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Caro(a) aluno(a),

A interdependência da vida foi o tema abordado ao longo do volume anterior do Caderno do 
Aluno. Nele, diversos conceitos biológicos foram apresentados no sentido de trazer até você os 
principais aspectos sobre como os diferentes organismos interagem entre si e com o ambiente em 
nosso planeta.

Este volume 2 do Caderno do Aluno traz questões referentes à Saúde do Ser Humano, em caráter 
individual, coletivo e ambiental. As Situações de Aprendizagem abordam conteúdos que tratam da 
gravidez na adolescência, da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), incluindo os respectivos 
métodos de prevenção. Também estarão presentes textos contando o histórico de vacinação e a 
importância das vacinas no Brasil, dados de pesquisa sobre o envelhecimento da população brasileira, 
saúde e qualidade de vida do idoso.

Esses conteúdos podem suscitar muitos debates, pesquisas e investigações que o ajudarão a 
compreender a situação atual da saúde no Brasil e no mundo. Suas aulas se tornarão ainda mais 
dinâmicas se você e seus colegas contribuírem com suas experiências de vida e cooperarem na 
realização das atividades propostas. Nas aulas, seu professor irá orientar, mediar e incrementar os 
debates e as pesquisas sobre esses assuntos, apoiando-o na construção de argumentos que serão úteis 
para você tomar decisões mais conscientes sobre sua própria saúde e de sua comunidade. O trabalho 
em equipe será muito rico e poderá facilitar seu aprendizado.

Bons estudos!

Equipe Curricular de Biologia
Área de Ciências da Natureza

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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tema – Qualidade de vida das populações humanas: a saúde 
coletiva e ambiental

situação de aprendizagem 1 
vulnerabilidade

Nem todas as doenças representam a mesma ameaça à saúde ou à vida. Além disso, cada doença 
pode ser prevenida de uma forma diferente. Algumas sequer podem ser prevenidas, mas, se diagnos-
ticadas precocemente, aumentam as chances de cura, como é o caso dos cânceres. Nesta Situação de 
Aprendizagem, você vai aprender mais sobre os riscos que algumas doenças apresentam. Poderá, 
também, aperfeiçoar suas habilidades no trabalho com tabelas.

 Leitura e análise de tabela

Mortalidade por grupos de causas e faixa etária

Faixa etária

Doenças 
infecciosas e 
parasitárias

Neoplasias
Doenças do 

sistema  
cardiovascular

Doenças 
do sistema 

respiratório

Doenças 
originadas 
no período 
perinatal

Causas 
externas

Outras 
causas

Total

Menor de 
1 ano 3 765 153 447 3 365 30 900 1 122 10 701 50 453

1 a 4 anos 1 392 668 236 1 662 49 1 853 2 329 8 189

5 a 9 anos 405 670 183 398 10 1 835 1 045 4 546

10 a 19 
anos 791 1 593 1 013 949 15 16 382 2 810 23 553

20 a 29 
anos 2 973 2 458 2 487 1 690 19 36 222 4 974 50 823

30 a 39 
anos 6 200 5 388 7 033 2 822 9 23 501 9 511 54 464

!
?
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 1. leia a tabela anterior, do início ao fim, sublinhando as palavras que você não conhece. depois, 
procure o significado dessas palavras no dicionário e preencha os espaços da segunda linha da 
tabela com palavras mais simples. É importante que você escolha palavras fáceis, que possam 
substituir os títulos de cada coluna.

 2. Em qual faixa etária há maior número de mortes no total? 

 3. Quais são as duas principais causas de morte no conjunto da população?

 4. Quantos jovens entre 10 e 19 anos morreram em 2004? 

Mortalidade por grupos de causas e faixa etária

Faixa etária

Doenças 
infecciosas e 
parasitárias

Neoplasias
Doenças do 

sistema  
cardiovascular

Doenças 
do sistema 

respiratório

Doenças 
originadas 
no período 
perinatal

Causas 
externas

Outras 
causas

Total

40 a 49 
anos 6 847 14 550 20 664 4 913 4 17 171 16 537 80 686

50 a 59 
anos 5 865 25 372 37 754 8 023 3 10 604 21 607 109 228

60 a 69 
anos 5 713 33 440 57 158 15 473 2 6 725 26 768 145 279

70 a 79 
anos 6 130 34 572 77 230 26 149 0 5 255 32 831 182 167

Mais de 
80 anos 5 866 21 866 80 941 36 462 0 4 810 34 618 184 563

Total 45 947 140 730 285 146 101 906 31 011 125 480 163 731 893 951

número de óbitos conforme a faixa etária e o tipo de doença no brasil. dados de 2004. 

Fonte: brasil. ministério da saúde. sistema de informações sobre mortalidade (sim).  
Quadro produzido a partir do programa do datasus. disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2007/c04.def>.  

acesso em: 21 fev. 2014.
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 5. Qual é a principal causa de morte na faixa de 10 a 19 anos? você imagina por quê? discuta 
com os colegas e com seu professor e registre suas conclusões.

 6. Qual é a principal causa de morte na faixa de 40 a 49 anos? comente.

 7. E qual é a principal causa de morte de pessoas com mais de 70 anos? Comente.

 8. Quantas pessoas morreram devido a “causas externas” em 2004?

Cálculo de porcentagem

A tabela apresentada nas páginas anteriores refere-se a todos os óbitos ocorridos no Brasil 
em 2004 e, portanto, contém números muito grandes. uma técnica bastante útil que facilita a 
comparação – neste caso, entre grupos de causas e faixa etária – é transformar esses números 
em porcentagens.

Complete a tabela a seguir com as porcentagens de cada faixa etária. Se tiver dúvidas nos 
cálculos, consulte seu professor. para começar, responda à pergunta: qual é a porcentagem do 
total de crianças menores de 1 ano que faleceram em 2004 cuja causa da morte foi uma doença 
infecciosa ou parasitária? O valor obtido como resposta deverá ser colocado no local correspon-
dente na tabela.

7
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Título 

Faixa etária
Doenças 

infecciosas e 
parasitárias

Neoplasias
Doenças 

do sistema 
cardiovascular

Doenças 
do sistema 

respiratório

Doenças 
originadas 
no período 
perinatal

Causas 
externas

Outras 
causas

Total

menor de 1 
ano 100%

1 a 4 anos 100%

5 a 9 anos 100%

10 a 19 anos 100%

20 a 29 anos 100%

30 a 39 anos 100%

40 a 49 anos 100%

50 a 59 anos 100%

60 a 69 anos 100%

70 a 79 anos 100%

Mais de  
80 anos 100%

 1. sublinhe, na tabela, o maior valor obtido para cada faixa etária. esses valores correspondem à 
principal causa de morte para cada faixa etária. 

 2. Qual a maior causa de morte entre pessoas de 60 a 69 anos? 

 3. Qual a menor causa de morte entre jovens de 10 a 19 anos? 

 4. Em que faixa etária há a maior proporção de morte provocada por tumores? 

8
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 5. Que faixa etária mais sofre com doenças como o sarampo, a dengue e a cólera? 

 6. Crie um título para essa tabela. 

Vulnerabilidade por faixa etária 

Ao calcular as porcentagens na última etapa do trabalho, você aprendeu o significado desses 
valores. observe, por exemplo, o valor obtido para a faixa etária de 1 a 4 anos em relação às neoplasias, 
que é 8,16%. esse valor significa que, a cada cem mortes de crianças entre 1 e 4 anos, 8,16 foram 
causadas por neoplasias. 

Analisando a tabela de porcentagens que você construiu, é possível saber quais os maiores riscos 
que cada faixa de idade corre? Em outras palavras, é possível saber quais as maiores vulnerabilidades 
de cada faixa etária?

Ao dicionário!

Vulnerabilidade: caráter ou qualidade de vulnerável.

Vulnerável: 1. Que se pode vulnerar. 2. diz-se do lado fraco de um assunto ou questão, e 
do ponto por onde alguém pode ser atacado ou ofendido. 3. Que dá presa à censura, à crítica. 

Michaelis - moderno dicionário da língua portuguesa. são paulo: editora melhoramentos, 2007.

Em Saúde Pública, vulnerabilidade é o conjunto de fatores que pode aumentar o risco 
de adquirir uma doença ou algo que prejudique a vida de um indivíduo ou um grupo. Esse 
conceito leva em conta aspectos individuais, coletivos e a disponibilidade de recursos des-
tinados à proteção das pessoas.

 1. suponha que você seja chamado a fazer uma “adivinhação” sobre uma pessoa que não conheceu. 
Essa pessoa tinha 82 anos quando morreu, em 2004. Com base na tabela que você preencheu 
com as porcentagens, qual seria o seu “chute” sobre a causa da morte dessa pessoa? Justifique.

9
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 2. um médico afirmou que, após os 5 anos de idade, o risco de morrer de doenças originadas no 
perío do perinatal é muito baixo. você concorda com essa afirmação? Justifique.

 3. O período da vida em que uma pessoa mais toma vacinas para se prevenir contra doenças 
infecciosas é antes dos 5 anos de idade. você acha que essa prevenção é necessária? Justifique.

 4. durante o inverno, o governo faz campanhas contra a gripe, pedindo às pessoas com mais de 
60 anos que compareçam ao posto de saúde para tomar a vacina. um médico afirmou, em 
entrevista a um jornal, que esse é um gasto desnecessário. você concorda com esse médico? 
Justifique sua resposta com os dados da tabela sobre doenças ligadas ao sistema respiratório.

A vulnerabilidade nos gráficos

Agora você vai construir um gráfico de barras tomando por base a tabela com as porcentagens 
que calculou. Mostre, no gráfico, a variação da porcentagem de mortes conforme a faixa etária para 
alguns dos tipos de causas apresentados. Alguns alunos devem fazer o gráfico para doenças do sistema 
cardiovascular e outros, para causas externas. Fique atento às orientações dadas por seu professor 
para saber exatamente qual é sua tarefa. use o espaço a seguir para construir o gráfico.

10

Biologia – 1ª série – Volume 2

BIOLOGIA_CA_1s_Vol2_2014_P9.indd   10 23/04/14   12:03



 1. a morte causada por doenças do sistema cardiovascular é mais comum entre pessoas mais 
novas ou mais velhas? Por que você acha que isso acontece?

11
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 2. Observando a tabela, qual causa de morte apresenta um padrão oposto ao das doenças do sis-
tema cardiovascular em relação à faixa etária? Em outras palavras, que causa de morte é mais 
comum entre pessoas mais jovens? Por que você acha que essa causa tem esse padrão?

 3. elabore uma hipótese para explicar por que os jovens entre 10 e 29 anos são mais vulneráveis à 
morte por causas externas.

 4. Elabore uma hipótese para explicar por que os idosos (mais de 60 anos) são pouco afetados por 
mortes em razão de causas externas. 

 5. um médico afirmou que todas as pessoas, depois dos 40 anos, deveriam fazer exames anuais de 
sangue e do coração. você acha que essa afirmação faz sentido? Justifique usando os dados da 
tabela sobre doenças ligadas ao sistema cardiovascular.

12
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vocÊ aprendeu?

de acordo com os indicadores e dados básicos para a saúde (idb) de 2007, divulgados pelo 
ministério da saúde, as principais causas que levaram mulheres de 10 a 19 anos à morte no brasil 
em 2005 foram: câncer (12,26%), doenças do sistema respiratório (6,99%), doenças do sistema 
cardiovascular (7,13%) e doenças infecciosas e parasitárias (5,97%). entre as doenças que mais 
mataram as mulheres, destacaram-se os cânceres de intestino, de mama e de colo do útero.

Com base nesses dados, faça as atividades propostas a seguir.

 1. complete a tabela com os dados do texto.

Sexo
Doenças 

infecciosas e 
parasitárias

Neoplasias

Doenças 
do sistema 

cardio- 
vascular

Doenças 
do sistema 

respiratório

Doenças 
originadas 
no período 
perinatal

Causas 
externas

Outras 
causas 

Masculino 2,60 5,16 3,07 3,02 0,06 78,64 7,45 

Feminino 0,05 43,51 24,09

porcentagem de óbitos entre jovens de 10 a 19 anos, conforme o sexo e o tipo de doença no brasil. dados de 2005. 

Fonte: brasil. ministério da saúde. sistema de informações sobre mortalidade (sim).  
Quadro produzido a partir do programa do datasus. disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2007/c04.def>. 

acesso em: 21 fev. 2014. 

 2. Que causa de morte é mais comum entre as mulheres de 10 a 19 anos?

 3. Que causa de morte é mais comum entre os homens de 10 a 19 anos?

 4. construa um gráfico de colunas relacionando cada sexo (eixo horizontal) com a porcentagem 
de mortes em razão de causas externas (eixo vertical).

13
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 5. elabore uma hipótese para explicar a diferença percebida no gráfico.

 6. considere os seguintes dados de 2004, obtidos pelo ministério da saúde, para jovens entre 10 
e 19 anos: 2 979 homens morreram em acidentes de transporte, contra 1 050 mulheres, e 7 567 
homens morreram assassinados, contra 662 mulheres. Com base nessas informações, reescreva 
sua resposta para a questão 5.

 7. um médico afirmou que os homens são mais vulneráveis a doenças do sistema cardiovascular que 
as mulheres. isso é válido para a faixa etária entre 10 e 19 anos? Justifique usando dados da tabela.

lição de casa

Escreva uma carta para uma pessoa de sua convivência. Na carta, você dará conselhos para que 
essa pessoa não se exponha aos fatores de maior risco para sua faixa de idade.

14
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primeiro, pergunte a idade da pessoa ou, pelo menos, a faixa etária em que ela está. depois, 
consulte a tabela de porcentagens que ajudou a construir e descubra qual é a causa de morte à qual 
a faixa etária dessa pessoa está mais vulnerável.

Em seguida, redija a carta com os seus conselhos. O que você diria para uma pessoa idosa, que 
está em idade mais vulnerável a problemas de circulação?

Considerando as estatísticas, o que você diria para um jovem sobre o maior risco que ele corre 
de morrer em decorrência de acidentes e assassinatos?

15
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situação de aprendizagem 2  
menina-mãe e menino-pai

Nas atividades a seguir, você vai aprender mais sobre um problema que afeta muitos brasileiros 
e é do seu maior interesse: a gravidez na adolescência.

O despertar para um sonho

Nessa primeira etapa, o professor levará você a imaginar como será sua vida daqui para a frente, 
como se fosse uma “viagem ao futuro”. entretanto, nem todos os alunos “viajarão” em condições 
iguais: alguns(mas) alunos(as), sorteados(as) pelo professor, imaginarão que estão grávidos(as). 

antes de iniciar a “viagem”, responda:

 1. Qual é seu sonho de vida profissional?

Imagine agora como será a sua vida daqui a dois anos, sem esquecer se viajou grávida(o) ou 
não. Idealize como sua vida será daqui a quatro, seis, oito e dez anos, conforme seu professor for 
conduzindo a “viagem”. depois, responda às questões.

 2. você viajou grávido(a)?

 3. você realizou seu sonho?

 4. O que você fez para realizar seu sonho?

!
?
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 5. o que facilitou ou dificultou a realização do seu sonho?

depois de realizar essa “viagem” pessoal, ouça com atenção o que os seus colegas têm a dizer 
sobre a experiência deles. 

