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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1 Matemática 

Parte 1 

Ler um breve texto sobre analogias e responder ao link do 

google forms. 

 

Parte 2 

Resolver a atividade de revisão de números inteiros, frações, 

porcentagens e decimais. Em seguida, consultar a resolução da 

atividade para esclarecimento de dúvidas. Por fim, responder 

ao questionário do google forms para uma autoavaliação da 

atividade. 

 

As duas atividades também estão disponíveis no moodle. 

Em caso de dúvidas utilizar o fórum do moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=68740  

Parte 1 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfAjK

MKH5NMrCd2wL95TfuG

QLsUenXpn7mb0RAuhs

PAm98PgA/viewform?us

p=sf_link 

 

 

Parte 2 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScPvq

E1DLZdB0S-

VFVkIHdg43PbrANGY8

M196P-

DnfKxRpSPA/viewform?

usp=sf_link  

 

2 

 

Português 

No Moodle, ler o arquivo com as questões, acessar os sites 

indicados e encaminhar a sua produção por “Tarefa da 

Atividade”. 

Moodle 

https://ead.cp2.g12.br/co

urse/view.php?id=2107&

section=8 

 

3 Ciências Sociais 

Fazer a leitura dos textos apresentados neste material. Em 

seguida responda as atividades propostas. Por fim, envie suas 

respostas para o e-mail cs9anoch2@yahoo.com. 

Enviar as respostas para 

o e-mail 

cs9anoch2@yahoo.com 

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=68740
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvqE1DLZdB0S-VFVkIHdg43PbrANGY8M196P-DnfKxRpSPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvqE1DLZdB0S-VFVkIHdg43PbrANGY8M196P-DnfKxRpSPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvqE1DLZdB0S-VFVkIHdg43PbrANGY8M196P-DnfKxRpSPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvqE1DLZdB0S-VFVkIHdg43PbrANGY8M196P-DnfKxRpSPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvqE1DLZdB0S-VFVkIHdg43PbrANGY8M196P-DnfKxRpSPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvqE1DLZdB0S-VFVkIHdg43PbrANGY8M196P-DnfKxRpSPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvqE1DLZdB0S-VFVkIHdg43PbrANGY8M196P-DnfKxRpSPA/viewform?usp=sf_link
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=8
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=8
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=8


TAREFA 1 

 

Parte 1 

Retorno à Matemática 

 

Olá! Como vocês estão? Espero que essa mensagem encontre todos bem. Nós estamos 

transbordando de saudades! Imaginamos que depois de tanto tempo, vocês também. 

Saudades do nosso campus, dos amigos, dos papos de corredor, dos inspetores mandando vocês 

de volta pra sala, dos professores pedindo pra guardar o celular, da fila do almoço... enfim, cada 

um guarda consigo um pacote especial de lembranças. Provavelmente, enquanto você lia isso, 

outras memórias surgiram. Detalhes que, talvez, passassem desapercebidos e agora te façam 

reviver momentos, cheiros, sensações, sentimentos. Em Matemática, há muitos resultados 

importantes sobre existência e unicidade. Assim como nossos pensamentos, o que passa na 

cabeça de cada um é único e particular.  

E certamente, quando você leu que nesse momento estamos propondo um retorno à Matemática, 

muitas lembranças vieram também. E a gente queria pedir para vocês nos contarem um pouquinho 

sobre como lembram da Matemática.  

Você sabe o que é Analogia? De acordo com o Oxford Languages, Analogia é uma relação de 

semelhança entre coisas ou fatos distintos. Por exemplo, quando uma criança fala “fazeu”, ela errou 

a conjugação por fazer uma analogia a outros verbos que ela conhece, como comeu. Lembranças 

também podem vir por analogias. Uma comida pode lembrar um lugar, um cheiro pode fazer você 

se transportar para o abraço de um amigo, e assim por diante. E que analogias você faria com a 

Matemática? Que tal experimentar? 

