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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 

Segunda-Feira 
05/10 

Terça-Feira 
06/10 

Quarta-Feira 
07/10 

Quinta-feira 
08/10 

Sexta-Feira 
09/10 

Sábado  
10/10 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Compreender o 
texto lido e 
diferenciar 

sujeito, aposto e 
vocativo. 

GEOGRAFIA  
Reconhecer o 
território 
africano.  

MATEMÁTICA 
Reconhecer grandezas e 
medidas. 

HISTÓRIA  
Compreender a influência dos 

regimes autoritários na Segunda 

Guerra Mundial bem como os 

principais motivos que levaram 

ao conflito, ressaltando ainda os 

países envolvidos, os meios 

utilizados pelos nazistas para 

propagar seus ideais, o que foi o 

holocausto, o impacto das 

bombas atômicas sobre o Japão 

e a participação do Brasil na 

guerra. 

CIÊNCIAS  
Levar ao 
aluno a 
compreender 
os principais 

eventos 
geológicos. 

INGLÊS 
Adquirir 
conheciment
o acerca da 
história da 
Língua 
Inglesa e 
curiosidades. 

LINGUA 

PORTUGUESA 
Compreender o 
texto lido e 
diferenciar 

sujeito, aposto e 
vocativo. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre origem, 
historia e 
fundamentos do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Reconhecer 
grandezas e 
medidas. 

INGLÊS 
Adquirir 

conhecimento 

acerca da 

história da 

Língua Inglesa 

e curiosidades. 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Reconhecer e 
compreender 
poema e sua 

estrutura 
textual. 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno 
a compreender 
sobre evolução 
humana. 

 

SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
12/10 

Terça-Feira 
13/10 

Quarta-Feira 
14/10 

Quinta-feira 
15/10 

Sexta-Feira 
16/10 

Sábado  
17/10 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Reconhecer e 
compreender 
poema e sua 
estrutura 
textual. 

GEOGRAFIA  
Reconhecer o 
território 
africano e suas 
divisões 
regionais. 

MATEMÁTICA 
Resolver situação-problema 
envolvendo volume do cubo 

HISTÓRIA  
Compreender a influência 

dos regimes autoritários na 

Segunda Guerra Mundial 

bem como os principais 

motivos que levaram ao 

conflito, ressaltando ainda 

os países envolvidos, os 

meios utilizados pelos 

nazistas para propagar 

seus ideais, o que foi o 

holocausto, o impacto das 

bombas atômicas sobre o 

Japão e a participação do 

Brasil na guerra. 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 
compreender o 
conceito sobre 
biodiversidade. 

INGLÊS 
Construir 
repertório lexical 
relativo a 
profissões. 

LINGUA 

PORTUGUESA 
Produzir um 
poema a partir 
de exemplos e 
orientações. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre origem, 
historia e 
fundamentos 
do handebol. 

MATEMÁTICA  
Resolver 
situação-
problema 
envolvendo 
volume do cubo 

ARTE 
Conhecer a 
história da 
Guerra do 
Contestado e 
seus principais 
personagens 
através do 
desenho e 
releitura da obra 
do monge José 
Maria. 

GEOGRAFIA 
Conhecer as 
principais 
características 
físicas do 
continente 
africano. 

INGLÊS 
Construir 
repertório lexical 
relativo a 
profissões. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
19/10 

Terça-Feira 
20/10 

Quarta-Feira 
21/10 

Quinta-feira 
22/10 

Sexta-Feira 
23/10 

Sábado  
24/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Produzir um 
poema a partir 
de exemplos e 
orientações. 

GEOGRAFIA  
Conhecer as 
principais 
características 
físicas do 
continente 

africano. 

MATEMÁTICA 
Resolver situação-problema 
envolvendo volume do 
Paralelepípedo. 

