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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 

 

 

 

 

 

 

GUERRA FRIA 
 

Depois de quase seis anos de batalhas e um saldo de mais de 50 milhões de mortos e 28 

milhões de mutilados, a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, com a derrota dos países 

que formavam o bloco conhecido como Eixo (liderado por Itália, Japão e Alemanha). O Japão, 

último a se render, sofreu ainda ataques nucleares dos Estados Unidos, que lançaram duas bombas 

atômicas, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, assombrando o mundo. 

Com o fim da Guerra, países que formavam o bloco dos Aliados (Estados Unidos, União 

Soviética e Reino Unido), vitoriosos, participaram de conferências para reorganizar o espaço 

europeu de acordo com seus interesses. As conferências de Yalta e Potsdam remodelaram as 

fronteiras soviéticas e alemãs, expandindo as áreas de influência da União Soviética. 

Os Estados Unidos, temendo um avanço soviético, lançaram a Doutrina Truman, em 1947, 

com o objetivo de colocar os países da Europa Ocidental sob sua influência. Assim teve o início 

do processo de bipolarização mundial, com o mundo dividido em dois polos de poder. 
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Como consequência, em 1949 os países da Europa alinharam-se ao bloco ocidental 

(capitalista) ou ao bloco oriental (socialista). No mesmo ano, a Alemanha foi dividida em dois 

países: a República Democrática da Alemã ou Alemanha Oriental, socialista. 

Nesse cenário, a corrida espacial foi um marco na disputa entre os blocos capitalista e 

socialista. Os soviéticos foram os primeiros a lançar satélite e a enviar uma pessoa ao espaço, 

enquanto os estadunidenses organizaram a primeira expedição tripulada a aterrissar na Lua. A 

corrida espacial tinha finalidade científica e fazia parte da competição pelo desenvolvimento da 

tecnologia militar, mas, sobretudo, era uma maneira de cada bloco fazer propaganda de suas 

conquistas tecnológicas e de seu modo de vida. 

Além da corrida espacial, durante a Guerra Fria ocorreu a chamada corrida armamentista. 

Estados Unidos e União Soviética esforçavam-se em produzir bombas nucleares com poder de 

destruição cada vez maior, gerando preocupação em todo o mundo. Acreditava-se que o ataque de 

um dos dois lados desencadearia uma guerra total, que poderia pôr em risco a própria existência 

humana. Por esse motivo, as duas superpotências tentavam manter os conflitos longe dos seus 

territórios. 

Os focos de tensão foram mudando ao longo do tempo, sempre que algum país não deixava 

claro a qual bloco estava aliado. Soviético e estadunidenses financiaram grupos rebeldes, partidos 

políticos e até artistas e intelectuais para difundir suas ideologias. Por isso, a Guerra Fria não foi 

uma guerra no sentido estritamente militar, de combate armado direto, mas uma guerra 

tecnológica, ideológica e cultural. 

Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder na União Soviética. Nos anos seguintes, ele 

iniciou o processo de reestruturação econômica (perestroika), com abertura política e 

transparência das ações do Estado (glanost). 

Entre as ações empreendidas por iniciativa do líder soviético, destacaram-se os acordos entre 

os blocos socialista e capitalista para a diminuição do arsenal nuclear. Esses acordos diminuíram 

um pouco a tensão política no mundo, principalmente em relação às consequências de uma guerra 

nuclear. 

 

1) Qual o objetivo da Doutrina Truman, lançada pelos Estados Unidos?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2) Como teve início o processo de bipolarização mundial? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3) Em que consiste a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética durante a 

Guerra Fria?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 



4) Explique com suas palavras o que você entende por Guerra Fria: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5) Cite uma das ações empreendidas por Mikhail Gorbachev que levou a diminuição da tensão 

política em todo mundo. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

O MUNDO VISTO SOB DIVERSAS FORMAS 
 

Segundo o desenvolvimento científico e tecnológico. 
 

Um dos modos de regionalizar o mundo é classificar os países de acordo com o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Os Estados Unidos, os países mais desenvolvidos da 

Europa e o Japão formam as principais áreas de inovação científica e tecnológica. Isso é resultado 

dos grandes investimentos que realizam na educação e em centros de pesquisa, tanto de 

universidades como de grandes empresas, o que lhes permite ter a liderança científica e 

tecnológica entre os estados e, consequentemente, mais poder nas relações internacionais. 

Esses países, além de utilizar as inovações tecnológicas nos processos de produção e 

criação de novos produtos, exportam tecnologia, o que lhes possibilita alto retorno financeiro. 

