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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 
 

 

 

 

Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 
 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária 

para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com 

sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação 

(críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a 

realização das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos 

alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado 

também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para 

que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 
 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ato de alimentar-se também tem história. Durante a pré-história nosso estilo de vida, ou de 

sobrevivência, esteve ligado ao nosso consumo de alimentos. De caçadores e coletores nômades 

passamos a agricultores e pastores sedentários. Na Antiguidade, as primeiras cidades e civilizações 

aprimoraram a agricultura e a pecuária, com a construção de canais de irrigação e a seleção e 

aprimoramento de espécies de animais. É assim que surgem as várias raças de bovinos, equinos, 

cachorros etc. 

 Na Idade Média e na Idade Moderna, alimentação estava ligada ao prestígio e classe social 

do indivíduo. O consumo de carnes era restrito aos nobres e alto clero, enquanto servos deviam se 

alimentar, principalmente de cereais e legumes. Reis, nobres e o clero se serviam principalmente de 

muita carne e aves como peru e faisão, temperados com ervas finas e vinho, assados por horas. 

Além disso, consumia-se pão, feito do melhor trigo. Eram servidos doces, tortas e pudins. O 

Chantilly, criação do chef Vatel, é um exemplo desse período. Um doce criado para o rei Luis XIV, 

da França. As frutas eram servidas como entrada de banquetes, durante a Idade Média. Na Idade 

Moderna, junto com o açúcar vindo das ilhas africanas e do continente americano e frutas, criaram-

se sobremesas cada vez mais elaboradas.  

 Já o povo, não tinha uma alimentação baseada em carne. Consumiam muitos legumes e 

verduras, carne suína e aves, como galinha, quando havia. As principais refeições eram sopas, 

mingaus e caldos quentes. O pão era feito com o trigo de baixa qualidade, escuro e duro. Por isso, 

eles molhavam o pão na sopa e nos caldos para melhor mastigarem. 
 

 
Um grupo de viajantes compartilhando uma refeição simples de pão e bebida. 

 Livre du roi Modus et de la reine Ratio, século XIV 

  

Mesmo assim, todas as classes sociais sofriam com o déficit de vitaminas e baixa nutrição. Os 

nobres por não consumirem verduras e legumes e os servos pela falta de carne. Doenças como 

raquitismo e anemia eram comuns. 

 Com a Revolução Industrial e a globalização o ato de comer também se modificou.  A vida 

agitada das cidades das grandes cidades e o tempo controlado pelo relógio, faz surgir as refeições 

rápidas ou fast foods, alimentos a serem consumidos dentro dos automóveis. 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 



 

 
1º McDonald’s em San Bernardino, California, 1940 (Foto: Thatslikewhoa.com) 

  

Segundo a historiadora Mary Del Priori, o hamburguer originário da cidade de Hamburgo, era um 

bife tártaro de carne crua. E que ao chegar aos Estados Unidos em 1904, vai ser cozido e servido 

para ser ingerido em 15 segundos. A preocupação do Mc Donald’s era “converter o alimento numa 

cadeia industrial tão eficiente quanto a cadeia automotiva. Era o Taylorismo – administração que 

visava o aumento da eficiência – aplicado à alimentação: um operário deveria se alimentar nos 

mesmos 15 segundos em que encaixava uma porta num automóvel na linha de montagem”. 

 Hoje, os fast foods se proliferaram para até aos mais remotos cantos do mundo. E oferecem, 

além dos tradicionais hamburgueres, produtos nacionais em seus cardápios para agradarem os 

consumidores locais. É o caso do pão de queijo, “pão na chapa” e a tapioca que estão sendo 

vendidos em algumas redes internacionais de lanchonetes localizadas no Brasil. 

Além disso, o nosso próprio ritual de comer se modificou. Durante muito tempo, as pessoas se 

reuniam para comer e em momentos regrados, cheios de ritual e símbolos. Nos dias de hoje, come-

se individualmente e, muitas vezes, na frente da televisão. 
 
 

1) As diferenças entre as classes sociais eram evidentes durante o antigo regime. Costume, vestuário e 

alimentação eram diferentes para os nobres, reis e povo. Quais alimentos eram permitidos aos nobres e quais 

eram permitidos ao povo?  

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

 

2) O que é um fast food? Qual exemplo de restaurante fast food é citado pelo texto? 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

 

3) Faça uma pesquisa e diga o que é o taylorismo: 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

 



4) As refeições de redes de fast food não são mais nutritivas que as refeições indicadas por nutricionistas e 

médicos. Explique essa afirmativa. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

5) Qual mudança no ato de comer foi mencionado pelo texto? Na sua opinião, o nosso modo atual de realizar 

as refeições é conforme mencionado pelo texto ou há momentos em que o ritual das refeições ainda é 

realizado pela sua família? Explique. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

 

A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início 

na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando 

grandes transformações. A Revolução Industrial teve o pioneirismo da Inglaterra e consolidou o 

processo de formação do sistema capitalista. 

