
Aula 22/04 – 7º ano

Outras atividades sobre o resumo

Atividades das páginas 225 e 226

Livro: Português – linguagens



Revisão das atividades prescritas nos meses de março e abril:

Atividades entregues

1. Para escrever com técnica – O narrador (p. 46 e 47): essas
questões foram entregues em 10/03 – Observação: muitos
alunos não entregaram essa atividade, porém poderão fazê-lo
no retorno às aulas sem nenhum prejuízo.



Atividades que deverão ter sido realizadas no caderno:

1. O conto de terror – questões 01 a 10 – p. 38 a 40 – Livro “Cereja”.
Observação: questões prescritas no início do mês de março de forma
presencial; a correção foi feita na aula “online” de 01/04;

2. O conto de mistério – questões 01 a 03 – p. 75 e 76 – Livro “Cereja”.
Observação: questões publicadas no site da escola, por volta de 23/03,
juntamente com o gabarito;

3. O resumo – questões 01 a 09 – p. 222 a 225 – Livro “Cereja”. Observações:
questões solicitadas em 15/04 (aula online) e a publicação ocorreu em
20/04

4. Transcrição do resumo da notícia “Mulher recebe apenas 84% do salário
do homem, apontam dados do MTE” – p. 225 e 226 – livro “Cereja”



Redações produzidas/entregues:

1- N1 – Conto de mistério/suspense às avessas;

2- Redação 1 – conto de mistério com final inusitado, diferente – Observação:
redação entregue antes do isolamento social;

3- Redação 2 – conto fantástico (continuação da história “O navio das
sombras” – p. 39 – livro “Produção de Textos”) – Observação: redação
entregue antes do isolamento social;

5- Redação online 1 – conto fantástico (metamorfose psicológica em um
inseto, baseada no fragmento de “A metamorfose” de Franz Kafka) –
Observação: texto entregue até 06/04;

6- Redação online 2 – conto de terror (encerramento do conto “O gato
negro”) – Observação: texto entregue até 20/04



3ª Parte: atividade final sobre resumo

1. Ler o texto das páginas 225 e 226;

2. Com o auxílio do professor, grifar no texto as informações mais
importantes ou principais. As ideias secundárias devem ser desprezadas,
ou seja, exemplos, detalhes, explicações, dados estatísticos (a não ser qu
sejam fundamentais para o entendimento do texto), etc.;

3. Após feito esse processo, copiar o resumo do texto no caderno, com a
indicação “Resumo do texto das páginas 225 e 226”. Para que o resumo
esteja adequado, devem ser organizadas as informações com elementos
de ligação, palavras necessárias e adaptações de ideias.



Mulher recebe apenas 84% do salário do homem, apontam dados 
do MTE

Trabalhadoras brasileiras receberam o equivalente a 84% dos homens no

Brasil, em média, em 2016. As informações são do Ministério do Trabalho, com

base na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

O salário médio dos homens foi de R$ 2.886,24 no ano passado, e o das

mulheres, de R$ 2.427,14. Considerando a remuneração de todo o ano passado

e o 13º salário, as mulheres receberam, em média, R$ 6.000 a menos que os

homens.

Apesar da diferença, os números apontam uma melhora em relação a

2015, quando a remuneração feminina representava 82% do salário masculino.

Os dados levam em consideração empregados formais no setor privado e no

serviço público do país.

de acordo com o



"Existem diversas explicações para o fato desses “gaps” ainda permanece-

rem. A discriminação é uma delas", afirmou Cecilia Machado, professora da

Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Segundo a economista, há outras razões. As mulheres muitas vezes optam

por posições com, por exemplo, mais flexibilidade, o que pode interferir no

salário. Além disso, é possível que as empresas em que as mulheres trabalham

paguem menos, mas ofereçam outros tipos de benefício que não são

mensurados no salário.

ESCOLHAS

A questão do preconceito tem várias facetas. Em muitos casos, interfere

até nas escolhas individuais. As próprias mulheres podem evitar carreiras que

pagam melhor, mas são vistas como trabalho de homem, diz a professora.

e



A engenheira Letícia Garcia viveu na pele essa percepção mais sutil. Em

2003, foi uma das oito mulheres que passaram no vestibular para cursar

engenharia elétrica na UnB (Universidade de Brasília). Elas comemoraram um

recorde: era a primeira vez que uma quantidade tão grande de alunas era

aprovada para o curso. Ao mesmo tempo, 36 homens compunham a turma de

calouros.

"As pessoas questionam o porquê de você fazer um curso tão masculino.

Eu respondia só que gostava de física e matemática. Tinha 17 anos, dava uma

resposta inocente, não via maldade naquilo", lembra Garcia, hoje aos 32 anos.

Brasiliense, ela conta que ficou pouco tempo na iniciativa privada, como

engenheira eletricista, e não notou diferença salarial em relação aos colegas

homens. Mas era sempre minoria. "Em todos os meus empregos anteriores

tinha mais homens do que mulheres. Muitas vezes eu era a única mulher", diz.


