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LABORATÓRIO DE FORMAÇÃO GERAL (LABFORM) – 13º CICLO DE ATIVIDADES 

 

2ª SÉRIE  

 

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

 

 

Disciplina: SOCIOLOGIA 

 

Professor: VALÉRIA 

 

Orientações:  

 
Querid@s, esperam que estejam bem, na medida do possível, e se cuidando. Neste ciclo de atividades, envio algumas 
questões para vocês responderem. Elas serão base para uma das dinâmicas de nossas aulas remotas. Saudades de 
vocês. 
Abraços em tod@s! 
 

1. Em certas sociedades, a relação de parentesco sobre as quais a comunidade está organizada exige que a 
criança seja levada, ao nascer, à irmã do pai, que deverá responsabilizar-se pela vida e educação da criança. 
Em outras, o sistema de parentesco exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Nos dois casos, a 
relação da criança é estabelecida com a tia e não com a mãe biológica. Se assim é, como fica a afirmação de 
que as mulheres amam naturalmente os seus filhos e que é desnaturada a mulher que não demonstrar esse 
amor?  

 
2. Em certas sociedades, considera-se que a mulher é impura para lidar com a terra e com os alimentos. Por 

esse motivo, o cultivo da terra, a alimentação e a casa ficam sob os cuidados dos homens, cabendo às 
mulheres a guerra e o comando da comunidade. Se assim é, como fica a frase que afirma que o homem foi 
feito pela Natureza para o que exige força e coragem, para o comando e a guerra, enquanto a mulher foi feita 
pela Natureza para a maternidade, a casa, o trabalho doméstico, as atividades de um ser frágil e sensível? 

 
3. Nos hábitos culinários franceses, rãs e escargots (capazes de causar repulsas a muitos povos) são 

consideradas iguarias. Em alguns locais da Ásia as pessoas comem minhocas vivas. O que acha disso? Você 
comeria uma minhoquinha viva? Justifique: 

 
4. No Japão era costume o devedor insolvente (que não pode pagar o que deve) praticar o suicídio na véspera do 

Ano Novo, como uma maneira de limpar o seu nome e o de sua família. O que acha disso? Justifique: 
 
5. A carne da vaca é proibida aos hindus, da mesma forma que a do porco é interditada aos mulçumanos. No 

Brasil adoramos um churrasquinho com todas estas carnes. Como você explicaria isso: 
 

6. O nudismo é uma prática tolerada em certas praias europeias, enquanto nos países islâmicos, de orientação 
xiita, as mulheres mal podem mostrar o rosto em público. Explique isso: 

 
7. Você avalia que o ser humano tem um instinto de conservação de sua vida? Se isto é verdade, como explicar 

que: 1) os kamikazes japoneses (pilotos suicidas) durante a Segunda Guerra Mundial;  2) Os índios das 
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planícies americanas, que possuíam algumas sociedades militares nas quais seus membros juravam morrer 
em combate e assim assegurar um melhor lugar no outro mundo; 

 
8. Existe instinto materno? Então, como explicar que o infanticídio é um fato muito comum entre os diversos 

grupos humanos? As mulheres Tapirapé, tribo Tupi do Norte do Mato Grosso, que desconheciam quaisquer 
técnicas anticoncepcionais ou abortivas e matavam todos os filhos após o terceiro, por conta de crenças 
religiosas. Tal atitude era considerada normal e não criava nenhum sentimento de culpa entre as praticantes 
do infanticídio. Qual a opinião da maioria da nossa sociedade sobre o aborto? 

 
9. Existe instinto filial?  Então, como explicar a atitude dos esquimós que conduziam os seus velhos pais para as 

planícies geladas para serem devorados pelos ursos? [Assim fazendo eles acreditavam que o mesmo seria 
incorporado na tribo quanto o urso fosse abatido e devorado pela comunidade]. 

 
10. A partir da visão que parte significativa da nossa sociedade tem acerca da homossexualidade, explique por 

que entre algumas tribos das planícies norte-americanas, o homossexual era visto como um ser dotado de 
propriedades mágicas, capaz de servir de mediador entre o mundo social e o sobrenatural, e, portanto 
respeitado.  

 
11. Como a prostituição é vista hoje em dia? Então como explicar: em alguns povos da antiguidade jovens da Lícia 

(Turquia) praticavam relações sexuais em troca de moedas de ouro, a fim de acumular um dote para o 
casamento. 

 
12. Por que para nós a posição normal de ter filho é deitada sobre as costas e entre os Tupis e outros índios 

brasileiros a posição é de cócoras, em algumas partes do meio rural existiam cadeiras especiais para parto 
sentado e, na Índia, boa parte das mulheres tem filho agarrada, reta, a um ramo de árvore? 

 
13.  Por que em algumas sociedades determinados rituais de boas maneiras exige um forte arroto, após a 

refeição, como sinal de agrado da mesma, e entre nós, seria considerado uma tremenda falta de educação? 
 

