LABFORM) – 5º CICLO DE 

ATIVIDADES 

 

2ª SÉRIE  

 

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

habilitação. 

 

Disciplina: LITERATURA 

 

Professor: GABRIELLE PAULANTI  

 

Orientações:  

 

 

 BARROCO BRASILEIRO 

Leituras 

 

• Seleção de poemas de Gregório de Matos (anexo) 

 

Conteúdo audiovisual online: 

 

Filme Gregório de Matos  

https://www.youtube.com/watch?v=o4f06EBKjpI&t=1s 

 

Programa Ciência e Saúde sobre Gregório de Matos 

https://www.youtube.com/watch?v=XWoBc9OW7IE 

 

Programa Livros da Fuvest sobre Gregório de Matos 

https://www.youtube.com/watch?v=UyuYuHPnuu8 

 

Música ‘Triste Bahia’ de Caetano Veloso https://www.youtube.com/watch?v=ofwV292PWR0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4f06EBKjpI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XWoBc9OW7IE
https://www.youtube.com/watch?v=UyuYuHPnuu8
https://www.youtube.com/watch?v=ofwV292PWR0
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Disciplina: FILOSOFIA (ANÁLISES CLÍNICAS E GERÊNCIA EM SAÚDE) 

 

Professor: MURILO  

 

Orientações:  

 

 

Espero que você esteja bem, na medida do possível! 

 

Atividade proposta: refletir sobre o conceito de verdade por meio da poesia, do jornalismo, do 

cinema e da filosofia. 

 

Orientações: 

 

- Leia a poesia (transcrita abaixo). 

 

- Assista ao filme, se for possível/tiver acesso. 

 

- Acesse o site (“FATO ou FAKE”) e leia ao menos três reportagens, atentando para o que 

a notícia afirma e como a checagem foi feita para confirmá-la ou desmenti-la. 

 

- Se for possível, inscreva-se no evento (cartaz abaixo) e assista às palestras (sugiro 

especialmente a palestra de Ernesto Perini, intitulada “Quando duas crises se encontram  

– a pandemia de COVID-19 e o negacionismo científico”, que ocorrerá no dia 01/07, às 

15:15). 

 

- Leia os textos dos filósofos (Agamben e Yara) e tire suas conclusões. 
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1 – Poesia “A verdade dividida”, de Carlos Drummond de Andrade (disponível em: 

<https://www.cultseraridades.com.br/verdade-dividida-poesia-de-carlos-drummond-de-

andrade/ >). 

A  VERDADE  DIVIDIDA 

(Carlos Drummond de Andrade) 

A porta da verdade estava aberta 

mas só deixava passar 

meia pessoa de cada vez. 

Assim não era possível atingir toda a verdade, 

porque a meia pessoa que entrava 

só conseguia o perfil de meia verdade. 

E sua segunda metade 

voltava igualmente com meio perfil. 

E os meios perfis não coincidiam. 

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. 

Chegaram ao lugar luminoso 

onde a verdade esplendia os seus fogos. 

Era dividida em duas metades 

diferentes uma da outra. 

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 

Nenhuma das duas era perfeitamente bela. 

E era preciso optar. Cada um optou 

conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

 

 

2 – Site “FATO ou FAKE” (disponível em: <https://g1.globo.com/fato-ou-fake/>). 

 

3 – Filme “Negação” (disponível na Netflix). 

 

Sinopse (disponível em:  http://www.adorocinema.com/filmes/filme-237492/ >) 

 

Deborah E. Lipstadt (Rachel Weisz) é uma conceituada pesquisadora que, em seu livro, ataca 

veementemente o historiador David Irving (Timothy Spall), que prega que o Holocausto não 

existiu e é uma invenção dos judeus para lucrar mais. Julgando-se prejudicado pelo que foi 

publicado, Irving entra com um processo por difamação contra Deborah. Só que, pelas leis 

britânicas, em casos do tipo é a ré quem precisa provar a veracidade da acusação. Logo ela se vê 

em uma disputa judicial que, mais do que envolver dois estudiosos da História, pode colocar em 

dúvida a morte de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. 