HISTÓRIA  
Compreender a influência 

dos regimes autoritários na 

Segunda Guerra Mundial 

bem como os principais 

motivos que levaram ao 

conflito, ressaltando ainda 

os países envolvidos, os 

meios utilizados pelos 

nazistas para propagar 

seus ideais, o que foi o 

holocausto, o impacto das 

bombas atômicas sobre o 

Japão e a participação do 

Brasil na guerra. 

CIÊNCIAS  
Levar ao 
aluno a 
compreender 
o conceito 
sobre 
biodiversidad
e. 

INGLÊS 
Empregar 
corretamente 
os pronomes 

reflexivos em 
construções 
orais e 
textuais, 
entendendo 
as 
implicações 
da estrutura 

na 
comunicação
. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Ampliar os 
conheciment
os sobre 
origem, 
historia e 
fundamentos 
do handebol. 

GEOGRAFIA 
Relacionar o 
processo de 

colonização 
do continente 
africano 
(neocolonialis
mo) com 
suas divisões 
territoriais. 

ARTE 
Conhecer a 
história da 
Guerra do 
Contestado e 
seus principais 
personagens 
através do 
desenho e 
releitura da obra 
do monge José 
Maria. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Compreender, 
valorizar e 
respeitar as 
manifestações 
religiosas e 
filosofias de 

vida, suas 
experiências e 
saberes, em 
diferentes 
tempos, espaços 
e territórios. 

MATEMÁTICA  
Resolver situação-
problema envolvendo 
volume do 
Paralelepípedo. 

HISTÓRIA  
Compreender a 
influência dos 
regimes autoritários 
na Segunda Guerra 
Mundial bem como os 
principais motivos 

que levaram ao 
conflito, ressaltando 
ainda os países 
envolvidos, os meios 
utilizados pelos 
nazistas para 
propagar seus ideais, 
o que foi o 

holocausto, o impacto 
das bombas atômicas 
sobre o Japão e a 
participação do Brasil 
na guerra. 

 

QUARTA SEMANA 

Segunda-Feira 
26/10 

Terça-feira 
27/10 

Quarta-Feira 
28/10 

Quinta-feira 
29/10 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a compreender o 
que é sustentabilidade. 

ENSINO RELISOSO 
Reconhecer e cuidar de si, do 
outro, da coletividade e da 
natureza, enquanto expressão 
de valor da vida. 

LINGUA PORTUGUESA 
Incentivar a leitura e 
promover o 
desenvolvimento desta 
leitura e interpretação 
deste tipo de texto, no 
caso poema. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Ampliar os conhecimentos 
sobre origem, historia e 
fundamentos do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Resolver situação-problema 
envolvendo volume do 
Paralelepípedo. 

HISTÓRIA 
Compreender a influência 
dos regimes autoritários na 
Segunda Guerra Mundial 
bem como os principais 
motivos que levaram ao 
conflito, ressaltando ainda os 
países envolvidos, os meios 
utilizados pelos nazistas para 
propagar seus ideais, o que 
foi o holocausto, o impacto 
das bombas atômicas sobre o 

Japão e a participação do 
Brasil na guerra. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos sobre 
origem, historia e 
fundamentos do 
handebol. 

ARTE 
Conhecer a história 
da Guerra do 
Contestado e seus 
principais 
personagens através 
do desenho e releitura 
da obra do monge 
José Maria. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01 e 02  05 e 08/10 

Leia com atenção o texto. Em seguida, responda às variadas 

questões interpretativas: 
 

Apelo 

 
 Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros 
dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido 

na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom 
ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no 

espelho.  
 Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de 
sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os 

guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até 
o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui 
beber com os amigos. Uma hora da noite e eles se iam e eu ficava só, 

sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última 
luz na varanda.  

 E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do 
tempero na salada − o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, 
Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas 

murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim 
levou o saca-rolhas?  Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar 

com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, 
por favor.  
TREVISAN, Dalton. “Mistérios de Curitiba”. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Record, 1996. 
 
Questão 1 – Em “Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, 

bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina.”, o narrador: 
a) (     ) faz uma crítica à Senhora.  

b) (     ) faz uma queixa à Senhora.  
c) (     ) faz uma confissão à Senhora.  
 