14. Por que em determinados grupos tribais, uma moça é considerada adulta logo após a 1ª menstruação (cerca 
de 12/13 anos), podendo exercer todos os papéis femininos e em outras sociedades isso é considerado um 
absurdo? 
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Disciplina: GEOGRAFIA 

 

Professor: PEDRO QUENTAL 

 

Orientações:  

 

Car@s alun@s,  

 

A proposta de estudo para esse novo ciclo de atividades tem como foco o acirramento das disputas 

geopolíticas entre EUA e China no cenário mundial, fenômeno que tem levado alguns autores a 

utilizarem a expressão “Guerra Fria 2.0” para caracterizar a rivalidade cada vez maior entre esses 

dois países.   

 

Esse conflito ganha expressão também na 75ª Assembleia Geral da ONU, iniciada nessa semana em 

um contexto marcado pela crise do multilateralismo no mundo.  

 

 

Atividades:   

 

1. Escute o episódio do podcast Café da Manhã intitulado “Até onde vai a Guerra Fria 2.0” 

Disponível em: https://open.spotify.com/episode/2R0oag7t6EPgsmd5ZYrMyK 

 

2. Leia a reportagem  do colunista "Guerra Fria 2.0 entra em nova fase com ameaça de sanções 

entre EUA e China" (em anexo) 

 

3. Escute o episódio do podcast Café da Manhã intitulado "ONU: emparedada aos 75 anos" 

Disponível em: https://open.spotify.com/episode/4fq0WRLHNYXUYR0Ch5i5IO 

 

4. Leia a reportagem  "Trump ataca China na Assembleia Geral da ONU" 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/09/22/trump-ataca-china-na-assembleia-

geral-da-onu.ghtml 

 

 

Questões:  

 

a) APRESENTE as principais características da atual rivalidade entre EUA e China no cenário 

mundial.  

 

 

b)  EXPLIQUE os principais dilemas enfrentados pela ONU atualmente e o papel que o organismo 

internacional ainda desempenha no cenário mundial.  

https://open.spotify.com/episode/2R0oag7t6EPgsmd5ZYrMyK
https://open.spotify.com/episode/4fq0WRLHNYXUYR0Ch5i5IO
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/09/22/trump-ataca-china-na-assembleia-geral-da-onu.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/09/22/trump-ataca-china-na-assembleia-geral-da-onu.ghtml
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Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (ANÁLISES CLÍNICAS E BIOTECNOLOGIA)  

 

Professor: JONATHAN 

 

Orientações:  

 

Leia o texto abaixo e faça o que é pedido a seguir. 

 

Despalavra 

Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. 

Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. 

Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. 

Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapos. 

Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvores. 

Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. 

Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. 

Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com suas metáforas. 

Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos. 

Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos. 

Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto. 

 

- Manoel de Barros, em "Ensaios fotográficos", Rio de Janeiro: Record, 2000. 

 

O poeta cuiabano, Manoel de Barros, possui uma vasta obra com mudanças semânticas de 

palavras e formações de palavras que fogem da normatividade da gramática e do dicionário. 

Dessa forma, é um material muito rico para pensarmos a circulação de sentidos e a formação 

de novos vocábulos. Leia o poema e tente relacionar com as discussões feitas em sala de aula e 

através dos textos propostos em outros ciclos. 
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Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (GERÊNCIA EM SAÚDE)  

 

Professor: VIVIANE SOARES 

 

Orientações:  

 

Material de atividades enviado em anexo 

 

 

Disciplina: ARTES 

 

Professor: CYNTHIA DIAS, HELENA VIEIRA, JEANINE BOGAERTS, MARCO 

ANTÔNIO SANTOS E VERÔNICA SOARES. 

 

 

Querid@s estudantes, 

 

 

Neste ciclo, continuamos a pensar os povos indígenas brasileiros e suas produções 

culturais. Lembrem de também seguir o instagram @artes_poli - ele é nosso espaço 

compartilhado. Nos vemos já! 

 

Atenciosamente, 

equipe de artes- Cynthia Dias, Helena Vieira, Jeanine Bogaerts, Marco Antônio Santos e 

Verônica Soares.  

 

*** 

 
Atividade Setembro - Artes 

 

 

Olá! 

 

Continuamos pensando sobre os povos indígenas brasileiros, suas produções culturais e 

como continuam sendo ameaçados de diferentes formas. Trazemos agora um trecho do livro 

A Queda do Céu, escrito pelo líder e xamã yanomami Davi Kopenawa junto com o 

antropólogo Bruce Albert: 
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Esse livro provoca muitas reflexões e foram feitas leituras dele em diferentes expressões 

artísticas. Trazemos dois exemplos: uma leitura dramatizada e um espetáculo de dança 

produzidos a partir do mesmo livro. Você pode assistir aos vídeos nos links abaixo: 

 

- Entrevista e trechos do espetáculo da coreógrafa Lia Rodrigues, criadora do espetáculo 

“Para que o céu não caia”: 

https://youtu.be/E9ugY6-C8Hs 

 

- Leitura dramatizada do livro A Queda do Céu, por meio de videochamada, exibido no dia 07 

de setembro deste ano: 

https://youtu.be/GEFFm-5ysec 

 

A partir desses materiais, propomos algumas questões para provocar a pensar: 

 

● Como essas leituras e diferentes possibilidades de expressão te afetaram? 