 

Com carinho, 

Equipe de Matemática. 

 

Por favor, responda as questões do formulário que está no link a seguir de forma livre, não há 

resposta certa ou errada. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0R

AuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link


Parte 2 

APLICAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS, FRAÇÕES, PORCENTAGENS E DECIMAIS: 

 

INTRODUÇÃO: A nossa 1ª atividade será uma maneira de lembrar um pouco das operações com 

números inteiros, frações e decimais – ainda todos positivos, mas de um modo diferente: 

interpretando e criando tabelas e gráficos. 

Em várias situações da nossa vida cotidiana, temos um excesso de informações e muitas 

vezes podemos organizar dados de forma a visualizar mais facilmente. Vamos aprender a 

preencher uma tabela e interpretar alguns gráficos. 

Numa turma de 25 alunos, recolhi a idade de cada um deles e encontrei os seguintes valores:  

14 – 14 – 13 – 15 – 15 – 14 – 13 – 13 – 13 – 14 – 14 – 15 – 15 – 13 – 13 – 13 – 14 – 15 – 14 – 14 

– 13 – 13 – 13 – 16 – 14. Se você tivesse que responder rapidamente qual a idade mais frequente, 

ficaria complicado olhar dessa forma. Podemos então organizar numa tabela: 

 

1. Preencha a tabela a seguir, sabendo que ‘frequência’ significa quantas vezes o número aparece. 

IDADE FREQUÊNCIA 

13  

14  

15  

16  

TOTAL  

 

2. Por que na coluna da esquerda não aparece a idade 12, 23 ou 58? 

 

3. Agora queremos uma representação visual. Vamos representar num gráfico de colunas como a 

seguir. Você conseguiria identificar a altura de cada uma das colunas? Qual é a relação das 

alturas dessas colunas com a tabela anterior? 

 

0

2

4
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8
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13 14 15 16

Idade dos Alunos



4. Qual fração do total de alunos corresponde a cada idade? 

❖ Alunos com 13 anos? _____ 

❖ Alunos com 14 anos? _____ 

❖ Alunos com 15 anos? _____ 

❖ Alunos com 16 anos? _____ 

 

5. Vamos relembrar como passamos uma fração para porcentagem. Para isso, é importante 

lembrar que o símbolo % (porcento) significa por cem. Sendo assim, escrever uma fração como 

porcentagem é escrevê-la com denominador 100. 

 

Exemplo 1: 

A fração 
2

5
 tem o 5 como denominador. Precisamos escrever uma fração equivalente a essa com 

denominador 100. Para isso, basta multiplicar o numerador e o denominador por 20. 

2

5
=

2 × 20

5 × 20
=

40

100
= 40% 

 

Exemplo 2: 

A fração 
3

4
 tem o 4 como denominador. Precisamos escrever uma fração equivalente a essa com 

denominador 100. Para isso, basta multiplicar o numerador e o denominador por 25. 

3

4
=

3 × 25

4 × 25
=

75

100
= 75% 

 

Exemplo 3: 

A fração 
1

8
 tem o 8 como denominador. Precisamos escrever uma fração equivalente a essa com 

denominador 100. Para isso, basta multiplicar o numerador e o denominador por 12,5. 

1

8
=

1 × 12,5

8 × 12,5
=

12,5

100
= 12,5% 

 

Note que nesse exemplo, a percepção de qual número deveríamos multiplicar o numerador e o 

denominador para obter uma fração equivalente a 1/8 com denominador 100 não foi imediata. Em 

casos como esse, podemos fazer da seguinte maneira: 

1

8
×

100

100
= 0,125 ×

100

100
=

12,5

100
= 12,5% 

 

Ou seja,  

✔ Dividimos o numerador pelo denominador; 

✔ Multiplicamos e dividimos o número por 100 (para não alterar o resultado).  



Exemplo 4: 

1

200
= 0,005 ×

100

100
=

0,5

100
= 0,5%  

 

Observação: Repare que multiplicar por 100 é deslocar a vírgula em duas casas para a direita. 