 6. Pensando nas falas dos seus colegas e no que você sentiu, faça uma lista das vantagens e das 
desvantagens de uma gravidez na adolescência.

 7. Escreva uma mensagem aconselhando um(a) amigo(a) a evitar a gravidez na adolescência, 
explicando por que ela pode ser desfavorável.

Jogo: nem toda relação sexual engravida

O objetivo dessa atividade é que você conheça um pouco mais sobre o seu corpo e, principal-
mente, sobre os tipos de prática sexual que podem causar uma gravidez.

18
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Regras do jogo 

• a classe será dividida em grupos.

• o professor fará uma pergunta referente aos órgãos sexuais ou a práticas sexuais. 

• os grupos terão um minuto para discutir, antes de responder.

•  um dos grupos será o primeiro a responder; caso não saiba a resposta, a vez será do grupo 
seguinte.

•  sempre que possível, o grupo que está respondendo deverá usar ilustrações dos órgãos 
sexuais masculinos e femininos para explicar suas respostas.

•  o grupo que acertar a resposta ganhará dois pontos; se passar a vez, não ganhará nem 
perderá pontos; se errar, perderá dois pontos.

•  os demais grupos que tentarem responder a uma pergunta que inicialmente não foi dirigida 
a eles ganharão dois pontos se acertarem, mas não perderão nada se errarem.

•  os pontos deverão ser anotados na lousa, para que todos vejam. Quem fizer mais pontos 
será o vencedor do jogo.

Jogo: engravidar é uma escolha

Com esse jogo, você vai aprender mais sobre as maneiras de evitar a gravidez. 

 1. o que são métodos contraceptivos e para que servem?
dica: métodos contraceptivos e métodos anticoncepcionais são expressões sinônimas.

 2. você vai dar duas notas, de 0 a 10, para cada método contraceptivo listado na tabela a seguir. a 
primeira nota diz respeito à eficácia do método (0 significa pouco eficaz e 10 significa muito 
eficaz). a segunda nota será sobre a facilidade de acesso dos jovens a esse método, ou seja, se ele 
é fácil de ser encontrado e se o preço é acessível (0 significa pouco acessível e 10 significa muito 
acessível). preencha apenas as colunas referentes à “primeira etapa”. se você não conhecer algum 
método, não se preocupe e dê a nota que você imagina que ele mereça. Suas dúvidas serão res-
pondidas durante o jogo.

19
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Avaliação de métodos contraceptivos

Método
Primeira etapa Segunda etapa

Eficácia  
(0-10)

Facilidade de 
acesso (0-10)

Eficácia  
(0-10)

Facilidade de 
acesso (0-10)

B
ar

re
ir

a

Camisinha 
masculina

Camisinha 
feminina

H
or

m
on

al

Pílula

Injetável

Adesivo

Anel vaginal

Implante

N
at

ur
al

Tabelinha

Muco

Temperatura

Coito  
interrompido

Q
uí

m
ic

o

Espermicida

D
is

po
si

ti
vo

  
in

tr
au

te
ri

no
 (D

IU
)

DIU de cobre

DIU  
hormonal

D
efi

ni
ti

vo Laqueadura

Vasectomia

Ficha de pontuação dos métodos contraceptivos.
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Regras do jogo

• a classe será dividida em grupos.

• o professor fará uma pergunta referente a métodos contraceptivos. 

• os grupos terão um minuto para discutir, antes de responder.

•  um dos grupos será o primeiro a responder; caso não saiba a resposta, a vez será do grupo 
seguinte, no sentido horário.

•  as perguntas a ser feitas estão em cartas de cores diferentes. o grupo que acertar a resposta 
ganhará os pontos referentes à cor da carta (verde: seis pontos; amarelo: quatro pontos; 
vermelho: dois pontos).

•  o grupo que errar ganhará uma carta de risco, pois não ter a informação correta é um 
fator que pode levar à gravidez na adolescência. Cada carta de risco tira três pontos do 
grupo.

• o grupo que fizer mais pontos será o vencedor.

 3. depois de jogar, atribua novas notas para os métodos contraceptivos presentes na tabela 
Avaliação de métodos contraceptivos, preenchendo as colunas referentes à “segunda etapa”. 
Houve alguma mudança em relação às notas dadas na primeira etapa? Se sim, explique por que 
você mudou suas notas.

Levantamento e teste de hipóteses 

 1. em sua opinião, por que existem tantas adolescentes grávidas no brasil?

21
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registre no espaço a seguir as hipóteses elaboradas pelos seus colegas de classe.

Por que as adolescentes engravidam?

 Leitura e análise de texto

Agora, leia os textos a seguir. Enquanto faz a leitura, procure descobrir se eles contradizem 
algumas das hipóteses da lista elaborada sobre a gravidez na adolescência. Faça o mesmo em 
relação à sua própria explicação (resposta da questão 1, da atividade anterior).

Texto 1

o texto a seguir reúne trechos da entrevista concedida por adriana lippi Waissman, 
médica da universidade de são paulo especializada em gravidez na adolescência, ao médico 
drauzio varella. 
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Classe social faz diferença?

(...)

Drauzio Varella – A que classe socioeconômica pertencem essas adolescentes?

Adriana Waissman – Tanto engravidam as adolescentes de classe social mais baixa 
quanto as de classe mais alta, só que o enfrentamento da situação é diferente. No que se 
refere às jovens de classe social mais favorecida, infelizmente, há poucos trabalhos sobre o 
assunto, porque é difícil levantar dados nos consultórios particulares que, em geral, elas 
frequentam. No entanto, sabe-se que elas contam mais com a possibilidade de interromper 
a gravidez, se desejarem, e têm outros objetivos na vida, o que não acontece com as de classe 
social menos favorecida, para as quais a gravidez pode representar uma forma de ascensão 
social, já que muitas vezes seus companheiros possuem nível socioeconômico um pouquinho 
melhor que o delas. 

Drauzio – É difícil avaliar o número total de gestações nessa faixa etária, pois 
teoricamente o aborto é proibido no Brasil, embora na verdade seja livre para quem 
o possa pagar.

Waissman – No Hospital das Clínicas (HC), questionamos as adolescentes a respeito 
de se pensaram ou não em fazer um aborto e constatamos que apenas 22% das grávidas 
cogitaram interromper a gravidez e, dessas, somente 5% efetivamente fizeram alguma coisa 
nesse sentido, tomaram um chá, por exemplo, imaginando que produzisse efeito abortivo. 
É importante mencionar, porém, que nos tem chamado a atenção nesse atendimento o fato 
de nem sempre a gravidez ser realmente indesejada. aproximadamente 25% de nossas 
adolescentes planejaram a gestação e muitas abandonaram o método contraceptivo que 
usavam com o intuito declarado de engravidar.

O que explica a gravidez precoce1?

Drauzio – Quais as principais causas desse comportamento em meninas tão jovens?

Waissman – Existe uma série de fatores que poderiam contribuir para o aumento da 
incidência de gestantes adolescentes. o baixo nível socioeconômico é um deles, porque, às 
vezes, como já disse, a gravidez representa oportunidade de ascensão social. Além disso, a 
baixa escolaridade também pesa nesse contexto. Metade das adolescentes que atendemos 
no HC já tinha interrompido os estudos antes de engravidar. Isso nos permite pensar que, 
se tivessem continuado a estudar e a receber estímulos pedagógicos e culturais, como 
acontece com as meninas de classe social mais favorecida, talvez nem pensassem numa 
gestação, porque de uma forma ou outra a escola representa um fator de proteção para elas. 
Outro fator que poderia ser pontuado é a desestruturação familiar. Notamos nessas adoles-
centes grávidas certa dificuldade de relacionamento com os pais. Na verdade, a dificuldade é 
maior com o pai, tanto que o grande medo é contar para ele que estão grávidas, o que retarda, 
em muitos casos, o início do pré-natal.

1 (n.e.) a terminologia empregada atualmente pelos especialistas é “gravidez na adolescência”.
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do ponto de vista biológico, alguns autores destacam como fator importante a menarca, 
ou seja, a primeira menstruação, que vem ocorrendo cada vez mais precocemente, graças, 
talvez, à melhora da alimentação ou à interferência do clima. No início do século, na Europa 
desenvolvida, as meninas menstruavam em média aos 17 anos. hoje, a média é 12 anos e 
vem baixando sistematicamente, o que poderia estar relacionado com o início precoce da 
atividade sexual. No entanto, se fizermos uma retrospectiva histórica, veremos que a gravidez 
na adolescência não é novidade. Existe há muito tempo. É bem provável que nossas bisavós 
e talvez nossas avós tenham engravidado ainda adolescentes, pois as mulheres se casavam 
muito cedo. No entanto, o papel da mulher na sociedade mudou, e talvez por isso o fato de 
engravidar mais precocemente chame tanto a atenção. Espera-se que a adolescente estude, 
trabalhe e não que engravide e tenha filhos.

(...)

Como se comportam os companheiros?

Drauzio – No passado, o menino que engravidava a namorada tinha de casar com ela, 
porque era ameaçado de morte se não o fizesse. Hoje, esse tipo de cobrança parece ter-se 
esgarçado no tecido social. Como reagem os garotos que engravidam essas adolescentes? 

Waissman – Essa responsabilidade de casamento deixou de existir na grande maioria dos 
casos, mesmo porque a sociedade assumiu uma postura mais liberal em relação ao fato. No 
entanto, o que percebemos é que os meninos muitas vezes gostam da gravidez de suas com-
panheiras, porque isso representa uma maneira de firmar a própria masculinidade. Eles 
também estão atravessando uma fase de transição, de busca da identidade e, de uma forma 
ou outra, a gravidez da companheira é prova de que são realmente homens.

Por outro lado, o adolescente vê na gravidez da garota uma maneira de perpetuar a 
família. Engraçado, o menino se preocupa com isso e soma a essa ideia de continuidade 
da família a sensação de estar criando algo próprio, que é dele mesmo. Então, na maioria 
das vezes, eles acabam assumindo essas gestações. Assumir não significa morar junto na 
mesma casa, embora isso possa acontecer. Não são raros os casos de adolescentes que 
acabam se unindo ao companheiro durante o pré-natal. Não se casam necessariamente 
no papel, mas mudam o estado matrimonial e passam a constituir uma família. 

(...)

Falta de informação? 

Drauzio – Você acha que as adolescentes engravidam por falta de informação?

Waissman – Não acredito. Todas sabem que se tiverem uma relação sexual sem os cui-
dados necessários podem engravidar. dados indicam que 92% delas conhecem pelo menos 
um método contraceptivo, pelo menos a camisinha elas conhecem.

Portanto, não é a desinformação que leva à gravidez na adolescência. Talvez o pensamento 
mágico dos adolescentes que influencia a maneira de buscar a si mesmos, o imediatismo e a 
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onipotência que lhes são característicos sejam fatores que possam justificar sua maior inci-
dência. Não há menina que não saiba que pode engravidar, mas todas imaginam que isso 
jamais vai acontecer com elas. 

varella, drauzio. Gravidez na adolescência. entrevista com a dra. adriana lippi Waissman.  
disponível em: <http://drauziovarella.com.br/mulher-2/gravidez-na-adolescencia-2>.  

acesso em: 21 fev. 2014.

Texto 2

Agora você vai ler trechos de uma matéria publicada no site Boa Saúde, que contém 
informações variadas sobre saúde. A matéria não é assinada, mas o site afirma que os autores 
são especialistas em educação médica a distância e jornalistas especializados. 

Gravidez na adolescência: toda informação é necessária

“mais do que a falta de informação, o medo de assumir a vida sexual e a falta de espaço 
para discussão de valores no seio de suas famílias levam as adolescentes a engravidar. Perdidas 
entre o ‘não pode’ dos pais e o ‘faça’ autoritário que impera na mídia, as adolescentes raramente 
conseguem alguém para ouvir seus conflitos e medos.”

(...)

“muito mais do que a falta de informação, a gravidez na adolescência está ligada às 
características próprias dessa fase da vida. A onipotência do ‘comigo não acontece’, a impe-
tuosidade do ‘se der errado, depois a gente vê’, a busca de identidade no ‘se eles acham que 
isso é certo, eu faço o contrário’, a energia de ‘vamos ver o sol nascer depois a gente vai direto 
para aula’. Junte a essas atitudes o pouco ou nenhum diálogo com a família, além da angústia 
do conflito entre o desejo e as consequências para que a gravidez aconteça. depois o argu-
mento mais ouvido é: ‘não pensei que fosse engravidar’.

Países como México e Suécia colocaram a pílula anticoncepcional à disposição das jovens 
em postos de saúde e incluíram explicações sobre métodos anticoncepcionais nos currículos 
escolares. Quase não obtiveram resultado algum. Quando pesquisadas, as jovens mexicanas 
disseram que queriam ser mães para serem mais respeitadas. As suecas disseram que o filho 
dava significado a uma vida solitária e sem expectativas.”

gravidez na adolescência: toda informação é necessária. Boa Saúde. belo horizonte: bibliomed, 4 jun. 2002. disponível em: <http://
www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/3072/-1/gravidez-na-adolescencia-toda-informacao-e-necessaria.html>. acesso em: 21 fev. 2014.

Texto 3

O preço da camisinha masculina

Camisinhas são distribuídas gratuitamente por postos de saúde e por hospitais. O preço 
médio de uma camisinha em são paulo, em farmácias, era cerca de r$ 1,00 em junho de 2010.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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 2. os textos que você leu são provenientes de várias fontes. você acha que todas elas são igual-
mente confiáveis? explique por quê.

 3. releia a explicação que você deu para a ocorrência de gravidez na adolescência (questão 1, 
página 21). ela foi descartada após as leituras dos últimos textos? se sim, copie a seguir a(s) 
informação(ões) que fez (fizeram) você mudar de opinião.

 4. releia o trecho do texto 1, página 24:

Drauzio – Você acha que as adolescentes engravidam por falta de informação? 

Adriana Waissman – Não acredito. Todas sabem que se tiverem uma relação sexual sem 
os cuidados necessários podem engravidar.

  •  dê pelo menos um exemplo de uma explicação que foi listada na página 22 e que foi descar-
tada por um dos textos. Copie a seguir tanto a explicação como o trecho que a contradiz.
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vocÊ aprendeu?

Elaboração de texto

releia na página 22 suas explicações mais prováveis para a gravidez na adolescência, ou seja, as 
que não foram descartadas pelos textos que você leu. Produza um texto escolhendo três dessas 
explicações, que você analisará em detalhe.

Em uma folha à parte, redija um texto sobre o problema da gravidez na adolescência no Brasil. 
A redação deve ter cinco parágrafos e, além de citar as três explicações que você escolheu como 
principais causas da gravidez na adolescência, deve apresentar possíveis soluções.

Instruções para produção do texto

•  o primeiro parágrafo deve explicar por que a gravidez na adolescência pode ser considerada 
um problema; lembrar que o número de grávidas com menos de 20 anos aumentou no 
brasil e considerar os riscos que isso pode representar para a mãe, o pai e a criança; explicar 
que o fenômeno se deve a muitas causas, mas que apenas três delas serão discutidas.