● Que reflexões trouxeram? 

 

Pedimos que você: 

 

1 – Visite os materiais e reflita sobre as questões acima; 

2 – Compartilhe conosco suas reflexões, a partir das questões acima. Pode ser como você 

quiser, em forma de texto, poesia, desenho, fotografia, vídeo ou uma combinação destes. 

Envie para o email artespoli2020@gmail.com. 

https://youtu.be/E9ugY6-C8Hs
https://youtu.be/GEFFm-5ysec
mailto:artespoli2020@gmail.com
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3 – Busque mais uma referência de produção artística/cultural de povos indígenas e envie 

para o email artespoli2020@gmail.com para contribuir com nossa "biblioteca" compartilhada. 

Ainda não viu nossa “biblioteca”? Visite o @artes_poli no Instagram! 

Equipe de Artes 

Cynthia Dias, Helena Vieira, Jeanine Bogaerts, Marco Antônio e Verônica Soares. 

 

 

Disciplina: FÍSICA (TODAS AS TURMAS) 

 

Professor: KARLA, OLGA E DAVID 

 

Orientações:  

 

A evolução das ideias (parte 4). 
 

IV. A Física do século XVII 
 
IV.1. Galileo Galilei. 

Para que possamos melhor compreender a revolução que ocorreu na Física no 
século XVII, façamos um resumo (bem simplificado), de como tinha evoluído até 
aquele momento a visão do homem sobre a relação entre força e movimento, de 
Aristóteles à Teoria do Ímpeto, passando por Philoponus: 

- para haver movimento deve haver força; o movimento de um corpo persiste, 
mesmo depois de perdido o contato com quem o tirou do repouso, devido à força 
exercida pelo meio em que ele se move. Tal força vai diminuindo de modo que o 
corpo terminará em repouso, que é o “estado de equilíbrio” dos corpos (o movimento 
para sempre é impossível); 

- o movimento de um corpo persiste, mesmo depois de perdido o contato com 
quem o tirou do repouso, devido à força inicial que fica incorporada no corpo. Tal 
“força” vai diminuindo, gastando-se naturalmente, de modo que, mesmo no vácuo, o 
corpo acabará parando (impossível o movimento para sempre); 

- o movimento de um corpo persiste, depois de impulsionado, devido à força 
inicial que fica incorporada no corpo. Quando há resistências, essa “força” vai 
diminuindo e o corpo acabará parando; mas se não houver resistência, ele continua 
em movimento sem parar nunca, pois a força do impulso não é desgastada. 

Esse último enunciado corresponde à ideia que a maioria das pessoas possui 
antes de fazer um curso de Física (para alguns, continua sendo a explicação correta 
mesmo depois). Vamos interpretar alguns movimentos dentro da ótica deste 
enunciado (mais adiante, retomaremos a esses mesmos movimentos, interpretando-
os de acordo com a teoria inercial de Galileo e Newton). 

 
 
 
 
a) o movimento de uma bola arremessada por um astronauta numa região do 

espaço sem resistência e sem gravidade: 

mailto:artespoli2020@gmail.com
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b) um carrinho empurrado no chão: 

 
c) uma pedra jogada para cima. 
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d) uma pedra que cai. 

 
Muito provavelmente você estará se perguntando o que pode haver de errado 

(se é que há) com essas explicações; afinal, elas são tão parecidas com as ideias 
intuitivas da maioria das pessoas! 

Não temos ainda uma resposta, ou melhor, no século XVI a Humanidade não 
tinha uma resposta para essa pergunta. Precisou caminhar um pouco mais para 
compreender que outras ideias, melhores e mais abrangentes, poderiam substituí-las. 
Nesse sentido, foi decisiva a contribuição, entre outros, de Galileo Galilei (1564-
1642). 

O papel desempenhado por Galileo no desenvolvimento da Física é, até hoje, 
assunto de muita controvérsia. Alguns historiadores o colocam como ponto de ruptura 
entre os conhecimentos “antigos” e os “modernos”, como o “pai do método científico”; 
no extremo oposto, há os que o consideram um simples repetidor de ideias já 
conhecidas desde o século XIV. De qualquer ponto de vista, porém, parece ser 
inquestionável que, em função de sua personalidade, aliado ao seu estilo de escrever 
e defender as próprias ideias (ou dos outros, como querem alguns), Galileo fez a 
ponte necessária e fundamental para a grande revolução na Mecânica, formalizada 
por Newton alguns anos após a sua morte. 
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Nos seus primeiros trabalhos, Galileo mostrou-se adepto da Teoria do Ímpeto e 
um fervoroso antiaristotélico, característica essa que manterá por toda a sua obra. 
Dela destaquemos no momento: 

IV.1.a. Argumentos físicos sobre a possibilidade de rotação e translação da 
Terra. 

