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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 

A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos 
os dias da semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar.  
 

PRIMEIRA SEMANA 

Quarta-Feira 
09/09 

Quinta-feira 
10/09 

Sexta-Feira 
11/09 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 
compreender as 

diferenças entre 
biogênese e 
abiogênese. 

ENSINO RELISOSO 
Compreender, 
valorizar e respeitar 
as manifestações 
religiosas e filosofias 
de vida, suas 
experiências e 
saberes, em 
diferentes tempos, 
espaços e territórios. 

LINGUA PORTUGUESA 
Analisar o uso das 
letras identificado 

regularidades para 
escrever corretamente e 
ampliar o vocabulário; 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Revisar os conteúdos 

Atletismo (esporte de 

marca) e Futefol 

(esportes de invasão) 

MATEMÁTICA  
Identificar as projeções 
ortogonais de uma 

figura. 

HISTÓRIA 
Reconhecer em que 
contexto histórico 
surgiram os regimes 
totalitários; 
Identificar as 
características de cada 
regime e suas 
consequências a nível 
mundial. 

 

SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 

14/09 

Terça-Feira 

15/09 

Quarta-Feira 

16/09 

Quinta-feira 

17/09 

Sexta-Feira 

18/09 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Analisar o uso das 
letras identificado 
regularidades para 
escrever 
corretamente e 
ampliar o 
vocabulário; 

GEOGRAFIA  
Entender sobre as 
divisões regionais do 
continente Asiático. 

MATEMÁTICA 
Identificar as 

projeções 
ortogonais de 
uma figura. 

HISTÓRIA  
Caracterizar o 
contexto político, 
social e 
econômico que 
possibilitou a 
emergência de 
regimes 
totalitários na 
Europa, no 
período entre as 
duas guerras 

mundiais. 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 

compreender as 
diferentes teorias 
sobre a origem da 
vida na Terra. 

INGLÊS 
Utilizar 
conectores 
indicadores de 
adição, condição, 
oposição, 
contraste, 
conclusão e 
síntese como 
auxiliares na 
construção da 

argumentação e 
intencionalidade 
discursiva. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Analisar o uso das 
letras identificado 
regularidades para 
escrever 
corretamente e 
ampliar o 
vocabulário; 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Revisar os 
conteúdos 
Atletismo (esporte 
de marca) e Futefol 
(esportes de 
invasão) 

MATEMÁTICA  
Conhecer os 

triângulos 
semelhantes e 
resolver situações-
problemas usando 
o teorema de 
Pitágoras. 

INGLÊS 
Construção de 

repertório lexical 

referente aos meios 

de transporte e a 

sinalização de 

trânsito. 

 

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 30.637.526/0001-48 
FONE: (047) 3629 0182 

Email: smebvt@hotmail.com 
 

TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
21/09 

Terça-Feira 
22/09 

Quarta-Feira 
23/09 

Quinta-feira 
24/09 

Sexta-Feira 
25/09 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
er e compreender o 
sentido e a 
mensagem passada 
através da Letra da 
música, sendo assim 
através desse 
reconhecimento e 
interpretação 
responder de forma 
coerente as 

perguntas 
relacionadas ao 
texto. 

GEOGRAFIA  
Compreender sobre o 
Oriente Médios e os 
países que pertence a 
essa divisão regional. 

MATEMÁTICA 
Conhecer os 
triângulos 
semelhantes e 
resolver 
situações-
problemas 
usando o teorema 
de Pitágoras. 

HISTÓRIA  
Conhecer as 
principais 

características do 
nazismo alemão a 
partir de trechos 
do livro "Minha 
Luta" escrito por 
Adolf Hitler 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 
compreender as 
diferentes teorias 
sobre a origem da 
vida na Terra. 

INGLÊS 
Revisar e 
empregar as 
estruturas de 
Presente Simples 

LINGUA 
PORTUGUESA 
er e compreender o 
sentido e a 
mensagem passada 
através da Letra da 
música, sendo 
assim através desse 
reconhecimento e 
interpretação 
responder de forma 
coerente as 

perguntas 
relacionadas ao 
texto. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Revisar os 
conteúdos futsal 
(esporte de invasão) 

e Voleibol (esportes 
de rede) 

MATEMÁTICA  
Calcular medida no 
triângulo utilizando 
as relações 
métricas do 
triângulo do 
retângulo. 

ARTE 
Fazer com que o 
aluno identifique o 
que é luz e sombra 
no desenho. 

 

 

QUARTA SEMANA 

Segunda-Feira 
28/09 

Terça-Feira 
29/09 

Quarta-Feira 
30/09 

Quinta-feira 
01/10 

Sexta-Feira 
02/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Através da leitura do 
resumo explicativo 
sobre texto expositivo 
argumentativo, 
elaborar seu próprio 
texto com inspiração 
na letra da música 
da atividade anterior 
DIAS MELHORES, 
com capacidade de 
escrever o mesmo 

com coerência e 
clareza de ideais e 
com uma mensagem 
positiva para passar 
ao leitor. 

GEOGRAFIA  
Entender sobre o 
porquê dos conflitos 
nessa região. 

MATEMÁTICA 
Calcular medida 
no triângulo 
utilizando as 
relações métricas 
do triângulo do 
retângulo. 

HISTÓRIA  
Identificar os 
símbolos 
pertencentes a 
cada um dos 
regimes 

totalitários 
abordados. 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 
compreender as 
diferentes teorias 
sobre a origem da 
vida na Terra. 

 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Revisar os 
conteúdos futsal 
(esporte de invasão) 
e Voleibol (esportes 
de rede) 

GEOGRAFIA 
Entender sobre as 
religiões e o setor 
econômico do 
Oriente Médio. 

ARTE 
Fazer com que o 
aluno identifique o 
que é luz e sombra 
no desenho. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Reconhecer e 
cuidar de si, do 
outro, da 
coletividade e da 
natureza, enquanto 
expressão de valor 

da vida. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  10/09 

ORTOGRAFIA: USO DE S, Z, SS, C, Ç, X, CH 

Emprego do s  

Emprega-se a letra s: - nos sufixos -ês, -esa e –isa, usados na 

formação de palavras que indicam nacionalidade, profissão, estado 

social, títulos honoríficos. 

Exemplos: Chinês, chinesa, burguês, burguesa, poetisa. 

- nos sufixos –oso e –osa (qua significa “cheio de”), usados na formação 

de adjetivos.  

Exemplos: delicioso, gelatinosa. 

- depois de ditongos. 

Exemplos: coisa, maisena, Neusa. 

- nas formas dos verbos pôr e querer e seus compostos. 

Exemplos: puser, repusesse, quis, quisemos. 

- nas palavras derivadas de uma primitiva grafada com s. 

Exemplos: análise: analisar, analisado/ pesquisa: pesquisar, 

pesquisado. 

 

Emprego do z 

Emprega-se a letra z nos seguintes casos: 

- nos sufixos -ez e -eza, usados para formar substantivos abstratos 

derivados de adjetivos. 

Exemplos: rigidez (rígido), riqueza (rico). 

- nas palavras derivadas de uma primitiva grafada com z. 

Exemplos: cruz: cruzeiro, cruzada. / deslize: deslizar, deslizante. 

 

Emprego dos sufixos –ar e –izar: 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 30.637.526/0001-48 
FONE: (047) 3629 0182 

Email: smebvt@hotmail.com 
 

Emprega-se o sufixo –ar nos verbos derivados de palavras cujo radical 

contém –s, caso contrário, emprega-se –izar. 

Exemplos: análise – analisar                               eterno – eternizar 

 

Emprego de s, c, ç, sc, ss: 

- verbos grafados com ced originam substantivos e adjetivos grafados 

com cess. 

Exemplos: ceder – cessão. / conceder - concessão. /retroceder - 

retrocesso. 

Exceção: exceder - exceção.  

- nos verbos grafados com nd originam substantivos e adjetivos com ns. 

Exemplos: ascender – ascensão / expandir – expansão / pretender – 

pretensão. 

- verbos grafados com ter originam substantivos grafados com tenção. 

Exemplos: deter – detenção / conter – contenção. 

 

Emprego do x e ch: 

Emprega-se a letra x nos seguintes casos: 

- depois de ditongo: caixa, peixe, trouxa. 

- depois de sílaba inicial en-: enxurrada, enxaqueca (exceções: encher, 

encharcar, enchumaçar e seus derivados). 

- depois de me- inicial: mexer, mexilhão (exceção: mecha e seus 

derivados). 

- palavras de origem indígena e africana: xavante, xangô. 
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ATIVIDADE 02  14/09 

EXERCÍCIOS: 

1. Forme palavras cognatas, tendo em vista os modelos: 

Ceder → cessão                      Agredir → agressão 
a) conceder →         a) regredir →   
b) aceder →     b) transgredir →  

c) interceder →     c) progredir →  
d) suceder →  

Converter → conversão Permitir → permissão                         
a) reverter →            a) demitir →  
b) inverter →     b) admitir →  

c) contraverter →     c) emitir →  
d) verter →  

Isento → isenção   Suspender→suspensão                       
a) direto →      a) ascender →  
b) correto →    b) compreender →  

c) exceto →      c) repreender →  
Imergir → imersão                        d) apreender → 
a) emergir →  

b) submergir →  
c) aspergir →  

d) convergir →  
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ATIVIDADE 03  17/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Complete as lacunas das 

palavras abaixo com x ou ch: 

 

k.ace__o 

l.conce__ão  

m.absor__ão 

n.asse__or 

o.assun__ão 

p.coa__ão 

q.admi__ão 

r.pre__ágio 

s.ace__ório 

t.agre__ivo 

 

a.ora__ão 

b.cora__ão 

c.aten__ão 

d.defen__or 

e.exten__ão 

f.ascen__ão 

g.ace__ível 

h.obse__ão 

i.exce__ão 

j.tor__ão 

 

2.Complete os vocábulos 

abaixo com S ou Z: 

 

 

 

 

 

3.Complete as palavras abaixo com s , 

ç ou ss : 

5.Escreva os substantivos 

derivados dos adjetivos 

abaixo: 

a.limpo= _________________ 

b.gentil= _________________ 

c.macio= ________________ 

d.escasso= _______________ 

e.flácido= ________________ 

f.surdo= _________________ 

g.magro= 

_________________ 

h.altivo= _________________ 

6.Escreva o feminino das palavras abaixo: 

 a) inglês =   c) camponês =  e) marquês =  

 b) japonês =   d) português=   f) duque =    

 

i.improvi__ar 

j.sinteti__ar 

k.civili__ar 

l.imobili__ar 

m.simboli__ar 

n.fertili__ar 

o.fimo__e 

p.dioce__e 

q.simbio__e 

a.torpe__a 

b.grande__a 

c.despe__a 

d.pobre__a 

d.franque__a 

e.sutile__a 

f.redonde__a 

g.triste__a 

h.focali__ar 

 

a.apetre__o 

b.beli__e 

c.bro__ura 

d.ro__o 

e. __arope 

f. __a__im 

g. __ereta 

h. __icote 

i. __iqueiro 

 

j. __adrez 

k. __eque 

l. __alé 

m. __ácara 

n.ve__ame 

o.lagarti__a 

p.en__urrada 

q.la__ante 

r.en__aqueca 
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ATIVIDADE 04  21/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jota Quest – Dias Melhores 

Vivemos esperando dias melhores 

Dias de paz ,dias a mais, dias que não 

deixaremos para trás oh oh oh 

Vivemos esperando o dia em que 

seremos melhores 

Melhores no amor 

Melhores na dor 

Melhores em tudo 

Vivemos esperando o dia em que 

seremos para sempre 

Vivemos esperando oh oh oh 

Dias melhores pra sempre 

Dias melhores pra sempre 2 x 

 

www.letra.mus.br 

 

A letra da música 

nos faz refletir sobre 

o dia em que 

seremos melhores, 

no amor, na dor e 

em tudo. 

