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ARTE 

Impressionismo 

Atividade de criação – pessoal 

 

HISTÓRIA 

Tente explicar resumidamente em seu caderno por que o século XVIII acabou sendo conhecido 

como o “Século das Luzes”? 

O século XVIII acabou sendo conhecido como o ''século das luzes'' por causa do movimento 

conhecido como Iluminismo, que influenciou grandemente todo o continente europeu. 

Os iluministas possuíam diversas ideias no campo econômico, político e científico, sendo que sua 

principal luta era a busca pela racionalidade e da razão humana para o progresso da sociedade. 

Os pensadores iluministas também eram contra o absolutismo, a forte intervenção estatal 

mercantilista, bem como defendiam a liberdade e direitos individuais. 

Características do Iluminismo  

Cientificismo: é um postulado que afirma que o melhor modo de conhecer tudo que é natural ou 

mesmo artificial é pelo método científico. 

Antropocentrismo: é uma corrente que acredita que o homem ou a humanidade deve ser o centro 

de todo o conhecimento. 

Racionalismo: é uma corrente da filosofia que acredita que o uso da lógica e do raciocínio deve ser 

a única metodologia de conhecimento, apenas a razão pode ser utilizada para se chegar a verdade. 

Individualismo: liberdade e a valorização individual a frente da sociedade. 

Naturalismo: é uma corrente, que se deu principalmente nas artes, que buscava o realismo ao 

extremo, influenciou em muito em ver a natureza como pilar da ciência. 

Hedonismo: é uma corrente que acredita que o homem deve viver a vida ao máximo em busca do 

prazer. 

Otimismo: o significado, ao pé da letra, é ver o mundo e a vida de uma forma mais positiva. 

 

 

 

CHAVE DE CORREÇÃO 

SEMANA 20/04/2020 A 24/04/2020 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ginástica Laboral 

Atividade de execução – pessoal 

 

MATEMÁTICA 

 

Propriedade da Potenciação 

Desafio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGORA RESPONDA: 

a) Qual é a quantidade de triângulos pretos em cada uma das etapas apresentadas? 

Resposta: 

1ª etapa – 1 triângulo preto 

2ª etapa – 3 triângulos pretos 

3ª etapa – 9 triângulos pretos 

4ª etapa – 27 triângulos pretos 

 

b) Escreva uma sequência de potências de mesma base para representar a quantidade de 

triângulos pretos obtida em cada etapa apresentada.  

Resposta: 

1ª etapa – 30 

2ª etapa – 31 

3ª etapa – 32 

4ª etapa – 33 
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c) Sem desenhar a figura da 5ª etapa da construção do triângulo de Sierpinski, escreva uma 

potência que represente a quantidade de triângulos pretos que terá essa figura. Depois, resolva a 

potência e indique essa quantidade.  

Resposta: 

5ª etapa – 34 = 3 x 3 x 3 x 3 = 81 triângulos pretos 

 

CURVA DE KOCH 

A curva do floco de neve é construída a partir de um triângulo equilátero aplicando sucessivamente 

as seguintes regras: 

1 – Divide-se cada lado do triângulo equilátero em três segmentos de reta de igual comprimento; 

2 – Desenha-se um triângulo equilátero tendo como base o segmento do meio; 

3 – Remove-se o segmento da base do triângulo construído no ponto 2. 

4 – Repete-se o processo sucessivas vezes até atingir o floco de neve desejado. 

 

 

  

 NÃO COMPREENDEU AINDA?  

DE OLHO NO VÍDEO!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=MTYW4Re_RsY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MTYW4Re_RsY