•  o segundo parágrafo tratará de uma das explicações escolhidas para a gravidez na adoles-
cência. Essa parte do texto deverá mostrar detalhadamente qual foi essa explicação e 
esclarecer qual é sua proposta para reduzir o número de adolescentes que engravidam por 
causa dela. por exemplo: se uma das causas escolhidas foi “os adolescentes têm vergonha 
de usar camisinha”, uma proposta possível seria “a discussão sobre camisinha deve ser mais 
sincera entre os jovens e apresentada pela escola, pelos programas de tv aos quais os 
adolescentes assistem etc.”.

•  o terceiro e o quarto parágrafos devem ser semelhantes ao segundo, com a diferença de 
que tratarão das outras duas explicações escolhidas.

•  o parágrafo final deverá conter uma conclusão sobre o tema, explicando como a redução 
no número de pais adolescentes poderia melhorar a qualidade da vida de todos.

depois de escrever o texto, releia-o. Fique atento aos seguintes aspectos:

• O texto tem erros de ortografia ou concordância?

• O texto expõe as ideias com clareza?

• Há coerência entre a causa mencionada e a proposta que você sugeriu?

• há sinais de preconceito contra os pais precoces, tais como “gravidez na adolescência é 
burrice” ou “culpa da jovem”?

• O seu texto propõe soluções para o problema da gravidez na adolescência?
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situação de aprendizagem 3  
a aids também é problema seu

Nesta Situação de Aprendizagem, vamos pesquisar, ler e discutir sobre uma doença que, desde 
que foi descoberta na década de 1980, mudou o comportamento sexual das pessoas: a aids. embora 
tenham se passado cerca de 30 anos, ainda existe muita dúvida e preconceito. leia o texto a seguir, 
escrito por uma garota que descobriu ter aids aos 16 anos.

 Leitura e análise de texto

eu sentia uma dorzinha no estômago, nada sério. e lá fui eu fazer a endoscopia. é, é 
isso mesmo, aquele exame que enfia um cano na sua goela abaixo até o estômago. legal, né? 
pois é. levei o resultado pro médico, que concluiu que eu estava mesmo com um problema 
no estômago. Fala aí o que eu tenho.

– sapinho no esôfago.

– o quê? – logo imaginei um monte de sapos fazendo a maior festa no meu aparelho 
digestivo1.

– Não é nada disso. Sapinho é aquele negócio branco que dá muito em boca de criança. 
nome científico: candidíase2.

– Ah tá... e agora?

– Agora vou te dar um remédio e te pedir mais uns exames.

depois de uns dias, quando eu estava no trânsito, dentro do carro com meu pai, ele 
começa com um papo meio esquisito:

– Sabe, filha, essa doença nova que surgiu... no fundo ninguém sabe direito do que se 
trata... cada um diz uma coisa... isso de a pessoa morrer logo, talvez não seja bem assim...

Pronto. Não precisava dizer mais nada. Eu estava com Aids. Aquele médico deve ter 
feito um exame sem meu consentimento e, pior, deve ter ligado pro meu pai para dar o 
resultado.

O próximo passo foi procurar um especialista. Fomos eu, meu pai e minha mãe. Só por 
aí já dava pra sacar a gravidade da questão: os meus pais nunca andam juntos. chegando lá, 
entrei sozinha na sala do médico, que começou a me fazer um monte de perguntas. Quis 
saber com quem eu havia transado, se eu havia usado drogas, se eu sabia se o cara com quem 
eu havia transado usava, que tipo de sexo a gente praticou... me senti num banco de réus, 
parecia que meu crime tinha sido transar e que a sentença seria a morte.

1 (n.e.) o termo empregado atualmente para “aparelho digestivo” é “sistema digestório”.
2  (N.E.) Candidíase é o nome técnico da doença causada pelo fungo Candida albicans.

!
?
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ele me explicou que o sapinho que eu havia tido era uma coisa comum nos pacientes hiv 
positivo, porque estão com baixa imunidade. Por isso, o outro médico solicitara primeiro um exame 
de imunidade, que deu baixa, e depois o exame para saber se eu estava com o vírus. E estava.

Tentei imaginar como seria a minha vida dali para a frente, mas não consegui.

– Tá. Eu preciso avisar as pessoas que beijei na boca durante esse tempo?

– Não, não precisa.

ainda bem. Já estava imaginando eu ter que ligar pros caras com quem eu havia ficado e 
dizer: “oi, tudo bem, lembra de mim? então, tô te ligando pra avisar que estou com aids”.

polizzi, valéria p. Depois daquela viagem. são paulo: Ática, 2000.

 1. como a narradora do texto descobriu que tinha contraído o vírus hiv? 

 2. Como a narradora reagiu a essa descoberta? 

 3. Por que o médico perguntou detalhes da vida íntima da narradora?

 4. Como você imagina que seria sua reação, se estivesse no lugar da narradora da história e desco-
brisse que contraiu o vírus hiv?
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pesQuisa individual

Pesquise o significado dos termos listados a seguir. Para isso, você pode usar a internet, enciclo-
pédias, dicionários e outros livros que estejam disponíveis na biblioteca da sua escola. um instrumento 
muito útil para pesquisa é seu livro didático, que provavelmente tem a maioria das informações de 
que você precisa para esta atividade. 

depois de pesquisar, escreva com suas palavras o significado dos termos a seguir:

  • vírus: 

  • hiv: 

  • aids: 

  • sistema imunitário (ou imunológico): 

  • candidíase: 
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vocÊ aprendeu?

releia o texto das páginas 29 e 30 e responda às perguntas.

 1. o que aconteceu primeiro com a autora do texto: contraiu hiv ou teve sapinho?

 2. o médico requisitou um exame de sangue e desconfiou que a garota tinha contraído o vírus 
hiv. esses exames informam a quantidade dos vários tipos de célula presentes no sangue. 
Provavelmente que tipo de célula estava com quantidade alterada no exame dela? 

 3. Que exame seria mais indicado para descobrir se uma pessoa é soropositiva: o de sangue, o 
exame para hiv ou o exame de candidíase? Justifique.

 4. a candidíase é uma doença dificilmente encontrada em adultos e, quando presente, aparece na 
boca. como explicar que, nesse caso, ela foi encontrada no esôfago?

 5. Por que os pacientes soropositivos têm pouca capacidade para se defender de doenças?
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 6. Por que o médico perguntou se a narradora usava drogas?

Verdades e mentiras

no espaço a seguir, escreva uma dúvida sobre como uma pessoa pode contrair o vírus hiv. 
depois, escreva no espaço correspondente um conselho que esteja relacionado a essa dúvida. Faça o 
mesmo em relação à gravidez, que é um assunto que você já estudou.

para facilitar sua tarefa, siga o exemplo:

Dúvida: Posso comer utilizando os mesmos talheres usados por pessoas soropositivas?

Conselho: sim, pode. não há risco de contrair o hiv usando os mesmos talheres 
usados por essas pessoas.

Aids

  • dúvida

  • conselho 

Gravidez

  • dúvida

  • conselho 
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O professor vai organizar as dúvidas e os conselhos dos alunos na lousa. Procure ouvir as ideias dos 
seus colegas e escolha o melhor momento para dizer as suas opiniões.

 1. onde você sugere que se procurem respostas confiáveis para essas dúvidas?

 2. Como podemos ter certeza de que todos os conselhos são válidos?

lição de casa

 1. você vai ficar responsável por pesquisar a resposta de algumas dúvidas e a validade de alguns 
conselhos listados por você e seus colegas. Anote no quadro a seguir os itens que você deverá 
pesquisar e também os resultados. Não se esqueça de se informar com o professor sobre os 
prazos para terminar esse trabalho.

Conselho ou dúvida  
a ser pesquisado(a)

Verdade Mentira Fonte de pesquisa
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 2. no fim do prazo combinado, o professor vai organizar na lousa um quadro com as informa-
ções obtidas por todos os alunos em suas pesquisas. Anote, no quadro a seguir, pelo menos 
mais quatro itens que você não pesquisou, mas que foram expostos por seus colegas. Se 
julgar que todas as informações pesquisadas são interessantes, copie o quadro completo no 
seu caderno.

Conselho ou dúvida  
a ser pesquisado(a)

Verdade Mentira Fonte de pesquisa
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vocÊ aprendeu?

leia os textos a seguir, que narram situações em que pessoas tentam se prevenir contra o vírus 
hiv. contudo, algumas delas são frutos de equívocos baseados em boatos ou desinformações. 
descubra quais desses textos apresentam uma ação válida de prevenção e quais apresentam uma ação 
preconceituosa, baseada em um boato. Abaixo de cada texto, explique o motivo da sua decisão. 

Conselho ou dúvida 
pesquisado(a)

Verdade Mentira
Fonte  

de pesquisa
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 1. um jogador de basquete pediu demissão ao descobrir que um companheiro de time tinha o 
vírus hiv. “tenho medo de pegar aids no vestiário”, disse ele.

 2. uma garota terminou o namoro porque seu parceiro se recusava a usar preservativo nas relações 
sexuais. “não quero correr o risco de contrair o vírus hiv”, ela contou para uma amiga.

 3. um homem hemofílico precisa de transfusões de sangue periódicas para sobreviver. sempre 
que vai se submeter à transfusão, ele pede que o hospital examine o sangue para verificar a 
presença do vírus da Aids. 

 4. uma criança contraiu o vírus hiv durante o parto. a criança leva uma vida normal: hoje tem 
8 anos e está na 2ª série/3º ano. a mãe de um de seus colegas, ao saber disso, retirou imediata-
mente seu filho da escola. “não quero que meu filho pegue aids enquanto estuda”, ela 
pensou.

 5. helena é uma secretária eficiente e recebeu uma proposta de emprego em outro escritório. seu 
novo chefe pediu que fizesse um exame para verificar se ela é soropositiva. “temos de garantir 
que nossos empregados sejam saudáveis”, ele disse.
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 6. Jéferson acaba de conseguir seu primeiro emprego. ele será ajudante em um consultório de 
dentista, sendo o responsável por lavar e esterilizar todos os instrumentos cirúrgicos utilizados. 
Jéferson decidiu usar luvas o tempo todo. “tenho medo de contrair uma doença como a aids 
durante o descarte das seringas e a lavagem dos bisturis”, contou ele.

 7. no ônibus, uma pessoa que está em pé ouve a conversa de duas pessoas sentadas. uma delas diz 
à outra que é hiv positiva. as duas pessoas que conversavam levantam-se e descem do ônibus. 
a pessoa que está em pé espera o banco esfriar, para depois se sentar. “posso pegar aids se sen-
tar enquanto está quente”, ela imaginou.

pesQuisa individual

Na atividade anterior, você aprimorou sua habilidade de pesquisar e encontrar informações. 
você deve ter percebido que, às vezes, as informações sobre um tema são desencontradas ou 
até contraditórias. Isso acontece principalmente na internet, onde qualquer pessoa pode publi-
car o texto que desejar. Com isso, você corre o risco de obter uma informação incompleta ou 
errada sobre o assunto que está pesquisando. Como saber se o site que você consultou tem 
informações corretas?

Converse com os colegas e o professor e faça uma lista de recomendações para evitar infor-
mações pouco confiáveis. Em seguida, coloque em prática essas orientações fazendo uma pesquisa 
sobre o programa hiv-aids do governo federal e escreva em seu caderno um texto que aborde os 
seguintes aspectos:

• o histórico desse programa;

• como o programa foi implantado e como funciona;

• quais são os medicamentos que compõem o tratamento das pessoas soropositivas e como 
agem no organismo;

• como o vírus afeta o corpo e as células do sistema imunológico.
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situação de aprendizagem 4 
camisinha é prevenção

Camisinha: por que usar?

Muita gente se sente constrangida ao tratar de assuntos relacionados à sexualidade. Em uma 
sala de aula, o tema sempre leva a uma grande agitação. Entretanto, considerando-se as taxas de 
gravidez na adolescência e o risco de contágio dos jovens por hiv e por outras doenças sexual-
mente transmissíveis, é fundamental que todos aprendam um método para se prevenir. 

Nesta atividade, você e seus colegas vão produzir um texto sobre a camisinha masculina. 
Mais uma vez, serão necessários todo o respeito e uma postura adequada para que as aulas sejam 
proveitosas. 

pesQuisa em grupo

Manual de instruções

Imagine que você foi contratado por uma empresa fabricante de camisinhas masculinas. Sua 
função é redigir instruções precisas sobre como a camisinha deve ser utilizada. você foi instruído a 
escrever um texto curto, objetivo e preciso. Ilustrações também podem ser incluídas, assim como 
um parágrafo inicial indicando onde a instrução deve ser impressa: na parte de fora ou de dentro da 
embalagem ou em uma bula à parte. use o espaço e as ilustrações a seguir para redigir o seu texto.

!
?

Como usar o preservativo
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  Importante!
•	 Colocar	o	preservativo	antes	de	qualquer	contato	genital	ou	penetração	para	evitar	a	gravidez	
ou	o	contágio	de	Doenças	Sexualmente	Transmissíveis	(DST).	

•	 O	preservativo	nunca	deve	ser	reutilizado.

•	 Não	 use	 lubrificantes	 como	 vaselina,	 óleo	mineral	 e	 derivados	 de	 petróleo	 que	 danificam	os	
preservativos	de	látex	natural.	Os	lubrificantes	devem	ser	de	base	aquosa.

•	 Proteja	a	embalagem	do	calor,	da	umidade	e	da	luz.
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depois de escrever as instruções, troque seu caderno com o de um colega que também tenha 
terminado o texto. Agora você é o diretor de marketing da empresa e vai avaliar as instruções produ-
zidas pelo seu colega. use os seguintes critérios para analisar o texto:

• o texto é claro e preciso? as frases poderiam ser entendidas de mais de uma maneira? 

• o texto usa palavras adequadas (nem chulas nem muito técnicas)? 

• as instruções estão em local adequado? 

Após as avaliações e a discussão em classe sobre as instruções de como usar o preservativo, res-
ponda às questões a seguir com base nos comentários gerais.

 1. havia palavras de difícil compreensão nas instruções de seus colegas? em caso de resposta 
positiva, quais eram? Por quais palavras poderiam ser substituídas?

 2. As instruções estavam completas, incluindo a retirada da camisinha da embalagem, a colocação 
da camisinha no pênis e sua retirada, bem como a melhor maneira de dispensá-la?

 3. Havia frases que podiam ser interpretadas de mais de uma forma? Como fazer para que essas 
frases sejam mais precisas?
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 4. você diria que a instrução redigida pelo seu colega é satisfatória? explique.

Camisinha feminina

o preservativo feminino tem a eficácia da camisinha masculina: previne a gravidez e 
evita o contágio por doenças sexualmente transmissíveis (dsts). produzida com poliuretano, 
um material um pouco mais fino que o látex, ela impede o contato das secreções genitais 
entre os parceiros. 

Prevenção única

usar camisinha (masculina ou feminina) é a única forma de se prevenir contra as doenças 
sexualmente transmissíveis (dsts). 

lição de casa

Elabore uma carta como se fosse um habitante de uma cidade onde não existe gravidez na 
adolescência. Ela deverá ser endereçada a um jovem do Estado de São Paulo. 

Na sua carta, você deverá contar quais problemas não existem (ou diminuíram) na cidade em 
decorrência de as pessoas não terem filhos antes de completarem 20 anos. deverá também explicar 
quais são os motivos que levam as pessoas a não ter filhos enquanto são adolescentes. 
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 para saber mais

Filmes

•  DST/Aids: o jogo da vida. realização: ministério da saúde. brasil, 2004, 20 min. 
exibido pela tv escola, este curta-metragem conta a história de um jovem que contrai 
uma dst e mostra sua angústia ao saber que pode ter contraído o vírus hiv.