1.Você acha que é 

possível ser melhor 

em tudo na vida?  
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ATIVIDADE 05  24/09 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 06  28/09 

 

Devemos esperar esses “Dias Melhores” chegar ou não? O que devemos 

fazer para viver dias melhores? Muitas pessoas vivem pedindo um 

mundo melhor e muitas vezes não conseguem fazer o bem nem para 

quem está ao lado. Muito menos para um desconhecido. Outros vivem 

reclamando dos problemas ou se acham incapazes de fazer algo que 

muitas vezes nem tentaram. Se abatem por pouco. E vivem à espera de 

um dia melhor. Para essas pessoas você vai escrever um texto. Reflita 

sobre o tema e escreva seu texto de forma a convencer seu leitor sobre 

“Como viver dias melhores”. Seu texto deverá ter três partes 

fundamentais: introdução (parte em que você deverá apresentar o 

assunto a ser questionado), desenvolvimento (parte em que você irá 

discutir sobre o tema proposto) e a conclusão (em que você deverá 

tomar uma posição relativa à proposta). Mínimo de 20 linhas e máximo 

30. Elementos de correção: coesão, coerência, pontuação, parágrafo, 

título e características do tipo textual expositivo-argumentativo. 

Boa Produção! 

 

2.Para você, quais qualidades são primordiais para ser uma boa pessoa? 

 

 

3.Praticar a solidariedade, a fraternidade, a caridade nos torna pessoas 

melhores? Comente.  

 

 

4. Você acha que se vivermos praticando o bem vamos ver esses “Dias 

Melhores” chegar ou vamos viver esperando? Comente. 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01 e 02  11 e 15/09 

RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO 

 

As relações métricas no triângulo retângulo são parte da 

geometria plana e se relacionam às medidas correspondentes em 

triângulos retângulos. Desta forma, a expressão encontra medidas não 

conhecidas de um triângulo. Assim, conseguimos encontrar catetos, a 

hipotenusa a partir das semelhanças entre as figuras.  

 

Elementos do triângulo retângulo 

O triângulo retângulo é um tema muito importante para a 

geometria plana. É formado por um ângulo interno de 90° e os outros 

dois menores que somados formam 90°. Os dois ângulos agudos do 

triângulo retângulo são complementares e formam juntos também 90°. 

 

Os elementos de um triângulo retângulo são: 

• a: hipotenusa;  

• b: cateto; 

• c: cateto; 

• m: projeção do cateto b sobre a hipotenusa; 

• n: projeção do cateto c sobre a hipotenusa; 

• h: altura relativa à hipotenusa.  

 
 

Altura do triângulo permite obter as relações métricas no triangulo 

retângulo.  

 

1-Qual é a figura geométrica que estamos estudando nesta apostila? 

_____________________________________________________________________ 

2-Qual é a medida de um ângulo reto? 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/triangulo-retangulo
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_____________________________________________________________________ 

3-Qual é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 

_____________________________________________________________________ 

4-Explique: o que é um triângulo retângulo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5-Quais são os seis elementos de um triângulo retângulo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

6-O triângulo retângulo possui 6 elementos. Observe a figura abaixo e 

identifique cada um: 

  
a) Qual a letra ou número que corresponde a projeção: a = 

b) Qual a letra ou número que corresponde a projeção: b = 

c) Qual a letra ou número que corresponde a projeção: c = 

d) Qual a letra ou número que corresponde a projeção: h = 

e) Qual a letra ou número que corresponde a projeção: m = 

f) Qual a letra ou número que corresponde a projeção: n = 

 

 

ATIVIDADE 03 e 04  18 e 22/09 

Semelhança entre os triângulos 

Ao analisar a imagem anterior, percebe-se ainda que dois 

triângulos retângulos são formados depois de a altura ser marcada a 

partir do ângulo de 90º até o lado da hipotenusa. Os triângulos 

apresentados são semelhantes entre si, ou seja, seus ângulos são 

congruentes e os seus lados são proporcionais.  
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Na imagem apresentada acima, os triângulos semelhantes. São 

eles:    cnh ~ abc ~ mhb 

 

Relações métricas no triângulo retângulo 

Com essas informações iniciais é possível entender e encontrar 

quatro das relações métricas no triângulo retângulo.  

 

São elas: 

1º - a está para c, assim como b está para n, ou seja;  

a/c = b/n 

a.h = b.c 

 

2º - h está para m, assim como n está para h;  

h/n = m/h 

h²=m.n 

 

3º - a está para b, assim como c está para o n; 

a/c = c/m 

c² = a.m 

 

4º - a está para b, assim como b está para m; 

a/b = b/m 

b²= a.m 

 

Teorema de Pitágoras  

O Teorema de Pitágoras é uma das relações métricas e diz que:  

 

A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 

Ou seja:     a² = b² + c² 

 

Exemplo:  

Conhecendo os valores dos catetos 10 e 24, encontre a hipotenusa. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/teorema-de-pitagoras
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a² = b² + c²         

a² = 10² + 24² 

a² = 100 + 576                                            

a² = 676 

a = √   
 

                                            

a = 26  Então, o valor da hipotenusa é igual a 26.  

 

Pode-se conferir a veracidade do Teorema a partir das relações métricas: 

Ao somar (b²= m . a) e (c²= n . a), tem-se: 

(b² = m . a) + (c² = n . a)  

b² + c² = m . a + n . a  

 

Ao colocar o a em evidência, encontra-se: 

a (m + n) = b² + c² 

 

Como a soma entre as duas projeções (m + n) é igual a 

hipotenusa (a), então: a² = b² + c² 

 

Com essas relações métricas e o Teorema de Pitágoras é possível 

resolver a maioria das questões sobre o assunto.  

 

Exemplos 01:  

Quando a hipotenusa de um triângulo retângulo for 64 centímetros e 

uma de suas projeções medir 16 centímetros, qual será a medida do 

cateto adjacente da projeção? 

                                                            
Solução da questão:                                          

 

b² = a . m                                                                   

b² = 64 · 16 

b² = 1024                                                       

b =  √      
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b = 32 centímetros.                                       

                                                  

Resposta: O valor do cateto adjacente será 32 centímetros.  

 

Exemplo 02:  

Se a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa igual a 12 e a projeção 

do cateto CA sobre a hipotenusa igual a 36. Calcule o valor da 

hipotenusa e do cateto adjacente.  

 

Solução da questão  

1º Ao somar os valores das projeções dos catetos: (m + n = a) 

12 + 36 = 48 

Resposta 01: o valor da hipotenusa é 48. 

 

2º Como já se conhece o valor da hipotenusa, é possível de calcular o 

cateto adjacente usando a fórmula b² = a . n.  

Desta forma: 

 

b² = a . n 

b² = 48 . 12  

b² = 576 

b = √   
 

  

b = 24 

Resposta 02: o valor do cateto adjacente é igual a 24.  

 

Arme e resolva as atividades utilizando o teorema de Pitágoras. 

 

7-Um avião percorreu a distância de 5 000 metros na posição inclinada, 

e em relação ao solo, percorreu 3 000 metros. Determine a altura do 

avião. 

                                                                                                                                                           
 

8-Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sob um 

muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. 

Determine a altura do muro.  
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9-A distância entre os muros laterais de um lote retangular é 

exatamente 12 metros. Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20 

metros, qual é a medida do portão até o muro do fundo? Assinale a 

alternativa correta: 

a) 8 metros   b) 10 metros   c) 12 metros 

     d) 14 metros   e) 16 metros 

 
 

10-Um garoto observa uma coruja no alto de um poste de 8 metros de 

altura. A sombra projetada desse poste no chão possui comprimento de 

6 metros naquele horário. Sabendo que o poste forma um ângulo de 90° 

com o solo, qual é a distância do garoto até a coruja? Assinale a 

alternativa correta: 

a) 6 metros   b) 8 metros   c) 10 metros  

    d) 12 metros   e) 14 metros 

 
 

11-Um canteiro, que tem forma aproximadamente triangular e um 

ângulo reto, será cercado com tijolos. Qual é o valor de x? Qual é a 

medida de perímetro desse canteiro? 
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12-Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base conforme mostra 

a figura. 

 
O valor mais próximo da medida de comprimento do fio (AB) é: 

a) 43 m  b) 44 m  c) 45 m  d) 46 m 

 

 

 

ATIVIDADE 05 e 06  25 e 29/09 

 

13-Calcule a altura do triângulo. 
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14-Calcule a medida de x. 

 
 

 

15-Determine no triângulo abaixo a medida da hipotenusa, a altura em 

relação à hipotenusa e a projeção dos catetos sobre a hipotenusa, ou 

seja, calcule o valor de x, y, z e h. 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  14/09 

O continente asiático é constituído por 45 países, distribuídos por seis 

regiões que representam características físicas, culturais, éticas e 
econômicas diferentes: Ásia Setentrional, Oriente Médio, Ásia Central, 

Extremo Oriente, Ásia Meridional e Sudeste Asiático. 
 

Oriente Médio: 

Afeganistão, Arábia Saudita, Barein, Catar, Emirados Árabes Unidos, 
Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e 
Turquia. Ásia Setentrional: Rússia. Ásia Central: Cazaquistão, 

Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Extremo 
Oriente: China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Mongólia e 

Taiwan. Ásia Meridional: Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, 
Paquistão e Sri Lanka. Sudeste Asiático:Brunei, Camboja, Cingapura, 
Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia, Timor Leste e 

Vietnã. 
Atividade; 

1-Complete com os países que pertence a cada divisão regional da Asia; 

Sudeste Asiático; 

 

Ásia Setentrional; 

 

Ásia Central; 

 

Ásia Meridional; 

 

Extremo Oriente; 
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ATIVIDADE 02  21/09 

 

O Oriente Médio está localizado, geograficamente, na porção a oeste da 
Ásia, sendo esta conhecida como Ásia Ocidental. Seu território conta 

com um total de 6,8 milhões de km² e abriga aproximadamente 260 
milhões de indivíduos. O Oriente Médio é composto por 18 países, 
sendo eles: Afeganistão, Bahrain, Iêmen, Kuwait, Emirados Árabes 

Unidos, Iraque, Jordânia, Omã, Irã, Jordânia, Palestina, Chipre, 
Líbano, Turquia, Egito, Catar, Arábia Saudita Israel e Síria. Como você 

deve ter notado, alguns destes países não são asiáticos – como é o caso 
do Egito, localizado na África, e da Turquia, que possui uma parte de 
seu território em continente europeu. Além disso, o Paquistão é um país 

„dividido‟, já que uma parte dele integra a Ásia Central, outra, o 
Subcontinente Indiano e apenas uma área bem pequena dele faz parte 
do Oriente Médio. Essa porção da Ásia é o berço das três maiores 

religiões monoteístas do mundo, nesta região surgiram o cristianismo, o 
judaísmo e o islamismo. O islã ou islamismo é a religião que predomina 

na maioria dos países do Oriente Médio. 