 

https://www.cultseraridades.com.br/verdade-dividida-poesia-de-carlos-drummond-de-andrade/
https://www.cultseraridades.com.br/verdade-dividida-poesia-de-carlos-drummond-de-andrade/
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-237492/
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4 – Palestra “Quando duas crises se encontram – a pandemia de COVID-19 e o negacionnismo 

científico”: dia 01/07, às 15:15. 

 

 

 

5 – A pandemia foi inventada para que os governos possam nos controlar mais facilmente? 

 

( ) Sim (“A invenção de uma pandemia”, de Giorgio Agamben, filósofo italiano. Disponível em: 

<https://medium.com/@sarawagneryork/a-inven%C3%A7%C3%A3o-de-uma-epidemia-

d4a15dbf9f14 >.) 

 

( ) Não (“Agamben sendo Agamben: o filósofo e a invenção de uma pandemia”, da filósofa 

brasileira Yara Frateschi, professora da UNICAMP. Disponível em: 

<https://blogdaboitempo.com.br/2020/05/12/agamben-sendo-agamben-o-filosofo-e-a-

invencao-da-pandemia/>). 

https://medium.com/@sarawagneryork/a-inven%C3%A7%C3%A3o-de-uma-epidemia-d4a15dbf9f14
https://medium.com/@sarawagneryork/a-inven%C3%A7%C3%A3o-de-uma-epidemia-d4a15dbf9f14
https://blogdaboitempo.com.br/2020/05/12/agamben-sendo-agamben-o-filosofo-e-a-invencao-da-pandemia/
https://blogdaboitempo.com.br/2020/05/12/agamben-sendo-agamben-o-filosofo-e-a-invencao-da-pandemia/
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Disciplina: FILOSOFIA (BIOTECNOLOGIA) 

 

Professor: MARCUS PEDROZA 

 

Orientações:  

 

 

Prezado(a) aluno(a) sabemos que a situação do momento impõe muitas restrições. Esta 

proposta é pensada no sentido de estimular a reflexão crítica no âmbito da Filosofia. Nesse 

sentido, leia o texto e responda as questões abaixo. Bom estudo!  
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Questões: 

 

1) Segundo Sócrates qual é o papel do filósofo? 

2) Como podemos entender a afirmação de Sócrates de que “a vida sem 

reflexão não vale a pena ser vivida”? 

3) Como Sócrates respondeu as acusações que lhe são feitas? 

 

 

 

 

 

 

 
Disciplina: QUÍMICA 

 

Professor: TÂNIA 

 

Orientações:  

 

Consultar os slides enviados em anexo  
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Disciplina: HISTÓRIA 

 

Professor: CAROLINA 

 

Orientações:  

 

Olá!  

Nesse ciclo o objetivo é você conhecer o Iluminismo. Ao final desse 5º ciclo de estudos 

você deve ser capaz de responder às seguintes perguntas: O que foi o Iluminismo? Em que 

contexto o Iluminismo surgiu? Quais eram as suas principais propostas, argumentos e 

bandeiras?  

No próximo ciclo continuaremos estudando o Iluminismo, aprofundando o conhecimento 

sobre quatro dos seus principais filósofos: Kant, Montesquieu, Voltaire e Rousseau.  

Cuide-se! Vai passar! 

 

 

O ILUMINISMO 
 

A. O PROPÓSITO DO ILUMINISMO DEFINIDO EM SUA PRÓPRIA ÉPOCA 

 

“O Iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutela que estes mesmos se 

impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão 

independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutela quando esta resulta, não 

de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para fazer uso do 

entendimento independentemente da direção de outrem. Tem coragem para fazer uso da tua 

própria razão! – esse é o lema do Iluminismo.” (KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: “O que 

é Esclarecimento?”, 1784) 
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B. ONDE, QUANDO E COMO O ILUMINISMO SURGIU E SE DESENVOLVEU 

 
 

C. O ILUMINISMO CONTRA O ABSOLUTISMO 
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D. OS FILÓSOFOS ILUMINISTAS EM BUSCA DE UM NOVO “CONTRATO” PARA 

A SOCIEDADE 

 
Textos retirados de: VAINFAS [et. al]. História: volume único. São Paulo, Saraiva 2010.  

