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TAREFA 01   

O mercado de trabalho é uma expressão utilizada pra se referir as formas de trabalho que possam existir, sendo 
remunerados de alguma forma, seja trabalho manual ou intelectual. As pessoas vendem sua força de trabalho 

por um salário, que pode ser em dinheiro, moradia, bonificação, ou outra forma de recompensa pelo trabalho 

exercido. 
Dentro do mercado de trabalho existem diferentes relações, como a oferta e a demanda, que se caracteriza na 

parcela de trabalho oferecido, ou seja, a quantidade de vagas de emprego, e a parcela de trabalhadores 
disponíveis para vender sua força de trabalho para essas vagas, o que muitas vezes é maior. 

 
Redija um texto que demonstre as principais características socioemocionais que ajudam as pessoas na busca 

por uma vaga no mercado de Trabalho; e qual a importância da orientação vocacional no processo de escolha de 

uma profissão 
 

TAREFA 02   
“Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 

direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram 
a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de 

palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta 
aspiração do ser humano comum, 

Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano 

não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, 
Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações” 

O texto acima consiste no preambulo da Declaração das Nações Unidas. A partir disso, elabore uma pesquisa 
sobre a Declaração dos Direitos Humanos, que contenha seus objetivos e significados, seus contexto de 

surgimento e sua importância para o bom funcionamento social, demonstrando que ela não é um instrumento 
para defesa de “bandidos” como pensa boa parte da população, no Brasil. 

 

 

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais     
     serão anulados.  
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada  
     no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.  
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que  
     devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 