Agora, volte ao exercício 4 e passe os valores encontrados para porcentagem: 

❖ Alunos com 13 anos? _____ 

❖ Alunos com 14 anos? _____ 

❖ Alunos com 15 anos? _____ 

❖ Alunos com 16 anos? _____ 

Material complementar de porcentagem: 

https://portaldaobmep.impa.br/index.php/modulo/ver?modulo=21 

 

6. Uma outra forma de representar os dados é utilizando o gráfico de setores. Observe a figura a 

seguir: 

 

Identifique a porcentagem que representa cada uma das idades: 

❖ Alunos com 13 anos: _____ 

❖ Alunos com 14 anos: _____ 

❖ Alunos com 15 anos: _____ 

❖ Alunos com 16 anos: _____ 

 

7. Lembrando que uma volta completa tem 3600, qual o ângulo com vértice no centro do círculo é 

correspondente a cada idade? (Não use transferidor) 

❖ Alunos com 13 anos? _____ 

❖ Alunos com 14 anos? _____ 

❖ Alunos com 15 anos? _____ 

❖ Alunos com 16 anos? _____ 

40%

36%

20%

4%

Idade dos Alunos

https://portaldaobmep.impa.br/index.php/modulo/ver?modulo=21


UM POUCO MAIS DE GEOMETRIA: 

8. Observe o círculo a seguir, usado para montar o gráfico de setores da questão 6. Use as 

informações obtidas anteriormente para responder: 

 

a) Determine os ângulos internos do triângulo AOB. 

b) Determine os ângulos internos do triângulo COB. 

c) Determine os ângulos internos do triângulo AOC. 

d) Determine os ângulos internos do triângulo ABC. 

e) Determine os ângulos internos do quadrilátero ABCD. 

f) Se E 𝜖 𝐴𝐶 e BE é bissetriz do ângulo 𝐴�̂�𝐶, determine os ângulos internos do triângulo BCE. 

 

DESAFIO DA SEMANA: Sabendo que 𝐴𝐶 ≅ 𝐵𝐶 ≅ 𝐵𝐷 e que os triângulos ADC e CDE são 

isósceles, determine o ângulo CÊD. 

 

Vídeo sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=pOWC8VsUUMk&t=2s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOWC8VsUUMk&t=2s


Resolução da atividade: 

 









 

  

Agora que você chegou ao final, responda ao questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvqE1DLZdB0S-VFVkIHdg43PbrANGY8M196P-

DnfKxRpSPA/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvqE1DLZdB0S-VFVkIHdg43PbrANGY8M196P-DnfKxRpSPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvqE1DLZdB0S-VFVkIHdg43PbrANGY8M196P-DnfKxRpSPA/viewform?usp=sf_link


TAREFA 2 

 

Queridas alunas e alunos, 

Não imaginávamos, naquelas duas primeiras semanas de aulas, que ficaríamos tanto tempo 

distantes. A pandemia chegou com todas as suas consequências. Tenho certeza de que tudo isso 

vai passar. Logo, logo estaremos de volta em nosso querido colégio. Vamos aguardar mais um 

pouco a segurança necessária para isso. 

Com o objetivo de começar a nossa reaproximação, estamos elaborando alguns materiais para 

todos nós irmos “esquentando as nossas turbinas”. Atividades de leitura e escrita serão 

disponibilizadas a todos vocês. Não serão atividades obrigatórias, mas serão importantíssimas para 

a retomada dos nossos estudos. 

Esperamos que todos participem dessas atividades, que realizem as tarefas/propostas/desafios 

indicados. E, claro, que entrem em contato conosco também para um olá, para tirarem dúvidas, 

para o que vocês acharem necessário. Esse momento é muito importante para todos nós! 

Acessem o link para o Moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREFA 3 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=8


Colégio Pedro II 

Departamento de Sociologia 

Campus Humaitá II 

Ciências Sociais – Professor Marcelo Costa. 