 

Você já pode ir conhecendo mais sobre o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau assistindo 

o seguinte vídeo: “Rousseau, vida e obra”, no seguinte link 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cdYouPEEDkk
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Disciplina: ESPANHOL 

 

Professor: ANDREA ANTUNES 

 

Orientações:  

 

 
 

                                                                 ¡Hola! ¿Qué tal estás? 

   Estamos en el V Ciclo de actividades, ¿verdad? 

   Vamos a trabajar con el tema: Espanglês/ Spanglish                                 

 

 Nós, da equipe de Línguas Adicionais, esperamos que todos estejam bem! 

 Para este ciclo, propomos uma atividade que introduz uma reflexão sobre a questão do 

Espanglês: uma mistura dos idiomas espanhol e inglês. Por uma questão didática, 

introduziremos o tema da seguinte maneira: 

1- TEXTO I: pequena introdução sobre o Espanglês: uma mistura dos idiomas espanhol 

e inglês. 

2- RESUMO DO FILME “ESPANGLÊS”: breve apanhado sobre tal filme. 

3- COMO ACESSAR O FILME: link de acesso para download do filme no áudio original 

(inglês e espanhol), com legendas em português. 

4- QUESTÕES SOBRE O FILME: algumas perguntas para guiá-los na reflexão sobre o 

filme. 

TEXTO I: 

O que é Espanglês/ Spanglish? 

  É uma mistura dos idiomas espanhol e inglês (em inglês, spanish e english), como o 

próprio nome indica. Apesar de não ser uma língua reconhecida oficialmente, o spanglish é 

falado em várias partes dos Estados Unidos, onde a imigração latina é forte, no México e em 

alguns países da América do Sul, como Venezuela. A miscelânea verbal já é objeto de estudo 

em universidades e tema de dicionário. 

"A data de nascimento oficial do spanglish é a mesma da assinatura do Tratado de 

Guadalupe Hidalgo, em 1848, quando o México perdeu dois terços de seu território - com a 
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população que morava nessa terra - para os Estados Unidos", diz o lingüista Ilán Stavans, 

professor do primeiro curso universitário de spanglish, na Universidade de Amherst, em 

Massachusetts.  

A forma híbrida de comunicação envolve três estratégias. A primeira é a mistura de 

palavras em espanhol e inglês na mesma sentença e num vaivém constante. Algo como "me 

voy de vacation on the next semana" (vou sair de férias na próxima semana).  

A segunda é a tradução literal de palavras e expressões, como "Te llamo para atrás" no 

lugar de "I'll call you back" (retornarei sua ligação).  

"A terceira é a criação de novas palavras", afirma Stavans, que reuniu cerca de 6 mil 

exemplos do idioma no livro Spanglish: The Making of a New American Language ("Spanglish, 

a construção de uma nova língua americana", inédito em português). Entre as pérolas, 

nuyorrican (porto-riquenho de Nova York), rufo (que vem de roof, "teto") e parquear (do inglês 

park, "estacionar").  