1-O Oriente Médio está localizado geograficamente onde? 

 

2-Quantos países compõem o Oriente Médio? Quais são eles? 

 

 

 
 

 

ATIVIDADE 03  28/09 

 

Conflitos; A região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas 

do mundo. Diversos fatores contribuem para isso, entre eles: a sua 
própria história; origem dos conflitos entre árabes, israelenses e 
palestinos; a posição geográfica, no contato entre três continentes; suas 

condições naturais, pois a maior parte dos países ali localizados é 
dependente de água de países vizinhos; a presença de recursos 

estratégicos no subsolo, caso específico do petróleo; posição no contexto 
geopolítico mundial. As fronteiras das novas nações, definidas de 
acordo com interesses europeus, não consideraram a história e as 
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tradições locais, consequentemente vários conflitos ocorreram e 

continuam ocorrendo no Oriente Médio. 

Os novos Estados árabes – Iraque, Kuwait, Síria, Líbano, Jordânia – 
brigaram por recursos naturais e território. O conflito mais grave 
ocorreu na Palestina, para onde, até o fim da Segunda Guerra, havia 

migrado meio milhão de judeus. Quando foi criado o Estado de Israel, 
cinco países árabes atacaram, na primeira das seis guerras entre 
árabes e Israelenses.  

Jerusalém; Os cartógrafos medievais situavam Jerusalém no centro do 
mundo e, para muita gente, a Cidade Velha continua a ser assim 
considerada. Para os Judeus, o Muro das Lamentações, parte do 

Segundo Templo, é o local mais sagrado de todos. Acima dele está o 
Domo da Rocha, o terceiro local mais importante no islamismo, de onde 
Maomé subiu aos céus. A poucos quarteirões dali, A Igreja do Santo 

Sepulcro assinala o local tradicional da crucificação, do enterro e da 
ressurreição de Jesus. Israel reivindica a cidade como sua capital 

eterna; já os palestinos a querem como capital de seu Estado. 

Atividade; 

1-Quais são os fatores que contribuem para os conflitos no Oriente 
Médio? 

 

2-Explique sobre a importância de Jerusalém; 

 

 

 

ATIVIDADE 04  01/10 

 

O petróleo é o principal produto responsável pela economia dos países 
do Oriente Médio. Nessa região está localizada a maior concentração 
mundial dessa fonte energética (aproximadamente 65% de todo o 

petróleo mundial). Essa grande quantidade de petróleo, aliada a fatores 
econômicos e políticos, criou as condições para a formação, em 1960, 

de um dos mais importantes cartéis do mundo atual, a Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).Outra atividade econômica 
importante no Oriente Médio é a agropecuária. Por ser realizada 
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dominantemente de forma tradicional, com uso de pouca tecnologia e 

mecanização, essa atividade incorpora cerca de 40% da população 
economicamente ativa. O predomínio de climas áridos e semiáridos na 
região é bastante prejudicial para o desenvolvimento dessa atividade 

econômica. A atividade industrial no Oriente Médio apresenta pouca 
expressividade. Nos países petrolíferos, há a existência de refinarias e 
petroquímicas. Outras indústrias se relacionam aos setores mais 

tradicionais, como o têxtil e o alimentício. O turismo é outra atividade 
que vem apresentando importância para alguns países do Oriente 

Médio, a exemplo de Israel e Turquia (que recebem cerca de 2,5 milhões 
de turistas por ano). 

Religiões; No Oriente Médio, aproximadamente 238 milhões de pessoas 
(cerca de 92% da população) são muçulmanas. A maioria pertence às 

seitas sunita e xiita (sugeridas logo após a morte do profeta Maomé, em 
632 d.C.). Há grupos menores de mulçumanos, como os drusos e os A 

lauitas. A região abriga ainda cerca de 13 milhões de cristãos, muitos 
de igrejas árabes, como a copta ou a maronita, que estão entre as mais 
antigas do cristianismo. Além disso, também vivem no Oriente Médio 

cerca de 6 milhões de judeus, quase todos em Israel. A migração desses 
deu-se em ondas, originárias primeiro da Europa e, depois, de todo o 
mundo. Por isso, no Estado judeu encontram-se inúmeros grupos 

étnicos cujas culturas, tradições, orientações políticas e práticas 
religiosas variam muito e são livremente expressas. 

Atividade; 

1-O principal produto responsável pela economia do Oriente Médio. 

 
 

2-Explique sobre as religiões do Oriente Médio? 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             11/09 

Leia o texto abaixo 

                                     Regimes Totalitários 

Os regimes totalitários foram regimes políticos que existiram na 

primeira metade do século XX e baseavam-se no totalitarismo, um 
sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou 

de um líder sobre toda nação. Dentro do sistema totalitarista, o líder ou 
o partido político detém amplos poderes sobre a vida pública e privada 
e, assim, representam o Estado. 

Os regimes totalitários baseavam-se em um forte militarismo, que 
servia muito para intimidar e calar as vozes dissidentes. Junto do poder 
de intimidação, o totalitarismo apoiava-se em uma 

intensa propaganda ideológica com o objetivo de doutrinar a 
população e ressaltar as supostas benfeitorias realizadas pelo regime. 

Outra marca importante, muito em associação com o militarismo, era 
o terror. Dentro dos regimes totalitários, o terror era utilizado para 
perseguir os opositores. 

O auge do totalitarismo aconteceu nas décadas de 1920 e 1930, na 
Europa, e o surgimento desse sistema político está diretamente 

relacionado com as consequências do pós-guerra. A Primeira Guerra 
Mundial foi um acontecimento marcante na história mundial e, ao fim 
desse conflito, o saldo deixado foi de destruição, morte e muita crise – 

tanto política quanto econômica. 
Após a Primeira Guerra, a destruição material e a quantidade de mortos 
tinham alcançado níveis sem precedentes. Além disso, o desfecho do 

conflito havia deixado uma série de ressentimentos, o crescimento do 
comunismo atemorizava as classes médias e altas da Europa Ocidental, 

e as crises econômicas afetava a todos e levava países à falência. 
Todos esses elementos levaram muitos a questionar as qualidades da 
democracia liberal e, com isso, o autoritarismo passou a ser visto como 

a solução de todos os problemas que acometiam o mundo. Essa defesa 
do autoritarismo fez com que inúmeras democracias ruíssem na 

Europa, e pouquíssimos países conseguiram sustentar suas instituições 
políticas democráticas naquele período. 
O termo “totalitarismo” surgiu na década de 1920 e foi criado, a 

princípio, para referir-se ao fascismo italiano, o primeiro regime 
totalitarista que foi implantado. Foi a partir do sucesso do fascismo 
italiano é que o fascismo conquistou força para espalhar-se 

como alternativa política em toda a Europa. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/totalitarismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
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O ápice do totalitarismo na Europa aconteceu quando 

os nazistas ascenderam ao poder na Alemanha em 1933. A partir daí, 
movimentos de apoio a ideais totalitários da extrema-
direita espalharam-se pelo mundo e chegaram, inclusive, no Brasil – 

o integralismo. No espectro político da esquerda, o totalitarismo 
manifestava-se por meio do regime político de Josef Stalin. 
Os três grandes regimes totalitários da história foram 

o fascismo, o nazismo e o stalinismo. 

Apesar das diferenças ideológicas, existem algumas características em 
comum entre os três regimes totalitários citados, mas é importante 

frisar que cada um dos regimes totalitários enfocados neste texto 
possuíam características que eram peculiares a si exclusivamente. As 
características em comum eram: 

 Culto ao líder: o líder era reverenciado em todos os três regimes, e 
imagens deles eram espalhadas em todo o país. 

 Censura: os meios de comunicação não podiam emitir opiniões que não 

fossem aprovadas pelo governo. A existência de opositores também era 
proibida e eles eram calados à força. 

 Supressão dos partidos políticos: nos três regimes, somente existia o 
partido do governo. Todos os outros eram proibidos. 

 Criação de inimigos internos e/ou externos: a retórica totalitária 

criava inimigos internos/externos, e o combate a esses grupos 
justificavam a tomada de medidas extremamente autoritárias. 

Os regimes totalitários, além disso, promoviam a centralização do 
poder no líder ou no partido, doutrinavam ideologicamente sua 
população, promoviam o terror para intimidar os opositores etc. 

O fascismo foi o primeiro movimento totalitário a ser implantado na 
Europa. Ocuparam o poder da Itália, em 1922, 
quando Benito Mussolini foi nomeado primeiro-ministro após a 

realização da Marcha sobre Roma. O fascismo, por sua vez, surgiu em 
1919 quando foi fundado os Grupos Italianos de Combate (Fasci 

Italiani di Combattimento). 

A ascensão de Mussolini ao poder aconteceu em um contexto de crise 
política e econômica na Itália e de crescimento do comunismo no país. 

Assim, no começo da década de 1920, as forças fascistas começaram a 
agir violentamente contra grupos, como os comunistas, e angariaram o 

apoio dos liberais. Por meio da pressão dos fascistas, o rei italiano 
acabou nomeando Benito Mussolini como primeiro-ministro, em 1922. 
Em 1925, Benito Mussolini autoproclamou-se ditador da Itália e 

consolidou o sistema totalitário na Itália. 
O fascismo é entendido como o regime precursor de movimentos 
conservadores na Europa e dentro do fascismo pode ser destacado a 

exaltação de valores conservadores e tradicionais, romantização e 
construção de um passado heroico, desprezo pelo socialismo, 

antiliberalismo etc. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-acao-integralista-brasileira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/governo-stalin.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/marcha-sobre-roma.htm
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O fascismo foi o grande aliado do nazismo na Europa e, durante 

a Segunda Guerra Mundial, foi parte do Eixo junto de alemães e 
japoneses. O regime fascista governou a Itália entre 1922 e 1945 e foi 
derrubado do poder como resultado da derrota do Eixo, na Segunda 

Guerra. 
 O nazismo surgiu na Alemanha, em 1919, com o nome de Partido 

Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães. Adolf Hitler foi um dos 

primeiros membros do partido e com o passar do tempo tornou-se líder 
do partido. Atribui-se o crescimento de Hitler nos quadros do nazismo 

como resultado da sua capacidade de mobilizar multidões a partir de 
sua capacidade retórica. 
O nazismo ganhou força na Alemanha, ao longo da década de 1920, e o 

fortalecimento desse partido está relacionado com a derrota do país na 
Primeira Guerra Mundial. A derrota espalhou uma sensação de que o 

país havia sido vítima de um complô que forçou a rendição dos 
alemães. Além disso, a opinião na sociedade alemã era de que o país 
tinha sido humilhado com os termosdo Tratado de Versalhes. 

A situação da Alemanha no pós-guerra, associada com a retórica 
nazista, empurrou muitas pessoas na sociedade alemã para a defesa de 
medidas autoritárias. Com o crescimento do nazismo, as tropas de 

assalto (SA) nazistas ganharam força e passaram perseguir os 
comunistas e social-democratas. 