•  Filadélfia (Philadelphia). direção: Jonathan demme. eua, 1993. 126 min. 12 anos. 
Trata da Aids e do preconceito contra os portadores da doença. 

•  Três irmãos de sangue. direção: Ângela patrícia reiniger. brasil, 2007. 104 min. livre. 
documentário sobre henfil, chico mário e betinho, três irmãos hemofílicos que 
morreram por complicações decorrentes da Aids. Como milhares de outros hemo-
fílicos, eles contraíram a doença em transfusões de sangue na década de 1980. além 
de discutir a importância política dos irmãos, o filme retrata a situação precária dos 
hospitais e bancos de sangue em algumas cidades do Brasil.

Sites (acessos em: 21 fev. 2014.)

•  associação brasileira interdisciplinar de aids (abia), disponível 
em: <http://www.abiaids.org.br/index.aspx>. a abia disponibiliza informações sobre 
hiv-aids para pessoas soropositivas, seus familiares, amigos e companheiros. 

•  programa nacional de dst e aids, disponível em: <http://www.aids.
gov.br>. é uma excelente fonte de pesquisa do ministério da saúde para conhecer 
melhor a Aids. Há informações sobre prevenção, respostas para as dúvidas mais 
comuns e estatísticas sobre a doença no Brasil. No site, há uma seção (<http://www.
aids.gov.br/mediacenter>) que oferece uma grande quantidade de vídeos, inclusive 
com as campanhas de prevenção.
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tema – Qualidade de vida das populações humanas: a saúde 
individual e coletiva

situação de aprendizagem 5 
esperança de vida ao nascer

 1. o que significa, para você, a palavra “esperança”? o que ela tem em comum com o significado 
do verbo “esperar”?

 2. O que você espera estar fazendo daqui a seis meses? E daqui a dez anos? E em 30 anos?

 3. você acha que é possível saber quantos anos, aproximadamente, uma pessoa vai viver? como 
você faria esse cálculo?

Na atividade a seguir, você vai conhecer o que é esperança de vida ao nascer. Essa é uma medida 
importante quando estudamos a saúde de um conjunto de pessoas; por isso, é chamada de indicador 
de saúde pública. Essa medida é um valor médio e conhecê-la é importante para compreender a 
situação de saúde da população à qual você pertence. 

!
?
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Médias e populações 

você já ouviu frases com a expressão “em média”? um exemplo seria: “as mulheres brasileiras 
vivem, em média, mais do que os homens brasileiros”. para entender o sentido dessa expressão, 
consulte a tabela a seguir, que indica a esperança de vida ao nascer de homens e mulheres do 
tomequistão (país fictício), nos anos de 1970, 1980, 1990, 1991, 2000 e 2008, e faça os exercícios 
propostos. Para isso, leve em conta que a esperança de vida ao nascer indica quantos anos uma pessoa 
pode viver, em média, a partir de seu nascimento. 

Esperança de vida ao nascer no Tomequistão
(média, em anos)

Ano de nascimento Mulheres Homens Média 

1970 63,1 58,8  

1980 64,7 59,0  

1990 69,1 62,6  

1991 69,8 62,6  

2000 72,6 64,8  

2008 76,7 69,1  

dados e país fictícios.

 1. À primeira vista, sem fazer cálculo nenhum, você diria que as mulheres vivem mais que os 
homens do Tomequistão? Como chegou a essa resposta?

 2. Complete a tabela anterior com a média da esperança de vida das pessoas do Tomequistão. 
Para este exercício, considere que a população de homens é igual à de mulheres. Como você 
chegou a esses valores?
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O que é média?

A média é um valor bastante útil quando desejamos comparar dois ou mais grupos 
de dados. Ela pode dar uma ideia de qual a tendência geral de um grupo quanto a certa 
medida.

a fórmula para calcular qualquer média é:

Média =  soma de todas as medidas 
   número de medidas

Esperança de vida ao nascer

Para a Ciência, é impossível afirmar quando uma pessoa vai morrer, pois isso depende de inú-
meros fatores, incluindo alguns que são totalmente imprevisíveis. No entanto, a esperança de vida 
ao nascer oferece uma estimativa de quanto se espera que as pessoas vivam, em média.

Converse com seus colegas e faça em seu caderno uma lista de fatores que 
podem influenciar o tempo e a qualidade de vida das pessoas.

O que é esperança de vida ao nascer?

segundo o programa das nações unidas para o desenvolvimento (pnud), a definição 
de esperança de vida ao nascer* é:

•  número médio de anos que um indivíduo viverá a partir do nascimento, considerando 
o nível e a estrutura de mortalidade por idade observados naquela população.

*Esperança de vida ao nascer também pode ser chamada de expectativa de vida. 
Fonte: programa das nações unidas para o desenvolvimento (pnud).  

disponível em: <http://www.pnud.org.br/publicacoes/atlas_bh/release_longevidade.pdf>. acesso em: 21 fev. 2014.

 • o que significa dizer que em determinada população vive-se 70 anos?
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 Leitura e análise de gráfico

Analise o gráfico a seguir, que mostra como a esperança de vida ao nascer mudou no Brasil 
ao longo dos anos, e depois responda às perguntas.

evolução da esperança de vida ao nascer no brasil, 1920-2011.

Fonte: instituto brasileiro de geografia e estatística (ibge). 

 1. Qual é a tendência geral da esperança de vida ao nascer no brasil?

 2. de maneira geral, o que esse gráfico revela a respeito da qualidade de vida no brasil? comente. 
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 3. se a tendência verificada no gráfico sobre a esperança de vida se mantiver, o que provavelmente 
ocorrerá no futuro? 

 4. por que você acha que esses dados começam em 1920? 

 5. Qual a unidade usada para medir a esperança de vida ao nascer? (dica: observe o eixo vertical 
do gráfico.)

 6. com base no gráfico anterior, preencha a tabela a seguir, com o valor aproximado da esperança 
de vida ao nascer correspondente a cada ano. Este exercício é uma retomada do que você já 
aprendeu nos outros Cadernos.

Ano
Esperança de vida  
ao nascer no Brasil 

(média, em anos)

1920

1940

1950 46

1960

1970

1980

1990

1999

2006

2008

2 011
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 7. compare o gráfico Evolução da esperança de vida ao nascer no Brasil, 1920-2011 com a tabela da 
questão anterior e explique quais as vantagens e as desvantagens de cada representação para 
transmitir informações sobre a esperança de vida ao nascer. 

 8. Como você explicaria o aumento na esperança de vida ao nascer da população brasileira? 

 9. pode-se dizer que a saúde dos brasileiros melhorou de 1920 até hoje? comente.

 Leitura e análise de tabela

a tabela a seguir apresenta outro indicador de saúde pública: a taxa de mortalidade 
infantil, que informa o número de mortes de crianças com menos de 1 ano a cada mil crianças 
que nascem vivas. leia a tabela e repare como o indicador variou desde 1930 até 2010.
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Ano Taxa de mortalidade infantil*

1930 162,4

1940 150,0

1950 135,0

1960 124,0

1970 115,0

1980 82,8

1990 48,3

2000 30,1

2006 25,0

2008 23,3

2010 16,7

taxa de mortalidade infantil no brasil de 1930 a 2010. 

* Número de óbitos a cada mil nascidos vivos.

Fonte: instituto brasileiro de geografia e estatística (ibge). 

Compare a tabela anterior com a tabela Esperança de vida ao nascer no Brasil e responda às questões.

 1. esperança de vida ao nascer e mortalidade infantil comportam-se da mesma maneira ao longo 
dos anos? Comente.

 2. com os dados da tabela, construa um gráfico de colunas como o estudado anteriormente 
(Evolução da esperança de vida ao nascer no Brasil, 1920-2011). No lugar da esperança de vida 
ao nascer, represente a taxa de mortalidade infantil. A proposta é fazer o exercício inverso ao 
que foi feito na etapa anterior. antes, você construiu uma tabela com base em um gráfico; 
agora, vai construir um gráfico baseando-se em uma tabela.
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Instruções para construir o gráfico

•  os anos devem estar no eixo x. Cada ano da tabela será representado por uma coluna, 
como no gráfico Evolução da esperança de vida ao nascer no Brasil, 1920-2011. 

•  a mortalidade infantil deve ser representada pela altura das colunas no eixo y. Na 
tabela, a mortalidade infantil está expressa em mortes a cada mil nascidos vivos; essa 
informação deverá estar indicada no gráfico.
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 3. depois de terminar o gráfico, reúna-se com um colega. troque de caderno com seu parceiro 
para que um avalie o trabalho do outro, analisando cuidadosamente os gráficos. para cada um 
dos itens a seguir, escreva um comentário indicando em que aspectos seu colega pode melhorar 
(use o espaço a seguir). uma sugestão é comparar o trabalho realizado com o gráfico Evolução 
da esperança de vida ao nascer no Brasil, 1920-2011. considere os aspectos:

  •  representação correta dos dados (verificar se não houve inversão de dados, se eles corres-
pondem a cada ano e a cada variável).

  • se há legenda, título e indicações das unidades para cada variável.

  • acabamento visual do trabalho (capricho).

 4. analise os comentários do seu colega e, se necessário, faça ajustes no seu gráfico.

 5. Qual é a tendência geral da variável “taxa de mortalidade infantil”? em outras palavras, a mor-
talidade infantil aumentou, diminuiu ou se manteve constante ao longo dos anos?

 6. Explique qual é a relação entre mortalidade infantil e esperança de vida ao nascer. Por que, 
enquanto a primeira diminui, a segunda aumenta? A redução da mortalidade infantil é o único 
fator que contribui para o aumento da esperança de vida ao nascer? 
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 7. Que fatores são responsáveis pela queda da mortalidade infantil? em outras palavras, que 
medidas tomadas pelas pessoas ou pelo governo reduziriam a morte de crianças?

lição de casa

 Leitura e análise de gráfico

O gráfico a seguir mostra o número de casos de esquistossomose registrados no Estado 
de São Paulo. Essa doença, também conhecida como barriga-d’água, é causada por um verme 
(esquistossomo). A ocorrência dessa doença está relacionada à falta de água encanada e de 
direcionamento adequado para o esgoto; em outras palavras, há mais casos de esquistossomose 
nos locais onde não há água tratada. 

variação no número de casos de esquistossomose ao longo do tempo no estado de são paulo.

Fonte: nive e ddtha/cve 2007 e 2008: dados preliminares, acesso ao sinan em 4 ago. 2008.  
in: eduardo, maria bernadete de paula. Avaliação da Esquistossomose no Estado de São Paulo.  

são paulo: secretaria de estado da saúde. coordenadoria de controle de doenças (ccd).  
centro de vigilância epidemiológica. divisão de doenças de transmissão hídrica e alimentar, 2008.
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 1. Qual é a tendência geral do gráfico? ou seja, o que está acontecendo com o número de casos 
de esquistossomose ao longo dos anos em São Paulo?

 2. se a tendência mostrada pelo gráfico for mantida, o que você espera que vai acontecer com o 
número de casos de esquistossomose nos anos seguintes?

 3. Sabendo da relação entre esquistossomose e saneamento básico, elabore uma explicação para a 
tendência verificada no gráfico.

 4. imagine um gráfico que mostre o número de casas com água tratada no estado de são paulo 
no mesmo período. Faça a seguir um esboço de como seria esse gráfico. ele seguiria a mesma 
tendência do gráfico de casos de esquistossomose?
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 5. como uma pessoa pode contrair esquistossomose? responda a essa pergunta por meio de um 
esquema do ciclo de transmissão da doença, destacando suas principais fases. Para tanto, pes-
quise em livros didáticos ou outras fontes de consulta.

Esquistossomo, verme causador da esquistossomose, doença mais 
conhecida como barriga-d’água. Entre os adultos, o macho é mais 
grosso e transparente e a fêmea é mais fina e opaca. imagem obtida por 
microscopia, colorizada artificialmente e ampliada cerca de 200 vezes.

Ovos de esquistossomo encontrados nas fezes das pessoas contaminadas. 
imagem obtida por microscopia, colorizada artificialmente e ampliada 
cerca de 50 vezes.
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 aprendendo a aprender

desde o volume 1, você está aprimorando suas habilidades no trabalho com gráficos. Já 
aprendeu que os gráficos são uma maneira eficiente e resumida de apresentar uma quantidade 
grande de informações e que, por esse motivo, estão presentes com frequência nos meios de 
comunicação e são importantes em quase todos os ambientes de trabalho.

a primeira observação de um gráfico já pode dizer muito sobre ele. veja, por exemplo, 
o gráfico que informa o número de filhos por mulher fértil ao longo do tempo no Brasil 
(também chamado taxa de fecundidade). Note que a altura das colunas vem caindo à medida 
que os anos passam; isso significa que o número de filhos por mulher está diminuindo ao 
longo do tempo. 

Já no gráfico a seguir, observe que o número de estabelecimentos de saúde (hospitais e 
postos) vem aumentando ao longo dos anos. 
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*taxa de fecundidade total das mulheres de 15 a 49 anos de idade. 

Fonte: instituto brasileiro de geografia e estatística (ibge), censo demográfico 1950-2000. 
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Evolução do número de estabelecimentos de saúde 
(Brasil, 1980-1992)
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No último gráfico, a quantidade de chuvas não muda muito ao longo de alguns anos, 
o que significa que está mais ou menos constante. 

Perceba que essas observações podem ser feitas rapidamente, apenas verificando a ten-
dência geral das colunas, sem precisar analisar exatamente quais são os dados. Procure 
desenvolver esta habilidade: sempre que vir um gráfico, observe a sequência das colunas e 
veja qual a tendência geral, antes mesmo de saber exatamente do que os dados tratam.

cidade e dados fictícios.  

Variação anual das chuvas  
(Piraraquara do Oeste, SP, Brasil, 2004-2009)
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Variação anual das chuvas 
em Piraraquara do Oeste

nesta situação de aprendizagem, você estudou vários indicadores de saúde. Qual a 
utilidade desses indicadores para a Saúde Pública? Comente.
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situação de aprendizagem 6 
histórias de vacinação

Fatos e hipóteses

Nas atividades a seguir, você vai conhecer algumas histórias de vacinação e entender um pouco 
melhor o seu funcionamento. Também vai aprender sobre como os biólogos e cientistas formulam 
explicações sobre os fenômenos da natureza. particularmente, vai aprender sobre o que são fatos e 
hipóteses, do ponto de vista da Ciência.

Antes de ler as histórias, converse com seu professor e colegas e escreva o significado de fato e 
de hipótese.

• um fato é 

• uma hipótese é  

!
?

 Leitura e análise de texto

Histórias de vacinas

o texto a seguir é o primeiro capítulo de uma série de histórias que tratam de vacinas. leia-o 
atentamente, pois ele traz um exemplo do que os cientistas consideram fatos e hipóteses.

