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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1 Matemática 
 
Parte 1 
Jogo introdutório (em um smartphone é necessário ter o 
powerpoint instalado): 
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=72535 
 
Resolver a atividade de revisão de equações do segundo 
grau com “Anne With an E”. Em seguida, consultar a 
resolução da atividade para esclarecimento de dúvidas (ou 
os vídeos). Por fim, responder ao questionário do google 
forms para uma autoavaliação da atividade. 
 
Parte 2 
Resolver a atividade de aplicação de frações, 
porcentagem e proporções com contexto dos Jogos 
Olímpicos. Em seguida, consultar a resolução da atividade 
para esclarecimento de dúvidas (ou os vídeos). 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   
 
ATIVIDADE SÍNCRONA:  
No dia 03/11, às 17 horas, faremos um encontro online no 
Google Meet para esclarecimento de dúvidas nas 
atividades e interação. Quem quiser participar precisa se 
inscrever no link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUH5Od-
ZPgyf72dAKvLg0tn-
Jvvef3G2RnrgXMaksB8O07QQ/viewform?usp=sf_link  
Enviaremos posteriormente um e-mail com o link para o 
encontro. 
 

Parte 1 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQLS
fVDbH8cIVxu7j6yGsEI
wIO_ay3uwSX5Y-
7L3HtmQ58Iokb4A/vie
wform?usp=sf_link  
 
Parte 2 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQLS
dSoMhtv2paWEx-
LgHfHnllilJxKk7dE2aH
4PGmEOgtRG0IWQ/vi
ewform?usp=sf_link  
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Ciências Sociais 
 
 
 

 
Tarefa no Moodle 
Enviar para o e-mail 

cs9anoch2@yahoo.com  

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=72535
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=68740
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUH5Od-ZPgyf72dAKvLg0tn-Jvvef3G2RnrgXMaksB8O07QQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUH5Od-ZPgyf72dAKvLg0tn-Jvvef3G2RnrgXMaksB8O07QQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUH5Od-ZPgyf72dAKvLg0tn-Jvvef3G2RnrgXMaksB8O07QQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDbH8cIVxu7j6yGsEIwIO_ay3uwSX5Y-7L3HtmQ58Iokb4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDbH8cIVxu7j6yGsEIwIO_ay3uwSX5Y-7L3HtmQ58Iokb4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDbH8cIVxu7j6yGsEIwIO_ay3uwSX5Y-7L3HtmQ58Iokb4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDbH8cIVxu7j6yGsEIwIO_ay3uwSX5Y-7L3HtmQ58Iokb4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDbH8cIVxu7j6yGsEIwIO_ay3uwSX5Y-7L3HtmQ58Iokb4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDbH8cIVxu7j6yGsEIwIO_ay3uwSX5Y-7L3HtmQ58Iokb4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoMhtv2paWEx-LgHfHnllilJxKk7dE2aH4PGmEOgtRG0IWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoMhtv2paWEx-LgHfHnllilJxKk7dE2aH4PGmEOgtRG0IWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoMhtv2paWEx-LgHfHnllilJxKk7dE2aH4PGmEOgtRG0IWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoMhtv2paWEx-LgHfHnllilJxKk7dE2aH4PGmEOgtRG0IWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoMhtv2paWEx-LgHfHnllilJxKk7dE2aH4PGmEOgtRG0IWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoMhtv2paWEx-LgHfHnllilJxKk7dE2aH4PGmEOgtRG0IWQ/viewform?usp=sf_link
mailto:cs9anoch2@yahoo.com


 

Queridos alunos, 

Nessa atividade relembraremos como resolver problemas com equações do 

primeiro grau, operações com números inteiros, frações e decimais. Falaremos 

também sobre a série canadense “Anne with an E” inspirada no livro de 1908 “Anne 

de Green Gables”, de Lucy Maud Montgomery e adaptada pela escritora e produtora 

Moira Walley-Beckett. 

 

Fonte: https://www.netflix.com/br/title/80136311 

 

Comece pelo jogo (em um smartphone é necessário ter o powerpoint instalado) 

disponível em: https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=72535. Depois, leia 

os textos e em seguida faça as atividades propostas. Quando terminar, consulte as 

resoluções detalhadas. Caso tenha alguma dúvida, use o fórum do moodle. Por fim, 

responda o questionário para uma autoavaliação. 

Divirta-se.  

 

Equipe do 9º ano de Matemática 

TAREFA 1 – Matemática (parte 1) 

https://www.netflix.com/br/title/80136311
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=72535


EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU: 

 

EXEMPLO 1: O primeiro episódio da série tem o dobro do tempo do segundo episódio 

acrescido de 1 minuto. Juntos, o primeiro e o segundo episódio, tem um total de 2 horas e 

13 minutos. Quanto tempo tem o segundo episódio? 

 

Para resolver esse problema, podemos chamar de 𝑥 o tempo, em minutos do segundo 

episódio (que é o objetivo da questão). 

Sendo assim, o tempo em minutos do primeiro episódio seria o dobro de 𝑥 mais 1 minuto, 

ou seja: 2𝑥 + 1 

A soma dos tempos do primeiro e do segundo episódios, resulta em 2horas e 13 minutos = 

(2×60 + 13) minutos = 133 minutos.  

Podemos assim, montar a equação: 

𝑥 + (2𝑥 + 1) = 133 

𝑥 + 2𝑥 + 1 = 133 

3𝑥 + 1 = 133 

3𝑥 + 1 − 1 = 133 − 1 

3𝑥 = 132 

3𝑥

3
=

132

3
 

𝑥 = 44 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Sabemos assim que o segundo episódio tem 44 minutos. 

 

EXEMPLO 2: Segundo Anne, “Coisas quebradas tem uma certa beleza triste. Depois de 

anos de histórias e triunfos e tragédias infundidas nelas, elas podem ser muito mais 

românticas do que coisas novas que não tiveram aventuras.”  

Pensando nisso, em vez de comprar um celular novo, Nathália resolveu consertá-lo. Para 

isso, ela precisou pagar antecipadamente R$240,00, correspondente a 60% do valor do 

conserto e o restante seria pago quando ela fosse buscar o produto.  

Quanto custou o conserto do celular dela no total? 