O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim 

como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a 

exploração dos recursos da natureza. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm 

 

6) Faça a correspondência, considerando a Revolução Industrial: 
A – Petróleo    ( ) Agasalhos, gorros, chales, etc. 
B – Eletricidade   ( ) Motores e combustão 
C – Aço e ferro    ( ) Iluminação pública 
D – Lã     ( ) Locomotivas e ferrovias    

 

7) Pesquise, leia com atenção e marque um X na resposta certa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lermensys.com.br/blog/conceitos-da-industria-40 
 

A) Revolução Francesa  B) Revolução Gloriosa 

C) Revolução Industrial  D) Revolução Agrícola 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm
https://www.lermensys.com.br/blog/conceitos-da-industria-40


 

8)De acordo com o texto, entre as contribuições da Revolução Industrial podemos citar: 

A) A Consolidação do Sistema Capitalista 

B) A estabilidade econômica no mundo 

C) A igualdade de oportunidade para todos 

 

9) Uma de suas principais causas foi a insatisfação com a economia. A burguesia estava preocupada 

com o desenvolvimento da indústria, queriam mais liberdade de comércio internacional, desejando 

a implementação do liberalismo econômico e outras exigências.  

A imagem abaixo retrata a divisão da sociedade hierarquizada, num período da história de lutas e de 

grandes conquistas.  

https://beduka.com/blog/exercicios/historia-exercicios/exercicios-sobre-revolucao-francesa/ 

 

 

 

 

 

 

A pirâmide social em desataque representa: 

A) A independência do Brasil B) A Revolução Francesa     C) A independência dos EUA 

 

 

10) -Sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar que uma parcela da sociedade desejava o 

desenvolvimento da indústria e o liberalismo econômico. Estamos nos referindo a qual parcela da 

sociedade: 

A) Burguesia 
B) Clero 
C) Camponeses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beduka.com/blog/exercicios/historia-exercicios/exercicios-sobre-revolucao-francesa/


11) Atividade para o aluno com deficiência: 

Analisando a lógica da Revolução Industrial circule somente os produtos industrializados: (Se 

precisar solicite ao seu responsável que leia junto com você) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

A precarização  contribuiu para o fortalecimento das organizações de trabalhadores, 

conhecidas no inglês como trade union. A precariedade do trabalho fez com que os trabalhadores, 

ao longo do século XIX, exigissem melhores condições de trabalho, como jornada reduzida e 

melhores salários. 

Os dois grandes movimentos trabalhistas existentes na Inglaterra durante o século XIX 

foram o ludista e o cartista. Os ludistas atuaram no período de 1811-1816, e sua ação consistia em 

invadir fábricas para destruir o maquinário industrial. Os trabalhadores desse movimento afirmavam 

que as máquinas estavam roubando o emprego dos homens e, por isso, deveriam ser destruídas. 

Como seus integrantes foram intensamente perseguidos pelas autoridades britânicas, o movimento 

dos ludistas acabou enfraquecendo-se. 

  Além de melhores condições para os trabalhadores, o movimento cartista, surgido na década 

de 1830, exigia direitos políticos, até então negados ao proletário.  

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/ludismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/cartismo.htm


Durante vários anos os cartistas realizaram comícios e manifestações por todo o país, nos 

quais participaram milhões de operários e artesãos. 

O nome do movimento tem sua origem na carta escrita pelo radical William Lovett, em 

maio de 1838, a chamada Carta do Povo, na qual estavam registradas todas as reivindicações que os 

participantes do movimento desejavam ver implementadas. 

Os cartistas reivindicavam, por exemplo, o direito ao sufrágio universal masculino, ou seja, 

que todos os homens a partir de certa idade tivessem direito ao voto. Eles também demandavam 

representação para sua classe no parlamento inglês. 

Leia o texto acima e observe atentamente a tirinha a seguir para responder às questões, 12, 13,14, 

15 e 16. 

 

 

  

 

 

 

 

BARBOSA, Gilmar. Robô para linha de produção. In: Cartuns & Humor: ócios do ofício. São Paulo: Escala, 2002. 

 

12) Identifique as personagens que aparecem na tirinha e o papel que elas representam. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

 

13) Qual é a crítica feita nessa tirinha? Justifique. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

 

14) A tentativa de substituir a mão de obra humana por máquinas gerou diversos conflitos ao longo 

da história. Cite um exemplo e explique-o. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

 

15) Vivemos em uma sociedade em que algumas funções deixaram de ser exercidas pela mão de 

obra humana e passaram a ser executadas por máquinas. Você conhece alguma situação em que isso 

tenha ocorrido? Quais foram as principais consequências desse processo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

 

                    

DUNCOMBE, Thomas. Apresentação da petição cartista ao Parlamento, em 1842. Século XIX. Gravura (detalhe). 

Biblioteca Britânica, Londres. 

 

16) A imagem acima retrata o Movimento Cartista, na primeira metade do século XIX, na 

Inglaterra, que  tinha entre seus objetivos a: 

A) limitação dos direitos reais por um parlamento livre. 

B) promoção da unificação das nações numa comunidade britânica. 

C) obtenção do voto secreto e o sufrágio universal masculino. 

D) adoção de uma constituição escrita que limitasse o poder real. 

 