 

Segundo o Produto Interno Bruto (PIB) 
 

Outra maneira de regionalizar os países do mundo com base no PIB. O PIB é a soma do 

valor total de bens (produtos agropecuários, industriais, minerais etc) e serviços (comércio, 

transportes, telecomunicações, educação, saúde, setor financeiro etc.) produzidos por mais um 

determinado período (em geral, durante um ano). Esse valor, geralmente expresso em dólares, é 

usado para avaliar a importância da economia de um país e compará-la com a economia de outros 

países. 

 

Segundo o PIB per- capita (por cabeça) 
 

É o PIB total, dividido pelo número de habitantes de um país ou lugar. 
 
 

Segundo o índice de desenvolvimento humano (IDH) 
 

Outro modo de observar o mundo e regionaliza-lo é segundo o IDH, utilizado pelo 

programa das nações unidas para o desenvolvimento (Pnud) a fim de avaliar as condições de vida 

de um país. 

Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano 2016, o IDH de 2015 foi calculado 

considerando o índice de esperança de vida ao nascer, a expectativa de anos de escolaridade, a 

média de anos de estudo da população acima dos 25 anos e o Rendimento Nacional Bruto 

(RNB) per capita. 



Estatisticamente, o IDH de 2015 distribuiu o total de países estudados em 4 grupos: o 

primeiro quarto de maior IDH foi classificado como muito elevado ( igual ou superior a 0,811); o 

segundo quarto, elevado ( entre 0,729 e 0,810); o terceiro quarto, médio ( entre 0,579 e 0,728); e o 

quarto, baixo (menor que 0,578). Quanto mais próximo de 1, maior é o índice de desenvolvimento. 

O mapa do IDH mundial revela desigualdades socioeconômicas existentes entre os 

países. Na Suécia, por exemplo, a esprança de vida ao nascer era de 83,1 anos, a expectativa de 

anos de escolaridade era de 16 anos, a média de anos de estudo era d 13,4 anos, o RNB “Renada 

Per Capita” foi de 56.364 dólares e o IDH, 0,939 (posição 3). Já em Moçambique, a eperança de 

vida ao nascer era de 55,5 anos, a expectativa de anos de escolaridade era de 9,1 anos, a média de 

anos de estudo era de 3,5 anos, o RNB (rnda per capita era de 1.098 dólares e o IDH 0,418 

(posição 181). Quanto ao Brasil, os dados de 2015 são, respectivamente: 74,7 anos, 15, 2 anos, 7,8 

anos, 14.145 dólares e 0,754(posição 79). 

Ao mostrar a média nacional, o IDH oculta a diferenças regionais internas no país. Mesmo 

em países ricos, como os Estados Unidos, há diferenças regionais marcantes. O mesmo se pode 

firmar em relação ao Brasil. 

Embora o Brasil esteja entre os países de IDH elevado, em 2015, não se pode ignorar que 

vários indicadores socioeconômicos brasileiros estão muito defasados em relação aos países 

europeus, como a Sérvia, a Ucrânia e outros que estão no mesmo grupo de IDH e que se situa o 

Brasil. O IDH elevado do Brasil esconde diversas desigualdades sociais: o saneamento básico 

ainda é muito deficiente: em 2015, a mortalidade infantil era elevada (13, 8 por cento) e a taxa de 

analfabetismo de adultos era de 8%. Além disso, há grande desigualdade de renda entre a 

população, e muitos brasileiros vivem na condição de pobreza extrema. Em 2015, cerca de 21% 

das famílias brasileiras tinham rendimento per capita de até meio salário mínimo. 

 

A partir da leitura do texto responda: 
 

 

6)  Cite exemplos de países com alto desenvolvimento científico e tecnológico no mundo. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7) O que significa o Produto Interno Bruto (PIB) e como ele pode ajudar a mensurar a economia 

de um país? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

8) Qual a finalidade de se entender o PIB Per Cápita e qual a diferença dele para o PIB comum? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 



9) Como é medido o IDH? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

10) O IDH Brasileiro é mais ou menos elevado do que o IDH da Suécia? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Dentre o grupo de expressões abaixo, pesquise as definições de cada grupo e encontre uma 

gravura, ilustração ou desenho que defina sua pesquisa: 

 

11) Demografia e Recenseamentos (ou censo) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

12) Natalidade, Mortalidade e Crescimento natural 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

13) Crescimento da População 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

14) Esperança de Vida 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

15) Pirâmides Etárias 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