Capítulo 1 – A camponesa destemida

Houve uma época em que contrair a doença chamada varíola era quase uma sentença 
de morte. As primeiras febres e indisposições podiam ser confundidas com uma gripe, mas 
o aparecimento de feridas vermelhas na pele já era motivo de muita preocupação. Como é 
uma doença extremamente contagiosa, assim que se descobria um doente, tratava-se de 
isolá-lo das pessoas sadias e aguardar o destino: uma rara recuperação ou, o que acontecia 
muitas vezes, a morte.
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na inglaterra do fim do século Xviii, o médico edward Jenner presenciou essa terrível 
situação. Tratando dos doentes isolados, que estavam desenganados e aguardando a morte, 
Jenner ouviu falar de uma senhora que se gabava de não pegar varíola. ela, ao contrário das 
outras pessoas, andava entre os doentes, sem medo de contrair a terrível moléstia. 

Intrigado com o comportamento dessa mulher, o médico tentou descobrir por que ela 
tinha tanta certeza de ser imune à doença. ao que ela respondeu:

– Ora, isso porque eu trabalho com as vacas. E todos sabem que quem trabalha com 
elas não pega varíola. Alguma coisa nos currais nos deixa fortes contra essa doença.

e o médico constatou que era verdade: nenhuma das companheiras de trabalho daquela 
camponesa jamais contraíra varíola, apesar de terem tido contato com muitos doentes.

Elaborado por Felipe Bandoni de Oliveira especialmente para o São Paulo faz escola.

o texto traz alguns fatos que foram observados pelo médico edward Jenner:

• a varíola é uma doença contagiosa e mortal.

• os doentes possuíam feridas vermelhas na pele.

• os doentes eram isolados e muitas vezes morriam.

• uma camponesa era imune à varíola.

• Quem trabalhava com as vacas ficava imune à varíola.

 1. releia o texto e, baseando-se apenas nele, elabore uma hipótese que explique o fato de as pes-
soas que trabalhavam com vacas tornarem-se imunes à varíola.

 2. proponha uma maneira de testar sua hipótese, isto é, alguma ação do médico que pudesse confir-
mar se sua hipótese é falsa ou não. veja o exemplo a seguir, elaborado a partir da hipótese:
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  “o contato com a comida das vacas protege contra a varíola.”

  Teste: colocar uma pessoa saudável em contato com a comida das vacas e, depois, com doentes 
de varíola.

  Agora, proponha um teste para a hipótese que você elaborou na questão anterior.

 3. Imagine qual será o desfecho do teste, caso sua hipótese seja válida.

 4. Imagine qual será o desfecho do teste, caso sua hipótese não seja válida.

 5. agora, organize suas respostas às questões 1, 2, 3 e 4 no quadro a seguir, escrevendo sua hipó-
tese, o teste e os respectivos desfechos, de maneira resumida, nos espaços corretos.
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Hipótese Teste
Resultado esperado

Se a hipótese for verdadeira Se a hipótese for falsa

 Leitura e análise de texto

Histórias de vacinas

leia a continuação da história A camponesa destemida, que traz mais fatos que foram 
observados pelo médico e as hipóteses que ele levantou para explicá-los.

Capítulo 2 – A vacínia

edward Jenner intrigou-se com a camponesa e resolveu investigar melhor o caso, visi-
tando os currais onde as camponesas trabalhavam. Ele procurava por alguma coisa que 
estivesse presente nesses currais, e em nenhum outro lugar, e que estivesse protegendo essas 
camponesas de desenvolver a varíola em sua forma mortal.

– vocês bebem muito leite de vaca aqui, certo?

– Nem tanto – respondeu a camponesa. – O leite é caro, vendemos quase tudo para as 
pessoas da cidade. Aposto que tem gente lá que bebe muito mais leite que eu.
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“não pode ser o leite”, raciocinou o médico. “muita gente que bebe desse leite, vindo 
dessas mesmas vacas, contraiu a varíola e agora está em quarentena”.

Ele ia por esses pensamentos quando, quase que por acidente, notou que algumas vacas 
tinham feridas muito parecidas com as que os doentes de varíola possuíam. Isso chamou 
muito a sua atenção.

– Essas vacas estão doentes, com varíola – esclareceu a camponesa. – Só que essa é a 
varíola das vacas, que chamamos de vacínia. 

– E quem mexe nessas vacas não pega varíola? – quis saber o médico.

– Pega, sim. Mas não é como a varíola da cidade, que pode até matar. A pessoa fica 
doente, com febre, mas não chega nem a ficar de cama. Pode voltar para o trabalho logo, 
logo. Aquela varíola que mata, ninguém daqui pega, não. Não depois de pegar a varíola 
das vacas.

de fato, naqueles currais nunca houve ninguém que contraísse a varíola.
Elaborado por Felipe Bandoni de Oliveira especialmente para o São Paulo faz escola.

 6. O texto A vacínia traz novos fatos observados pelo médico. Faça uma lista dos novos fatos que 
julgar mais importantes.

 7. releia sua hipótese elaborada para a questão 1. os novos fatos do segundo texto fizeram você 
pensar em outra hipótese mais provável que a anterior? Em caso positivo, invente uma nova 
hipótese; em caso negativo, reescreva sua hipótese.
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 Leitura e análise de texto

Histórias de vacinas

O texto que você vai ler a seguir não é uma continuação da história das camponesas e 
das vacas, mas os fatos que descreve são, de certa maneira, muito parecidos.

Capítulo 3 – A cólera das galinhas

pelos idos de 1870, o cientista louis pasteur buscava uma solução para a queda de 
produção das granjas da França. Os frangos e as galinhas estavam morrendo em grandes 
quantidades devido à desidratação. Apesar de os criadores fornecerem água suficiente para 
os animais, eles morriam, porque perdiam água em decorrência de diarreia, ou seja, fezes 
mais líquidas que o normal. essa doença chamava-se “cólera das galinhas”, por comparação 
à cólera humana, que também pode matar pessoas por desidratação.

Pasteur já havia descoberto que a doença era causada por uma bactéria que ele havia 
encontrado em intestinos de animais doentes. Ele estava criando essas bactérias em tubos de 
ensaio, para descobrir maneiras de eliminá-las sem matar os animais. Às vezes, esse serviço 
ficava a cargo de seu assistente, charles chamberland:

– Monsieur Charles, nos próximos dias não venho trabalhar. Por favor, tome conta dessas 
culturas de bactérias com cuidado. Mantenha-as dentro das estufas, atentando para que a 
temperatura seja constante. 

Apesar das recomendações do chefe, Charles também não foi trabalhar. E acabou 
deixando alguns dos tubos fora das estufas. As bactérias que estavam naqueles tubos de 
ensaio morreram.

Na semana seguinte, sem saber da folga clandestina do seu assistente, Pasteur injetou aquelas 
culturas de bactérias estragadas em alguns frangos. Sua intenção era testar possíveis remédios assim 
que eles ficassem doentes. Para sua surpresa, esses frangos não contraíram cólera.

desconfiado, pasteur preparou novas culturas de bactérias ele mesmo e reinoculou nos 
frangos. Novamente, eles não contraíram cólera. O mais interessante é que essa cultura de 
bactérias, preparada com rigor pelo próprio Pasteur, era capaz de causar cólera em todos os 
outros frangos, que nunca haviam sido inoculados. 

charles chamberland assumiu, finalmente, seu erro:
– Monsieur Pasteur, a culpa desses resultados estranhos é toda minha. Eu deixei de cuidar 

desse lote de tubos e agora eles provavelmente estão podres. vão para o lixo.
E caminhou com os tubos na mão, em direção a um grande latão, no canto da sala.
Quando estava prestes a jogar tudo fora, pasteur o impediu. ele se lembrou, de repente, 

de um experimento feito por um médico inglês, quase cem anos antes. Naqueles tubos 
poderia estar a resposta que salvaria a produção das granjas da França.

Elaborado por Felipe Bandoni de Oliveira especialmente para o São Paulo faz escola.
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 8. O esquema a seguir representa o que aconteceu nessa história. Tomando como base o esquema e o 
texto que você acabou de ler, invente uma hipótese que explique por que alguns frangos não mor-
reram após serem inoculados com as bactérias vivas. 

 9. em que se parecem as histórias de pasteur e do médico edward Jenner? 
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 Leitura e análise de texto

Histórias de vacinas

Os fatos narrados no texto a seguir aconteceram bem antes das histórias anteriores 
(capítulos 1, 2 e 3), mas podem ajudar a esclarecer por que certas pessoas e certos animais 
tornam-se resistentes a doenças.

Capítulo 4 – O método turco

mary montagu era a esposa de um embaixador inglês que viveu em istambul em 1716 
(cerca de 60 anos antes das investigações do médico edward Jenner). também ali a varíola 
era uma ameaça constante. Milhares de pessoas, principalmente crianças, morriam todos os 
anos por causa dessa doença. uma das vítimas foi o próprio irmão de mary, o que a deixou 
desesperada. Ela percebeu que o perigo da varíola também rondava sua casa e a possibilidade  
de ter seus dois filhos pequenos infectados a atormentava.

Entretanto, quando contou seu receio a um médico de Istambul, ele a tranquilizou, 
dizendo que os turcos conheciam um método de evitar a varíola. 

– Esse método é usado há muitos e muitos anos no Oriente – contou-lhe o médico 
turco. – basta encontrar um doente de varíola e passar um pano em suas feridas. depois, 
fazemos um pequeno corte na pele dos seus filhos e esfregamos nele o pano.

– Mas dessa forma meus filhos certamente ficarão doentes! 

– Sim, senhora, mas será uma forma mais fraca da doença. Com o tempo, ficarão sãos 
e não poderão contrair a forma mais grave, mortífera, da varíola. 

Mary Montagu tinha medo do modo turco de prevenir a doença. Porém, ela tinha ainda 
mais medo de que seus filhos morressem de varíola como seu irmão, que havia sofrido muito. 
Pesando as possibilidades, ela resolveu submeter seus filhos e a si mesma ao procedimento 
do médico de Istambul. 

Os três tiveram febre e algumas feridas na pele. Mas, ao fim de algumas semanas, haviam 
se recuperado. E nenhum deles, ao longo de toda a vida, contraiu varíola.

Elaborado por Felipe Bandoni de Oliveira especialmente para o São Paulo faz escola.

 10. elabore uma hipótese que explique por que os filhos de mary montagu nunca desenvolveram 
a forma mais grave da varíola.
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 11. Quais as semelhanças entre os filhos de mary montagu, as camponesas do médico Jenner e os 
frangos de Pasteur?

 Leitura e análise de texto

Histórias de vacinas

O texto a seguir conta um fato que aconteceu no Brasil. Embora seja distante dos locais 
onde ocorreram os outros trechos da história, todos os acontecimentos estão, de alguma 
forma, relacionados.

Capítulo 5 – Mais leve que uma pena

Notícias sombrias ocuparam o noticiário no fim de dezembro de 2007. A pequena cidade 
de Pirenópolis, interior de Goiás, era foco de uma série de casos de febre amarela. Havia o 
risco, afirmavam as autoridades, de que muitas pessoas contraíssem a doença. recomendava-se 
procurar postos de saúde o quanto antes, para garantir a vacinação.

Preocupado, Pedro dirigiu-se a um hospital em Sorocaba. Ele não havia estado em Goiás 
nos últimos tempos, não pretendia visitar a região num futuro próximo e não vivia em locais 
onde apareceram os doentes. mas, mesmo assim, resolveu tomar a vacina. “cuidado nunca 
é demais”, pensou. não doeu nada. 

– O toque da agulha foi mais leve que o de uma pena, nem senti – contou ele à esposa, 
já em casa.

dois dias depois, pedro estava de cama, com febre. dores no corpo, vontade de ficar 
no escuro, não foi trabalhar. preocupada, a esposa insistiu que voltassem ao hospital. lá 
chegando, contaram toda a história para um plantonista sonolento.

– É normal – disse o médico, depois de examiná-lo. – É a reação do corpo à vacina.

de fato, o médico tinha razão. um dia de repouso, e pedro já pôde voltar ao trabalho. 
Só que agora estava protegido contra a febre amarela.

Elaborado por Felipe Bandoni de Oliveira especialmente para o São Paulo faz escola.
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 12. de que é feita a vacina que pedro recebeu? dica: lembre-se de que ele ficou doente após recebê-la.

 13. Que personagens, nos outros textos, são equivalentes a pedro?

 Leitura e análise de texto

Histórias de vacinas 

Capítulo 6 – O experimento cabal

edward Jenner, o médico que assistia à triste disseminação da varíola entre os ingleses, já 
não tinha dúvidas: a varíola das vacas tinha alguma relação com a incrível imunidade das 
camponesas à mortal varíola humana. Ele já havia feito vários testes com as camponesas e elas 
eram, de fato, imunes: quando ele as deixou com os doentes que estavam em isolamento, 
nenhuma contraiu varíola. Contudo, outras pessoas que eram submetidas ao menor contato 
com os doentes, ainda que acidentalmente, contraíam a forma grave da doença.

Ele desconfiava que a chave para entender a questão estava nas feridas das vacas doentes e na 
forma fraca de varíola que as camponesas frequentemente contraíam. O contato com a varíola 
das vacas imunizava contra a varíola humana; essa era a hipótese de Jenner. mas, para ter certeza, 
restava realizar um teste cabal, um experimento que deixasse claro que era o contato com a forma 
fraca da doença que garantia a imunização. Para isso, ele precisava introduzir a forma fraca da 
varíola em uma pessoa sadia e depois colocá-la em contato com a varíola forte. Se essa pessoa 
ficasse imune, então ele saberia que aquela era mesmo a resposta que procurava.

Jenner sabia, contudo, que isso poderia custar a vida de uma pessoa. isso porque, para ter 
certeza de que a imunização ocorrera, era preciso colocar a cobaia perto dos doentes. se Jenner 
estivesse errado e o experimento falhasse, essa pessoa certamente contrairia a varíola.

Jenner decidiu fazer o experimento em uma criança chamada James. o médico cortou 
o braço do menino, de leve, com um estilete e, nesse corte, esfregou um pano úmido com 
o líquido das feridas de uma camponesa que contraíra varíola das vacas. depois de alguns 
dias, o menino teve febre e algumas feridas apareceram em seu rosto. “isso era esperado”, 
pensou o médico. “o menino pegou a varíola das vacas”. restava ainda a parte mais perigosa 
do teste. o médico levou James para a casa onde estavam os doentes em isolamento. era um 
lugar triste, onde muitos apenas aguardavam a morte, com o corpo desfigurado pelas muitas 
feridas. O menino ficou lá durante alguns dias.
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 14. releia as respostas das questões 1 e 6. depois, elabore uma hipótese para explicar como se 
adquire imunidade contra a varíola.

Você é Pasteur 

para a alegria do médico, James não pegou a doença. o teste que ele realizou tinha 
realmente deixado o menino imune à varíola. meses depois, Jenner escreveu uma carta para 
a sociedade real, na qual eram anunciadas as descobertas científicas da época: “chamei o 
processo de vacinação, porque ele é derivado da vacínia, a varíola das vacas”.

Elaborado por Felipe Bandoni de Oliveira especialmente para o São Paulo faz escola.

 Leitura e análise de texto

Histórias de vacinas

este próximo texto apresenta um problema relacionado à vacinação. leia-o e depois 
responda às perguntas que seguem.

Capítulo 7 – O carbúnculo

As criações de carneiros na Europa eram ameaçadas pelo carbúnculo, uma doença que 
causa problemas respiratórios graves e leva à morte dos animais. rebanhos inteiros estavam 
ameaçados e o cientista louis pasteur tentava resolver o problema.