 

Se chamarmos de 𝑣 o valor total do conserto, sabemos que 60% 𝑑𝑒 𝑣 foi a entrada paga, 

ou seja: 

60% 𝑑𝑒 𝑣 = 240 

0,6𝑣 = 240 



0,6𝑣

0,6
=

240

0,6
 

𝑣 =
240 × 10

0,6 × 10
=

2400

6
= 400 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 

Assim descobrimos que o conserto do celular custou no total R$400,00. 

 

EXEMPLO 3: Para ler o livro “Anne de Green Gables”, levei 3 dias. No primeiro, li 2/5 do 

livro. No segundo dia, li 42 páginas a menos que no primeiro dia e no último dia li 114 

páginas. Quantas páginas tem o livro? 

 

Se chamarmos de 𝑝 o número de páginas do livro, podemos dizer que lemos no primeiro 

dia 
2𝑝

5
, no segundo dia 

2𝑝

5
− 42 e assim, podemos montar a equação  

2𝑝

5
+ (

2𝑝

5
− 42) + 114 = 𝑝 

2𝑝

5
+

2𝑝

5
− 42 + 114 = 𝑝 

4𝑝

5
+ 72 = 𝑝 

4𝑝

5
+

72

1
=

𝑝

1
 

Escreveremos todos os termos com o mesmo denominador: 

4𝑝

5
+

72 × 5

1 × 5
=

𝑝 × 5

1 × 5
 

4𝑝

5
+

360

5
=

5𝑝

5
 



Como temos uma igualdade, podemos multiplicar os dois membros por 5, cancelando o 

denominador: 

4𝑝 + 360 = 5𝑝 

4𝑝 − 4𝑝 + 360 = 5𝑝 − 4𝑝 

360 = 𝑝 

Descobrimos assim que o livro tem 360 páginas. 

 

Material complementar sobre equações do primeiro grau: 

https://portaldaobmep.impa.br/index.php/modulo/ver?modulo=44  

 

EXERCÍCIOS: 

 

1. A segunda temporada completa da série tem 7 horas e 29 minutos. O quinto e o último 

episódios tem 44minutos. O primeiro episódio tem 46minutos e todos os outros episódios 

têm 45minutos. Quantos são os episódios da 2ª temporada?  Pesquise na internet depois 

de fazer os cálculos para verificar se você acertou. 

 

2. A atriz Amybeth McNulty, que faz o papel da Anne tem 5 anos a mais que 1/5 da idade da 

atriz Geraldine James, que faz o papel da Marilia. Se a diferença entre as idades delas é 

de 51 anos, qual é a idade de cada uma? Pesquise na internet depois de fazer os cálculos 

para verificar se você acertou. 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CCUF5l6jrH-/  

https://portaldaobmep.impa.br/index.php/modulo/ver?modulo=44
https://www.instagram.com/p/CCUF5l6jrH-/


3. Um dos significados da palavra ímpar, segundo o dicionário, é: “incomparável; que não 

possui outro semelhante”. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ewcsTzE9fMA&feature=emb_logo  

Já em matemática, dizemos que um número é ímpar quando ele não é divisível por 2. Se a 

soma de cinco números ímpares consecutivos é igual a 135, quanto será soma entre o 

maior e o menor número entre esses cinco? 

 

4. “Pra você, construirei um castelo, cada tijolo será forjado no meu coração, com o fogo do 

meu amor transcendente.” 

Anne with an E 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ewcsTzE9fMA&feature=emb_logo  

Para a reforma de uma casa, Leonar encomendou tijolos baianos em uma fábrica que cobra 

R$2,05 por tijolo mais um frete fixo, para pedidos até 2.000 unidades, de R$45,00. Se 

Leonar pagou R$ 1.951,50 nessa compra, quantos tijolos ele comprou? 

https://www.youtube.com/watch?v=ewcsTzE9fMA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ewcsTzE9fMA&feature=emb_logo


5. A série é filmada na Ilha do Príncipe Eduardo, que é a menor província do Canadá, tanto 

em área quanto em ocupação.  

 
Fonte: http://www.caravansonnet.com/2017/11/anne-of-green-gables-museum-prince.html  

Em 2016, Charlottetown e Summerside eram seus Municípios mais populosos. Summerside 

tinha 3.218 habitantes a menos que a metade dos habitantes de Charlottetown. Se 15000 

habitantes fossem embora de Charlottetown, ainda faltariam 6.265 habitantes em 

Summerside para que os dois Municípios igualassem suas populações. Qual era a 

população de cada um desses municípios em 2016? Pesquise na internet depois de fazer 

os cálculos para verificar se você acertou. 

 

6. Anne disse: "Estou falando demais? Sempre dizem que falo e isso causa aborrecimento.".  

Suponha que Anne tenha contado quantas palavras falou durante uma semana e que 

tenham sido 136.038 palavras.  

• no fim de semana ela falou 4 palavras a mais que 1/6 do total de palavras; 

• na segunda falou 330 palavras a mais que na terça; 

• na terça falou 48 palavras a mais que na quarta; 

• na quinta falou 10% a mais que na quarta e  

• na sexta a metade do que falou na segunda 

Quantas palavras Anne falou na quarta-feira? 

http://www.caravansonnet.com/2017/11/anne-of-green-gables-museum-prince.html


7. “De que adianta ter imaginação se não consigo ver o que está bem diante dos meus olhos.” 

Anne with an E 

Determine o valor de x: 

 

a)  
x

2
+

1 − x

5
=

1

2
 

b)  
3 + x

2
− (1 − x) =

x − 1

4
 

c)  
2(x − 1)

3
+

3(1 + x)

2
=

1

2
−

x − 1

3
 

d)  0,25x − 3(0,1x + 2) =
3(x − 1)

2
 

 

8. “A vida é curta demais para ser gasta fomentando animosidade ou remoendo erros.” 

Anne with an E 

Na física, aprende-se que a velocidade média (V) pode ser calculada pela razão entre a 

distância percorrida (s) e o tempo do percurso (t). Já a distância percorrida pode ser 

calculada pela posição final f diminuída da posição inicial i. 

a) Determine o valor de s em função de V e t; 

b) Determine o valor de f em função de V, i e t. 

 

DESAFIO DA SEMANA: Marque a alternativa correta 

 

(OBMEP 2015) O trapézio ABCD foi dobrado ao longo do segmento CE, paralelo ao lado 

AD, como na figura. Os triângulos EFG e BFH são equiláteros, ambos com lados de 4 cm 

de comprimento. Qual é o perímetro do trapézio? 

 

 

(A) 16 cm 

(B) 18 cm 

(C) 20 cm 

(D) 24 cm 

(E) 32 cm 



Gabarito: 

1) 10 episódios. 