 

RESUMO DO FILME “ESPANGLÊS”:  

Espanglês – filme           

Uma doméstica mexicana, Flor Moreno, decide partir para os Estados Unidos com a 

sua filha, Cristina Moreno, em busca de novas oportunidades. Ao chegar, começa a trabalhar 

na casa de uma rica família americana. Cumprindo as suas tarefas, a mexicana vê a 

necessidade de aprender a falar inglês devido às dificuldades de comunicação e adaptação à 

nova cultura. Sua filha, Cristina, sente-se muito empolgada com todas as mudanças, 

principalmente por saber falar inglês, mas ainda precisa ser a intérprete da mãe que não 

entende outra língua. Entretanto, Flor vê-se na necessidade de aprender inglês e ao fim de um 

tempo começa a falar fluentemente esta língua. Flor Moreno acaba por se envolver 

romanticamente com o patrão após uma grande discussão entre este e Deborah Clarsky. 

COMO ACESSAR O FILME:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1FYGoZscQdfZHvXmbRbH9Q9unHRueYt6z?usp=
sharing 
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QUESTÕES SOBRE O FILME: 
 
Levando em conta o TEXTO I, o resumo sobre o filme e o próprio filme, reflita sobre as 
questões abaixo: 
 

1. Aponte pontos positivos e negativos acerca do conceito de sonho americano, 
apresentado no filme. 
 

2. Por que a personagem Flor tem tanta resistência para aprender a língua inglesa, 
como foi percebido durante boa parte do filme? 
 

3. O “spanglish” é considerado pelos gramáticos uma miscelânea verbal e, apesar de 
não ser uma língua oficial, é falado em várias partes dos EUA onde a imigração 
latina é forte. O que o filme nos faz pensar sobre isso? 
 

4. Como você explicaria o antagonismo apresentado entre as personagens Flor e 
Débora? 
 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: INGLÊS 

 

Professor: LUCIANA 

 

Orientações:  

 

  Olá, tudo bem com vocês? 

  Nós, da equipe de línguas estrangeiras, esperamos que todos estejam bem =) 

 Para este ciclo, propomos uma atividade que introduz uma reflexão sobre a questão do 

espanglês: uma mistura dos idiomas espanhol e inglês. Tal atividade está divida em  quatro 

partes: 

1. TEXTO I: pequena introdução sobre o espanglês: uma mistura dos idiomas espanhol e 

inglês. 

2. RESUMO DO FILME “ESPANGLÊS”: breve apanhado sobre tal filme. 

¡Qué nos veamos pronto! Profesora Andréa 

Antunes      
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3. COMO ACESSAR O FILME: link de acesso para download do filme no áudio original 

(inglês e espanhol), com legendas em português. 

4. QUESTÕES SOBRE O FILME: algumas perguntas para guiá-los na reflexão sobre o 

filme. 

Obrigada ! =D 

Beijos 

_____________________________________________________________________ 

TEXTO I: 

O que é spanglish/ espanglês? 

  É uma mistura dos idiomas espanhol e inglês (em inglês, spanish e english), como o 

próprio nome indica. Apesar de não ser uma língua reconhecida oficialmente, o spanglish é 

falado em várias partes dos Estados Unidos, onde a imigração latina é forte, no México e em 

alguns países da América do Sul, como Venezuela. A miscelânea verbal já é objeto de estudo 

em universidades e tema de dicionário. 

"A data de nascimento oficial do spanglish é a mesma da assinatura do Tratado de 

Guadalupe Hidalgo, em 1848, quando o México perdeu dois terços de seu território - com a 

população que morava nessa terra - para os Estados Unidos", diz o lingüista Ilán Stavans, 

professor do primeiro curso universitário de spanglish, na Universidade de Amherst, em 

Massachusetts.  

A forma híbrida de comunicação envolve três estratégias. A primeira é a mistura de 

palavras em espanhol e inglês na mesma sentença e num vaivém constante. Algo como "me 

voy de vacation on the next semana" (vou sair de férias na próxima semana).  

A segunda é a tradução literal de palavras e expressões, como "Te llamo para atrás" no 

lugar de "I'll call you back" (retornarei sua ligação).  

"A terceira é a criação de novas palavras", afirma Stavans, que reuniu cerca de 6 mil 

exemplos do idioma no livro Spanglish: The Making of a New American Language ("Spanglish, 

a construção de uma nova língua americana", inédito em português). Entre as pérolas, 
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nuyorrican (porto-riquenho de Nova York), rufo (que vem de roof, "teto") e parquear (do inglês 

park, "estacionar").  