A ideologia nazista foi resumida por Adolf Hitler em seu livro escrito 
durante o período em que esteve preso – o Mein Kampf. Um dos pilares 

da ideologia nazista era o antissemitismo, nome pelo qual conhecemos o 

ódio contra os judeus. O antissemitismo era uma ideologia já 
difundida na sociedade alemã, desde o século XIX, e foi explorado pelos 
nazistas. 

O crescimento do antissemitismo dentro da sociedade alemã acabou 
resultando no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. 

O Holocausto causou a morte de 6 milhões de pessoas, dos quais a 
maioria eram judeus. Os mortos durante o Holocausto foram mortos de 
diversas maneiras, destacando-se fuzilamentos e morte nas câmaras 

de gás. 
O nazismo incluía, na sua ideologia, o antimarxismo, o antiliberalismo, 

a exaltação da guerra, o controle do Estado, o nacionalismo extremado, 
o culto ao líder e defendiam a ideia da superioridade da raça alemã 
(chamavam os alemães de arianos). Outro ponto importante da 

ideologia nazista era a defesa de um “espaço inato”, um território 
supostamente de direito onde os arianos/germânicos formariam o 
seu Terceiro Reich. 

Em consequência disso, os nazistas passaram a impor 
um expansionismo territorial, por isso invadiram e anexaram a 

Áustria e a Checoslováquia. Quando invadiram a Polônia, em 1939, 
franceses e britânicos declaram guerra aos alemães o que deu início à 
Segunda Guerra Mundial. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/hitler.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/tratado-versalhes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/anti-semitismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/anti-semitismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/inicio-segunda-guerra-invasao-polonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/inicio-segunda-guerra-invasao-polonia.htm
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O stalinismo foi o regime totalitário imposto durante o período em que 

a União Soviética foi governada por Josef Stalin, um dos membros 
do alto escalão do governo soviético, mas acabou assumindo o poder 
do país depois que Lênin morreu, em 1924. Em 1929, tornou-se 

o líder supremo da União Soviética e governou o país de maneira 
totalitária até 1953, o ano de sua morte. 
Uma das marcas do stalinismo foi o culto à imagem do líder tanto que 

quando Stalin morreu, em 1953, a reação de muitos foi de assombro. 
Isso porque parte da sociedade soviética não conseguia imaginar o país 

sem o líder no poder. Percebe-se que figura do líder e do Estado 
confundiram-se durante os anos do stalinismo. 
No stalinismo, outra marca muito evidente foi a perseguição de todos os 

opositores e todos aqueles que eram entendidos como uma ameaça ao 
Estado. Muitos dos perseguidos eram torturados ou sumariamente 

executados ou enviados para campos de trabalhos forçados, conhecidos 
como gulag. Até pessoas do serviço público foram vítimas de Stalin 

durante os expurgos da década de 1930. 

Um dos momentos mais conhecidos do stalinismo foi a coletivização 
das fazendas, que aconteceu na década de 1930. Durante esse 
momento, os camponeses da União Soviética foram obrigados a 

entregarem suas terras e posses para o Estado (propriedade privada 
eram proibidas no país). Os camponeses também trabalhavam nessas 

terras e o que era produzido era entregue ao Estado por preços baixos. 
O objetivo da coletivização era financiar a industrialização da União 
Soviética e resultou na morte de milhões de pessoas por conta da 

insuficiência de alimentos. Esse evento ficou conhecido na história 
como Holodomor. Além dos que morreram de fome, existem também 
milhares de camponeses que foram executados por resistirem à 

coletivização das terras. 
     O Brasil nunca viveu sobre um regime totalitário, apesar de, ao 

longo de nossa história, termos sido governados por regimes ditatoriais, 
como o Estado Novo, entre 1937 e 1945, e a Ditadura Militar que 
governou o país entre 1964 e 1985. Apesar disso, em nosso país 

surgiram grupos políticos que inspiraram-se em ideais de regimes 
totalitários, como o citado integralismo.   O integralismo foi um partido 

e movimento político surgido no Brasil na década de 1930, influenciado 
pelos ideais e práticas fascistas que se desenvolveram na Europa após o 
fim da I Guerra Mundial. O movimento de extrema-direita foi fundado 

com o nome de Ação Integralista Brasileira (AIB), em 1932, quando o 
jornalista Plínio Salgado lançou o Manifesto de Outubro. 
O lema do Integralismo “Deus, pátria e família” serve como ponto de 

partida para se entender as propostas do movimento que ficou 
conhecido como o fascismo brasileiro. 

A palavra “Deus” indica a influência religiosa cristã dos integralistas, 
estando a figura divina em primeiro lugar e ocupando o cimo da 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/governo-lenin.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/vargas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/ditadura-militar.htm
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estrutura hierárquica social, como era entendido pelos integralistas, já 

que era Deus “que dirigia o destino dos povos”. 

A pátria era definida pelos integralistas como “nosso lar”. A pretensão 
era apresentar uma unidade da população brasileira dentro do 

território, principalmente como uma contraposição à divisão da 
sociedade em classes. Os integralistas pretendiam alcançar essa 
unidade através da constituição de um Estado integral, que 

harmonizaria os diferentes interesses existentes no seio da sociedade. 
Por fim, temos a família como a menor unidade de organização social 

dentro da proposta integralista. A família seria o “início e fim de tudo”, a 
garantia da manutenção da tradição, veiculada através dessa forma de 
organização social. 

Assim, podemos caracterizar o integralismo como um movimento 
nacionalista, autoritário, tradicionalista e fundado em preceitos 
religiosos, cabendo ao Estado manter a unificação integral da sociedade 

através da coerção. Os principais símbolos do integralismo eram a letra 
grega ∑, o sigma, que na matemática significa a soma dos infinitamente 
pequenos, indicando que através da união dos indivíduos e da família 

se garantiria a integração da sociedade, tendo por eixo o Estado; e o 
cumprimento com o braço levantado para o alto, utilizando a expressão 
“anauê”, palavra de origem tupi que significa “você é meu irmão”. 

A saudação integralista era muito semelhante à utilizada pelos nazistas, 
sendo mais um item de aproximação com os fascismos europeus. Mas 

ao contrário do nazismo, os integralistas não se afirmaram como 
racistas, pois para eles a sociedade brasileira se fundou também na 

miscigenação das diferentes etnias que habitavam o território. 

O integralismo teve força durante a década de 1930, quando chegou a 
mobilizar entre 600 mil e 1 milhão de pessoas. Os integralistas eram 

ferrenhos opositores do liberalismo, do anarquismo e do comunismo. 
Contra estes últimos, vários conflitos de rua foram realizados na década 
de 1930. Os integralistas eram conhecidos tanto por camisas-verdes, 

em virtude da roupa utilizada, quanto depreciativamente por galinhas-
verdes. 

O autoritarismo e o nacionalismo dos integralistas aproximaram-nos 

dos governos de Getúlio Vargas. Porém, apesar de o Estado Novo 
instituído em 1937 ter o centralismo na instituição estatal e o extremo 

autoritarismo como características, os integralistas foram perseguidos 
durante a ditadura de Vargas, que extinguiu os partidos. 
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ATIVIDADE 02             15/09 

Texto 1: Divulgar ao máximo os ideais do nazismo, essa foi uma 

das principais estratégias de Hitler para atingir o poder. Em seu livro 
“minha luta”, ele já abordava a questão da propaganda que para ele 

deveria ser popular e emotiva. Ele desenvolveu uma teoria da oratória 
segundo a qual, tudo (os gestos, a voz, o local) tinha de ser preparado 
com cuidado para emocionar o povo. As massas, segundo Hitler, eram 

incapazes de muita compreensão, por isso o discurso deveria conter 
uma ou duas ideias, as quais deveriam ser explicadas sob as mais 

variadas formas até a plena compreensão dos ouvintes, deveria ser 
maniqueísta, opondo o bem ao mal, pois assim era a visão das massas. 
Desta forma nos discursos e na propaganda não era necessário 

estabelecer diferenças entre socialistas, liberais, social-democratas e 
comunistas. Dizia-se que todos eram inimigos da Alemanha, 
representavam o mal e deveriam ser combatidos.  

Os nazistas elaboraram uma síntese de todas as técnicas de 
manipulação de opinião existentes utilizando-se de recursos da ciência 
da religião e da arte. 

 Texto 2: Os slogans nazi-fascistas eram publicamente invocados, pela 

massa popular em: "acredite! Obedeça! Lute!". "Quem tem aço tem pão". 
"Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue". "Um 
minuto no campo de batalha vale por uma vida inteira de paz”. 

 Texto 3: A origem da palavra fascismo: O termo fascismo, lançado por 
Mussolini vem do italiano fascio, que significa "feixe". Na Roma antiga, 
no tempo dos césares, os magistrados eram precedidos por 

funcionários, que empunhavam Machados, cujos cabos compridos eram 
reforçados por muitas varas fortemente atadas em torno da haste 

central, os Machados simbolizavam o poder do Estado de decapitar os 
inimigos da ordem pública. E as varas amarradas em redor do Cabo 
constituíam o feixe que representava a unidade do povo em torno da 

liderança. 

 Texto 4: O partido nazista foi fundado em Baviera na Alemanha, pelo 
ferroviário Anton Drexler, com o nome de partido operário alemão. Adolf 

Hitler compareceu a uma dessas reuniões como espião militar, e acabou 
aderindo ao partido, desligando-se das forças armadas. Em fevereiro de 
1920, Hitler já era o dirigente responsável pela propaganda do partido e 

mudou-lhe o nome para partido operário alemão nacional socialista. 
Como os socialistas eram popularmente chamados de sozi, os nacional-

socialistas passaram a ser chamados de nazi (nazista). 

 Texto 5: Ideologia: possui diferentes significados: ideologia sinônimo 
ao termo ideário ou de conjunto de ideias, de pensamentos, de 

doutrinas ou de visões de mundo orientando as ações sociais e 
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principalmente, políticas. A ideologia pode ser considerado um 

instrumento de dominação que age por meio de convencimento 
(persuasão mas não por meio da força física) de forma prescritiva, 
aliando a consciência humana. 

 

Responda: 

a) Como seriam divulgados os ideais nazistas? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................  

 

b) Como era a "teoria da oratória" descrita por Hitler? 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

c) Que visão Hitler tinha da massa populacional?  

..............................................................................................................

..............................................................................................................  

  

 d) Para Hitler os discursos deveriam ser maniqueístas. O que é isso? 

.............................................................................................................. 

 

e) Por que o termo fascismo foi escolhido para nome do partido 

totalitário?  

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

f) Por que podemos considerar o nazismo como uma ideologia? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
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g) Observe a charge abaixo: 

 

 

A qual característica dos regimes totalitários podemos relacionar esta 
charge? 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

ATIVIDADE 03             22/09 

Leia 

    O trecho a seguir foi extraído do livro Minha luta, de Adolf Hitler. 

             [...] Nosso povo alemão, hoje esfacelado, jazendo entregue, sem 
defesa, aos pontapés do resto do mundo, tem, precisamente, necessidade 
da força, que a confiança em si proporciona. Todo o sistema de educação 
e da cultura deve visar a dar às crianças de nosso povo a convicção de 
que são absolutamente superiores aos outros povos. 