2) Amybeth: 19 anos / Geraldine: 70 anos. 

3) 54 

4) 930 tijolos. 

5) Charlottetown: 36.094 habitantes / Summerside: 14.829 habitantes. 

6) 24.510 palavras 

7) (a) 𝑥 = 1 (b) 𝑥 = −3/5 (c) 𝑥 = 0 (d) 𝑥 = −90/31 

8) (a) s=V.t  (b) f=V.t+i 

DESAFIO) E 

 

Resolução da atividade: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/251219/mod_resource/content/3/resolu%C3%A7%C3%A3o%

20-%20equa%C3%A7%C3%B5es%20do%201o%20grau.pdf  

 

Resoluções em vídeo: 

1) https://youtu.be/VK1647CexMk  

2) https://youtu.be/kvDobRJqL3M  

3) https://youtu.be/2b0oArU8uIc  

4) https://youtu.be/wSHAG1UEkOM  

5) https://youtu.be/eHRLsyf1xiU  

6) https://youtu.be/S63ZFiMsGuA  

7a) https://youtu.be/brKTSsJm1y8  

7b) https://youtu.be/1Nt4pmvV-OQ  

7c) https://youtu.be/aM6O82V0Ny8  

7d) https://youtu.be/bsc2pIEPBpw  

8) https://youtu.be/tJB1S_C_ajI  

DESAFIO) https://www.youtube.com/watch?v=y85PyesAqV8&list=PLzU1Hrts6y-

E8OTddtciAU2zU0U1XKoe-&index=9  

 

Agora que você chegou ao final, responda ao questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDbH8cIVxu7j6yGsEIwIO_ay3uwSX5Y-

7L3HtmQ58Iokb4A/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/251219/mod_resource/content/3/resolu%C3%A7%C3%A3o%20-%20equa%C3%A7%C3%B5es%20do%201o%20grau.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/251219/mod_resource/content/3/resolu%C3%A7%C3%A3o%20-%20equa%C3%A7%C3%B5es%20do%201o%20grau.pdf
https://youtu.be/VK1647CexMk
https://youtu.be/kvDobRJqL3M
https://youtu.be/2b0oArU8uIc
https://youtu.be/wSHAG1UEkOM
https://youtu.be/eHRLsyf1xiU
https://youtu.be/S63ZFiMsGuA
https://youtu.be/brKTSsJm1y8
https://youtu.be/1Nt4pmvV-OQ
https://youtu.be/aM6O82V0Ny8
https://youtu.be/bsc2pIEPBpw
https://youtu.be/tJB1S_C_ajI
https://www.youtube.com/watch?v=y85PyesAqV8&list=PLzU1Hrts6y-E8OTddtciAU2zU0U1XKoe-&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y85PyesAqV8&list=PLzU1Hrts6y-E8OTddtciAU2zU0U1XKoe-&index=9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDbH8cIVxu7j6yGsEIwIO_ay3uwSX5Y-7L3HtmQ58Iokb4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDbH8cIVxu7j6yGsEIwIO_ay3uwSX5Y-7L3HtmQ58Iokb4A/viewform?usp=sf_link


TAREFA 1 – Matemática (parte 2) 

 

Queridos alunos, 

Esta atividade tem como principal objetivo propor uma pesquisa sobre os jogos 

olímpicos em seu período moderno. As atividades envolvem cálculos de fração, 

porcentagem, aproximações por potências de base 10 e proporção. 

Leia um breve resumo histórico dos jogos olímpicos e em seguida faça cada atividade 

proposta. Faça todas as pesquisas e responda a todas as perguntas. Quando terminar, 

consulte o arquivo com os dados da pesquisa e as respostas do questionário. Qualquer 

dúvida, entre em contato conosco através do fórum. 

 

Breve Histórico sobre os jogos olímpicos 

 

A cada quatro anos, atletas de centenas de países se reúnem num país sede para 

disputarem um conjunto de modalidades esportivas. A própria bandeira olímpica representa essa 

união de povos e raças, pois é formada por cinco anéis entrelaçados, representando os cinco 

continentes e suas cores. A paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos e o espírito 

olímpico são os princípios que regem a competição. 

 

Origem dos Jogos Olímpicos  

 

Foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos. Por volta de 2500 a.C., os gregos já́ 

faziam homenagens aos deuses, principalmente Zeus, com realização de competições. Porém, foi 

somente em 776 a.C. que ocorreram pela primeira vez as Olimpíadas, de forma organizada e com 

participação de atletas de várias cidades-estados. Reuniam-se na cidade de Olímpia para 

disputarem diversas competições esportivas: atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo 

(luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de disco). Os vencedores eram recebidos 

como heróis em suas cidades e ganhavam uma coroa de louros. Além da religiosidade, os gregos 

buscavam através dos jogos a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização 

grega, além de mostrar também a importância que davam aos esportes e a manutenção de um 

corpo saudável.  

 

Jogos Olímpicos da Era Moderna  

 

A era moderna dos Jogos Olímpicos passou por algumas fases e teve início no ano 1896. 

Por iniciativa do francês Pierre de Fredy, conhecido como Barão de Coubertin, sua realização foi 

retomada em Atenas. Nesta primeira Olimpíada da Era Moderna, participam 285 atletas de 13 

 

 



países, disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, 

natação e tênis. Os vencedores das provas eram premiados com medalhas de ouro e um ramo de 

oliveira, atualmente o primeiro, segundo e terceiro colocados recebem uma medalha de ouro, de 

prata e bronze, respectivamente.  

Fonte: http://www.pbclasalle.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/23/1870/50/arquivos/File/historia-das-olimpiadas.pdf  

 

A pandemia e o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 

 

A pandemia impactou a realização de eventos esportivos em todo mundo. Muitos foram 

cancelados, outros foram adiados. Mas nenhum deles tem o peso dos Jogos Olímpicos. 

O COI (Comitê Olímpico Internacional) relutou, mas não teve jeito. Pela primeira vez na 

história, uma edição das Olimpíadas é adiada. Fica para 2021. 

 

Mas você sabia que os Jogos Olímpicos já foram cancelados três vezes? 