 

_____________________________________________________________________ 

RESUMO DO FILME “ESPANGLÊS”: 

Espanglês - filme 

Uma doméstica mexicana, Flor Moreno, decide partir para os Estados Unidos com a 

sua filha, Cristina Moreno, em busca de novas oportunidades. Ao chegar, começa a trabalhar 

na casa de uma rica família americana. Cumprindo as suas tarefas, a mexicana vê a 

necessidade de aprender a falar inglês devido às dificuldades de comunicação e adaptação à 

nova cultura. Sua filha, Cristina, sente-se muito empolgada com todas as mudanças, 

principalmente por saber falar inglês, mas ainda precisa ser a intérprete da mãe que não 

entende outra língua. Entretanto, Flor vê-se na necessidade de aprender inglês e ao fim de um 

tempo começa a falar fluentemente esta língua. Flor Moreno acaba por se envolver 

romanticamente com o patrão após uma grande discussão entre este e Deborah Clarsky. 

 

__________________________________________________ 

COMO ACESSAR O FILME: 
 
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1FYGoZscQdfZHvXmbRbH9Q9unHRueYt6z?usp=
sharing 
 
 

 
QUESTÕES SOBRE O FILME: 
 
Levando em conta o TEXTO I, o resumo sobre o filme e o filme em si, reflita sobre as 
questões abaixo: 
 
1. Aponte pontos positivos e negativos acerca do conceito de sonho americano, apresentado 
no filme. 
 

2. Por que a personagem Flor tem tanta resistência para aprender a língua inglesa, como foi 
percebido durante boa parte do filme? 
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3. O “spanglish” é considerado pelos gramáticos uma miscelânea verbal e, apesar de não ser 
uma língua oficial, é falado em várias partes dos EUA onde a imigração latina é forte. O que o 
filme nos faz pensar sobre isso? 
 

4. Como você explicaria o antagonismo apresentado entre as personagens Flor e Débora? 
 

 
 
 

Disciplina: MATEMÁTICA (ANÁLISES CLÍNICAS E BIOTECOLOGIA) 

 

Professor: FABIANO 

 

Orientações:  

 

Olá, queridos, como vão? 

 

Tem ouvido bastante música durante esta pandemia? Imagino que sim, assim como eu. Pois é, o 

legal é que isso também tem a ver com Matemática e esse assunto será discutido em nosso 

material, de modo bem leve. Além disso, deixo um novo desafio para exercitarem um pouco o 

raciocínio lógico e a argumentação.  

 

Em caso de dúvidas ou de um simples bate papo, me contatem. 

Fiquem bem! 

 

Abraços, 

Fabiano  

 

1) EXISTE RELAÇÃO ENTRE A MÚSICA E A TRIGONOMETRIA? 

 

No curto vídeo a seguir vocês poderão descobrir uma aplicação importante da trigonometria, que 

vai explicar como é possível comprimir músicas de forma que possamos armazenar milhares de 

músicas em pequenos dispositivos. Na sequência, o segundo link mostra uma explanação 

ligeiramente mais abrangente sobre o assunto na página do Matemática em toda a parte, da TV 

Escola, de onde foi tirado o vídeo. 

 

Antes, queria retomar algo que eu já citei em sala com vocês. Lembram que eu já comentei que 

estudaremos Seno e Cosseno como funções, no futuro? E também que já adiantei que seus 

gráficos possuem um aspecto de onda e que, de certo ponto de vista, eles são idênticos? Pois 

bem, vou dar um breve spoiler, compartilhando com vocês os gráficos das funções Seno e 

Cosseno a seguir, com o intuito de que aproveitem melhor o material proposto. 
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Função Seno 

 
 

Função Cosseno 

 
Link para o vídeo:  

https://youtu.be/k47JZ6ib1d0 

 

Link para o material completo: 

http://hotsite.tvescola.org.br/matematica-em-toda-parte-2/fasciculos/musica/ 

 

2) DESAFIO 

Começa com quadrados em branco dispostos em cinco colunas, como na figura 1 abaixo. De 

início, esses quadrados estão vazios. Ao longo do jogo, você preencherá alguns desses quadrados 

com um X, e estes passarão a ser chamados de marcados. 