Período de Ensino Remoto Emergencial – 2020. 

 

Olá, prezados e prezadas estudantes do 9º ano do campus Humaitá II!  

Sou o professor Marcelo Costa, de Ciências Sociais.  

Como estão? Espero que vocês e suas famílias estejam todos bem, se 

cuidando para que possamos passar da melhor maneira por esse período difícil 

na vida de todo mundo. 

Como tivemos apenas uma única semana de aula e, por isso, apenas 

essa oportunidade de contato presencial, logo depois interrompida por esse 

turbilhão provocado pela pandemia do Covid-19, começaremos a estabelecer 

uma forma nova e inédita para todos nós no Colégio Pedro II, do ensino remoto 

emergencial. 

Encaminharei para vocês algumas atividades que visam mais um 

acolhimento do que apresentar conteúdos específicos da nossa disciplina tal 

como normalmente fazemos em sala de aula. No entanto, as atividades 

sugeridas dialogarão com temas e conceitos das Ciências Sociais que vocês já 

tiveram contato ao longo do 7º e 8º anos e outros que seriam apresentados no 

9º ano. Portanto, espero e acho que todos vocês terão condições de acompanhar 

plenamente as atividades sugeridas até o final do ano. E claro, quem tiver 

dúvidas poderá encaminhá-las para que possamos fazer os devidos 

esclarecimentos. 

A primeira atividade sugerida será sobre um tema importante neste final 

do turbulento ano de 2020 no Brasil: as eleições municipais que ocorrerão no 

próximo mês de novembro. Nesta eleição os brasileiros escolherão prefeitos 

(que representam o poder executivo municipal) e vereadores (representantes do 

poder legislativo municipal), que governarão (prefeitos) e apresentarão leis, além 

de fiscalizarem o poder executivo municipal (vereadores), durante os próximos 

4 anos (de janeiro de 2021 a dezembro de 2024), tempo da legislatura e da 

duração dos mandatos dos representantes eleitos. 

Tarefa 3

55219
Realce



A participação política é uma ação fundamental para a construção de uma 

sociedade democrática. No entanto, nem sempre nos damos conta disso. Para 

iniciarmos a reflexão sobre o tema da política, sugerimos que você leia um 

pequeno trecho do livro do escritor João Ubaldo Ribeiro, intitulado Política, e 

responda às questões que se seguem: 

 

“(...) Para trocar em miúdos tudo isto, pode-se afirmar que a Política tem a ver 

com quem manda, por que manda, como manda. Afinal, mandar é decidir, é 

conseguir aquiescência, apoio ou até submissão. Mas é também persuadir. Não 

se trata, como já foi dito, de um processo simples, e ninguém pode alegar 

compreendê-lo integralmente, apesar dos esforços dos estudiosos, que há 

milhares de anos vêm tentando dissecá-lo, analisá-lo e categorizá-lo. Em toda 

sociedade, desde que o mundo é mundo, existem estruturas de mando. Alguém, 

de alguma forma, manda em outrem; normalmente uma minoria mandando na 

maioria. Este fato está no centro da Política. (...) 

Enfim, a presença da Política em nossa existência desafia qualquer tentativa de 

enumeração. Porque tudo pode — e deve, a depender do caso — ser visto sob 

um ponto de vista político. É impossível que fujamos da Política. E possível, 

obviamente, que desliguemos a televisão, se nos aparecer algum político 

dizendo algo que não estamos interessados em ouvir. Isto, porém, não nos torna 

“apolíticos”, como tanta gente gosta de falar. Torna-nos, sim, indiferentes e, em 

última análise, ajuda a que o homem que está na televisão consiga o que quer, 

já que não nos opomos a ele. O problema é que, por ignorância ou apatia, às 

vezes pensamos que estamos sendo indiferentes, mas na verdade estamos 

fazendo o que nos convém. (...) 