 

A edição de Berlim, em 1916, foi a primeira Olimpíada a ser cancelada. O Kaiser Guilherme, 

o último imperador da Alemanha, estava empolgado com a competição. Foi ele quem ordenou a 

construção do estádio olímpico de Berlim, em 1913. Ele foi palco de momentos históricos, como a 

consagração do atleta norte-americano Jesse Owens, um negro que conquistou 4 medalhas de 

ouro sob os olhares de Hitler, nos jogos de 1936 (sua cinebiografia, o filme “Raça”, é imperdível). 

O estádio também recebeu a final da copa do mundo de futebol de 2006. 

Mas, voltando aos Jogos cancelados, houve uma negociação para tentar uma trégua de 

duas semanas para a realização das Olimpíadas. Não só as tratativas foram mal sucedidas, como 

o Barão de Coubertin, então presidente do COI, foi convocado a lutar pelo exército da França. As 

Olimpíadas voltaram em 1920, nos jogos da Antuérpia, na Bélgica. A Alemanha foi impedida de 

participar por ter contribuído com o início da Primeira Guerra Mundial. A mesma medida foi adotada 

contra Áustria, Bulgária, Hungria e Turquia. 

O calendário olímpico ocorreu normalmente até 1940. E aqui, Tóquio entra novamente em 

cena. Os jogos seriam realizados por lá, mas com a eclosão da guerra sino-japonesa, o COI 

transferiu o status de cidade-sede para Helsinque, na Finlândia. Em 1940, a nadadora Maria Lenk 

tinha tudo para se tornar a primeira mulher a faturar uma medalha de ouro para o Brasil. Na época, 

ela detinha o recorde mundial dos 200 metros peito. Mas a Segunda Guerra Mundial impediu a 

realização dos jogos, e consequentemente, a participação de Maria Lenk. Helsinque só sediou de 

fato os Jogos em 1952. Tóquio recebeu a Olimpíada em 1964. 

A segunda grande guerra também atrapalhou a edição seguinte dos Jogos, que seriam 

realizados em Londres, em 1944, um ano antes do término dos conflitos. Mesmo após ter sido 

fortemente bombardeada durante a guerra, a capital inglesa sediou os Jogos seguintes, de 1948. 

http://www.pbclasalle.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/23/1870/50/arquivos/File/historia-das-olimpiadas.pdf
https://www.olimpiadatododia.com.br/toquio-2020/223933-coronavirus-adiamento-toquio-2020-coi/


De lá pra cá, as Olimpíadas foram realizadas normalmente em ciclos de quatro anos. Chegaram a 

sofrer boicotes, como em Moscou 1980 e Los Angeles 1984, em clima de Guerra Fria, mas não 

chegou mais a ser cancelada ou adiada. 

 

O primeiro adiamento da história dos jogos se dá agora. O evento vai acontecer, pela 

primeira vez, em um ano ímpar. Mas o nome do evento segue como Tóquio 2020. 

Fonte: https://www.olimpiadatododia.com.br/canal-kenjiria/224146-olimpiadas-canceladas/  

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

A cada edição dos Jogos Olímpicos são inseridas novas modalidades, aumentando a 

quantidade de atletas, medalhas e dias de competição. Como foi citado, o atletismo está presente 

nos Jogos Olímpicos desde a sua primeira edição na era moderna, no ano de 1896, em Atenas, na 

Grécia, sendo que as mulheres começaram a participar da modalidade a partir de 1928, no evento 

de Amsterdã. Desde Helsinque 1952, nenhuma prova de atletismo foi incluída ou reincorporada às 

Olimpíadas, assim como nenhuma prova foi retirada do programa oficial, perdurando até os dias 

de hoje. 

No total, o atletismo tem 26 provas, entre corrida, saltos, lançamentos e provas 

combinadas. As provas são separadas em feminino e masculino, com exceção de algumas 

modalidades, como heptatlo e decatlo, sendo realizadas exclusivamente por mulheres e homens, 

respectivamente.  

 

1) Com exceção de poucas modalidades, como maratona e marcha atlética, as provas de atletismo 

são realizadas dentro de estádios, em pistas com oito faixas, com 400 m de comprimento na 

faixa mais interna e 449 m de comprimento na faixa mais externa. Se considerarmos somente 

a faixa interna, qual fração da pista melhor representa: 

a) a prova dos 100m; 

b) a prova dos 200m;  

c) a prova dos 400m; 

d) a maratona (de aproximadamente 42km). 

Para realização dessa tarefa, considere que todas as modalidades serão realizadas dentro do 

estádio. 

 

2) Um dos maiores atletas do atletismo é o jamaicano Usain Bolt, maior velocista da história, 

sendo o único a ter vencido três vezes em Olimpíadas as provas de 100m e 200m. 

“Bolt detém o record mundial na prova dos 100m. Completou a prova com impressionantes 9,58 

segundos no mundial de 2009 em Berlim. Sua melhor marca nas olimpíadas é de 9,69 

segundos, Bolt cravou essa marca nas olímpiadas de Pequim em 2008. O primeiro record 

 

 

https://www.olimpiadatododia.com.br/canal-kenjiria/224146-olimpiadas-canceladas/


mundial da prova dos 100 m é do americano Donald Lippincott no ano de 1912. Veja a evolução 

dos tempos dessa prova.” 

 

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-40863129 

De acordo com o gráfico, para quebrar o recorde mundial pela última vez (2009), Bolt conseguiu 

reduzir em quantos por cento o tempo do recorde estabelecido por Donald Lippincott em 1912? 

 

3) Usain Bolt é mais rápido do que pensamos. Em 2009, quando bateu o recorde mundial, Bolt 

correu sua parcial mais rápida de 10m em apenas 0,81segundos, isso equivale a uma 

velocidade de 44,5km/h - mais ou menos a mesma de um cavalo galopando. 

 

Além de sua velocidade, uma de suas vantagens é sua passada. O estudo sobre a fisiologia de 

Bolt, por exemplo, constatou que, em 2009, ele precisou de menos passadas para bater o recorde 

mundial dos 100m. Isso o ajuda a ganhar a prova, já que Bolt não possui uma boa largada. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-40863129


 

Alguns países não seguem o sistema métrico de medidas, como o caso dos Estados Unidos, que 

utilizam o sistema imperial (polegadas, pé, jardas e milhas).  

1 polegada (in) 1 pé (ft) 1 jarda (yd) 1 milha (mi) 

2,54cm 30,48cm 0,91m 1,60km 

 

Determine: 

a) a maior velocidade atingida por Bolt na prova de 2009 em milhas por hora; 

b) a passada de Bolt, no sistema imperial, na unidade que mais se aproxima do metro. 

