
    

 

 

 

 

Goiânia, ____ de agosto de 2020 

Nome: ________________________________________ 

Ano: 5º    Turno: ______________        

    

__________________________________________________________________________________ 
 

Atividade de Língua Portuguesa  
 

ATENÇÃO: ESTA ATIVIDADE DEVERÁ SER FEITA NA AULA ON-LINE 
 

 Pelo título,  que você imagina que esse artigo vai explicar? 

Ouça a leitura do professor e, depois, verifique se suas hipóteses foram confirmadas.  

 

Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Às vezes eu escuto uma música e ela 
continua tocando sem parar dentro da minha 
cabeça. Da sua também? E nem sempre é 
uma melodia agradável, não é mesmo? Na 
verdade, para se fixar na mente é importante 
que a música chame bastante a atenção, por 
ser muito bonita, muito feia, muito legal ou 
muito chata e repetitiva. Mas por que a gente 
demora tanto para se livrar dela?  
 
Na hora que a música entra pela primeira vez 
no cérebro, você nem imagina que vai ficar 
com aquele fundo musical pelas próximas 
horas ou mesmo dias. Mas é o que acontece. 
Depois de ter aprendido a música, quando 
você relaxa um pouco, ela toca sozinha sem 
que você possa evitar. Mistério? Nada disso. 
São apenas memórias.  

Mas o que são memórias? Para responder 
essa pergunta, você precisa saber primeiro 
que seu cérebro é formado por bilhões de 
pequenas células nervosas, os neurônios. 
Cada neurônio “conversa” intensamente com 
milhares de outros. Esse diálogo ocorre, no 
menor espaço de distância física entre eles, 
nas chamadas sinapses. Nossas memórias 
são estocadas conforme o número de 
encontros desse neurônios. A cada instante, 
dependendo do que acontece, essa sinapse 
pode ficar mais forte ou mais fraca. 
 
Quando escutamos aquela música 
inesquecível no rádio, muitos encontros de 
neurônios se reforçam e a gente memoriza a 
sequência de sons. A partir desse instante, 
acontece um efeito conhecido entre os 
cientistas como “Reverberação de Memória”, 



que é como se o cérebro repassasse 
inúmeras vezes a mesma música. Por isso, 
algumas melodias grudam em nossa mente. 
Para ficar mais claro, pense em um campo 
bem plano. Se você jogar um pouco de água 
nessa superfície, ela não vai correr, vai 
apenas ser absorvida pela terra, certo? Mas, e 
se você cavar com a mão um caminho na 
terra e depois jogar água? 

 Ela vai correr, como se fosse um rio, certo? É 
mais ou menos isso que acontece dentro da 
nossa cabeça. Quando você ouve aquela 
música inesquecível, é como se fosse cavado 
um caminho no seu cérebro por onde a 
música corre sem parar. É essa atividade livre 
do neurônio que causa na gente a sensação 
de escutar a música novamente. Este é o 
mesmo fenômeno envolvido na formação dos 
sonhos.

 
Sidarta Ribeiro. Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, ano 29, n.283, p.12, out. 2016. 

 

   Sobre o autor 
 
   Sidarta Ribeiro é formado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília (1993); é mestre 
em Biofísica pela UFRJ (1994); Doutor em Comportamento Animal pela Universidade Rockefeller 
(2000) e pós-doutorado em Neurofisiologia pela Duke University (2005). Trabalha no Instituto do 
Cérebro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O sono, o sonho e a memória são 
alguns dos temas estudados por ele. 
 

1) Com base nas informações do boxe Sobre o autor, responda: 
 
a) Por que o autor é qualificado para escrever esse artigo?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
b) Para que tipo de leitor o artigo foi escrito? Justifique sua resposta.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
2) Logo no início do artigo, o autor faz algumas perguntas. Releia o trecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A quem ele faz essas perguntas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     O artigo de divulgação científica é escrito por cientistas e 
pesquisadores para um público não especializado. É publicado 
em revistas e sites de divulgação científica.  

Às vezes eu escuto uma música e 
ela continua tocando sem parar 
dentro da minha cabeça. Da sua 
também? E nem sempre é uma 
melodia agradável, não é mesmo? 
[...] Mas por que a gente demora 
tanto para se livrar dela? 



 
b) Em sua opinião, quais são as funções dessas perguntas no texto?  
 

Despertar a curiosidade do leitor pela leitura do artigo. 

Comunicar um sentimento do autor. 

Introduzir o artigo e chamar a atenção do leitor. 

 
 
 
 
 
 
3) Leia a definição de ‘’sinapse’’ em um artigo científico publicado na página de uma universidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia M. 

Nishida. Mecanismos de comunicação entre os neurônios e dos neurônios com os órgãos efetuadores. 
Instituto de Biociências de Botucatu. Unesp. Departamento de Fisiologia.  

 

a) Releia este trecho do texto da Leitura 1N e compare com a definição anterior. 
 
 
 
 
 

 Em qual das duas definições a linguagem é mais informal: na do artigo científico ou na do artigo 

de divulgação científica publicado na revista Ciência Hoje das Crianças? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Considerando o público leitor do artigo de divulgação científica, por que foi usada aquela 
definição e não a definição científica? 
________________________________________________________________________________ 

     Nos artigos de divulgação científica, o autor pode se dirigir ao leitor como se 

estivesse conversando com ele. 

 [...] Cada neurônio “conversa” intensamente com milhares de outros. Esse diálogo 

ocorre no menor espaço de distância física entre eles nas chamadas sinapses. [...] 



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) Se o artigo fosse escrito para professores, as definições utilizadas seriam mais parecidas com a 
do artigo científico ou com a do artigo de divulgação publicado na revista? Por quê? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d) A linguagem utilizada no artigo de divulgação é: 

          cotidiana, informal e evita o uso de termos científicos complexos. 

          formal, com uso de linguagem especializada e termos técnicos e científicos. 

 
4) O texto apresenta alguns conceitos para explicar o fato de a música não sair da nossa cabeça. 
 
a) Segundo o texto, que são neurônios? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Qual é a relação da memória com os neurônios? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) Qual é a relação dos neurônios com o fato de a música não sair da cabeça? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
5) Nos parágrafos 4 e 5, o texto compara a reverberação de memória a um campo plano com um 
caminho no qual se joga água. Ele faz essa comparação para: 
 
        facilitar a compreensão do conceito. 
 
        mostrar que o conceito é de difícil compreensão. 
 
     
 6) Uma ilustração pode ser utilizada com diferentes funções. Qual é a função da ilustração que 

acompanha o texto? 

       Complementar o texto. 

       Deixar o texto agradável. 

       Apresentar uma informação nova. 

       Levar o leitor a se interessar pelo texto. 