Examinando os pulmões de animais mortos pelo carbúnculo, Pasteur descobriu uma 
bactéria que nunca estava presente em animais sadios. Ele imaginou que a bactéria poderia 
ser a causadora da doença e que, de modo semelhante ao que havia feito para a cólera das 
galinhas, seria possível imunizar os animais por meio de vacinação. Pensando nisso, o cientista 
produziu duas culturas de bactérias do carbúnculo: na primeira, ele teve muito cuidado para 
que as bactérias se mantivessem vivas; na segunda, expôs as bactérias a grandes quantidades 
de gás oxigênio, que ele sabia que funcionava como um veneno para elas. Portanto, Pasteur 
dispunha de dois tipos de bactérias: as vivas e as mortas pelo gás oxigênio.

Antes de espalhar sua vacina, o que exigiria muito dinheiro e trabalho, Pasteur decidiu 
fazer um teste para verificar se ela funcionaria. Para isso, ele dispunha de 50 carneiros, a 
cultura de bactérias vivas e a cultura de bactérias mortas.

Elaborado por Felipe Bandoni de Oliveira especialmente para o São Paulo faz escola.
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 15. imagine que você está no lugar de pasteur e dispõe de 50 carneiros e dos dois tipos de cultura 
de bactérias. proponha um experimento que verifique se os carneiros ficaram imunizados con-
tra o carbúnculo. Explique como seria esse experimento.

 16. por trás de todo experimento há uma hipótese que está sendo testada. Qual é a hipótese testada 
pelo experimento que você propôs?

 17. o experimento de pasteur consistiu em dividir os carneiros em dois grupos de 25 animais. um 
deles recebeu injeções de bactérias mortas e outro não. Após um mês, Pasteur injetou as bacté-
rias vivas em todos os carneiros. A tabela a seguir mostra os resultados. 

Carneiros injetados, previamente,  
com bactérias mortas Carneiros não injetados

Vivos 24 2

Mortos 1 23

resultados do experimento de pasteur sobre o carbúnculo dos carneiros.

71

Biologia – 1ª série – Volume 2

BIOLOGIA_CA_1s_Vol2_2014_P9.indd   71 23/04/14   12:04



  a)  Os dados da tabela apoiam ou rejeitam a hipótese de que as bactérias mortas imunizam os 
carneiros contra o carbúnculo? Explique.

  b) Por que Pasteur usou 25 animais e não apenas um carneiro para cada situação?

  c) Por que Pasteur injetou bactérias mortas em um dos grupos?

vocÊ aprendeu?

A estratégia de Pasteur

Alguns cientistas estão empenhados em desenvolver uma vacina contra uma doença. Entretanto, 
antes de aplicá-la em seres humanos, eles decidiram que é preciso averiguar se ela realmente funciona 
e se não tem efeitos colaterais importantes, por isso a aplicaram em camundongos.

Como a doença é causada por bactérias, os cientistas adotaram a mesma estratégia que Pasteur 
usou contra o carbúnculo: mataram um grupo de bactérias e mantiveram outro em condições 
normais. Os cientistas dividiram 60 camundongos em dois grupos de 30 e injetaram as bactérias 
mortas em apenas um grupo.

Após algumas semanas, os cientistas injetaram as bactérias vivas nos dois grupos de camundongos. 
A tabela a seguir mostra quantos camundongos ficaram doentes em cada grupo. 
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Camundongos injetados, previamente,  
com bactérias mortas Camundongos não injetados

Doentes 1 26

Sadios 29 4

 resultados dos testes da vacina em camundongos. 

 1. Qual hipótese os cientistas pretendiam testar?

 2. A julgar pelos testes nos camundongos, você diria que a vacina funciona? Por quê?

 3. Por que os cientistas não injetaram bactérias mortas nos dois grupos?

 4. Por que os cientistas não usaram apenas um camundongo em cada grupo?

 5. você diria que essa vacina poderia seguir para os testes em seres humanos? explique.
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 6. Crie uma hipótese para explicar por que alguns dos camundongos que não receberam as bacté-
rias mortas não contraíram a doença.

Você sabia?

A raiva é uma doença que pode atacar certos cães, que a transmitem ao morder as pessoas. 
Essa doença também pode ser transmitida por morcegos, gatos e outros animais. Os sintomas 
iniciais são náuseas e vômitos, progredindo para dores muito fortes na garganta, incapacidade 
de deglutição e espasmos musculares. A falta de tratamento dos sintomas pode levar à morte.

lição de casa

número de casos de raiva registrados em duas cidades; apenas uma optou pela 
vacinação contra a raiva.

cidade e dados fictícios.
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 1. Qual das duas cidades vacinou os cães contra a raiva? Justifique sua resposta.

Imagine que os prefeitos de duas cidades vizinhas (fictícias) tomaram decisões muito diferentes 
em relação à vacinação de cães contra a raiva. Observe o gráfico que apresenta o número de casos de 
raiva dessas duas cidades e responda às questões.
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 2. A raiva é causada por um vírus que, ao invadir o organismo do cão ou da pessoa, causa muitos 
problemas. lembrando-se das outras vacinas que você já conhece, como imagina que é fabri-
cada a vacina contra a raiva?

 3 . Como se explica que na cidade onde os cães foram vacinados tenham ocorrido alguns casos de 
raiva? 

 4. O prefeito da cidade que não vacinou os cães disse que optou por isso porque a raiva, na opi-
nião dele, é causada por “maus espíritos que invadem os cachorros”. ele disse também que o 
alto número de casos de raiva em sua cidade ocorreu devido às “pragas rogadas pelas pessoas da 
cidade vizinha”. escreva uma carta ao prefeito explicando por que ele deveria promover a vaci-
nação de cães na cidade. baseie sua carta nos dados do gráfico anterior e no que já aprendeu 
sobre vacinas. 
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Teste uma hipótese!

Embora o ato de propor e testar hipóteses seja algo que os cientistas fazem muito for-
malmente, todas as pessoas inventam hipóteses e as testam o tempo todo. Até mesmo as 
crianças de pouca idade fazem esses testes todos os dias. 

imagine a seguinte situação: você chega em casa e liga o rádio, mas ele não funciona. 
Imediatamente, você procura o fio da tomada e verifica se ele está conectado à fonte de 
eletricidade da parede. para sua surpresa, ele está conectado. depois, você tira o fio da tomada 
e torna a conectá-lo; em seguida, repete o procedimento com a outra ponta do fio que se 
conecta ao rádio. Para seu alívio, o rádio começa a tocar música.

repare que, mesmo em uma situação comum como essa, você testou hipóteses: logo 
que percebeu que o rádio não funcionava, conferiu se o fio estava na tomada; por trás desse 
ato, está a hipótese “o rádio não funciona porque o fio está fora da tomada”. você testa se 
essa hipótese é válida conferindo se o fio está na tomada.

depois, ao perceber que o rádio está conectado à eletricidade, imediatamente descarta 
sua hipótese e formula outra, a de que “o rádio não funciona porque está mal conectado à 
tomada”. Faz, então, outro teste, reconectando os fios. 

Procure agora pensar em outras situações do dia a dia em que você formula e testa 
hipóteses. por exemplo: o que você imaginaria se um dia chegasse à escola e o portão estivesse 
fechado? Como testaria sua hipótese? 
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situação de aprendizagem 7 
o envelhecimento do brasil

Observe novamente o primeiro gráfico da Situação de Aprendizagem 5 Evolução da esperança 
de vida ao nascer no Brasil, 1920-2011, que mostra a mudança que vem ocorrendo na esperança de 
vida ao nascer no nosso país, e responda às questões. 

 1. antes de 1950, o número de pessoas que chegavam a mais de 70 anos no brasil era muito 
baixo. você acha que o número de pessoas com essa idade aumentou ou diminuiu desde 
1950? Justifique sua resposta.

 2. Que desafio o aumento do número de idosos traz para os cidadãos e para o governo 
brasileiro?

Envelhecer

leia com atenção os textos a seguir e responda às questões que seguem. Faça uma leitura 
silenciosa, individual, sem interrupções. depois, releia com cuidado, procurando no dicionário 
o significado de palavras que você não conhece. Se julgar necessário, grife estas palavras.

 Leitura e análise de texto

Brasil precisa mudar rede de saúde para atender idoso

O Brasil precisa mudar a rede de atenção básica à saúde para atender as necessidades da 
população idosa, que atinge a marca de 17,7 milhões no país. a análise é de alexandre 
Kalache, chefe do programa de envelhecimento e saúde da OMS (Organização Mundial da 
saúde), que está no brasil para lançar um guia mundial em que o rio aparece como cidade 
amiga do idoso. [...] 

FOLHA – A OMS tem difundido o conceito de envelhecimento ativo, mas, no 
Brasil, envelhecer com qualidade ainda é para poucos. Quais estratégias o país precisa 
adotar para colocar o discurso em prática? 

!
?
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Alexandre Kalache – a definição do envelhecimento ativo é baseada em três pilares: 
saúde, participação e segurança. Na saúde, a coisa mais importante no Brasil é reforçar, 
capacitar a rede de atenção primária para que ela esteja mais voltada às necessidades dessa 
população que envelhece. hoje o sus está muito voltado para a saúde maternoinfantil. a 
OMS tem desenvolvido estudos-pilotos, criando uma espécie de caixa de ferramentas sobre 
como fazer para que o centro de saúde se torne mais amigo do idoso. No Brasil, envolvemos 
dois centros, em são paulo [em são miguel paulista] e no rio [em manguinhos]. simulamos 
o envelhecimento, colocamos a equipe no centro de saúde simulando como se tivesse catarata, 
usando uma lente meio opaca, peso nas pernas, nas coxas, braços, grãos no sapato para doer 
um pouco, cera no ouvido. As pessoas nunca esquecem dessa experiência.

Também precisamos mudar aspectos administrativos. Existem postos de saúde que não 
têm nenhum sistema de marcação de consulta. Esses pobres idosos levantam às 5h da manhã, 
vão até o centro, recebem um número e, ao final da manhã, descobrem que o médico já foi 
embora e que ele não será mais atendido. Isso é um absurdo, uma falta de respeito. Em 
relação ao ambiente físico, o centro de saúde precisa eliminar as barreiras físicas, colocar 
rampas, elevadores, sala de espera mais confortável com acesso ao banheiro. 

FOLHA – Qualidade de vida na velhice está ou não diretamente ligada a um maior 
poder aquisitivo?  

KALACHE – É muito mais difícil conseguir qualidade de vida se não tiver um teto 
sobre a sua cabeça, se não tiver a certeza de como se alimentar ou, se ficar doente, se terá o 
mínimo de assistência médica. Por outro lado, você não precisa ser milionário ou rico para 
ter qualidade de vida. você vê milhões de brasileiros que estão envelhecendo, inseridos na 
sua comunidade, com suas famílias, vivendo bem. Estou conversando com você de Nova 
York, uma cidade de primeiríssimo mundo, onde você encontra idosos que, embora tenham 
suas necessidades básicas satisfeitas, vivem isolados, numa família fragmentada, reflexo das 
grandes massas migratórias. São pessoas que estão envelhecendo fora do seu meio ambiente. 
Em São Paulo, por exemplo, a gente vê o imigrante nordestino, a mulher que foi trabalhar 
em casas de família e que, muitas vezes, não constituiu a sua própria família, e que, ao 
envelhecer, está só, triste, sem qualidade de vida.

FOLHA – O sistema de saúde continua a enfatizar o cuidado com as doenças agudas, 
enquanto as que mais afetam os idosos são as crônicas. Isso não tem que ser revisto?

KALACHE – Sem dúvida. Temos no Brasil a ideia de que as doenças que podem ser 
prevenidas são as infecciosas e que as doenças não transmissíveis são inevitáveis dentro do 
processo de envelhecimento. Hoje há muita gente com 60 anos e que está muito mal e outros 
com 80 que estão muito bem. 

Se você controlar apenas quatro fatores de risco, o fumo, a dieta inadequada, a falta de 
exercício físico e o consumo excessivo de álcool, já terá um impacto muito grande. Se a gente 
não tiver política preventiva, de promoção de saúde fortemente ativa, isso, que já é um 
problema de saúde no país, vai se tornar uma epidemia. 
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Em segundo lugar, mesmo que o indivíduo se comporte muito bem, tenha um estilo de 
vida saudável, você ainda tem um ingrediente social muito grande. Por exemplo, na Inglaterra, 
se você compara as classes sociais a e b com as d e e, você tem um excesso de risco, que se 
traduz na redução de oito anos na expectativa de vida [das d e e], mesmo aqueles mais pobres 
que nunca fumaram, praticam exercício físico e comem razoavelmente bem. 

No entanto, a diferença social, talvez pela falta de cidadania e autoestima, faz com que 
os mais pobres vivam muito menos mesmo vivendo no mesmo ambiente físico. É preciso 
levar em conta essas determinantes sociais e agir sobre elas. [...] 

Folha de S.Paulo, 8 de outubro de 2007. Entrevista com Alexandre Kalache.  

 Leitura e análise de texto

São Paulo está entre as piores cidades do Estado para idosos 

Estudo do governo de São Paulo divulgado ontem mostra que a capital é uma das piores 
cidades do Estado em condições de vida para os idosos. 

dos 645 municípios paulistas, a cidade de são paulo está na 503ª posição, com 38 
pontos numa escala de zero a cem. 

para a dentista helena baitz, 66, o que são paulo oferece para os idosos é “um horror”. 
“eu me reúno com grupos de amigos para cantar e nos divertir, mas é um grupo. a maioria 
dos idosos tem mais motivos de insatisfação que de alegria”, diz. 

O índice do estudo leva em conta mortalidade precoce dos idosos, acesso à renda e 
participação em atividades culturais e esportivas, por exemplo. 

entre as dez maiores cidades do estado, apenas uma – são José dos campos – tem índice 
considerado alto pelo governo. As outras nove têm pontuação em torno de 50 ou abaixo. 

“a proporção de idosos é maior nas pequenas cidades. e é mais fácil o poder público 
localizar essa faixa etária e dar atenção a ela”, diz Felícia madeira, diretora-executiva da 
Fundação Seade, que fez o levantamento em conjunto com a Secretaria Estadual de Assistência 
e desenvolvimento social. “se as cidades não fizerem nada, será uma bomba-relógio em 
todas as áreas”, afirma o secretário, rogério amato. 

para Wilson Jacob Filho, professor titular de geriatria da Faculdade de medicina da usp, 
as cidades menores são melhores em qualidade de vida para os idosos. Segundo diz, em todo 
o mundo os índices mais altos de longevidade não estão em megalópoles como são paulo. “a 
cidade foi se transformando num ambiente hostil e não acolhedor a um idoso que tem algum 
grau de limitação”, afirma. “nas cidades pequenas, as coisas são mais próximas, o idoso transita 
com facilidade. Além disso, na capital os familiares dos idosos são comprometidos com o 
trabalho. no interior sempre tem alguém mais perto para cuidar do idoso.” 
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 1. um dos textos chama a atenção por ser, basicamente, uma conversa. Que texto é esse? destaque 
características do texto que tentam reproduzir essa conversa.

 2. Qual é o tema comum aos dois textos?

 3. dentro desse tema, cada texto trata de um subtema. Que subtemas são esses?