 

Leia o texto a seguir e responda às perguntas 4, 5 e 6: 

           A natação, como modalidade olímpica, é tão antiga quanto o atletismo. Realizada em uma 

piscina, ela se divide em diversas modalidades, tanto femininas quanto masculinas. Existem quatro 

estilos de natação diferentes que são praticados: crawl ou nado livre, borboleta, peito e costas. Há 

ainda o estilo medley, que é a junção dos 4 estilos anteriores nessa ordem: borboleta, costas, peito 

e crawl. 

Para as competições, a piscina olímpica deve possuir algumas especificações. Ela deve 

medir 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. De profundidade, a piscina deve ter 2 

metros. Nas competições, a temperatura da água deve estar entre 25° e 28° C. A piscina deve ter 

oito raias (cada uma deve ser ocupada por apenas um nadador) com 2,5 metros de largura cada 

uma e, ainda, possuir um espaço livre de 2,5 metros ao lado externo das raias 1 e 8, isto é, raias 

vazias. 

Assim como o atletismo, a natação se divide em 18 categorias, também sendo separadas 

em feminino e masculino.  

 

 



4) Nos jogos olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a água da piscina do Centro Aquático Maria 

Lenk, onde aconteceram as provas de saltos de trampolim passou de uma imaculada cor azul clara 

a um verde turvo de um dia para o outro, como podemos verificar na imagem abaixo. 

 

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/10/deportes/1470812789_613295.html 

Uma das principais substâncias utilizadas no tratamento da água de uma piscina é o cloro. Sua 

utilização depende da intensidade de uso da piscina, reposição da água, frequência de chuvas, 

vegetação do entorno da piscina, entre outros. Porém a quantidade média de cloro utilizada no 

tratamento de uma piscina é de 4 gramas a cada 1000 litros de água. De acordo com essas 

informações, considerando uma piscina com as mesmas dimensões de uma piscina olímpica, 

determine: 

a) o seu volume, em m3; 

b) a sua capacidade, em litros; 

c) a quantidade de cloro, em quilogramas, utilizada em seu tratamento. 

 

5) Nas Olimpíadas de 2016 o comitê olímpico deu uma explicação definitiva do motivo para que 

duas de suas piscinas de competição estarem com a água verde. Disseram as autoridades que por 

engano adicionaram 160 litros de peróxido de hidrogênio, neutralizando o cloro e permitindo o 

crescimento de “compostos orgânicos” que poderiam incluir bactérias e algas. 

Fonte: https://www.nytimes.com/2016/08/13/sports/olympics/rio-schedule-michael-phelps-medals.html  

Suponha que a partir do início do “problema da água verde” a quantidade de bactérias dobre em 

relação a quantidade anterior a cada hora. Se em 12 horas a quantidade de bactérias na água 

chega ao número máximo, responda: 

a) em quantas horas o quantitativo de bactérias representa 50% desse valor?  

b) e 25%? 

 

6) Cesar Cielo ganhou a medalha de ouro em Pequim. Cielo bateu o recorde olímpico dos 50 m 

livre em impressionantes 21,3 segundos, atingindo uma velocidade média de aproximadamente 

2,35 m/s. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/10/deportes/1470812789_613295.html
https://www.nytimes.com/2016/08/13/sports/olympics/rio-schedule-michael-phelps-medals.html


Observe a reta numerada abaixo. Essa reta representa o comprimento da piscina em metros. 

 

Suponha que Cielo tenha mantido uma velocidade constante na final olímpica, marque na reta a 

posição do nadador brasileiro com: 

a) 5 segundos de prova; 

b) 12 segundos de prova; 

c) 20 segundos de prova. 

 

DESAFIO OLÍMPICO  

Observe o quadro de medalhas dos jogos esportivos de um campus do CP2 com as três melhores 

colocações entre as turmas do 9º ano.  

 MEDALHAS 

Posição Turma OURO PRATA BRONZE TOTAL DE PONTOS 

1 902 𝑥 4 15  

1 905 4 7 18  

3 903 1 4 2  

A colocação entre essas turmas nos jogos esportivos é dada de acordo com o total de pontos feitos 

por cada turma. Cada medalha de ouro vale 𝑝 pontos, cada medalha de prata vale 3 pontos e cada 

medalha de bronze vale 1 ponto. Considere que as turmas 902 e 905 terminaram empatadas na 

primeira posição e a quantidade de medalhas de ouro da turma 902 é desconhecida.  

Sabendo que, como de costume, a medalha de ouro possui a maior pontuação, de acordo com os 

dados: 

a) complete a tabela escrevendo expressões algébricas que representem o total de pontos de cada 

turma; 

b) escreva uma equação de 𝑥 em função de 𝑝 que represente o empate entre as turmas 902 e 

905; 

c) determine os possíveis valores de 𝑥 sabendo que 𝑝 é um número natural. 

 

 



Resolução da atividade: 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=91209  

 

Resoluções em vídeo: 

1) https://youtu.be/d1AE_JIv1Uw  

2) https://youtu.be/nDRr0SxG3IQ  

3) https://youtu.be/iQyQIKrtQDU  

4) https://youtu.be/QPtqXewZ8V4  

5) https://youtu.be/0P-1IxUZqQs  

6) https://youtu.be/ML0UaGRVjfI  

DESAFIO OLÍMPICO) https://youtu.be/AFJZk3gL5SY  

 

PESQUISA 

Como vimos, os jogos olímpicos têm sua edição realizada a cada 4 anos, com algumas exceções. 

Durante toda a competição, é apresentado para o público o quadro de medalhas, contendo todas 

as medalhas já obtidas pelos países. Faça uma pesquisa para obter todas as cidades sede dos 

jogos desde 1896 e os quadros de medalhas das olimpíadas de 2000 a 2016 e responda às 

perguntas. Não esqueça de registrar as fontes de sua pesquisa. Bom trabalho! 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”  

Paulo Freire  

1. Considerando os jogos olímpicos a partir de 1896, qual é o percentual de edições que ocorreram 

no continente europeu? 

2. Considerando os jogos olímpicos a partir de 1896, qual o é o percentual de edições que 

ocorreram no continente americano? 

3. Qual foi o total de medalhas disputadas, considerando todas as edições de 2000 a 2016? 

4. Qual foi o total de medalhas conquistadas pela delegação brasileira de 2000 a 2016? 

5. Qual percentual de medalhas obtidas pela delegação brasileira em relação às medalhas 

disputadas de 2000 a 2016? 