           [...] O direito ao solo e à terra pode tornar-se em dever quando um 
grande povo parece destinado à ruína por falta de extensão territorial. 
Especialmente quando não se trata de qualquer populaçãozinha negra, 
mas da Alemanha, mãe da vida, mãe de toda a civilização atual. 

         A Alemanha tem todas as oportunidades de arrebatar a Ucrânia à 
Rússia soviética porque o comunismo é dirigido pelos judeus: ora, a longo 
prazo, os judeus não saberão conservar o Estado potente. Ele não é um 
elemento organizado, não passa de um fermento de decomposição. O fim 
do domínio dos judeus sobre a Rússia será também o fim da Rússia como 
Estado. Fomos eleitos pelo destino para assistir a uma catástrofe que 
constituirá a prova mais sólida da exatidão das teorias racistas no 
tocante às raças humanas. 
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1- Com base no texto identifique (copie trechos do texto para cada 

uma das características abaixo): 

a) o arianismo: 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

b) a teoria do espaço vital: 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

c) o racismo: 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

d) o antissemitismo: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

                   

2- Leia o texto e responda as questões abaixo: 

                             O Nazismo aos olhos de uma criança 

 "Ouvíamos os adultos a falar constantemente deste ou daquele dos 

seus amigos que tinham perdido o emprego e não sabiam como 

sustentar a família. (...) Os dirigentes do Nacional Socialismo prometiam 

acabar com a falta de trabalho e a miséria dos seis milhões de 

desempregados alemães e eu acreditei neles. Acreditei que unissem o 

povo alemão e que ultrapassassem as dificuldades resultantes do 

Tratado de Versalhes. Hitler conseguiu comunicar-nos o seu fanatismo 

(...) e nós não nos dávamos conta de que se ia pouco a pouco apagando 

a fronteira entre o Bem e o Mal."  

Melita Maschmann, A Minha Juventude ao Serviço do Nazismo, Bona, 1963 

a) Indique as razões que levaram a autora a apoiar as ideias nazistas: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
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ATIVIDADE 04             29/09  

1- Com base no texto da atividade 1, observe os símbolos a seguir e 

escreva abaixo de cada um a qual regime totalitário pertence 

 

      

 

..........................       ..........................     ................................     

 

..............................  

 

 

2- O trecho a seguir é de autoria das professoras Márcia M. Alessio 
e Maria H. Capelato. Leia-o com atenção. 

 

                                   O papel da mulher no nazismo 

            [...] 

            O papel da mulher era definido nos seguintes termos: 
responsável pela reprodução da raça, cabia a ela o desempenho de 
funções relacionadas à sua natureza biológica, ou seja, procriar, cuidar 

dos filhos e da família. Eram identificadas com a maternidade, o 
trabalho doméstico; no plano profissional lhes era permitido, no 
máximo, o exercício de algumas profissões essencialmente femininas, 

como professoras, enfermeiras, parteiras. Ainda que fossem 
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consideradas inferiores, ganharam relevância no papel de mãe dos 

filhos da pátria. 

            As mulheres com "valioso potencial genético" eram amparadas. 
Em 1936, Himmler criou uma instituição para cuidar dessas mulheres, 
mães de uma elite racial, que, entre outras regalias, tinham a seu 

dispor as maternidades mais bem equipadas da Europa. 

 Com base no texto responda: 

a) Que papéis o Estado nazista reservava à mulher como pessoa e 
profissional? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

b) Quem seria a "elite racial" apresentada no texto? 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  16/09 

LINKING WORDS (Palavras de ligação) 

 

As linking words são conjunções (conjunctions) que funcionam 

como conectivos nas frases. Assim, elas desempenham o papel de 

conectar ideias unindo termos ou mesmo orações. As linking 
words podem expressar ideias de continuação, conclusão, adição, 

oposição, comparação, explicação, etc. Vamos conhecer os tipos de 
conjunções? 

MOSTRAR RESULTADOS ADICIONAR INFORMAÇÃO 

For that reason (Por essa razão) 
So (Então / Por isso) 

Therefore (Portanto) 
Consequently 
(Consequentemente) 

In / As a consequence (Em / 
Como consequência) 
As a result (Como um resultado) 

Because of this (Por causa disso) 
In that case (Nesse caso) 

Then (Então) 

Too (Também) 
In addition (Além do mais) 

Apart from (Além de) 
Furthermore (Além disso) 
And besides (E além) 

Along with (Junto com) 
As well as (Assim como) 
In the same way (Do mesmo 

jeito) 
Also (Também / Além disso) 

CONDIÇÃO / CONCESSÃO CONTRATAÇÃO 

In that case (Nesse caso) 
Otherwise (De outra forma) 
If not (Se não) 

However (Contudo) 
Nevertheless (Mesmo assim) 

Despite this (Apesar disso) 
In any case (Em qualquer caso) 

Whereas (Enquanto que) 
Instead of (Ao invés de) 
In the other side (Do outro lado) 

In the other hand (Por outro 
lado) 

Alternatively (Alternativamente) 
On the contrary (Pelo contrário) 

ILUSTRAR CONCLUIR 

For example (Por exemplo) 
Such us (Como nós) 

For instance (Por exemplo) 
In the case of (No caso de) 

To summarise (Para resumir) 
To sum up (Resumindo) 

In conclusion (Em conclusão) 
To conclude (Para concluir) 

ESCLARECER SEQUENCIAR IDEIAS 

In other words (Em outras 

palavras) 
I mean (Quero dizer) 
To put it another way (Em 

outras palavras) 

First of all (Em primeiro lugar) 

To start with (Começar com) 
Then (Então) 
Second (Segundo) 

Third (Terceiro) 
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For example (Por exemplo) 

To be more precise (Para ser 
mais preciso) 
In fact (De fato) 

Fourth (Quarto)     

Finnaly (Finalmente) 

CONJUNÇÕES SUBORDINADAS CONDIÇÕES ADVERSATIVAS 

After (Após, depois) 
Before (Antes de, antes que) 
Once (Uma vez que, já que, desde 

que, assim que) 
Since  (Já que, visto que, como, 
desde que) 

Otherwise (Senão, caso 
contrário, do contrário, de outra 

forma) 
Still (Contudo, todavia, apesar, 
no entanto, ainda assim) 

Until / Till (Até, até que) 
Unless (A menos que, a não ser 

que, salvo se) 
When (Quando) 
Where (Onde) 

While  (Enquanto) 
Whenever (Quando, toda vez que, 
sempre que) 

If (Se) 

But (Mas) 
However (Entretanto / No 
entanto) 

 
 

CONJUNÇÕES CORRELATIVAS 

Either ... or (Ou ... ou / Nem ... 

nem) 
Neither ... or (Nem ... nem) 
Both ... and (Tanto ... quanto) 

Not only ... but also (Não 
somente ... mas também) 

 

 
EXERCÍCIO 1) Complete as frases com as palavras do quadro abaixo 

 

INSTEAD OF WHILE THEREFORE UNLESS BUT 

WHEN BECAUSE WHEREAS HOWEVER IF 

 

a) I was doing my homework _____________ my sister was watching TV.         

b) _____________ taking our car, we decided to take a taxi.                  

c) My boss decided to close our factory _____________ of recent heavy 

losses                                                                                                      

d) _____________ you work hard, you will pass your exam.                              

e) I was hoovering_____________ the electricity went out.                  

f) Children use screens   or watch TV a lot, _____________ it is more and 

more difficult for them to concentrate at school.                

g) I am really extrovert _____________ my best friend is quite shy  

h) Ken won‟t lose weight _____________ he stops eating so much junk 

food 
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i) The weather is generally quite mild in Spain, _____________ winter 

nights can be quite chilly.                                                             

j) We were invited to the opening of the exhibition, _____________ we 

couldn‟t go.                                                                                           
 

EXERCÍCIO 2) Relacione a primeira coluna com a segunda, para 

formar frases com “BECAUSE, BUT, OR e AND”. 

 

1) Sue wanted to go to the party, (   ) because they were very hard. 

2) My mother does the 
housework  

(   ) because I don‟t have enough 

money. 

3) I will clean my room, (   ) but she didn‟t have a dress to 

wear. 

4) Students couldn‟t solve the 

problems, 

(   ) or will go to work by bus. 

5) Suzie brushed her teeth (   ) because she was ill. 

6) Jane will buy this car (   ) and goes to work. She is a 

hardworking woman. 

7) My mother didn‟t go to work 

today 

(   ) because she loves tennis. 

8) She will join the club, (   ) and got dressed for the 

school. 

9) I helped Kate with her 

homework 

(   ) but Marry may solve this 

problem. 

10) I can‟t help you (   ) but she didn‟t thanked me for 

the help. 

11) George had a shower (   ) and went bed.  

12) I can‟t buy that dress (   ) because it is in a mess. 

 

EXERCÍCIO 3) Leia a conversa abaixo e complete com “AND – BUT – 
BECAUSE”   

ADAM: Yesterday we waited for you. Where were you Eve?  

EVE: Ohh, I know ____________ I had to take care of my little brother.   

ADAM: Why? 

EVE: ____________ my grandfather got ill ____________ my parents 

went to hospital to see him. I wanted to call you ____________I forgot 

it.  

ADAM: Don‟t worry Eve. How is your grandpa now? 
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EVE: He is Ok ____________last night we were very afraid. 

ADAM: Ok, I see. So, you won‟t come to Maria‟s birthday party, will 

you? 

EVE: I can‟t. ____________I will do the housework ____________feed my 

brother. ____________I will send my present with Ann. 

ADAM: Hmm. I‟m sorry for your grandpa. Take care of yourself. See 

you.  

EVE: See you, Adam. Bye. 

 

ATIVIDADE 02  18/09 

TRAFFIC AND TRANSPORTATION (Tráfego e transporte) 

 

EXERCÍCIO 1) Use as palavras do Quadro 1 para preencher a 

cruzadinha. O Quadro 2 indica o número e dicas de onde o meio de 

transporte se encaixará na cruzadinha. 

 

QUADRO 1 
 

BUS MOTORCYCLE RAILROAD TRAWLER 

AIRCRAFT SPACECRAFT HANG GLIDING LIMOUSINE 

JUMBO JET BICYCLE RICKSHAW BOAT 

RAFT BUGGY TAXI CAR 

 TROLLEY LORRY  

 

QUADRO 2 
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1. A 2-wheeled vehicle that a 

person rides by pushing on foot 

pedals. 

2. A machine that flies through 

the air.  

3. A car that carries passengers to 

a place for money. 

4. A very large airplane that can 

carry many passengers. 

5. A small vehicle that is used for 

traveling on water. 

6. British for truck. 

7. A very large and comfortable 

car usually driven by a 

professional driver. 

8. A vehicle with two wheels that 

is powered by a motor and that 

can carry one or two people. 

9. A system of tracks on which 

trains travel. 

10. An electric vehicle that runs 

along the street on tracks. 

11. A vehicle that is used for 

travel in outer space. 

13. A boat that is used for 

catching fish with a large net. 

14. A flat structure that is used 

for floating or sailing on water. 

15. A small light vehicle with two 

wheels that is pulled by one 

person on foot or on a bicycle and 

that is used in some Asian 

countries.  

16. A vehicle with four wheels. 

17. Small aircraft that consists of 

a metal frame covered with strong 

cloth and that is flown through 

air by a person who hangs 

beneath it. 