A Política não é, pois, apenas uma coisa que envolve discursos, promessas, 

eleições e, como se diz frequentemente, “muita sujeira”. Não é uma coisa distinta 

de nós. É a condução da nossa própria existência coletiva, com reflexos 

imediatos sobre nossa existência individual, nossa prosperidade ou pobreza, 

nossa educação ou falta de educação, nossa felicidade ou infelicidade. É claro 

que uma pessoa pode não se preocupar com a Política e os políticos. Trata-se 

de uma escolha pessoal perfeitamente respeitável. Mas, quando se age assim, 

deve-se ter consciência das implicações, pois se trata de uma atitude de 

passividade que sempre favorece a quem, em dado momento, está numa 



situação de mando dentro da sociedade. Além disso, determinadas angústias e 

insatisfações individuais (por mais estritamente pessoais que pareçam, como na 

história do casal que briga por causa do cinema) podem ter suas raízes em fatos 

políticos, e só politicamente serão resolvidas. 

 

Ribeiro, João Ubaldo. Política. Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira. Retirado 

de Vários autores. Sociedade em Movimento, 8. São Paulo: Editora Moderna, 

2014, p.102-3. 

  

 

A participação política é fundamental para a construção de uma sociedade 

democrática. 

 

 

1.   De que modo o autor resume o que tem a ver com política? 

2.   Para o autor, a política é algo de nosso cotidiano? 

3.   Porque para o autor, as pessoas “apolíticas” não existem? 

 

Respostas para o e-mail: cs9anoch2@yahoo.com 

 

 

Tudo tranquilo até aqui?  

Bem, o próximo passo é ler a reportagem abaixo que foi publicada no jornal Folha 

de S. Paulo, na edição do dia 27/09/2020.  

 



 

Eleição tem recorde de mulheres candidatas e, pela 1ª vez, mais 

negros que brancos 

Até a noite deste domingo, TSE totalizava 526 mil pedidos de registro, 47 mil a 

mais do que 2016 

 

Ranier Bragon 

Guilherme Garcia 

Flávia Faria 

 

BRASÍLIA E SÃO PAULO 

 

Os 526 mil pedidos de registro de candidatura computados até o momento para 

as eleições municipais de novembro já representam um recorde no número total 

de candidatos, de postulantes do sexo feminino e, pela primeira vez na história, 

uma maioria autodeclarada negra (preta ou parda) em relação aos que se 

identificam como brancos. 

O crescimentos de negros e mulheres na disputa às prefeituras e Câmaras 

Municipais tem como pano de fundo o estabelecimento das cotas de gênero a 

partir dos anos 90 e as mais recentes cotas de distribuição da verba de 

campanha e da propaganda eleitoral, decisões essas tomadas pelos tribunais 

superiores em 2018, no caso das mulheres, e em 2020, no caso dos negros. 

A cota eleitoral racial ainda depende de confirmação pelo plenário do STF 

(Supremo Tribunal Federal), o que deve ocorrer nesta semana. 

Em relação à maior presença de negros, especialistas falam também no impacto 

do aumento de pessoas que se reconhecem como pretas e pardas após ações 

de combate ao racismo. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/ranier-bragon.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/guilherme-garcia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/flavia-faria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/supremo-eleva-percentual-para-financiar-campanhas-de-mulheres.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/lewandowski-determina-aplicacao-de-cota-financeira-para-negros-ja-na-eleicao-deste-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/sem-cotas-negros-e-lgbts-tentam-abrir-espaco-na-politica-e-celebram-avancos.shtml


Ato no centro de SP promovido por movimento de mulheres negras 

1.  

  

  

2.  

Integrante desfila na Marcha das Mulheres Negras, pelas ruas do centro de São 

Paulo Eduardo Anizelli/Folhapress 

 

Apesar de o prazo de registro de candidatos ter se encerrado neste sábado (26), 

o Tribunal Superior eleitoral informou que um residual de registros feitos de forma 

presencial ainda levará alguns dias para ser absorvido pelo sistema. 