 

Resultado da Pesquisa: 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=91212  

 

Agora que você chegou ao final, responda ao questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoMhtv2paWEx-

LgHfHnllilJxKk7dE2aH4PGmEOgtRG0IWQ/viewform?usp=sf_link   

 
 
 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=91209
https://youtu.be/d1AE_JIv1Uw
https://youtu.be/nDRr0SxG3IQ
https://youtu.be/iQyQIKrtQDU
https://youtu.be/QPtqXewZ8V4
https://youtu.be/0P-1IxUZqQs
https://youtu.be/ML0UaGRVjfI
https://youtu.be/AFJZk3gL5SY
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=91212
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoMhtv2paWEx-LgHfHnllilJxKk7dE2aH4PGmEOgtRG0IWQ/viewform?usp=sf_lin#k
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoMhtv2paWEx-LgHfHnllilJxKk7dE2aH4PGmEOgtRG0IWQ/viewform?usp=sf_lin#k


TAREFA 2: Ciências Sociais 

 
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!  

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

cuidados necessários para que tudo isso passe o mais rápido possível. 

Na primeira atividade falamos sobre as eleições municipais que acontecerão no Brasil no 

próximo dia 15 de novembro (primeiro turno) e, no caso dos municípios onde houver necessidade 

de um segundo turno, no dia 29 de novembro. O segundo turno acontecerá somente em municípios 

com mais de 200 mil eleitores e quando nenhum dos candidatos à prefeitura obtiver mais da metade 

dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os votos nulos) para ser eleito. Neste caso 

participarão apenas os dois candidatos mais votados no primeiro turno da eleição, considerando-

se eleito aquele que conseguir a maioria dos votos válidos em segundo escrutínio. 

Apresentei um trecho do livro do João Ubaldo Ribeiro, sobre a participação política, e uma 

reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo a respeito do aumento de inscrições de 

mulheres e negros para as próximas eleições municipais. 

 

Nessa segunda atividade vamos falar um pouco sobre as eleições presidenciais nos Estados 

Unidos, marcadas para o dia 3 de novembro de 2020. 

 

 

 

 



Leia a reportagem abaixo, que foi publicada no jornal Folha de S. Paulo, na edição do dia 

20/10/2020. 

 

Prefeita negra na capital da Geórgia é exceção que confirma falta de 

diversidade na política dos EUA 

Democrata Keisha Lance Bottoms ganhou destaque ao enfrentar pandemia e protestos contra 

racismo 

Marina Dias 

WASHINGTON 

Cinquenta dias antes da eleição americana, a Folha começou a publicar a série de reportagens 

“50 estados, 50 problemas”, que se debruça sobre questões estruturais dos EUA e presentes 

na campanha eleitoral que decidirá se Donald Trump continua na Casa Branca ou se entrega a 

Presidência a Joe Biden. 

Até 3 de novembro, dia da votação, os 50 estados do país serão o ponto de partida para analisar 

com que problemas o próximo —ou o mesmo— líder americano terá de lidar. 

Keisha Lance Bottoms é minoria mesmo depois de chegar ao poder. 

Entre as cem maiores cidades dos EUA, somente sete são comandadas por mulheres negras, e a 

Atlanta de Bottoms integra a lista que escancara a falta de diversidade na política americana. 

Eleita prefeita da capital da Geórgia em 2017, a democrata ganhou destaque ao enfrentar de forma 

assertiva duas das principais crises que assolaram os EUA às vésperas da eleição à Casa Branca: 

os protestos contra o racismo e a violência policial no país e a pandemia do coronavírus. 

No primeiro caso, Bottoms agiu rápido ao fazer da reforma do sistema de Justiça uma bandeira 

renovada de sua gestão e, no segundo, recusou-se a seguir o cronograma de reabertura do 

governador republicano Brian Kemp, que se ateve a um roteiro precoce, estimulado pelo presidente 

Donald Trump, a despeito do aumento de casos de Covid-19 em Atlanta, principalmente entre a 

população negra. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/eleicoes-eua/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/donald-trump/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/08/prefeita-de-atlanta-coloca-eleicoes-como-extensao-de-atos-antirracistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/08/primeiro-pre-candidato-gay-dos-eua-pete-buttigieg-clama-por-fe-inclusiva-em-convencao-democrata.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/eleicoes-eua/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/09/morte-de-george-floyd-em-minnesota-escancarou-outra-vez-racismo-sistemico-americano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/coronavirus/


 

A prefeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, durante festival em New Orleans - Paras Griffin - 6.jul.18/Getty Images/AFP 

 

Com 10,6 milhões de habitantes, 32% deles negros, a Geórgia se tornou um campo de batalha 

importante na disputa à Presidência dos EUA e serviu de palco para Bottoms amplificar a 

mensagem imperativa de que é preciso mais diversidade em todas as esferas de poder do país. 

O Congresso eleito em 2018 é o mais diverso da história americana, mas ainda está longe de 

representar de fato os EUA. Entre os 535 deputados e senadores, somente 22% são considerados 

minorias —negros, latinos, asiáticos ou indígenas. Mais: apesar de o número ter aumentado cerca 

de 80% em 20 anos, ainda é desproporcional se comparado à população geral. 

De acordo com o censo dos EUA, 39% das pessoas que vivem no país são consideradas não 

brancas. 

As mulheres são 55% do eleitorado, mas representam somente 25% do Congresso e, se o assunto 

for parlamentares negras, o índice despenca ainda mais. 

Dos 435 deputados da Câmara de Representantes, somente 22 são mulheres negras. Dos cem 

senadores, só Kamala Harris carrega os dois títulos, e sua indicação como vice na chapa de Joe 

Biden à Casa Branca foi um aceno justamente a dois grupos que, apesar de subrepresentados por 

seus líderes, serão decisivos como eleitores para novembro: mulheres e negros. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/10/eleitor-negro-pode-fazer-biden-virar-estado-que-democratas-nao-ganham-ha-30-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/10/eleitor-negro-pode-fazer-biden-virar-estado-que-democratas-nao-ganham-ha-30-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/11/republicanas-serao-apenas-15-das-mulheres-no-congresso-americano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/08/em-aceno-a-negros-e-mulheres-biden-escolhe-kamala-harris-para-vice.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/08/em-aceno-a-negros-e-mulheres-biden-escolhe-kamala-harris-para-vice.shtml


Manifestantes nos EUA pedem fim da violência policial contra negros 

 

Manifestantes com as mãos para cima no Brooklyn, em Nova York.  