 4. de acordo com o texto Brasil precisa mudar rede de saúde para atender idoso, quais são os pilares 
em que se baseia o conceito de envelhecimento ativo?

Bailes e ginástica 

a rotina de donária de lima moreira, 85, é o retrato do dia a dia dos idosos de santo 
antônio da alegria (a 331 km da capital), de 6 mil habitantes e a cidade do estado de são 
Paulo com melhores condições para os idosos. 

ontem, donária acordou uma hora mais tarde, às 4 horas, porque na véspera ficara até 
a meia-noite assistindo ao jogo do são paulo, seu time do coração. “é que às 7 horas já tinha 
de estar na aula de ginástica e, antes disso, precisava fazer muita coisa aqui em casa”, disse. 
Antes de se exercitar no Centro de Convivência do Idoso, ela arrumou a casa, passou e lavou 
roupas e alimentou as galinhas. 

Mas é aos sábados, dia de baile no CCI, mantido pela prefeitura, que a vitalidade dela 
se destaca. donária é apontada pelas colegas como uma das mais animadas. “o que tocar 
eu danço. bolero, valsa, forró”, diz. 

o casal orildes José Firmino, 77, e marcília naves, 68, redescobriu o prazer de namorar 
há dez anos. viúvos, resolveram tentar um novo relacionamento. hoje, elogiam a tranqui-
lidade da cidade e frequentam as aulas de ginástica e o forró. 

galvão, vinícius Q. são paulo está entre as piores cidades do estado para idosos.  
Folha de S.Paulo, 29 maio 2009. Caderno Equilíbrio. 
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 5. o primeiro texto menciona os fatores de risco para a qualidade de vida dos idosos. Quais são eles?

 6. Faça uma lista com dificuldades que os idosos certamente têm de enfrentar, mas que não foram 
citadas nos textos.

 7. Por que algumas cidades são melhores para o idoso, de acordo com o segundo texto?

 8. você consideraria que sua cidade é adequada para um idoso viver? Justifique.

 9. Além de cuidados com saúde, o que o texto Brasil precisa mudar rede de saúde para atender idoso 
sugere para envelhecer bem?

82

Biologia – 1ª série – Volume 2

BIOLOGIA_CA_1s_Vol2_2014_P9.indd   82 23/04/14   12:04



10. invente novos títulos para os textos que você leu. 

Entrevista com idosos

Nesta etapa, você vai entrevistar um idoso para saber quais os problemas e as facilidades que 
essas pessoas encontram no dia a dia. Elabore, em conjunto com seus colegas, uma lista de questões 
para os entrevistados. A proposta é que todos façam as mesmas perguntas. O objetivo da entrevista 
é descobrir quais as maiores dificuldades na vida dos idosos. Com essas informações, você vai escrever 
um texto que aponte os principais problemas e apresente soluções.

antes de elaborar o roteiro de perguntas, responda às questões a seguir:

 1. a partir de que idade você acha que uma pessoa deveria ser considerada idosa? Justifique.

 2. Quem você pretende entrevistar para esse trabalho?

Sugestões de perguntas para a entrevista

A seguir, estão alguns exemplos em que você pode se basear para fazer novas perguntas. 
são apenas sugestões: modifique-as ou inclua outras para melhorar seu questionário.

1. Qual dos aspectos a seguir o(a) senhor(a) considera o mais difícil na sua vida:

 • saúde • dinheiro

 • moradia  • lazer

 • emprego  • transporte

 • carinho dos parentes

2. Que atividades de lazer costuma praticar?
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Quando já tiver as respostas, compare-as com as dos seus colegas de classe. será que todos os 
entrevistados responderam da mesma maneira? Será que todos têm as mesmas dificuldades e facili-
dades no dia a dia? Será que quem vive em diferentes partes da cidade tem os mesmos problemas? 

Fique atento às respostas que seus colegas ouviram e apresente o que conseguiu. Como esta é 
uma atividade de discussão, é fundamental que você seja respeitoso, ouça o que seus colegas conse-
guiram e saiba o momento de apresentar o que anotou.

Dica!

durante a entrevista, tenha o máximo de atenção para registrar de modo minucioso as 
respostas. leve papel para que possa anotar, pois você vai precisar de agilidade para escrever tudo 
o que seu entrevistado disser. uma sugestão é fazer um rascunho rápido, anotando apenas as 
palavras principais, e, depois, passar a limpo as respostas, escrevendo-as mais detalhadamente.

3. Quais aspectos de sua vida melhoraram ou pioraram desde que era criança?

4. de quais mudanças a cidade precisa para facilitar a vida dos idosos?

5. Como o(a) senhor(a) se desloca pela cidade?

6. Como sua casa é abastecida com mantimentos?

7. Que aspectos de sua moradia o(a) senhor(a) melhoraria para facilitar sua vida?

8. Que aspecto da cidade o(a) senhor(a) acha excelente?

9. Qual é o maior desrespeito que uma pessoa idosa pode sofrer?

 3. escreva, no espaço a seguir, as questões que a classe definiu que vai fazer aos idosos para desco-
brir quais são suas maiores dificuldades. se precisar de mais espaço, use seu caderno.
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Produção de texto: problemas na vida dos idosos e soluções

Após ouvir as respostas que seus colegas obtiveram, seu desafio é escrever um texto, explicando os 
principais problemas dos idosos e apresentando soluções realistas para eles. Seu texto deve conter as 
reclamações, as sugestões e os desejos que os idosos manifestaram durante a entrevista. 

o texto deve ser estruturado da seguinte maneira:

• a redação deve ter no mínimo uma página e no máximo duas.

•  escolha três temas, entre todos os mencionados pelos entrevistados, para abordar no seu texto. não 
necessariamente os três temas mais lembrados, mas os que você considerar que rendam uma discussão 
mais rica.

• o texto deve ter cinco parágrafos.

•   o primeiro deles deve tratar do envelhecimento da população brasileira, introduzindo o assunto de 
forma geral. Mencionar o aumento da esperança de vida ao nascer, a melhora das condições de saúde 
e as perspectivas de incremento da população idosa nos próximos anos. É interessante que você 
pesquise alguns dados estatísticos sobre os aspectos que pretende abordar no seu texto, para reforçar 
seus argumentos.

•  o segundo, terceiro e quarto parágrafos devem tratar dos aspectos que você escolheu. em cada um 
deles, deve estar explícito qual o problema que mais prejudica os idosos e qual a solução realista que 
você propõe para resolvê-lo.

•  o quinto parágrafo é um fechamento geral para o texto. ele retoma o tema mais amplo do envelhe-
cimento da população e deve concatenar as ideias e soluções mencionadas nos parágrafos 
anteriores. 

• pense em um título que sintetize suas ideias e que chame a atenção do leitor.
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vocÊ aprendeu?

 Leitura e análise de texto

Texto 1 – Idoso, ônibus e exercício físico

um estudo avaliou a existência de dificuldades no embarque e desembarque de idosos 
em ônibus urbanos da cidade de Florianópolis. participaram do estudo 76 idosas. as prin-
cipais dificuldades foram: baixa estatura, nervosismo, dor, altura da escada, falta de força 
muscular e de equilíbrio. e as facilidades foram: prática de atividades físicas, saúde atual, 
estatura, força, peso corporal, agilidade e experiência em pegar ônibus. a altura da escada 
foi considerada ruim para 43% da amostra. mais de 40% das idosas classificaram como 
péssimo o serviço dos ônibus urbanos no município. 

benetti, márcia z.; benedetti, tânia b. idoso, ônibus e exercício físico. EF Desportes. revista digital.  
buenos aires, ano 10, n. 87, ago. 2005. disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd87/idoso.htm>. acesso em: 21 fev. 2014.
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Texto 2 – Decorar regras e utilizar mouse são as principais dificuldades dos idosos 

Para os idosos, aprender a usar a internet é um processo que conta com dois grandes 
desafios: lembrar todas as regras e manusear o mouse. 

“Grande parte da sociedade aprendeu a usar o computador gradualmente, ao longo do 
tempo. Então, é fácil lembrar o vocabulário, os conceitos e as regras e, em seguida, aplicá-los 
a sites que mudam constantemente”, afirmou à Folha Tobey Gordon Dichter. 

Ele é criador do Generations on Line (http://www.generationsonline.com), programa 
desenvolvido para ajudar pessoas acima de 65 anos a usar a internet. [...]

“Para uma pessoa mais velha, ser forçada de repente a aprender tudo de uma vez é difícil. 
Por exemplo: quando [...] uma mensagem de erro aparece, elas acham que fizeram alguma 
coisa errada e ficam com medo de ter quebrado a máquina”, analisa Dichter. [...]

Usuários mais velhos costumam se culpar quando se deparam com dificuldades ao usar a 
internet. [...] As conclusões são de uma pesquisa feita na Inglaterra por Tim Fidgeon (http://
www.webcredible.co.uk), especialista em usabilidade. 

Fidgeon também aponta que os mais velhos têm dificuldades para rolar uma página para 
baixo, entendem pouco a linguagem técnica (“levante a janela minimizada”) e costumam clicar 
pouco em links. 

Têm aversão a downloads (porque temem infectar a máquina com bugs e vírus), usam 
bastante o recurso de pesquisa e preferem um design que seja simples e priorize textos e imagens 
grandes. [...]

ARRAIS, Daniela. Decorar regras e utilizar mouse são as principais dificuldades dos idosos. Folha de S.Paulo, 8 nov. 2008.  
 

Texto 3 – Violência contra idosos

No Brasil hoje, as violências e os acidentes constituem 3,5% dos óbitos de pessoas idosas, 
ocupando o sexto lugar na mortalidade, depois das doenças do aparelho circulatório1, das 
neoplasias, das enfermidades respiratórias, digestivas e endócrinas. Morrem cerca de 13 mil 
idosos por acidentes e violências por ano, significando, por dia, uma média de 35 óbitos, 
dos quais 66% são de homens e 34%, de mulheres. 

Os acidentes de transportes e as quedas são as duas causas básicas de morte e fazem 
confluên cia entre violências e acidentes, pois as quedas podem ser atribuídas a vários fatores: 
fragilidade física, uso de medicamentos que costumam provocar algum tipo de alteração no 
equilíbrio, na visão, ou estão associadas à presença de enfermidades como osteoporose. No 
entanto, esses problemas costumam também ser fruto da omissão e de negligências quanto à 
assistência devida nas casas, nas instituições e nas comunidades em que os idosos vivem. As 
mortes, as lesões e os traumas provocados pelos meios de transporte e pelas quedas dificilmente 
podem ser atribuídos apenas a causas acidentais. Pelo contrário, precisam ser incluídos em 
qualquer política pública que busque superar as violências cometidas contra os idosos. 
1 (N.E.) A nomenclatura atual para “aparelho circulatório” é “sistema cardiovascular”.

MINAYO, Maria C.S. Violência contra os idosos.  
Disponível em: <http://www.mj.gov.br/sedh/ct/cndi/eixos_tematicos.doc>. Acesso em: 21 fev. 2014. 
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 1. cada texto apresenta um tipo de dificuldade que afeta a vida dos idosos no brasil. liste essas 
dificuldades, indicando em que texto elas aparecem.

 2. para cada uma dessas dificuldades, proponha, segundo seu ponto de vista, uma solução que 
possa facilitar a vida dos idosos quanto a esse aspecto. Cada solução deve ser apresentada 
resumidamente.

 3. escolha uma dessas dificuldades e a solução que você propôs e escreva mais sobre elas. elabore 
um texto de dois parágrafos; o primeiro parágrafo deverá apresentar qual é a dificuldade e o 
segundo a sua solução para o problema. Nesse texto, você deverá explicar melhor o problema e 
expor detalhadamente suas ideias. uma dica é utilizar exemplos de situações que envolvam 
idosos que você conhece. 
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lição de casa

Produção de texto

Imagine como será sua vida quando você chegar aos 70 anos. Como você espera estar nessa idade? 
Como estarão sua família, seus amigos e sua comunidade? Como será o local onde você estará vivendo? 
o que você imagina já ter realizado na sua vida e o que ainda desejaria realizar nessa idade? descreva 
como será sua vida com essa idade. Pense em tudo o que aprendeu sobre os idosos, suas dificuldades, 
suas experiências. Será que quando você tiver 70 anos algum desses problemas terá sido resolvido? 
Quem o teria resolvido? escreva em seu caderno o que imaginar em um texto bem-acabado.

Sugestões para organizar seu texto 

•  No primeiro parágrafo, conte quem é você, o que você fez até este momento da sua 
vida e quais são seus principais problemas e suas realizações. 

• No segundo parágrafo, conte como é o local onde está vivendo, do que você mais 
gosta, do que menos gosta, com quais pessoas convive e conversa.

• No terceiro parágrafo, conte as mudanças em relação à vida do idoso desde hoje até 
você ter 70 anos de idade. Fale também dos seus planos para o futuro.

• dê um título interessante ao texto para atrair o leitor.

• Ao terminar uma primeira versão, releia o texto e o corrija, garantindo que não tenha 
problemas de ortografia e gramática. repare também se ele apresenta problemas de 
coe rência, ou seja, se segue um raciocínio lógico, com começo, meio e fim. 
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 aprendendo a aprender

Tudo o que se aprende na escola pode, de alguma maneira, ser levado para fora dela, 
com a intenção de melhorar a comunidade em que vivemos. Isso é especialmente verdade 
se considerarmos a questão das pessoas idosas. 

uma das maiores dificuldades de envelhecer está em encarar a sensação de que se perdeu 
a utilidade para o mundo. procure se pôr no lugar dessas pessoas: muitas vezes, os amigos 
“da sua época” já não estão por perto, não se pode contar com o apoio da família, é difícil 
aprender a manipular as várias máquinas e novidades que aparecem todos os dias, parece 
não existir trabalho que se possa fazer. uma tarefa que pode parecer banal para uma pessoa 
mais jovem, como pegar uma senha para esperar em uma fila, pode ser muito estranha para 
uma pessoa que nunca fez isso, como é o caso de alguns idosos. Esses pequenos fracassos do 
dia a dia acabam minando a autoestima de muitas pessoas.

Por toda a experiência e realizações de suas vidas, essas pessoas merecem, no mínimo, 
todo o nosso respeito. um dos objetivos das atividades que você acabou de concluir é 
mudar sua atitude em relação aos idosos, colaborando para um tratamento cada vez mais 
respeitoso da nossa sociedade. Não se trata de caridade, mas sim de preocupação e consi-
deração com as pessoas que construíram o país e que, na imensa maioria dos casos, ainda 
têm muito a contribuir. 
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situação de aprendizagem 8 
saúde, uma Questão individual e coletiva

pesQuisa individual

usando o seu livro didático ou a internet, faça uma pesquisa sobre ascaridíase. para orientar sua 
pesquisa, responda às questões a seguir.

 1. Qual o nome do organismo causador da ascaridíase?

 2. Como se pode contrair ascaridíase?

 3. Como uma pessoa se previne contra a ascaridíase?
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anos cidade e dados fictícios.

 Leitura e análise de gráfico

O gráfico a seguir representa o número de casos de ascaridíase em Piraraquara do Oeste. 
Analise-o para responder às questões.
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 1. em que ano houve o maior número de casos de ascaridíase? 

 2. Em algum momento, entre 2003 e 2009, a rede de esgoto dessa cidade foi reformada e expan-
dida para a maioria das residências. Em que ano provavelmente essa reforma aconteceu?