18. A vehicle with 4 wheels used 

to ride on sand 

19. A large vehicle used for 

carrying many passengers.  
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EXERCÍCIO 2) Qual o meio de transporte? 

1. The fastest (O mais rápido): 
___________________________________________________________________ 

2. The slowest (o mais lento):  
___________________________________________________________________ 

3. The most comfortable (O mais confortável): 

___________________________________________________________________ 
4. The safest (O mais seguro): 

___________________________________________________________________ 
5. The most dangerous (O mais perigoso): 

___________________________________________________________________ 

6. What you have already used (Os quais você já usou): 
___________________________________________________________________ 

EXERCÍCIO 3) Escolha a alternativa correta de acordo com as 

placas. Relembrando os verbos modais MUST = DEVE, e MUSTN’T  = 

NÃO DEVE 

 

 
(  ) You must go. 
(  ) You must stop. 
(  ) You must slow 
down. 

 

 
(  ) Cyclists must turn 
around. 
(  ) Cyclists must ride faster. 

(  ) Cyclists must use this 

way. 

 

 
(  ) You must go back 
(  ) You mustn‟t turn left 
(  ) You mustn‟t take U-
turn 

(  ) You must be careful! 
(  ) You mustn‟t enter.                                  

(  ) You mustn‟t park 

here.  

 
 
(  ) You must turn right 
(  ) You must turn left.  
(  ) You must take U-turn 

 
(  ) You must turn 
right. 
(  ) You must go ahead. 
(  ) You must turn left. 

 
(  ) You must stop. 
(  ) You mustn‟t stop. 

(  ) You must slow down. 
 

(  ) School zone! You must 
slow down. 
(  ) You must leave school 

( ) You must enter the 
school 

 

 

EXERCÍCIO 4: Relacione as placas (Road signs) de acordo com sua 

definição 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_562.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_642.svg
http://www.nysgtsc.state.ny.us/Kids/ksignans.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_562.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_642.svg
http://www.nysgtsc.state.ny.us/Kids/ksignans.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_562.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_642.svg
http://www.nysgtsc.state.ny.us/Kids/ksignans.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_562.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_642.svg
http://www.nysgtsc.state.ny.us/Kids/ksignans.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_562.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_642.svg
http://www.nysgtsc.state.ny.us/Kids/ksignans.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_562.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_642.svg
http://www.nysgtsc.state.ny.us/Kids/ksignans.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_562.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_642.svg
http://www.nysgtsc.state.ny.us/Kids/ksignans.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_562.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_642.svg
http://www.nysgtsc.state.ny.us/Kids/ksignans.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_562.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_642.svg
http://www.nysgtsc.state.ny.us/Kids/ksignans.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_562.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Znak_C-1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_642.svg
http://www.nysgtsc.state.ny.us/Kids/ksignans.htm


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 30.637.526/0001-48 
FONE: (047) 3629 0182 

Email: smebvt@hotmail.com 
 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 30.637.526/0001-48 
FONE: (047) 3629 0182 

Email: smebvt@hotmail.com 
 

ATIVIDADE 03  23/09 

SIMPLE PRESENTE REVIEW (Presente Simples Revisão) 

 

O SIMPLE PRESENT TENSE, também chamado de Present 

Simple (presente simples), é um dos tempos verbais do inglês. Ele é 

equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. 

 

O SIMPLE PRESENT é utilizado para indicar ações habituais que 

ocorrem no presente, também usado para expressar verdades 

universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências.  

 

Veja alguns exemplos de frases no Simple Present: 

 He plays soccer very well. (Ele joga futebol muito bem.) 

 She loves chocolate. (Ela ama chocolate.) 
 They go to school in the afternoon. (Eles vão para a escola de 

tarde.) 
 I read the newspaper in the morning. (Eu leio o jornal de manhã.) 

 We generally travel to Brazil in December. (Geralmente nós 

viajamos para o Brasil em dezembro.) 
 

REGRAS DO SIMPLE PRESENT 
 
A conjugação do Simple Present varia de acordo com a pessoa verbal, 

com a terminação do verbo e com o tipo de frase (afirmativa, negativa e 
interrogativa.) 

 

Affirmative Form (forma afirmativa): Como regra geral, pode-se 
dizer que para conjugar um verbo no Simple Present: 
 

 Para os pronomes I, you, we e they, basta usar o verbo no 

infinitivo sem o to. 
 Para os pronomes he, she e it, deve-se acrescentar -S, -ES ou -

IES no final do verbo. Porém existem algumas regras, vamos 
aprender? 
 

Veja a estrutura das frases afirmativas em Simple Present: 
 

SUJEITO + VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO 
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Verbos terminados em -O, -Z, -SS, -CH, -SH, -X: É preciso 

acrescentar -ES no final do verbo. Exemplos: 
 to teach (ensinar) - teaches 
 to watch (assistir) - watches 

 to push (empurrar) - pushes 

 to kiss (beijar) - kisses 
 to go (ir) - goes 

 to fix (consertar) – fixes 
 

Verbos terminados em -Y precedido de consoante: Retira-se o -Y e 
acrescenta-se -IES. Exemplos: 

 to fry (fritar) - fries 
 to fly (voar) - flies 
 to study (estudar) - studies 

 to worry (preocupar-se) –
 worries 

 

Verbos terminados em -Y precedido de vogal. Acrescenta-se 

somente o -S. Exemplos: 
 to say (dizer) - says 
 to play (brincar; jogar) – plays 

 
 

 

Exemplos: 
 I live in Brazil. (Eu moro no Brasil). - verbo to live (morar, viver). 
 He teaches Spanish at the university. (Ele ensina espanhol na 

universidade.) - verbo to teach (ensinar). 
 They prefer Italian food. (Eles preferem comida italiana.) - verbo to 

prefer (preferir). 
 She watches TV every day. (Ela assiste TV todos os dias.) - verbo to 

watch (assistir).

Negative Form (forma negativa): A forma negativa do Simple 
Present é formada com o uso dos verbos auxiliares do e does.  

 Do é usado com os pronomes I, you, we e they 
 Does é usado com he, she, it. 

 
Na forma negativa do Simple Present, o verbo sempre é usado no 
infinitivo sem o to, mesmo quando se trata da terceira pessoa do 

singular (he, she e it). As frases na negativa podem ser escritas de 
forma completa (do not ou does not) ou de forma contraída 

(don't ou doesn't): 
 

 Do + not = don’t 
 Does + not = doesn’t 

 

Veja a estrutura de formação de frases negativas no Simple Present: 
 

SUJEITO + VERBO AUXILIAR + NOT + VERBO PRINCIPAL + 
COMPLEMENTO 
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Exemplos: 
 I do not live in Brazil. (Eu não moro no Brasil). - verbo to live (morar, 

viver). 
 He does not teach Spanish at the university. (Ele não ensina espanhol 

na universidade.) - verbo to teach (ensinar). 
 They don't prefer Italian food. (Eles não preferem comida italiana.) - 

verbo to prefer (preferir). 
 She doesn't watch TV every day. (Ela não assiste TV todos os dias.) - 

verbo to watch (assistir). 

 

Interrogative Form (forma interrogativa): Assim como acontece nas 

frases negativas, os auxiliares do e does são utilizados para formar 

frases interrogativas no Simple Present. 

 Do é usado com I, you, we e they 

 Does é usado com he, she e it. 

Note que o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to, mesmo 

quando se trata da terceira pessoa do singular (he, she e it). 
 
Veja abaixo a estrutura de formação de frases interrogativas 
no Simple Present. 

VERBO AUXILIAR + SUJEITO + VERBO PRINCIPAL + 
COMPLEMENTO 

 

Exemplos: 
 Do I own you money? (Eu te devo dinheiro?). - verbo to own (dever). 
 Does he teach Spanish at the university? (Ele ensina espanhol na 

universidade?) - verbo to teach (ensinar). 
 Do they prefer Italian food? (Eles preferem comida italiana?) - verbo to 

prefer (preferir). 
 Does she watch TV every day? (Ela assiste TV todos os dias?) - 

verbo to watch (assistir). 
 

Agora que você já aprendeu as regras do Simple Present, veja um 

exemplo do verbo TO LOVE conjugados.  
AFFIRMATIVE NEGATIVE INTERROGATIVA 

I love I do not/don't love Do I love? 

You love You do not/don't love Do you love? 

He loves He does not/doesn't love Does he love? 

She loves She does not/doesn't love Does she love? 
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It loves It does not/doesn't love Does it love? 

We love We do not/don't love Do we love? 

You love You do not/don't love Do you love? 

They love They do not/don't love Do they love? 

 

IMPORTANTE 
 O verbo to do significa fazer. No entanto, no Simple Present ele é 

usado como verbo auxiliar que complementa a formação das 
frases negativas e interrogativas.  

 Enquanto auxiliares, do e does não têm significado. Os auxiliares 
do e does também são usados em respostas curtas. 

Observe os exemplos abaixo: 

1) Do you like chocolate? (Você gosta de chocolate?) 

                - Yes, I do (Affirmative) 
                - No, I don‟t (Negative) 

 
2) Does he eat pizza?  

                - Yes, he does (Affirmative) 
                - No, he doesn‟t (Negative) 

 

IMPORTANTE: 
 
O verbo TO HAVE (ter), deve ser usada quando o sujeito da frase for I, 
YOU, WE ou THEY. 
Porém quando o sujeito da frase for HE, SHE ou IT, a flexão do verbo 
será HAS  
Observe a conjugação do verbo to have na forma afirmativa do Simple 
Present: 

 I have (Eu tenho) 
 You have (Você tem) 

 He has (Ele tem) 
 She has (Ela tem) 

 It has (Ele/ela tem) 
 We have (nós temos) 
 You have (Vocês tem) 

 They have (Eles/elas tem) 
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EXERCÍCIO 1) Reescreva o verbo acrescentando –S, -ES ou -IES de 

acordo com as regras do Simple Present:  

a) See: b) Wake: 

c) Take: d) Teach: 

e) Brush: f) Lose: 

g) Kiss: h) Catch: 

i) Call: j) Buy: 

k) Play: l) Pass: 

m) Study: n) Come: 

o) Watch: p) Fight: 

q) Help: r) Choose: 

s) Give: t) Cry: 

 

EXERCÍCIO 2) Escolha a alternativa correta de acordo com as 

regras para os verbos no Simple Present: 

1. Tom _____ his room every Saturday. a)(   ) tidy      b)(   ) tidies 

2. We _____ to the music every day. a)(   ) listen    b)(   ) listens 

3. Mary _____ TV in the evening. a)(   ) watch   b)(   ) watches 

4. The girls _____ with the dolls.  a)(   ) play     b)(   ) plays 

5. I _____ in the pool on Sundays. a)(   ) swim     b)(   ) swims 

6. They _____ their homework every day. a)(   ) do           b)(   ) does 

 

EXERCÍCIO 3) Complete a carta abaixo com a forma correta dos 

verbos no presente simples.  

 

Every morning I __________ (make) breakfast for my brother and me. 

I __________  (walk) to school with my brother. We __________ (see) the 

same two girls. They always __________ (say) 'hello'. I __________ 

(feel) lonely sometimes, but I really like my new school. The school 

__________ (have) a very good library. 

My brother __________ (go) to primary school. He always __________ 
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(wear) his old red coat. My mother __________ (go) to work early in the 

morning. She __________ (work) very hard. 