Para explicar o movimento do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas em 
torno da Terra, há duas possibilidades: ou se considera a Terra fixa e todo Universo 
girando diariamente a seu redor (modelo geocêntrico aristotélico), ou se considera a 
Terra girando em trono de si mesma e movendo-se em torno do Sol (modelo 
heliocêntrico proposto por Copérnico). Os defensores do modelo geocêntrico 
argumentavam pela impossibilidade dos movimentos da Terra dizendo, entre outras 
coisas, que se a Terra girasse, a velocidade de um ponto de sua superfície seria tão 
grande que as pessoas seriam atiradas longe, uma pedra largada no alto de uma 
torre cairia afastada de sua base, os pássaros não conseguiriam voar e a Terra seria 
devastada por grandes ventos. Argumentavam também que, se uma pessoa desse 
um pulo para cima, não cairia de volta no mesmo lugar: durante o tempo em que ela 
ficasse no ar, a Terra abaixo de seus pés teria se deslocado de algumas centenas de 
metros.  

Para demonstrar que nada disso aconteceria caso a Terra girasse, Galileo 
desenvolve as primeiras ideias sobre a relatividade dos movimentos e sobre a 
equivalência entre o repouso e o movimento com velocidade constante. Dizia ele que, 
quando várias coisas se movem juntas com velocidade constante, 
compartilham do mesmo movimento, esse movimento não pode ser percebido 
por nenhuma experiência física: tudo se passa como se as coisas estivessem em 
repouso. É famosa uma das experiências que ele sugere para comprovar essa 
afirmação: 
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IV.1.b. O movimento como um estado (e não como um processo transitório). 
Uma das características marcantes da física aristotélica foi a de considerar o 

movimento como um processo transitório que leva necessariamente ao repouso. 
Essa visão foi modificada pela teoria do ímpeto, que aceitava o movimento para 
sempre (explicando-o pela força do ímpeto que, na ausência de resistência, não se 
gasta). Galileo reafirma essa ideia e diz que o movimento é esse: 

 
Nesse trecho de uma de suas obras, Galileo deixa claro que, para ele, uma 

vez iniciado um movimento e removidas todas as resistências, ele será para 
sempre, circular e uniforme em torno da Terra. Como ele próprio afirma em outro 
momento, 
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Ou seja, são estados de equilíbrio da natureza. Colabora para essa conclusão, 

sua visão de gravidade: não ainda a visão que temos hoje de uma força externa, 
atrativa, exercida pela Terra, mas sim a ideia, ainda vigente em sua época, de “um 
atributo da matéria, permanente nela, agindo do interior”. Por isso ele não conseguiu 
imaginar a “ausência de gravidade” e chegar ao movimento retilíneo, passo que só 
será dado mais adiante por newton. 

IV.1.c. A queda dos corpos. 
Desde a Antiguidade, sabia-se que o movimento de queda de um corpo é 

acelerado. No entanto, a ideia vigente à época de Galileo – e que ele também aceitou 
de início – era a de que um corpo pesado “possuiria mais gravidade” que um corpo 
leve, e deveria cair proporcionalmente mais rápido. Mais tarde analisaremos com 
mais atenção a queda dos corpos. Antecipemos, por enquanto, que Galileo foi o 
primeiro a concluir, acertadamente, que se reduzirmos ao máximo a resistência do ar, 
dois corpos quaisquer cairão praticamente juntos. Essa descoberta foi de 
fundamental importância para que Newton pudesse, anos depois, explicar 
satisfatoriamente a queda simultânea dos corpos; 

IV.1.d. Suas descobertas astronômicas. 
Munido de uma luneta que ele mesmo construiu, Galileo apontou-a para o céu 

– até então só visto a olho nu – e realizou várias descobertas fundamentais apara 
rejeição do mito aristotélico dos “dois mundos” e para a ceitação do modelo 
heliocêntrico. Em 1610, publicou A mensagem das estrelas, onde relatou suas 
observações sobre o relevo lunar e as manchas solares (concluindo que os “Céus” 
não são tão perfeitos como dizia Aristóteles). Descreveu também a descoberta de 
satélites em Júpiter (nem tudo, portanto, gira em torno da Terra, e não há motivo para 
ela ser o centro imóvel do Universo). 
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Disciplina: BIOLOGIA 

 

Professor: DANIEL SOUZA E FLÁVIO PAIXÃO 

 

Orientações:  

 
 

ENCAMINHAMENTOS PARA A ALUNOS DE 2º ANO - BIOLOGIA 

 

Rio, 21/09/2020 

 

Amoreeeeeees!!!!!  