Questão 2 – No segmento “A notícia de sua perda veio aos poucos [...]”, 
a expressão grifada poderia ser substituída por: 

a) (     ) paulatinamente.  b) (     ) incessantemente.  
c) (     ) esporadicamente.  
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Questão 3 – O narrador expõe os fatos que fizeram com que a ausência 

da Senhora não fosse sentida, num determinado espaço de tempo. 
Identifique-os:  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
Revisão: 

 Sujeito é um dos termos essenciais da oração e, normalmente, 
está localizado antes do predicado. Para identificar o sujeito, é 

necessário buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa, verificar se 
ele pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto e se ele 
concorda com o verbo 

 Aposto é uma palavra ou expressão que detalha o que foi dito 
anteriormente. Ele é usado para exemplificar, caracterizar algo, para 

constar uma observação e para completar alguma informação já citada 
no texto. 
 Vocativo é um termo ou expressão deslocada da frase. Ele é 

usado para chamar por alguém. 
 Exemplos: Aposto: Os animais, personagens desta história, nos 
deixaram uma lição. 

                Vocativo: Ei menino, você leu a fábula? 
 

Questão 4 – No fragmento “Com os dias, Senhora, o leite primeira vez 
coalhou.”, o termo “Senhora” desempenha a função de: 
a) (     ) sujeito.   b) (     ) aposto.    c) (     ) vocativo.  

 
Questão 5 – Na oração “[...] ninguém os guardou debaixo da escada.”, o 
pronome destacado foi empregado para retomar: 

______________________________________________________________________ 
 

Questão 6 – Na passagem “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, 
fui beber com os amigos.”, o trecho sublinhado exprime: 
a) (     ) o modo de o narrador ir beber com os amigos.  

b) (     ) a finalidade de o narrador ir beber com os amigos.  
c) (     ) a consequência de o narrador ir beber com os amigos.  

 
Questão 7 – No período “Às suas violetas, na janela, não lhes poupei 
água e elas murcham.”, a conjunção “e” tem valor: 

a) (     ) aditivo.   b)(     ) alternativo. c) (     ) adversativo.  
 
Questão 8 – Na parte “Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar 

com os outros: bocas raivosas mastigando.”, os dois-pontos introduzem 
um fato: 

a) (     ) que explica o fato anterior.  
b) (     ) que contradiz o fato anterior.  
c) (     ) que complementa o fato anterior.  
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Questão 9 – O narrador encerra o texto com: 

a) (     ) um apelo à senhora.  b) (     ) uma ordem à Senhora.   
c) (     ) um conselho à Senhora.  

 

 

ATIVIDADE 03 e 04  10 e 12/10 

 

Poema e Poesia 
 
 O texto poético se caracteriza por privilegiar o prazer estético da 

leitura. Os gregos chamavam de poiésis ao “ato de criar algo”. Portanto, 
a poesia pertence à ficção, pois trata-se de um processo criativo e de 

algo inventado. 
 
 A poesia: De modo geral, entende-se por poesia a emoção, o 

aspecto imaterial do texto. Assim, podemos encontrar poesia em 
poemas, canções, textos narrativos, peças publicitárias, pinturas e 
filmes, por exemplo. 

 A seguir são apresentados textos de caráter poético: o primeiro é 
uma manifestação em versos e o segundo, em prosa. 

 
 Eu faço versos como quem chora  
 Fecha o meu livro, se por agora  
 De desalento… de desencanto…  
 Não tens motivo nenhum de pranto.  (“Desencanto”, Manuel 

Bandeira.) 
 
 Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia 
nas frondes da carnaúba;  Verdes mares, que brilhais como líquida 
esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias 
ensombradas de coqueiros; 
 Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para 
que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. (Iracema, José 

de Alencar) 
 

 O poema: E muito comum o emprego das palavras “poesia” e 
“poema” como sinônimas. Porém poesia é algo imaterial e poema é um 
gênero textual com características de estrutura próprias. No poema, há 

versos, métrica, estrofes, rimas e ritmo. E possível que não encontremos 
poesia em determinado poema, que ele não nos sensibilize, assim como 
é possível nos sentirmos emocionalmente tocados diante de um verso. 
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Estrutura do texto poético 

 
 Cada linha de um poema corresponde a um verso. O verso é a 
unidade poética: 

 
  Alma minha gentil que te partiste (Camões) 
 
 Estrofe é um agrupamento de versos: 
 

  Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida, descontente, 
  Repousa lá no céu eternamente 
  E viva eu cá na Terra sempre triste.  (Camões) 
 

 Alguns poemas apresentam formas fixas, ou seja, obedecem a um 
número exato de versos, de estrofes e de rimas. Dentre as principais 
formas fixas, temos: 

 
 * Acróstico: é composto de uma só estrofe cujas letras iniciais 

formam o nome de uma pessoa ou de algo (um objeto, uma cidade, uma 
paisagem, por exemplo.); 
 * Balada: é composta de quatro estrofes: três oitavas ou três 

décimas (oito ou dez versos) e uma quadra ou quintilha (quatro ou cinco 
versos); 

 * Haicai: poema de origem japonesa, composto por uma estrofe 
com três versos: o primeiro com cinco sílabas (redondilha menor) e o 
segundo com sete sílabas (redondilha maior); 

 * Soneto: forma composta por catorze versos divididos em dois 
quartetos (estrofes de quatro versos) e dois tercetos (estrofes de três 
versos); 

 * Trova: é composta de uma estrofe de quatro versos com sete 
sílabas poéticas (redondilha maior). 

  
 Métrica ou medida é representada pelo número de sílabas de um 
verso. Essa estrutura em sílabas permite ao leitor identificar o ritmo do 

poema. As sílabas poéticas ou métricas não são contadas como as 
sílabas gramaticais. A contagem de sílabas poéticas respeita o ritmo do 

poema, é feita auditivamente e vai apenas até a última sílaba tônica do 
verso. 
 

 Rima é o resultado de sons iguais ou semelhantes entre as 
palavras, no meio ou no final de versos diferentes.  
 

 Versos brancos ou soltos: São os que não tem rima. 
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Aprecie este poema:  

 

Prazeres (por Bertolt Brecht) 

 

O primeiro olhar da janela de manhã  

O velho livro de novo encontrado  

Rostos animados  

Neve, o mudar das estações  

O jornal  

O cão  

A dialética  

Tomar ducha, nadar  

Velha música  

Sapatos cômodos  

Compreender  

Música nova  

Escrever, plantar  

Viajar, cantar  

Ser amável. 

 

(Fonte: Poema e canções. Coimbra, Livraria Almedina, 1975.) 

Reflita:  

De que forma foi construído o poema? Qual a intenção do eu poético?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 05 e 06  15 e 19/10 

Agora, é a sua vez de produzir um poema! Siga estas instruções: 

1. Faça uma lista de tudo que lhe proporcione prazer. A título de 

sugestão, você pode escrever, assim como o autor do poema estudado, 

por meio de verbos (“viajar”) ou por meio da junção de (substantivo + 

adjetivo = “rostos animados”).  

2. Alinhe os prazeres, de forma a garantir a progressão textual.  

3. Verifique se todas as palavras foram escritas de forma adequada. 
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4. Dê um título bem criativo ao seu texto, que deverá ser entregue ao (a) 

seu (sua) professor (a), quem fará a revisão, solicitando, caso 

necessário, a realização de modificações.  