 

Thank you for the card. You __________ (write) very good letters. 

Write again soon! 

Love, Bia. 

 

EXERCÍCIO 4) Reescrevas as frases trocando o sujeito para o que 

está em parênteses e colocando o verbo corretamente, como 

mostra o exemplo: 

 The teacher reads a lot of books. (I) 

 I read a lot of books. 

a. Kate likes to eat an ice-cream. (I) 

…………………………………………………………………………………………… 

b. We go to the zoo every Sunday. (Sam) 

…………………………………………………………………………………………… 

c. The boys play football well. (Tom) 

…………………………………………………………..……………………………… 

d. My brother speaks English well. (They) 

…………………………………………………………………………………………… 

e. The girls like to draw dolls. (My sister) 

…………………………………………………………..……………………………… 

f. I play computer games every day. (Pam) 

…………………………………………………………………………………………… 

 

EXERCÍCIO 5) Circule ou destaque uma das respostas que estão em 

negrito, releia as regras do Simple Present se for necessário. 

a) I don't know /doesn't know the answer. 

b) Most trees don't grow/doesn't grow very quickly. 

c) Do/Does Sara understand this? 

d) Do/Does you want to talk about it? 

e) The price don't include/doesn't include service. 

f) I don't think/doesn't think he's very nice. 
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g) We don't see/doesn't see our grandparents very often. 

h) They don't live/doesn't live very near. 

i) Bill don’t plays/doesn’t play tennis every Sunday 

j) We doesn’t goes/don’t go to the park 

EXERCÍCIO 6) Escolha a alternativa que responde corretamente as 

perguntas, de acordo com as regras do Simple Present. 

Do you have a pet? (  )Yes, I does (  )Yes, I do 

Does Mary like to study? (  )No, she do (  )No, she doesn‟t 

Do we speak English well? (  )Yes, we do (  )Yes, we don‟t 

Does Carl like chocolate cake? (  )No, he doesn‟t (  )Yes, he doesn‟t 

Does your sister like pizza? (  )No, she does (  )Yes, she does 

Do you know me? (  )No, I do (  )No, I don‟t 

Does your father work in an office? (  )No, he doesn‟t (  )No, she doesn‟t 

Do you play the guitar? (  )Yes, I do (  )Yes, I don‟t 

Do you drive? (  )No, I don‟t (  ) Yes, I don‟t 

Does Mark speak French? (  )Yes, he does (  )No, she does 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  09/09 

Leia o texto sobre abiogênese e biogênese. 

Abiogênese e biogênese  
A abiogênese e biogênese são duas teorias formuladas para explicar a 
origem da vida na Terra. 

A questão de como surgiu a vida na Terra sempre intrigou os cientistas. 
Para responder a essa pergunta, eles formularam hipóteses e realizam 

diversos tipos de experimentos. 
A teoria da abiogênese foi a primeira a surgir, ela descrevia que a vida 
surgia de forma espontânea. 

Os cientistas defensores da abiogênese acreditavam que a vida podia 
surgir espontaneamente. Por exemplo, os cisnes surgiam de folhas que 

caíam nos lagos e os ratos surgiam de roupas sujas e úmidas 
misturadas com sementes de trigo. 
Apesar de hoje parecer uma teoria absurda, a abiogênese foi por muito 

tempo aceita para explicar a origem dos seres vivos. 
Alguns cientistas da época também não acreditavam que a vida podia 
surgir espontaneamente. Assim, surgiu a teoria da biogênese, a qual 

afirmava que todas as formas de vida só poderiam ser originadas a 
partir de outras preexistentes. 

Diferenças entre Abiogênese e Biogênese 
A abiogênese e biogênese são duas teorias opostas para explicar o 
surgimento da vida. 

Saiba o que é cada uma delas e as suas diferenças: 
• Abiogênese: Os seres vivos eram originados a partir de uma 

matéria bruta sem vida. Teoria derrubada através de experimentos. 
• Biogênese: Os seres vivos são originados a partir de outros seres 
vivos preexistentes. Atualmente aceita para explicar o surgimento dos 

seres vivos. 
Abiogênese x Biogênese 
Diversos cientistas testaram as teorias da abiogênese e biogênese 

através de experimentos. 
Em 1668, o médico e cientista italiano Francesco Redi realizou um 

experimento colocando cadáveres de animais em frascos com bocas 
largas. Desses, alguns foram vedados com uma gaze fina e outros 
deixados abertos. 

Após alguns dias, ele observou que nos frascos abertos surgiram 
vermes. Enquanto nos frascos fechados não haviam vermes. 
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 Experimento de Redi 

Redi concluiu que o fato das moscas não poderem entrar nos frascos 
fechados impediu o surgimento de vermes. As moscas seriam as 
responsáveis pelo surgimento dos vermes. Com o experimento de Redi, 

a abiogênese começou a perder credibilidade. 
Em 1745, John Needham realizou um experimento que voltou a reforçar 
a teoria da Abiogênese. 

Ele aqueceu caldos nutritivos em frascos que foram fechados e 
novamente aquecidos. A sua intenção era impedir a entrada e 

proliferação de microrganismos. Com os dias, os microrganismos 
surgiram nos frascos e Needham concluiu que seu experimento foi 
resultado da abiogênese. 

Em 1770, Lazzaro Spallanzani afirmou que Needham não aqueceu o 
caldo nutritivo por tempo suficiente para destruir as bactérias. Para 

comprovar que estava com a razão, Spallanzani realizou o mesmo 
experimento de Needham. Porém, ele aqueceu o caldo por mais tempo. 
O resultado foi que não apareceram bactérias. 

Mais uma vez a teoria da abiogênese perdia a credibilidade. 
Em 1862, a teoria da abiogênese foi derrubada definitivamente por 
Louis Pasteur. 

Pasteur realizou experimentos com caldos nutritivos em balões do tipo 
pescoço de cisne. Após ferver o caldo, o pescoço do balão era quebrado e 

surgiam microrganismos. Em balões sem o pescoço quebrado, os 
microrganismos não apareciam. 
 

 
 Experimento de Pasteur 
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Pasteur provou que a fervura não destruía nenhum tipo de "força ativa". 

Além disso, bastava quebrar o pescoço do balão para que os 
microrganismos surgissem, através do contato com o ar. 
 

 

ATIVIDADE 02  16/09 

Leia os textos sobre Criacionismo, Panspermia, Hipótese de Oparin 

e Haldane e Hipótese heterotrófica e autotrófica. 

Criacionismo 

O criacionismo é uma hipótese defendida por religiosos que afirmam 
que Deus criou o Universo e todos os seres nele viventes, a partir do 

nada, conforme está descrito no “Gênesis”, livro presente na Bíblia. 
Essa hipótese é comumente ligada à crença religiosa, não sendo aceita 
pela comunidade acadêmica. Segundo essa conjectura, os seres vivos 

foram criados da maneira que os vemos hoje, sendo assim imutáveis. 
 
Panspermia 

Essa hipótese, proposta por Anaxágoras e reformulada por Hermann 
von Helmholtz, postula que a vida na Terra não se originou aqui, mas 

sim do espaço, por meio de meteoros que aqui se chocaram, trazendo 
esporos que, em um ambiente favorável, teriam dado origem a formas 
de vida primitiva. 

Essa ideia ganhou força em 1830, quando os químicos Vauquelin e 
Berzelius relataram a descoberta de compostos orgânicos em amostras 

de meteorito. No entanto, como essa hipótese apresenta algumas 
lacunas, como não explicar como a vida teria surgido em algum outro 
lugar do espaço, acabou sendo desacreditada. 

 
Hipótese de Oparin e Haldane 
A hipótese mais aceita, atualmente, sobre a origem da vida é a 

hipótese de Oparin e Haldane. Segundo essa ideia, a Terra primitiva 
seria constituída por amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, os 

quais são expelidos constantemente pelas atividades vulcânicas. A 
condensação desse vapor d'água deu origem a um ciclo de chuvas, pois 
estas, ao atingirem a superfície ainda quente da Terra, voltavam a 

evaporar, iniciando assim um novo ciclo. 
Mediante ação das radiações ultravioletas do Sol e das constantes 
descargas elétricas, os elementos presentes na atmosfera passaram a 

reagir, dando origem aos primeiros compostos orgânicos, 
denominados aminoácidos. As chuvas carreavam esses compostos 

para os oceanos primitivos, os quais se formaram quando ocorreu o 
resfriamento da superfície da terra, permitindo o acúmulo de água na 
superfície. 
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Nos oceanos primitivos, esses aminoácidos uniram-se, formando 

compostos semelhantes a proteínas (proteinoides), e, em seguida, 
após novas reações, essas deram origem aos coacervados. Estes se 
tornaram mais estáveis e complexos, controlando as próprias reações 

químicas e sendo capazes de autoduplicar-se, originando, assim, os 
primeiros seres vivos. 
 

 

 
 Experimento de Miller e Urey. 

Em 1953, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey conseguiram, por 
meio da realização de um experimento, que simulava a atmosfera 
primitiva segundo a hipótese de Oparin e Haldade, produzir 

artificialmente várias moléculas de aminoácidos. Esse experimento 
serviu para comprovar que, segundo as condições descritas por Oparin 

e Haldane, os primeiros compostos orgânicos podem ter surgido de 
reações dos elementos presentes na atmosfera. 
 

Hipótese heterotrófica e autotrófica 
A nutrição dos primeiros organismos, se estes eram organismos 

heterotróficos ou autotróficos, é um tema de discussão. Duas 
hipóteses buscam elucidar a questão. 
Alguns autores acreditam que os primeiros organismos seriam 

heterotróficos. Isso se deveria ao fato de os primeiros organismos serem 
simples, não possuindo estrutura para realizar um processo bioquímico 
mais complexo para a obtenção de alimento, por exemplo, a 

fotossíntese. Assim, esses organismos nutriam-se de matéria orgânica 
simples, apresentando como produto final desse processo gás 

carbônico (CO2) e álcool (C2H5OH), ou seja, os primeiros organismos 
vivos seriam fermentadores. 
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Outros autores consideram que a Terra primitiva não teria matéria 

orgânica suficiente para alimentar os organismos heterotróficos. Assim, 
os primeiros organismos seriam autotróficos, produzindo suas 
moléculas nutritivas a partir da energia liberada em reações de 

compostos inorgânicos presentes nas rochas, como ferro e enxofre. 
Esses organismos são chamados de quimiolitoautotróficos. 

 

ATIVIDADE 03  23/09 

Faça um resumo na apostila dos textos sobre Criacionismo, 

Panspermia, Hipótese de Oparin e Haldane e Hipótese heterotrófica 

e autotrófica. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 04  30/09 

Responda as questões. 

Questões 

1.Diferencie abiogênese de biogênese. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
__ 

2.Dentre as teorias estudas, qual delas você acredita ser a verdadeira? 
Defenda a sua opinião. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3.A frase “A Terra foi colonizada por vida proveniente do espaço” resume 
a teoria __________________________________. 