 

Figura 1: Os quadrados do jogo. Repare que há cinco colunas, contendo 1,2,3,4 e 5 

quadradinhos. 

https://youtu.be/k47JZ6ib1d0
http://hotsite.tvescola.org.br/matematica-em-toda-parte-2/fasciculos/musica/
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Em cada rodada, você deve escolher duas colunas e marcar quadrados vazios nas duas colunas, 

sempre em igual número. Por exemplo, se uma coluna tem dois quadrados vazios e outra tem 

quatro, então você pode marcar um ou dois quadrados vazios em cada uma dessas duas colunas. 

As figuras abaixo ilustram o que pode acontece nas duas primeiras jogadas. 

 

Figura 2: Uma sucessão de jogadas. Na primeira, foram marcados dois X nas colunas 2 e 4 (da 

esquerda para a direita). Na segunda jogada, marcamos um quadrado vazio em cada uma das 

colunas 3 e 4. 

O jogo termina ou quando todos os quadrados estão marcados ou quando só houver uma coluna 

ainda com quadrados vazios. 

Com base nesse experimento, responda: 

a) É possível concluir o jogo com êxito? Justifique sua resposta. 

 

b) E se aumentássemos o número de colunas para 7, como na figura abaixo, o resultado se 

mantém? Justifique sua resposta. 
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Disciplina: MATEMÁTICA (GERÊNCIA EM SAÚDE) 

 

Professor: RONY 

 

Orientações:  

 

 

Progressão Geométrica 
 

 

Fórmula do Termo Geral da P.G 

 

 
 

P.G. (a1, a2, a3, a4,...,an), cada termo, a partir do segundo, e 

igual ao produto do termo anterior pela razao q, ou seja: 

 

1° termo a1= a1.q0 

2° termo a2= a1.q1 

3° termo a3= a1.q2 

4° termo a4= a1.q3 

. . . 

. . . 

. . . 

n° termo  an  = a1.q
n-1

 

 

Observando que, em cada igualdade, o expoente da razão é uma unidade inferior ao índice do 

termo considerado, obtivemos a formula do termo geral:  an= a1.qn-1
 

 

Onde an= termo geral 

a1= primeiro termo 

q= razao 

n= numeros de termos 

 

Exemplo:      Determinar o decimo termo da P.G.(1,2,4,...). 

 

a1= 1 

q = 2 

n = 10 

 

a10 = 1x 2
10-1;  a10= 1x 

2
9  = 512

 

 

Resposta: 512. 
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Exercícios:  

 

 

1- Determinar o nono termo da P.G.(81,27,9,...). 

 

 

 2- Escreva uma P.G. de quatro termos em que a1= 5 e q = 3. 

 

 

 

 

3-  Escreva uma P.G. de seis termos em que a1=-2 e q = 2. 

 

 

 

4- Escreva uma P.G. de cinco termos em que a1= 540 e q = 1 . 

 

 

 

5- Determine o 7º termo de uma PG em que o primeiro termo vale 2 e a 

razão é 3. 
 

 

 

 

 

Vídeos 

 

Fórmula do termo gera da P.G 

https://www.youtube.com/watch?v=gk6mZH-8iLQ 

 

Cálculo da razão da P.G 

https://www.youtube.com/watch?v=FlVEWlI6BVw 

 

 

 

Rony Martins 

rony.martins@fiocruz.br 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gk6mZH-8iLQ
https://www.youtube.com/watch?v=FlVEWlI6BVw