5. Ilustre o seu poema, com desenhos, colagens, use os materiais que 
você quiser (papéis, lápis, lápis de cor, palha, folhas, tinta) 
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ATIVIDADE 07  27/10 

Leia estes poemas: 

Texto 1 
AUTO-RETRATO 

Provinciano que nunca soube 
Escolher bem uma gravata; 

Pernambucano a quem repugna 
A faca do pernambucano; 

Poeta ruim que na arte da prosa 

Envelheceu na infância da arte, 
E até mesmo escrevendo crônicas 

Ficou cronista de província; 
Arquiteto falhado, músico 
Falhado (engoliu um dia 

Um piano, mas o teclado 
Ficou de fora); sem família, 

Religião ou filosofia; 

Mal tendo a inquietação de 
espírito 

Que vem do sobrenatural, 
E em matéria de profissão 

Um tísico profissional. 

 
(Manuel Bandeira. "Poesia 

completa e prosa". Rio de 
Janeiro: Aguilar, 1983. p. 395.) 

 

Texto 2 
POEMA DE SETE FACES 

Quando eu nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! ser gauche na 
vida. 

As casas espiam os homens 

que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. (....) 
Meu Deus, por que me 

abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 
se sabias que eu era fraco. 

Mundo mundo vasto mundo, 

se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma 

solução. 
Mundo mundo vasto mundo 
mais vasto é o meu coração. 

 
(Carlos Drummond de Andrade. 

"Obra completa". Rio de Janeiro: 
Aguilar, 1964. p. 53.) 

 

Esses poemas têm em comum o fato de 

a) descreverem aspectos físicos dos próprios autores. 

b) refletirem um sentimento pessimista. 

c) terem a doença como tema. 

d) narrarem a vida dos autores desde o nascimento. 

e) defenderem crenças religiosas. 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01 e 02  06 e 09/10 

Grandezas e medidas 

 

Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Já medir é o 

ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra 

quantidade da mesma grandeza que se escolhe como unidade – a 

unidade de medida.  

Algumas das unidades de medidas usadas atualmente são: área, 

capacidade, comprimento, densidade, energia, força, massa, peso 

específico, potência, pressão, temperatura, tempo, unidades elétricas, 

unidades monetárias, velocidade, viscosidade, volume.  

Essas unidades possuem siglas padronizadas no Sistema 

Internacional de Unidades (SI), um conjunto sistematizado de definições 

para unidades de medidas, utilizado em quase todo o mundo, que tem o 

objetivo de uniformizar e facilitar as medições e as relações 

internacionais daí decorrentes. 

O resultado de uma medição é sempre expresso por um número 

seguido da unidade de medida que se empregou para realizar a 

medição. 

 

1-Explique: O que é grandeza? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2-Explique: O que é medir uma quantidade? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3-Quais são as principais unidades de medidas utilizadas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4-Explique: O que significa a sigla SI? E para que serve? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03  13/10 

Volume do Cubo  

Como o cubo é formado por arestas congruentes, ou seja, com a 

mesma medida. Portanto, o volume do cubo é calculado levando em 

consideração a largura, o comprimento e a altura. Dessa forma, 

chegaremos a seguinte fórmula: 

V = a . a . a     ou   V = a³ 

 

5-O volume de um cubo de aresta 7 cm é, em cm3, 

(a) 21   (b) 243  (c) 343  (d) 411 

 

 

6-O volume de um cubo de aresta 8,5 cm é, de aproximadamente em 

cm3, 

(a) 613  (b) 614  (c) 615  (d) 616 

 

 

7-Cada quadradinho que compõe as faces do cubo mágico da figura 

abaixo mede 1 cm. 

 
 

ATIVIDADE 04  16/10 

8-A figura abaixo representa um conjunto de cubos, todos iguais, cujos 

volumes correspondem a 1m3. 

 
Quanto vale, em m3, o volume do conjunto, incluindo os cubos não 

visíveis? 

(a) 12   (b) 10   (c) 8  (d) 7 
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9-Rogério brincando com seu jogo de montagem construíram os blocos 

abaixo. 