Além disso, candidatos que não tiveram seu nome inscrito pelos partidos têm até 

quinta-feira (1º) para fazê-lo, mas isso normalmente diz respeito a um percentual 

ínfimo de concorrentes. 

Os 526 mil pedidos computados até agora já representam 47 mil a mais do total 

de 2016 e 82% do que o tribunal espera receber este ano, com base nas 

convenções partidárias —cerca de 645 mil postulantes. 

Até a noite deste domingo (27), o percentual de candidatas mulheres era de 34%, 

177 mil concorrentes. Nas últimas três eleições, esse índice não passou de 32%. 

Pelas regras atuais, os partidos devem reservar ao menos 30% das vagas de 

candidatos e da verba pública de campanha para elas. 

Em 2018, a Folha revelou em diversas reportagens que partidos, entre eles o 

PSL, lançaram candidatas laranjas com o intuito de simular o cumprimento da 

exigência, mas acabaram desviando os recursos para candidatos homens. 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1640131194877526-ato-no-centro-de-sp-promovido-por-movimento-de-mulheres-negras
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ministro-de-bolsonaro-criou-candidatos-laranjas-para-desviar-recursos-na-eleicao.shtml


No caso dos negros, o TSE decidiu instituir a partir de 2022 a divisão equânime 

das verbas de campanha e da propaganda eleitoral entre candidatos negros e 

brancos. 

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, 

porém, determinou a aplicação imediata da medida. Sua decisão, que é liminar, 

está sendo analisada pelo plenário da corte, com tendência de confirmação. 

Até a noite deste domingo, os autodeclarados pretos e pardos somavam 51% 

dos candidatos (264 mil) contra 48% dos brancos (249 mil). Entre os negros, 208 

mil se declaravam pardos e 56 mil, pretos. 

O TSE passou a perguntar a cor dos candidatos a partir de 2014. Nas três 

eleições ocorridas até agora, os brancos sempre foram superiores aos negros, 

ocupando mais de 50% das vagas de candidatos, apesar de pretos e pardos 

serem maioria na população brasileira (56%). Em 2016, brancos eram 51%. 

Embora o TSE não tenha registrado cor ou raça dos candidatos nos pleitos 

anteriores, é muitíssimo improvável ter havido eleição anterior com maioria de 

candidatos negros. 

Assim como no recenseamento da população feita pelo IBGE, os candidatos 

devem declarar a cor ou raça com base em cinco identificações: preta, parda 

(que formam a população negra do país), branca, amarela ou indígena. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/tse-forma-maioria-para-criar-cota-do-fundo-eleitoral-para-candidaturas-de-negros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/lewandowski-determina-aplicacao-de-cota-financeira-para-negros-ja-na-eleicao-deste-ano.shtml


Manifestações no Dia Internacional da Mulher por todo o Brasil 

1.  

  

2.  

3.  

Movimento de mulheres fazem ato contra Bolsonaro, junto com centrais sindicais 

preparam ações em todo Brasil. No Rio, houve o ato "El violador es tu", na Praça 

Mauá, Rio de Janeiro Zo Guimarães - 08.mar.2020 /Folhapress 

 

Mais de 42 mil candidatos de todo o país que disputarão as eleições deste ano 

mudaram a declaração de cor e raça que deram em 2016. 

O número equivale a 27% dos cerca de 154 mil que concorreram no último pleito 

e disputam novamente em 2020. Pouco mais de um terço (36%) alterou a cor de 

branca para parda. Outros 30% se declaravam pardos e agora se dizem brancos. 

Apesar da possibilidade de fraude, especialistas falam no impacto do aumento 

de pessoas que se reconhecem como pretas e pardas após ações de combate 

ao racismo. 