Chang W. Lee/The New York Times 

Essa é a primeira vez que uma mulher negra concorre à vice-Presidência nos EUA por um grande 

partido, e também a primeira vez que uma candidata tem origem indiana. Em seu primeiro mandato 

como senadora, Kamala tornou-se a cara da renovação do Partido Democrata, ao lado da deputada 

Alexandria Ocasio-Cortez, a AOC, jovem de origem latina que representa a ala à esquerda da sigla. 

Caso vença em novembro, Biden será o presidente dos EUA mais velho a tomar posse, com 78 

anos, e já se colocou como um líder de transição, abrindo caminho para que Kamala, por exemplo, 

seja sua possível sucessora em 2024. 

Há dois anos, o número de candidatas mulheres tentando uma vaga no Congresso americano era 

o maior de todos os tempos, impulsionado pelos democratas. Agora, é o Partido Republicano que 

tenta recuperar o espaço perdido entre o eleitorado feminino. Enquanto 356 candidatas democratas 

tentam uma vaga na Câmara neste ano, o mesmo número de 2018, as aspirantes republicanas 

saltaram de 133 para 227. 

Na esteira da renovação que elegeu Kamala, AOC e Bottoms, movimentos que pedem mais 

diversidade na política argumentam que essa é a chave para mobilizar às urnas mais jovens, 

negros e latinos —o voto não é obrigatório nos EUA, mas as minorias representarão pela primeira 

vez um terço do eleitorado. 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1668162748788712-manifestantes-nos-eua-pedem-fim-da-violencia-policial-contra-negros


O desafio é dar capilaridade a esse esforço em um país tão complexo e desigual. Os EUA elegeram 

o primeiro homem negro à Presidência de sua história, mas deixaram que a misoginia fosse um 

dos motivos que impediram a vitória de uma mulher para sucedê-lo. 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/10/prefeita-negra-na-capital-da-georgia-e-excecao-que-confirma-falta-de-

diversidade-na-politica-dos-eua.shtml?origin=folha, acesso em 22/10/2020. 

 

1. Com base nessa reportagem sobre os Estados Unidos e na reportagem da atividade anterior 

sobre o Brasil, explique uma semelhança e uma diferença em relação à participação de mulheres 

e negros na política no Brasil e nos Estados Unidos. Apresente dados presentes nas duas 

reportagens para embasar sua resposta. 

 

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

 

Agora eu gostaria que você lesse a reportagem abaixo, publicada no jornal El País, na edição do 

dia 22/10/2020.  

A geração antiarmas dos Estados Unidos chega às urnas 

 

O diretor dos Universitários Democratas de Washington, Juan Carlos Mora (centro), com outros eleitores de Joe Biden. 

XAVIER DUSSAQ / EL PAÍS 

 

Voto dos jovens, mais numerosos e etnicamente mais diversos, será decisivo para as chances do 

candidato democrata Joe Biden nas eleições norte-americanas. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/10/prefeita-negra-na-capital-da-georgia-e-excecao-que-confirma-falta-de-diversidade-na-politica-dos-eua.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/10/prefeita-negra-na-capital-da-georgia-e-excecao-que-confirma-falta-de-diversidade-na-politica-dos-eua.shtml?origin=folha


ANTONIA LABORDE 

WASHINGTON – 22 OCT 2020 - 11:23 BRT 

Um efeito colateral do fechamento das escolas nos Estados Unidos por causa do coronavírus foi 

que, pela primeira vez desde 2002, não se registrou nenhum ataque a tiros em um centro escolar 

durante todo o mês de março. Muitos dos alunos que enfrentaram a epidemia da violência 

armada durante toda sua etapa escolar já completaram 18 anos, e em 3 de novembro poderão 

votar nas eleições presidenciais. 

Eles são parte das centenas de milhares de jovens que saíram às ruas há dois anos e meio, na 

chamada Marcha por Nossas Vidas, encabeçada por estudantes de um colégio de Parkland 

(Flórida) onde um ex-aluno assassinou 14 menores e 3 adultos usando um fuzil de assalto AR-

15. A geração norte-americana mais interconectada e etnicamente diversificada da história foi 

capaz de organizar a maior manifestação contra as armas já vista no país. Agora, se comparecer 

em massa às urnas, poderia ser decisiva para a escolha do novo presidente. 

Durante as últimas três décadas, os baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964) marcaram os 

rumos da política norte-americana, por se tratar da geração mais numerosa e por registrar índices 

de participação eleitoral superiores à média nacional. Mas em 2019 a demografia dos Estados 

Unidos alcançou um marco: os millennials (1981-1993) se tornaram a geração majoritária. Junto 

à parte dos centennials (1994-2010) que já atingiram a maioridade, somam 37% do eleitorado, 

enquanto que os baby boomers são agora menos de 30%, segundo o Centro de Pesquisas 

Pew. Essas duas gerações representam duas Américas muito diferentes. Quase metade 

dos centennials pertence a uma minoria étnica e, assim como a geração millennial, puderam ter 

uma educação melhor que seus pais e avós, especialmente no caso das mulheres. Por sua vez, 

75% dos boomers são brancos, e só 25% têm diploma universitário. 

Os ativistas na linha de frente do combate ao livre mercado de armas nos EUA batem de frente 

com o presidente Donald Trump, que conta com o respaldo da Associação Nacional do Rifle (NRA, 

na sigla em inglês, o poderoso lobby a favor da posse de armas). Os jovens não estão 

entusiasmados com o democrata Joe Biden, representante do establishment democrata, mas o 

veem como um potencial aliado na Casa Branca. Aalayah Eastmond, sobrevivente afro-americana 

do massacre de fevereiro de 2018 em Parkland, foi uma das vozes mais destacadas em 

Washington durante os recentes protestos contra a brutalidade policial contra a população negra. 

Em seus discursos, alertou que o uso injustificado das armas, resultado de décadas de “racismo, 

traumas e indiferença”, vai muito além dos massacres nos colégios e gera ciclos de pobreza e 

injustiça social que afetam principalmente as comunidades afro-americanas. 
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Eastmond se considera à esquerda da candidatura presidencial democrata, mas tem a esperança 

de que uma vitória de Biden abra as portas da Casa Branca aos jovens negros que protestam nas 

ruas. “Com essa administração não podemos contar nossas histórias. Somos reprimidos. Estou 

segura de que com Biden e [sua candidata a vice, Kamala] Harris seria diferente”, afirma durante 

uma videoconferência sobre o controle de armas. 