Ótima semana pra vocês! 

Estamos bem próximos de nos encontrar ao vivo, mesmo que pela internet, em nossas 
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atividades síncronas via nossa plataforma. 

Vamos com tudo! Estamos ansiosos!! 

 

Como falamos no encaminhamento anterior, nossa conversa nesse novo ciclo foi construída a 

partir do retorno q obtivemos de alguns alun@s.  

Alguns solicitaram que falássemos um pouco sobre nutrição adequada para o 

fortalecimento do sistema de defesa do corpo!!   

 

Começamos a falar de IMUNONUTRIÇÃO. E pra entender um pouco mais, introduzimos a 

conversa sobre proteínas e enzimas. 

Pois bem, vamos exercitar esses conhecimentos com um pouco de questões sobre proteínas. 

 

Segue uma lista com o gabarito ao final.  

 

Estamos enviando também um vídeo sobre Sistema Imunológico, extremamente importante 

pro contexto escolhido. Seria só pra ter uma base dos conceitos fisiológicos de defesa do nosso 

organismo. 

 

 

Sistema de Defesa: https://www.youtube.com/watch?v=0cknFInwgAM 

 

 

Vamos juntos!! 

 

Qualquer dúvida, como sempre, podem entrar em contato conosco direto. 

Bons estudos!! 

Grande bj!! 

Daniel e Flávio 

danielsou@gmail.com 

flaviohmp@gmail.com 

Daniel – (021) 998941808 

Flávio – (021) 993288667 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

PROTEÍNAS 
 

01)  Príons (ou priões) são agentes infecciosos que não possuem nenhum ácido 
nucleico, sendo constituídos exclusivamente por um único tipo de proteína 
estruturalmente modificada que tem a capacidade de converter proteínas 
semelhantes e normais em proteínas alteradas quanto a conformação tridimensional. 
Tais proteínas alteradas se agregam e causam danos em células nervosas. Uma 
forma como os príons podem ser transmitidos à população humana e causar doenças 
neuronais graves é através dos alimentos contaminados, e os mais comuns são: 
A) Óleos. 
B) Frutas. 

https://www.youtube.com/watch?v=0cknFInwgAM
mailto:danielsou@gmail.com
mailto:flaviohmp@gmail.com
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C) Carnes. 
D) Massas. 
 

02) Na década de 1940, na Região Centro-Oeste, produtores rurais, cujos bois, 
porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida fizeram uma 
promessa, que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse 
debelada. Assim, durante três meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o 
prato principal desses produtores. 
Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o 
período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em 
A) vitaminas A e E. 
B) frutose e sacarose. 
C) aminoácidos naturais. 
D) aminoácidos essenciais. 
E) ácidos graxos saturados. 
 
03) Apesar da carne bovina ser frequente na dieta humana, a proteína bovina não é 
encontrada em nosso corpo. Isso ocorre porque 
A) o ser humano não possui enzimas para digerir as proteínas da carne bovina. 
B) as vitaminas da carne bovina desnaturam durante o cozimento. 
C) a proteína bovina sofre digestão e os aminoácidos liberados são usados na 
produção de proteínas humanas. 
D) os lipídios presentes na carne bovina impermeabilizam suas proteínas, impedindo 
a absorção. 
E) os aminoácidos presentes na carne bovina são diferentes daqueles usados pelas 
células humanas. 
 
04)  Atente-se à seguinte representação química-estrutural de um aminoácido. 

 

Considerando a figura acima, assinale a afirmação verdadeira. 
A) Observa-se a presença de um carbono central α (alfa) responsável pela 
diferenciação entre os 20 aminoácidos. 
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B) O quarto ligante é um radical chamado genericamente de R ou cadeia lateral R, de 
forma constante ou inalterada nos 20 aminoácidos. 
C) Um grupamento carboxila, um grupamento amina, um grupo R e um átomo de 
hidrogênio estão ligados ao carbono central. 
D) Além desses 20 tipos de aminoácidos principais, há alguns aminoácidos especiais 
que só aparecem em alguns tipos de proteínas e não possuem o grupo amina. 

05)  Ecos de uma dieta pobre 
Pesquisa feita na UNESP, em Botucatu, dividiu ratas grávidas em dois grupos. O 
primeiro grupo recebeu dieta com 17% de proteínas e o segundo recebeu dieta com 
apenas 6% de proteínas. 
No segundo grupo, os filhotes desmamados (com 3 semanas) apresentaram maior 
expressão dos genes produtores de lactase e adultos (com 16 semanas) 
apresentavam grande atividade de sacarase. Além disso, ambos apresentavam 
grande atividade do transportador de glicose pela membrana das células intestinais, 
conhecido como SGLT1. 
Segundo os resultados da pesquisa, uma alimentação pobre em proteínas tem como 
consequência 
A) maior obesidade porque resulta em maior absorção de glicídios. 
B) menor ação de genes porque leva à falta de aminoácidos para a produção de 
proteínas. 
C) dificuldade de reprodução celular, devido à dificuldade de duplicação de DNA. 
D) problemas no desenvolvimento, uma vez que a transcrição e a tradução de genes 
estará prejudicada. 
E) tendência a grande atividade metabólica com grande perda de energia. 

06) Atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos. Assim 
devem consumir preferencialmente os seguintes tipos de alimentos, respectivamente: 
A) verduras e legumes pobres em amido. 
B) óleos vegetais e verduras. 
C) massas e derivados de leite. 
D) farináceos e carnes magras. 
E) carnes magras e massas. 

07) As proteínas observadas na natureza evoluíram pela pressão seletiva para 
efetuar funções específicas, e suas propriedades funcionais dependem da sua 
estrutura tridimensional. Sobre essas biomoléculas, é correto afirmar que 
A) a estrutura tridimensional das proteínas surge porque sequências de aminoácidos 
em cadeias polipeptídicas se enovelam a partir de uma cadeia enovelada em 
domínios compactos com estruturas tridimensionais específicas. 
B) as cadeias polipeptídicas das proteínas são normalmente compostas por 20 
aminoácidos diferentes que são ligados não covalentemente durante o processo de 
síntese pela formação de uma ligação peptídica. 
C) as interações que governam o enovelamento e a estabilidade das proteínas são: 
interações não covalentes, forças eletrostáticas, interações de Van de Waals, pontes 
de hidrogênio e interações hidrofóbicas. 
D) os 20 aminoácidos que compõem proteínas possuem em comum somente o 
Carbono alfa e o grupamento amino (NH2). 
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08) Os carboidratos, os lipídios e as proteínas constituem material estrutural e de 
reserva dos seres vivos. Qual desses componentes orgânicos é mais abundante no 
corpo de uma planta e de um animal? 
A) Proteínas em plantas e animais. 
B) Carboidratos em plantas e animais. 
C) Lipídios em plantas e animais. 
D) Carboidratos nas plantas e proteínas nos animais. 
E) Proteínas nas plantas e lipídios nos animais. 

09) Proteínas são moléculas grandes com muitas funções metabólicas e estruturais. 
Associe os diferentes tipos de proteínas (coluna da esquerda) às respectivas funções 
nos organismos (coluna da direita). 
1. Actina 
2. Hemoglobina 
3. Amilase 
4. Glucagom 
(   ) Proteína catalisadora 
(   ) Proteína reguladora 
(   ) Proteína estrutural 
(   ) Proteína transportadora 

A sequência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da direita, é: 
A) 1 – 4 – 2 – 3 
B) 3 – 2 – 4 – 1 
C) 3 – 4 – 1 – 2 
D) 4 – 2 – 1 – 3 
E) 4 – 3 – 2 – 1 

10) “Os alvéolos pulmonares são responsáveis pela hematose, fenômeno em que o 
O2 no ar dos alvéolos difunde-se para os capilares sanguíneos e penetra nas 
hemácias, combinando-se com a hemoglobina. A hemoglobina, por sua vez, 
apresenta quatro cadeias associadas ao grupo químico que contém 
________________, chamado de ________________.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) ferro / grupo heme 
B) ferro / oxiemoglobina 
C) gás oxigênio / grupo heme 
D) gás oxigênio / oxiemoglobina 

 

Gabarito das Questões sobre Proteínas 
 

01) Como aparece no enunciado, os príons são moléculas proteicas alteradas. Assim, 
a forma de contaminação por príons é através de alimentos ricos em proteínas como, 
por exemplo, carnes. 
Resp.: C 
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02) Os aminoácidos essenciais (ou indispensáveis) são aqueles que o organismo 
humano não consegue produzir. Dessa forma, ao realizarem uma dieta sem 
proteínas, os produtores rurais deveriam receber uma suplementação alimentar em 
tais aminoácidos. 
Resp.: D 

03) As proteínas ingeridas na carne são macromoléculas, que não entram nas 
células. Tais proteínas precisam de sofrer digestão (inicia no estômago por ação da 
enzima pepsina e termina no intestino delgado), com a consequente liberação de 
aminoácidos. Estes serão absorvidos e utilizados na produção de proteínas do 
próprio indivíduo conforme sua programação genética. 
Resp.: C 

04) O segundo carbono (da direita para a esquerda) é o carbono alfa (a), onde se 
encontra ligado o grupo R. É exatamente este grupo que varia de um aminoácido 
para outro. 
No carbono alfa, além do grupo R, encontra-se ligado um átomo de hidrogênio, um 
grupo amino (-NH2) e um grupo carboxila (-COOH). 
Resp.: C 

