
Texto para ser entregue às equipes 
 
Situação 1 - Uma escola é formada por várias turmas, sendo que cada uma possui seus alunos e que 
usam os materiais adequados àquela série, entretanto a escola como um todo possui condições que são 
gerais como regras, fardamento, espaços físicos, onde todos os alunos estão adequados e adaptados. 

 
Situação 2 - Dentro do conjunto dos números Naturais podemos identificar, por exemplo 3 conjuntos 
menores: os números pares, os números ímpares e os números primos. Cada subconjunto desses tem 
suas “regras”, sendo que todos pertencem a um grupo maior, os Naturais, que têm uma regra geral em 
que todos os conjuntos menores se encaixam. 
 
Situação 3 - O corpo humano é formado por um conjunto de sistemas, como por exemplo: sistema 
excretor, sistema nervoso, sistema digestivo, sistema respiratório, etc., cada um possui funções 
diferentes e é formado por seus órgãos e cada sistema é importante para o corpo humano, assim como 
são adequados às condições do corpo. Um complementa o outro. 
 
Situação 4 - Uma lagoa numa floresta em que animais, plantas e microorganismos estão interagindo uns 
com os outros em processos como alimentação, reprodução, competição, etc, e estão adaptados às 
condições da água como: pH, temperatura, salinização. 
 
Situação 5 - Uma parte de uma floresta, uma área mais baixa e plana, em que as plantas ali existentes 
estariam interagindo com o solo e as condições de luminosidade, com os animais que habitam e, estes 
animais, interagindo com os outros animais e as condições climáticas daquele espaço.  
 
Situação 6 - Uma determinada área ou região de um país, em que esta região possui características 
próprias e diferentes das características das outras regiões, tais como vegetação, espécies animais e 
vegetais típicas, ou seja, que só ocorrem naquela região porque são adaptadas às condições daquele 
lugar, como por exemplo: distribuição de água, condições do solo, clima, temperaturas. 
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