 
4. A importância do trabalho de Miller foi ter demonstrado, pela 
primeira vez, que: 

A). Os primeiros seres vivos vieram do espaço 
B). Moléculas orgânicas poderiam ter se formado a partir de gases da 

atmosfera primitiva  
C). Os primeiros seres vivos eram heterotróficos  
 

5. Acredita-se que os primeiros seres vivos eram capazes de produzir 
seu próprio alimento. Pois a Terra não possuía moléculas orgânicas 

suficientes para alimentar esses primeiros seres. Entretanto, vale 
destacar que provavelmente os primeiros organismos conseguiram obter 
seu alimento pelo processo de quimiossíntese, que não necessita de 

energia luminosa, como a fotossíntese. Esse pequeno texto relata a 
hipótese: 
______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01 e 02  10 e 17/09 

ATLETISMO 

1)Cites 3 provas oficiais de corridas do atletismo: 

 

2)Cite 3 provas oficiais de lançamentos ou arremesso do atletismo: 

 

3)Cite duas provas oficiais de saltos do atletismo: 

 

4)Qual o nome da corrida que é realizada em equipe? 

 

5)Qual o nome da corrida realizada nas ruas e que tem como percurso 

42 km e 195 metros? 

 

FUTEBOL; 

Leia com atenção as questões e marque (V) nas afirmações 

verdadeiras e (F) nas afirmações falsas. 

1)(  ) Uma equipe de futebol inicia a partida com 11 jogadores em 

campo. 

2)(    ) No Futebol vence a partida a equipe que marcar o maior número 

de gols. 

3)(   ) No Futebol não é permitido o uso das mãos, a não ser pelo goleiro 

e nas cobranças dos arremessos laterais. 

4)(    )Uma partida de futebol tem duração de 90 segundos. 

5)(     )Quando  um jogador comete uma falta dentro da grande área é 

marcado um pênalti. 
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ATIVIDADE 03 e 04  24/09 e 01/10 

FUTSAL 

Assinale a alternativa correta: 

1)Uma equipe de futsal inicia a Partida com: 

a) 50 jogadores      b)5 jogadores        c)11 jogadores    d)12jogadores 

 

2)O Futsal também é conhecido como : 

a)handebol de salão                 

b)Futebol de Salão.          

c)beechandebol 

d)futebol de campo 

 

3) O objetivo do jogo de Futsal é marcar: 

a)o menor número de gols.     

b)menor número de pontos 

c)maior número de cestas 

d) maior número de gols    

 

4)São fundamentos do futsal: 

 a)saque, chute e cortada        

b)levantamento, saque  e bloqueio                            

c) passe, drible e chute 

d) bloqueio, cortada e drible  

 

5) Qual a cobrança que só pode ser realizada dentro da área do goleiro e 

pelo goleiro? 

a)tiro de meta  

b)escanteio 

c)pênalti 

d)lateral 
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Voleibol 

1)São Fundamentos que fazem parte do Voleibol: 

a)chute, drible e Bloqueio        

b) finta, chute e drible               

c) drible, chute e finta 

d) bloqueio, saque e levantamento 

 

2)Para uma equipe de voleibol começar o jogo são necessários estar na 

quadra : 

a)10 jogadores                         

b)6 jogadores              

c)20 jogadores 

d)60jogadores 

 

3)No voleibol antes de lançar a bola para a quadra adversária é 

permitido que uma equipe realize no máximo: 

 a)1toque na bola           

b)3 toques na bola      

 c)5 toques na bola   

d) 10 toque na bola 

 

4)A quadra de voleibol é um retângulo medindo: 

a)18 metros de comprimento por 90 metros de largura 

b)18 centímetros de comprimento por 90 centímetros de largura 

c) 18 metros de comprimento por 9 centímetros  de largura 

d)18metros de comprimento por 9 metros de largura 

 

5)No voleibol o jogo é disputado em sets, para vencer um set a equipe 

tem que atingir 25 pontos com a diferença mínima de 2 pontos e para 

ganhar a partida é preciso vencer: 

a)1 sets           b)3sets       c)10sets         d)30 sets 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  09/09 

HINDUÍSMO – O QUE É? COMO SURGIU? 

 
O hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa que 

engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de 
diferentes povos. Passando por constantes adaptações até chegar ao 
que se conhece hoje, o Hinduísmo foi dividido em fases para melhor 

apresentar sua história. 
Na primeira fase, chamada de Hinduísmo Védico, cultuava-se 

deuses tribais como Dyaus (deus do céu, deus supremo) que gerou 

outros deuses. Na segunda fase, a partir de adaptações de outras 
religiões, surgiu o Hinduísmo Bramânico que cultuava a trindade 

composta por Brahma (divindade da alma universal), Vishnu (divindade 
preservadora) e Shiva (divindade destruidora). 

Na terceira fase percebem-se diferentes adaptações influenciadas 

por religiões a partir do cristianismo, islamismo e outras. O Hinduísmo 
Híbrido surgiu então como a agregação de diversas influências. Para os 

hindus: 
 

 A trajetória que a alma terá é traçada de acordo com as ações 

praticadas aqui na Terra (lei do Carma); 
 A libertação final da alma (moksha) determina o fim do ciclo da 

morte e do renascimento; 

 Os rituais hindus devem ser feitos sempre tendo a meditação 
(darshan) e a oferenda aos deuses (puja); 

 A alimentação deve ser vegetariana, pois considera-se a utilização 
da carne na alimentação como uma prática impura; 

 As preces cantadas (mantras) devem ser dedicadas a todos os 

deuses; 
 O OM (aum) é o mantra mais importante, pois representa Deus; 

 

No sistema religioso hinduísta atual há uma série de ramificações, 
que geraram crenças e práticas diversas, assim como há muitos deuses 

(politeísmo) e muitas seitas de diversas características. O Hinduísmo 
tem sua ênfase no que seria o modo correto do viver (dharma). Os cultos 
hinduístas são realizados tanto em templos e congregações quanto 

podem ser domésticos. 
A cerimônia mais comumente realizada é relativa à oração (puja). A 

palavra "Om", representa a vibração original, uma vibração que 
transcende o início, o meio e o fim de todas as coisas, vinculando-se, 
desta maneira, à imagem da própria divindade. Os códigos sagrados do 
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Hinduísmo são: os Vedas, consistindo em escrituras que incluem 

canções, hinos, dizeres e ensinamentos; o Smriti, escrituras tradicionais 
que incluem o Ramayana, o Mahabarata, e o Bhagavadgita. O 
Hinduísmo é a religião atualmente predominante na Índia (pouco mais 

de oitenta por cento da população).  
 
 

 
SÍMBOLO DO HINDUÍSMO 

 
 
 

 
ATIVIDADES 
 

1- O que é: 
a) Monoteísmo: 

______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
b) Politeísmo: 

________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Onde o hinduísmo é praticado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- O que é “puja” e “darshan”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- O que a palavra "Om" representa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5- Qual é a ênfase do hinduísmo? Quais seus códigos sagrados? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 02  02/10 

FELICIDADE 
 

Resposta de uma pergunta que foi feita ao médico psiquiatra 
Roberto Shinyashiki numa entrevista concedida por ele à revista "Isto 

É".  
O entrevistador Camilo Vannuchi perguntou a ele:  
- Muitas pessoas têm buscado sonhos que não são seus?  

Shinyashiki responde:  
- A sociedade quer definir o que é certo. São quatro as Loucuras da 

Sociedade.  
A primeira é:  

- Instituir que todos têm de ter sucesso, como se ele não tivesse 

significados individuais.  
A segunda loucura é:  

-Você tem de estar feliz todos os dias.  

A terceira é:  
Você tem que comprar tudo o que puder. O resultado é esse 

consumismo absurdo.  
Por fim, a quarta loucura:  

Você tem de fazer as coisas do jeito certo. Jeito certo não existe.  

Não há um caminho único para se fazer as coisas.  
As metas são interessantes para o sucesso, mas não para a 

felicidade.  
Felicidade não é uma meta, mas um estado de espírito. Tem gente 

que diz que não será feliz enquanto não casar, enquanto outros se 

dizem infelizes justamente por causa do casamento.  
Você pode ser feliz tomando sorvete, ficando em casa com a 

família ou amigos verdadeiros, levando os filhos para brincar ou indo à 

praia ou ao cinema.  
Quando era recém-formado em São Paulo, trabalhei em um 

hospital de pacientes terminais.  
Todos os dias morriam nove ou dez pacientes. Eu sempre procurei 

conversar com eles na hora da morte. Maior parte pega o médico pela 

camisa e diz:  
"Doutor, não me deixe morrer. Eu me sacrifiquei a vida inteira, 

agora eu quero aproveitá-la e ser feliz".  
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Eu sentia uma dor enorme por não poder fazer nada. Ali eu 

aprendi que a felicidade é feita de coisas pequenas.  
Ninguém na hora da morte diz se arrepender por não ter aplicado o 
dinheiro em imóveis ou ações, mas sim de ter esperado muito tempo ou 

perdido várias oportunidades para aproveitar a vida.  
"Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional." –  
 

 
 

ATIVIDADE 
 

1- O que é ser feliz? Você vive por quê? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

2- Para você, qual o sentido da vida? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3- Você aproveita a vida? Em que você coloca sua felicidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4- Qual sua opinião sobre as pessoas que trabalham ou estudam 

muito a vida inteira e ganhar dinheiro para poder aproveitar 
quando eles forem idosos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

5- O que você mudaria em sua vida para poder ser feliz ou ser mais 

feliz? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  25/09 

Leia o texto: Luz e sombra 

A luz e a sombra são elementos fundamentais da linguagem visual. 

Com elas podemos criar no desenho, na pintura e escultura belíssimos 

efeitos como o de dilatação do espaço, o de profundidade e o de 

valorização da parte mais iluminada. Podemos também variar o 

significado das imagens, criando efeitos dramáticos, irônicos, grotescos 

e poéticos.Todo objeto não transparente exposto à luz determina uma 

sombra.   A luz,  pode ser natural ou artificial: 

Luz natural: é quando o objeto recebe luz do sol. 

Luz artificial: é quando o objeto recebe luz de maneira artificial 

(lâmpada, vela, etc.). 

Você poderá observar que, quando um foco luminoso (natural ou 

artificial) emite seus raios sobre um objeto, este se apresentará com 

uma zona iluminada e outra sombreada. O objeto então projeta, sobre o 

chão ou sobre outros objetos próximos, a sombra de si próprio.  

Definindo as sombras: 

Sombra: é a parte privada de luz. Iluminar 

um objeto é banhá-lo de luz. 

 

Sombra própria: é a que está no próprio objeto e aparece sempre que 

ele esteja voltado para um ponto de luz: a parte iluminada do objeto faz 

sombra na parte que ficou atrás. A sombra própria varia de intensidade: 

fica mais escura ou mais clara de acordo com a intensidade de luz 

sobre o objeto. 

Sombra projetada: é a que aparece fora do objeto; decorre do mesmo 

ponto de luz que, incidindo sobre o objeto, forma a sombra própria. 
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Agora é com você pinte os desenhos com luz e sombra! 
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ATIVIDADE 02  02/10 

Agora você é o artista faça um desenho com o tema folclore, mas não 

esqueça que você deve usar luz e sombra na pintura. 
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Termine o desenho não se esqueça da luz e sombra! 

 

 

                                                 

 

 