05) No grupo 2, que teve dieta com restrição de proteínas, observou-se uma maior 
atividade da enzima sacarase e da enzima lactase, enzimas que atuam sobre 
dissacarídios, com a consequente liberação de monossacarídios, que serão 
absorvidos pelo organismo. Além disso, foi constatado um aumento na atividade do 
transportador de glicose pela membrana plasmática, o que indica que a absorção de 
açúcares ficou mais intensa nesses ratos. 
Resp.: A 

06) As proteínas são compostos orgânicos encontrados em maior quantidade nos 
alimentos de origem animal, enquanto os carboidratos são abundantes em alimentos 
de origem vegetal, como as massas (à base de amido). 
Resp.: E 

07) As proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos que, no caso da 
espécie humana, são em número de vinte. Devido à existência de atrações 
intermoleculares entre esses aminoácidos (interações não covalentes, interações 
hidrofóbicas, atrações de Van der Waals, ligações de hidrogênio e atrações 
eletrostáticas) forma-se uma estrutura tridimensional (estrutura terciária) da proteína, 
intimamente relacionada à função biológica. 
Os diferentes aminoácidos têm em comum o carbono alfa, o grupo amino, o grupo 
carboxila e um átomo de hidrogênio. 
Resp.: C 

08) Nas plantas, os carboidratos são o grupo de composto orgânico mais abundante 
(celulose como componente de parede celular e amido como reserva energética são 
bons exemplos), enquanto nos animais há predomínio de proteínas. 
Resp.: D 
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09) A actina é uma proteína com papel estrutural, de fundamental importância ao 
processo de contração muscular. A hemoglobina, encontrada no interior das 
hemácias, está relacionada com o transporte de gás oxigênio. A amilase é uma 
enzima, portanto, tem função catalisadora. O glucagom é um hormônio produzido 
pelo pâncreas, com ação hiperglicemiante. 
Resp.: C 

10) A molécula de hemoglobina é a responsável pelo transporte do gás oxigênio (O2) 
aos tecidos. A hemoglobina é uma proteína com estrutura quaternária, formada por 4 
cadeias polipeptídicas ligadas a um grupo chamado heme, que contém o mineral 
ferro na composição. 
Resp.: A 
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Disciplina: EXPRESSÃO CORPORAL 

 

Professor: ELAINE 

 

Orientações:  

 

Sugestões de atividades diárias para os alunos de Expressão 
Corporal 

     De pé  
1- Alongar-se estendendo os braços para cima e ficando na ponta dos pés 

por 10 segundos. 

 

2- Dar um “abraço” em si mesmo alongando as escápulas inspirando e 

expirando 3x. 

 
3- Cruzar os braços atrás enlaçando as mãos e elevando levemente os 

braços alongando os ombros. 

 
4- Abrir os braços em cruz na linha do ombro, palmas das mãos viradas 

para frente, esticar os braços em posição oposta. 

 
5- Soltar os braços e fazer um balanço deles em volta do seu corpo para 

relaxar. 

 
6- Inclinar suavemente a cabeça ora para direita, ora para esquerda. 

 

 

7- O mesmo movimento para frente e para trás. 

 
8- Suavemente circundar a cabeça em relação ao tronco para a direita e 

para a esquerda. 

 
9- Deixar sua cabeça pesar à frente flexionando o tronco/coluna na direção 

dos pés até tocá-los (ou não, como for possível) contar até 10 e vir 
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desenrolando a coluna até ficar de pé. Fazer com os pés unidos e com 

os pés separados. 

 
10-  Balançar o tronco flexionado e braços para a direita e para 

esquerda com os          braços pendurados, relaxando a coluna. 

Alongar-se estendendo os braços para cima e ficando na ponta dos pés 

por 10 segundos. 

 

Sentados 

1- Apoiados nos ísquios (dois ossinhos nos glúteos) sente numa superfície 

mais elevada (almofada, travesseiro, bloquinho quem tiver), cruze as 

pernas alternando-as sempre que possível, estique o tronco liberando o 

diafragma: faça uma inspiração profunda 4tempos, prenda 4tempos, 

expire 4tempos, prenda 4tempos repita 4 vezes a respiração completa. 

 

2- Estenda as pernas, solte os glúteos e alongue o tronco sobre as pernas 

ficando nesta posição por 5 segundos. 

 

 

3- Deixe a perna direita à frente e flexione a esquerda para trás, ficando o 

joelho esquerdo na direção do quadril, flexione tronco/coluna para frente 

até suas mãos tocarem os pés (ou quase), volte desenrolando a coluna e 

gire seu tronco ereto para o lado da perna flexionada segurando no 

joelho e no pé fazendo uma torção com a coluna. Faça os dois por 10 

segundos. 

 

4- Repetir o exercício com a perna esquerda à frente e a direita flexionada 

por 10 segundos cada um. 

 

5- Sente nos calcanhares e estenda o tronco à frente apoiando barriga e 

peito nas coxas até estender os dois braços à frente, ande com os braços 

para a direita e depois para esquerda alongando a lateral do seu corpo. 

10 segundos cada posição. 