Juan Carlos Mora, 19 anos, diretor do grupo Universitários Democratas de Washington, é sincero 

quando lhe perguntam se Biden será capaz de entusiasmar jovens como seus amigos Rory e 

Donna Biggs, Bryan Romero e Melissa Donnan. “Não”, responde entre risos. “Talvez não 

tenhamos saúde pública universal ou o Green New Deal [um pacote de medidas contra o 

aquecimento global]”, afirma Mora, em alusão a duas propostas do senador socialista Bernie 

Sanders, derrotado por Biden nas primárias democratas. “Mas teremos dignidade, decência e 

respeito pelos direitos humanos.” 

A chamada revolução democrática de Sanders teve grande adesão entre os jovens. Apesar de o 

veterano senador por Vermont não ter conseguido a indicação democrata, sua mensagem se 

espalhou. Atualmente, 61% dos norte-americanos de 18 a 24 anos têm uma ideia positiva sobre o 

socialismo, superando o capitalismo, bem visto por 58%. Só 28% dos adultos têm uma boa 

impressão do socialismo, segundo uma pesquisa de fevereiro da rádio NPR. 

As propostas mais progressistas que alguns eleitores de Biden acham estranhas são também as 

que mais espantam os simpatizantes de Trump. Christina Herrera, de 24 anos e membro da NRA, 

rejeita “as ideias socialistas” do programa democrata. “Como hispânica, vi os efeitos do socialismo. 

Minha família fugiu da Nicarágua por isso”, afirma, argumentando que, embora Biden e Harris 

tentem se desvincular da ideologia de Sanders, “abraçam-na a cada dia com suas propostas”. 

Baixa participação eleitoral 

Apesar do imenso ativo que os jovens representam para os democratas, eles costumam ser menos 

assíduos nas urnas que os mais velhos. Em 2016, 71% dos maiores de 65 anos foram votar, 

enquanto só 46% dos cidadãos entre 18 e 29 anos fizeram o mesmo. Destes, dois terços optaram 

por Hillary Clinton. A campanha de Biden vê com otimismo o que pode acontecer nas 

presidenciais baseando-se nos dados das eleições legislativas de 2018: a participação dos 

menores de 30 quase duplicou com relação a 2014. Seus votos foram fundamentais para a eleição 

do Congresso mais diversificado que os EUA já tiveram. 

“Nas eleições legislativas, os jovens votaram nos deputados que compartilhavam suas bandeiras 

de luta, mas nesta eleição estão mais preocupados em tirar Trump do que entusiasmados com 

Biden”, opina William Frey, demógrafo do think tank Brookings Institution. 
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Frey, assim como Lubna Sebastian, diretora da organização Jovens por Biden, atribui a falta de 

participação ao confuso sistema de votação, que obriga o eleitor a se registrar no local de 

residência, que muitos alteram quando começam a etapa universitária. Sebastian, que vem há um 

ano trabalhando para o candidato democrata, conclui que muitos jovens norte-americanas querem 

participar, mas não sabem como. 

Preocupação com clima, racismo e desigualdade 

As principais preocupações dos jovens norte-americanas, segundo diversas pesquisas, são a 

mudança climática, o racismo e a desigualdade econômica. Esses levantamentos mostram que a 

geração millennial e a centennial expressam um interesse muito maior que o dos baby 

boomers pela proteção ambiental e as energias renováveis. 

“Os jovens também nos importamos com o que vai acontecer na Suprema Corte”, diz Lubna 

Sebastian, que trabalha na campanha de Biden. “Nossos direitos reprodutivos estão em jogo, nosso 

acesso à saúde, e por tudo isso vamos sair em massa para votar”, conclui. 

Mas há outros membros de ambas as gerações juvenis com preocupações bem diversas das que 

aparecem como majoritárias nas pesquisas. É o caso de Kristan Hawkins, de 35 anos, presidenta 

do grupo Students for Life, para quem só um tema importa na hora de decidir o voto: o aborto. 

Na semana passada, essa ativista foi à escadaria da Suprema Corte manifestar seu apoio a 

indicação da conservadora Amy Coney Barrett como substituta de Ruth Bader Ginsburg, 

magistrada progressista que morreu em setembro. “Os jovens estão contra o aborto. Quem o 

defende são as mulheres mais velhas, que tiveram que decidir entre sua carreira profissional e a 

família. Isso já não é mais assim”, argumenta ela, em frente à Suprema Corte, acompanhada de 

várias jovens brancas. 

Hawkins acredita que deveria haver um maior controle das armas, mas é taxativa: nada protegerá 

mais a vida dos norte-americanos que ilegalizar o aborto. A poucos metros dela, um grupo discorda. 

São menores de 30 anos e de diferentes origens. 

Fonte: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/geracao-antiarmas-dos-estados-unidos-

chega-as-urnas.html, acesso em 22/10/202. 

 

Reflita sobre as seguintes questões: 

 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-17/marcha-das-mulheres-faz-barulho-rumo-as-eleicoes-dos-eua.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-17/marcha-das-mulheres-faz-barulho-rumo-as-eleicoes-dos-eua.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-14/candidata-de-trump-a-suprema-corte-esquiva-questoes-sobre-aborto-e-casamento-gay.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-14/candidata-de-trump-a-suprema-corte-esquiva-questoes-sobre-aborto-e-casamento-gay.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/geracao-antiarmas-dos-estados-unidos-chega-as-urnas.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/geracao-antiarmas-dos-estados-unidos-chega-as-urnas.html


2. Quais são as gerações apresentadas na reportagem e quais os seus percentuais na população 

estadunidense? 

3. Sendo o voto não obrigatório nos Estados Unidos - ao contrário do que ocorre no Brasil -, por 

que a maior participação dos jovens nas urnas pode ajudar o adversário de Donald Trump, o 

candidato do Partido Democrata Joe Biden?  

4. Quais as principais preocupações das parcelas da juventude estadunidense que aparecem na 

reportagem? 

5. Como membro da juventude brasileira, quais são as suas principais preocupações em relação à 

cidade do Rio de Janeiro, que terá um novo prefeito ou uma nova prefeita a partir de janeiro de 

2021? 

 

 

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

 

Ficamos por aqui.  

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

 