 3. Justifique sua resposta à questão anterior, explicando por que a reforma na rede de esgoto teve 
consequências para o número de casos de ascaridíase. 

 4. o prefeito de piraraquara do oeste pretende erradicar a ascaridíase da cidade. Que medidas ele 
deverá tomar para atingir esse objetivo?

 Leitura e análise de texto

leia o texto e responda às questões que o seguem.

Surto de ascaridíase intradomiciliar em região central urbana

[...]

em 6 de junho de 2008 a vigilância epidemiológica de Jacareí, sp, recebeu a notificação 
de ocorrência de um surto de diarreia por ascaridíase envolvendo uma família de dez pessoas, 
entre elas, um óbito, atendidas na Santa Casa de Misericórdia e posto de saúde da cidade. 
Jacareí, um município com 210 988 habitantes (ibge, 2008), com taxa de urbanização de 
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mais de 95%, localiza-se na região do vale do paraíba, a 19 quilômetros de são José dos 
campos e a 80 quilômetros da capital. possui 20 unidades públicas de saúde (unidades 
básicas de saúde, programa de saúde da família, unidades mistas e pronto-socorro conve-
niado), seis unidades de referência em diferentes especialidades, um laboratório municipal, 
dois hospitais conveniados ao sistema único de saúde (sus) e três particulares. é conside-
rado município com boas condições sociais e econômicas, com 98% de ligações de água e 
95% de esgoto sanitário coletado, estando entre as regiões de alto desenvolvimento. [...]

Foram identificados dez casos de ascaridíase, sete deles internados na Santa Casa de 
Jacareí, e um óbito domiciliar. [...] todos apresentaram diarreia desde o dia 2/6/2008 e 
eliminavam vermes via oral, nasal e intestinal. [...]

A criança que foi a óbito em casa foi encaminhada à Santa Casa já em rigidez cadavérica. 
Na tentativa de entubação para ressuscitação, a equipe médica constatou a saída de vermes 
via oral e nasal. A causa mortis foi perfuração intestinal por Ascaris. [...]

em 10/6/2008 cinco pessoas da família receberam alta hospitalar, exceto duas crianças, 
uma que ainda eliminava verme e outra que se mantinha com quadro grave. em 15/6/2008, 
ambas as crianças receberam alta hospitalar. 

Todas as crianças estavam com o esquema de vacinação em atraso, não possuíam os docu-
mentos legais, não tinham acompanhamento médico e não frequentavam a escola. Importante 
ressaltar que o endereço de residência era no centro da cidade; porém, a família não usufruía de 
água da rede pública por estar em débito com a companhia de abastecimento local, com uma 
dívida de cerca de r$ 2 500,00 (dois mil e quinhentos reais). também não recebia bolsa Família, 
por não cumprir o exigido, e não estava inserida no programa de leite Fluido, por abandono. [...]

o episódio em questão causa perplexidade – em pleno 2008, no vale do paraíba, eixo 
rio-são paulo, polo industrial importante do estado de são paulo e do brasil –, porque 
demonstra que ainda morrem crianças com perfuração intestinal por Ascaris lumbricoides, 
e, especialmente, pelo fato de que focos de exclusão social e de saúde podem existir em meio 
a toda uma infraestrutura urbana ou em face de políticas de saúde e sociais em vigor. [...]

muito se refletiu sobre o episódio. de um lado, tentamos mostrar a responsabilidade 
desses genitores junto aos seus filhos e que não podem simplesmente “esperar sentados” pela 
ação dos gestores municipais. É importante pedir ajuda e lutar por ela. Por outro lado, 
torna-se evidente a necessidade de atuações mais dinâmicas e ativas diante de possíveis focos 
de exclusão social e de saúde. Atitudes proativas em políticas de saúde pública são necessárias, 
pois permitem responder mais eficazmente ao conceito universal de medicina preventiva e 
ao de multifatorialidade, isto é, dispor de equipe composta de vários setores capazes de 
oferecer os cuidados de saúde às populações, em particular às mais carentes, entendendo-se 
que saúde representa bem-estar físico, emocional, mental, social e espiritual.

innocente, mariza; oliveira, luciana a.; gehrKe, cristina. surto de ascaridíase intradomiciliar em região  
central urbana, Jacareí, sp, brasil, junho de 2008. Boletim Epidemiológico Paulista (bepa), v. 6, n. 62, p.12-16, 2009. 

disponível em: <http://www.cve.saude.sp.gov.br/agencia/bepa62_ascaridiasis.htm>. acesso em: 21 fev. 2014.
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 1. de acordo com o texto, Jacareí pode ser considerada uma cidade desenvolvida? Que elementos 
do texto permitem chegar a essa conclusão?

 2. O texto menciona complicações que podem ocorrer se houver infecção prolongada por Ascaris 
lumbricoides. Que complicações são essas?

 3. Informações presentes no texto mostram que os pacientes envolvidos no problema estavam 
excluídos do processo de desenvolvimento da cidade. Que informações são essas?

 4. Por que, na opinião das autoras, o episódio narrado no texto causa perplexidade?
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 5. O que é saúde de acordo com o texto?

 Leitura e análise de tabela

Observe a tabela a seguir. Ela apresenta dados sobre as cinco regiões do Brasil.

Região

Mortalidade 
infantil1 

(mortos/1000 
nascidos vivos)

Esperança  
de vida
(anos)

Renda  
per capita2 

Percentual de 
residências 
com água  
encanada

Percentual de 
analfabetismo3

Centro-Oeste4 24,5 69,9 366,7 84,0  9,8

Norte 34,5 66,8 196,2 45,6 15,7

Nordeste 47,8 64,8 152,2 54,1 26,0

Sudeste 18,0 71,9 342,6 90,3  7,1

Sul 23,9 69,9 355,7 91,6  8,7

Alguns indicadores sociais nas cinco regiões do Brasil.

1 mortalidade infantil: número de crianças que não vão sobreviver ao primeiro ano de vida em cada mil crianças nascidas vivas.
2 renda per capita: é definida como a razão entre a soma da renda de todos os membros da família e o número de membros.  
valores expressos em reais de 1º de agosto de 2000.
3 percentual de analfabetismo: pessoas com 15 anos ou mais analfabetas.
4 os dados da região centro-oeste excluem o distrito Federal.

Fonte: programa das nações unidas para o desenvolvimento (pnud). Atlas de Desenvolvimento Humano. Baseado nos microdados  
dos censos de 1991 e de 2000 do instituto brasileiro de geografia e estatística (ibge).
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de acordo com os dados da tabela, responda às questões a seguir:

 1. escreva o nome das regiões em ordem crescente de mortalidade infantil.

 2. Escreva o nome das regiões em ordem decrescente de percentual de residências com água 
encanada.

 3. Qual das regiões é mais propensa a ter casos de ascaridíase? por quê?

 4. As regiões com maiores taxas de mortalidade infantil são também as que têm menos residências 
com água encanada. Por que você acha que isso acontece?

 5. O percentual de analfabetismo está muito ligado à educação e ao nível de acesso à informação 
de uma população. dê um exemplo de uma situação em que a falta de escolarização pode levar 
a problemas de saúde.

 6. A renda per capita é um indicador de quanto dinheiro, em média, ganham as pessoas de deter-
minada região. Por que as regiões com maiores índices de renda são também as com menores 
taxas de mortalidade infantil?
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A tabela a seguir mostra alguns indicadores de saúde pública e algumas características da popu-
lação de vários países do mundo. Esta tabela será a base para as atividades seguintes.

País
População 

total 
(em milhares)

Mortalidade 
infantil  

(mortos/1 000 
nascidos vivos)

Esperança 
de vida ao 

nascer 
(anos)

Renda per 
capita  

(us$/ano)

% 
população 
com água 

tratada

% 
população 

com 
esgoto

% 
analfabetos 
(>15 anos)

Afeganistão 27 145 157,0 43,8 319 39 34 72

Alemanha 82 599 4,3 79,4 34 955 100 100 0

Angola 17 024 131,9 42,7 2 855 53 31 33

Brasil 191 791 23,6 72,4 5 640 90 75 11

Canadá 32 876 4,8 80,7 39 004 100 100 0

China 1 328 630 25,7 73,0 2 055 77 44 9

Colômbia 46 156 20,5 71,7 2 874 93 86 7

Indonésia 231 627 26,6 70,7 1 592 77 55 10

Iraque 28 993 81,5 59,5 1 647 81 79 26

Moçambique 21 397 95,9 42,1 349 43 32 52

Suécia 9 119 3,2 80,9 42 170 100 100 0

indicadores sociais de 11 países.
Fonte dos dados: organização das nações unidas (onu), World Population Prospects, 2006.

vocÊ aprendeu?

Pense um pouco sobre o caso da mortalidade infantil e a esperança de vida ao nascer. Essas duas variáveis 
estão intimamente ligadas: quando a mortalidade infantil diminui, a esperança de vida ao nascer aumenta. 
Mas, na realidade, as mudanças nas duas são provocadas por causas mais profundas, como a renda ou o 
nível de educação dos habitantes.
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 1. com base na tabela anterior, complete com a posição do brasil em cada indicador nos espaços 
do quadro a seguir. Considere a ordem decrescente dos países.

População 
total 

(em milhares)

Mortalidade 
infantil  

(mortos/1 000 
nascidos vivos)

Esperança de 
vida ao nascer 

(anos)

Renda per 
capita  

(us$/ano)

% população 
com água 

tratada

% população 
com esgoto

% analfabetos  
(>15 anos)

 2. Segundo a tabela anterior, há países que possuem renda per capita mais baixa que o Brasil, mas 
mortalidade infantil menor? Há países com a esperança de vida ao nascer maior do que a do 
Brasil, mas com renda per capita menor? Por que você acha que isso acontece?

 3. com a orientação de seu professor, procure reunir os países da tabela em três grupos. dê 
nomes para os grupos.

 4. você diria que a saúde se distribui de forma igual pelo mundo? Justifique.
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 Leitura e análise de texto

Número de casos de dengue aumenta durante o verão em Piraraquara do Oeste*

A Santa Casa de Piraraquara do Oeste registrou nos meses de dezembro, janeiro e 
fevereiro 20, 46 e 52 casos de dengue, respectivamente. A maior parte desses doentes já se 
recuperou, mas alguns continuam internados, com complicações graves.

O número de casos de dengue aumenta durante a primavera e o verão. Em junho do 
último ano, foram apenas dois casos; em julho e agosto, três casos. em setembro, a santa 
Casa recebeu nove pessoas com dengue, enquanto em outubro e novembro houve oito e 
sete casos, respectivamente. 

A dengue, todos os anos, continua a ser um problema sério em Piraraquara do Oeste. 
A população está indignada com as autoridades, que, neste ano, não tomaram nenhuma 
providência para combater os mosquitos transmissores da doença.

*cidade e dados fictícios.
Elaborado por Felipe Bandoni de Oliveira especialmente para o São Paulo faz escola.

 1. preencha a tabela de acordo com as informações presentes no texto:

Mês Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev.

Número de casos  
de dengue

 Número de casos de dengue registrados em cada mês em Piraraquara do Oeste. 

 2. construa um gráfico que mostre a variação no número de casos de dengue ao longo do tempo. 
não se esqueça de dar um título para esse gráfico.
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 3. considere as seguintes informações:

  •  a dengue é transmitida por um mosquito que se desenvolve em poças de água, em água 
acumulada em pneus, garrafas vazias, vasos de planta etc. 

  • nos meses de verão chove muito em piraraquara do oeste.
  • nos meses de inverno quase não chove em piraraquara do oeste.

Explique por que o número de casos de dengue aumentou em dezembro, janeiro e fevereiro.

 4. Proponha algumas providências que as autoridades e os cidadãos de Piraraquara do Oeste 
poderiam tomar para evitar o mesmo problema no próximo ano.

 para saber mais

Filmes

• Cocoon. direção: ron howard. eua, 1985. 118 min. Ficção científica que conta a 
história de idosos que começam a rejuvenescer quando entram em contato com uma 
piscina especial. Aborda várias questões sobre a autoestima e a vida dos idosos.

• Epidemia (Outbreak). direção: Wolfgang petersen. estados unidos, 1995. 128 min. Filme 
de suspense que conta como uma terrível doença contagiosa se espalha rapidamente em 
uma cidade do interior dos estados unidos. mostra como as questões de saúde pública 
envolvem várias esferas de atuação, desde os médicos que estão combatendo a doença até o 
presidente do país. Aborda também as dificuldades na produção de vacinas e remédios.
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Livros

• levitt, steven d.; dubner, stephen J. Freakonomics: o lado oculto e inespe-
rado de tudo que nos afeta. são paulo: campus, 2007. livro escrito por econo-
mistas estadunidenses que aponta relações interessantes entre variáveis e suas 
consequências.

• parKer, steve. Pasteur e os micro-organismos. são paulo: scipione, 1999. narra 
resumidamente as maiores descobertas do cientista francês louis pasteur, inclusive 
seus trabalhos com as vacinas. 

Sites (acessos em: 21 fev. 2014.)

• ibge TEEN (instituto brasileiro de geografia e estatística), acesse <http://www.ibge.
gov.br/ibgeteen>. parte do site do IBGE é especialmente desenhada para jovens, com 
linguagem simples e dados que interessam a todos os estudantes. Traz números sobre 
a população do nosso país, separados por regiões e Estados. Trata-se de uma fonte de 
pesquisa confiável, com dados oficiais sobre saúde, educação, moradia, trabalho e 
outros tópicos. 

• ministério da saúde, acesse <http://portalsaude.saude.gov.br>. para seu estudo, 
a parte mais importante deste site são as informações e análises feitas em relação a 
vários aspectos da saúde no nosso país. Estão disponíveis dados sobre a ocorrência de 
várias doenças e riscos à saúde de acordo com a região e o Estado, além de informações 
sobre ações do governo federal. 
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dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bomfim, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghelfi Rufino, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE

CTP, Impressão e acabamento
Gráfica e Editora Posigraf
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Purificação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.

GESTÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
EDITORIAL 2014-2017

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

Presidente da Diretoria Executiva 
Mauro de Mesquita Spínola

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO

Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Ana Paula S. Bezerra, 
Angélica dos Santos Angelo, Bóris Fatigati da Silva, 
Bruno Reis, Carina Carvalho, Carolina H. Mestriner, 
Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, Eloiza Lopes, 
Érika Domingues do Nascimento, Flávia Medeiros, 
Giovanna Petrólio Marcondes, Gisele Manoel, 
Jean Xavier, Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, 
Leslie Sandes, Mainã Greeb Vicente, Maíra de 
Freitas Bechtold, Marina Murphy, Michelangelo 
Russo, Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, 
Paula Felix Palma, Pietro Ferrari, Priscila Risso, 
Regiane Monteiro Pimentel Barboza, Renata 
Regina Buset, Rodolfo Marinho, Stella Assumpção 
Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e Tiago Jonas 
de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Dayse de Castro Novaes Bueno, Érica 
Marques, José Carlos Augusto, Juliana Prado da 
Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida Acunzo 
Forli, Maria Magalhães de Alencastro, Vanessa 
Bianco e Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Adesign, Jairo Souza 
Design Gráfico e Occy Design (projeto gráfico).

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
(coordenadora) e Ruy Berger (em memória).

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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