 

6- Ainda nessa posição apóie as duas mãos ao lado dos ombros, vire as 

pontas dos pés para o chão e erga seu corpo apoiando-se nas mãos e 

nas pontas dos pés elevando o quadril para cima formando um V 
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invertido, empurre seus ombros para trás alongando sua coluna. 10 

segundos. 

 

7- Volte todo corpo em direção ao chão mantendo os apoios das mãos e 

das pontas dos pés na posição de prancha, fique por 20 segundos. 

 

8- Volte a sentar nos calcanhares e agora mantenha o tronco sobre as 

coxas com os braços para trás, relaxe a coluna. 

 

9- Estenda seu corpo com as pontas dos pés para baixo e apóie-se nos 

antebraços na posição de prancha, fique por 20 segundos. 

 

10- Volte a sentar nos calcanhares e agora mantenha o tronco sobre as 

coxas com os braços para trás, relaxe a coluna. 

 

11- Erga o tronco sentando nos calcanhares passe seus braços para 

trás do corpo apoiando as mãos no chão ao lado dos quadris mantendo 

os dedos virados para frente, tente tirar os glúteos do apoio erguendo 

levemente o tronco com a cabeça voltada para trás.10 segundos 

 

12- Volte a sentar nos calcanhares e agora mantenha o tronco sobre as 

coxas com os braços para trás, relaxe a coluna. 

 

 

13- Volte a sentar sobre os ísquios e repita a respiração inicial. 

 

Deitados 

 

1- Na posição deitada faça uma série de respirações: inspire e expire em 4 

tempos, 6 tempos e 8 tempos. 

 

2- Na posição deitada faça uma série de respirações: inspire em 4 tempos, 

6 tempos e 8 tempos e expire rapidamente fazendo movimentos com seu 

diafragma como se estivesse soprando o ar nos mesmos tempos da 

inspiração. 
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3- Abrace as duas pernas apertando-as contra seu abdome, faça 

movimentos giratórios com as pernas para a direita e para a esquerda. 

4- Apóie seu pé esquerdo no chão e flexione a perna direita sobre o 

abdome puxando o joelho contra ele, gire seu pé para a direita e para a 

esquerda com movimentos circulares. 

 

5- Apóie seu pé direito no chão e flexione a perna esquerda sobre o 

abdome puxando o joelho contra ele, gire seu pé para a direita e para a 

esquerda com movimentos circulares. 

 

6- Use um cinto/faixa/corda para esse exercício: coloque a faixa sob os 

seus dois pés e tente estender as duas pernas na posição vertical 

formando um ângulo de 90 graus com o tronco. O que você conseguir 

estender é a sua medida de flexibilidade, a partir daí puxe a faixa 

tentando alongar mais a musculatura posterior. Faça isso 3x com três 

insistências sem deixar as pernas voltarem, sempre exigindo mais de 

você. 

 

7- Mantendo o pé direito na faixa, apóie o pé esquerdo no chão e faça a 

mesma insistência agora só com a perna direita usando a faixa. 

 

8- Passe as duas pontas da faixa para sua mão esquerda e cruze a perna 

direita sobre a esquerda alongando a lateral dessa perna e o quadril. 

 

9- Estenda a perna esquerda e continue a cruzar a direita sobre ela agora 

tirando seu lado direito do chão e levando essa perna a tocar no chão, 

puxe-a na direção da cabeça. 

 

10- Mantendo o pé esquerdo na faixa, apóie o pé direito no chão e faça 

a mesma insistência agora só com a perna esquerda usando a faixa. 

 

11- Passe as duas pontas da faixa para sua mão direita e cruze a perna 

esquerda sobre a direita alongando a lateral dessa perna e o quadril. 

 

12- Estenda a perna direita e continue a cruzar a esquerda sobre ela 

agora tirando seu lado esquerdo do chão e levando essa perna a tocar 

no chão, puxe-a na direção da cabeça. 
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13- Coloque a faixa sob os dois pés e traga seu tronco para frente 

puxando a faixa para alongá-lo sobre suas pernas, sinta o alongamento 

dos músculos posteriores. 

 

14- Deite-se sobre o chão e estenda seu corpo ao máximo puxando as 

mãos para trás da cabeça e os pés na direção oposta, fique nessa 

contração por 10, 20 e 30 segundos e em seguida a cada contração 

relaxe pelo mesmo tempo. 

 

 

 

Disciplina: ED. FÍSICA  

 

Professor: GUTO 

 

Orientações:  

 

Vamos seguindo com mais uma onda de atividades para os alunos do CTNMS, 2ª séries. 

 

1- Físico: Fazer uma vez ao dia os quatro exercícios do Teste de Aptidão Física. 

2- Cognitivo: Pesquise o significado da palavra “placebo”, usado na pesquisa farmacêutica, 

e pense sobre as implicações da existência de algo como o placebo para a vida humana. O 

que o fenômeno do placebo nos revela? 

 

 