A decisão de adoção imediata das cotas raciais colocou em posições opostas os 

núcleos afros dos partidos políticos, favoráveis à decisão, e os dirigentes das 

siglas, majoritariamente brancos, que em reunião nesta semana com o 

presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, chegaram 

a dizer ser inexequível o cumprimento da medida ainda neste ano. 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1660630125388223-manifestacoes-no-dia-internacional-da-mulher-por-todo-o-brasil
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/sem-cotas-negros-e-lgbts-tentam-abrir-espaco-na-politica-e-celebram-avancos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/sem-cotas-negros-e-lgbts-tentam-abrir-espaco-na-politica-e-celebram-avancos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/em-reuniao-do-tse-presidentes-de-partidos-criticam-cota-para-negros-ja-em-2020.shtml


Também há receio de fraudes em relação às candidaturas negras. E há de se 

ressaltar que, assim como a cota feminina não resultou até agora em uma 

presença nos postos de comando de Executivo e Legislativo de mulheres na 

proporção que elas representam da população, a cota racial também não é 

garantia, por si só, de que haverá expressivo aumento da participação de negros 

na política, hoje relegados a pequenas fatias de poder, principalmente nos 

cargos mais importantes. 

 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/eleicao-tem-recorde-de-

mulheres-candidatas-e-pela-1a-vez-mais-negros-que-brancos.shtml, acesso em 

28/09/2020.  

 

 

Depois de ler a reportagem reflita sobre as seguintes questões: 

 

4. De acordo com a reportagem quais são os motivos para o aumento do número 

de negros e mulheres na disputa às prefeituras e Câmaras Municipais? 

5. Como você se posiciona em relação às políticas de ação afirmativa, no caso 

abordado aqui, as cotas eleitorais para negros e mulheres?  

6. O que isso pode afetar em relação às pautas de direitos de cidadania desses 

segmentos da população? 

 

Respostas para o e-mail: cs9anoch2@yahoo.com 

 

 

Por enquanto, é isso.  

Um abraço, cuidem-se e até a próxima atividade! 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/eleicao-tem-recorde-de-mulheres-candidatas-e-pela-1a-vez-mais-negros-que-brancos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/eleicao-tem-recorde-de-mulheres-candidatas-e-pela-1a-vez-mais-negros-que-brancos.shtml

	Colégio Pedro II
	Departamento de Sociologia
	Campus Humaitá II
	Ciências Sociais – Professor Marcelo Costa.
	Período de Ensino Remoto Emergencial – 2020.
	Olá, prezados e prezadas estudantes do 9º ano do campus Humaitá II!
	Sou o professor Marcelo Costa, de Ciências Sociais.
	Como estão? Espero que vocês e suas famílias estejam todos bem, se cuidando para que possamos passar da melhor maneira por esse período difícil na vida de todo mundo.
	Como tivemos apenas uma única semana de aula e, por isso, apenas essa oportunidade de contato presencial, logo depois interrompida por esse turbilhão provocado pela pandemia do Covid-19, começaremos a estabelecer uma forma nova e inédita para todos nó...
	Encaminharei para vocês algumas atividades que visam mais um acolhimento do que apresentar conteúdos específicos da nossa disciplina tal como normalmente fazemos em sala de aula. No entanto, as atividades sugeridas dialogarão com temas e conceitos das...
	A primeira atividade sugerida será sobre um tema importante neste final do turbulento ano de 2020 no Brasil: as eleições municipais que ocorrerão no próximo mês de novembro. Nesta eleição os brasileiros escolherão prefeitos (que representam o poder ex...
	Tudo tranquilo até aqui?
	Bem, o próximo passo é ler a reportagem abaixo que foi publicada no jornal Folha de S. Paulo, na edição do dia 27/09/2020.
	Eleição tem recorde de mulheres candidatas e, pela 1ª vez, mais negros que brancos
	Até a noite deste domingo, TSE totalizava 526 mil pedidos de registro, 47 mil a mais do que 2016
	Ato no centro de SP promovido por movimento de mulheres negras
	Manifestações no Dia Internacional da Mulher por todo o Brasil