 
Considerando cada cubo como 1 cm³, o volume da figura 1 e 2, 

respectivamente, é: 

(a) 10 cm³ e 10 cm³  (c) 12 cm³ e 13 cm³ 

(b) 14 cm³ e 15 cm³  (d) 15 cm³ e 15 cm³ 

 

 

ATIVIDADE 05  20/10 

Volume do Paralelepípedo 

O paralelepípedo possui dimensões diferentes. Para determinar o 

volume de paralelepípedo utilizamos a seguinte fórmula: 

V = comprimento x largura x altura  ou        V = c.l.h 

 

 

10-Veja o bloco retangular abaixo e assinale a opção correta. 

 

 

11-Uma caixa d‟água, com a forma de um paralelepípedo, mede 2 m de 

comprimento por 3 m de largura e 1,5 m de altura. A figura abaixo 

ilustra essa caixa.  
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12-Para encher a piscina da casa da dona Jurema representada na 

figura abaixo, são ligadas duas torneiras simultaneamente.  Sabendo 

que cada torneira despeja 500 Litros de água por minuto. 

 
Sabendo que 1m³ = 1.000 litros, o tempo esperado para que a piscina 

encha é de: 

(a) 11 minutos    (c) 21 minutos. 

(b) 42 minutos.   (d) 50 minutos. 

 

 

ATIVIDADE 06  24/10 

13-George colocará vários cubos pequenos, de 10 cm de lado, dentro da 

embalagem retangular representada abaixo. 

 
Quantos cubos, no máximo, ela colocará na embalagem sem 

ultrapassar sua altura? 

(a) 12   (b) 28   (c) 36    (d) 48 
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14-Helena possui uma caixa de forma retangular como a caixa da 

ilustração abaixo. 

 
Nessa caixa, Helena quer arrumar vasinhos com mudas de flores. A 

forma dos vasinhos é de um cubinho com 5 cm de aresta. Helena pode 

arrumar na caixa uma quantidade de: 

 (a) 20 vasinhos   (c) 60 vasinhos 

 (b) 40 vasinhos   (c) 80 vasinhos 

 

 

15-Uma mangueira, que despeja água numa piscina no formato de um 

paralelepípedo, que mede 2 metros de comprimento, 0,8m de altura e 

2,5m de largura, de acordo com a figura abaixo:    

 
 

 

16-Uma caixa retangular tem as dimensões: 45,8 cm de comprimento, 

33,5 cm de largura e 15 cm de altura. Qual é a medida do volume dessa 

caixa, em cm³? 
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ATIVIDADE 07  28/10 

17-Qual é a medida do volume em cm³, de um aquário retangular que 

mede 75 cm de comprimento, 40 cm de largura e 60 cm de altura? 

 

 

 

 

18-Qual é a medida do volume em cm³ de uma piscina retangular que 

mede 12 m de comprimento, 6 m de largura e 2 m de altura?  

 

 

 

 

19-Henrique é um menino de 2 anos, toma 3 mamadeiras de 300 ml de 

leite por dia.   

Qual a quantidade mínima de caixas de 1 litro de leite que a mãe de 

Henrique deve comprar diariamente? 

(a) 1 caixa  (b) 2 caixas  (c) 3 caixas  (d) 4 caixas  

 

 

20-Qual o volume de concreto necessário para fazer uma laje de 18cm 
de espessura em uma sala de 4m  por  5m? 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  05/10 

O TERRITÓRIO DA ÁFRICA 

O território africano tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrado. 
É o terceiro maior continente do planeta, menor apenas do que a Ásia e 

a América. Atualmente, a África é formada por 54 países. 
 
ATIVIDADE 

 
 

1- Com base no mapa acima, pinte de verde o mapa a seguir onde se 
localiza o continente africano: 
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ATIVIDADE 02  12/10 

ÁFRICA: DIVISÃO REGIONAL DO CONTINENTE 

O deserto do Saara divide a África em duas grandes regiões, a África 
Islâmica e a África Subsaariana. Embora cada uma dessas regiões 

apresente características históricas e culturais distintas, as duas 
apresentam baixo nível de desenvolvimento econômico e parte 
significativa de sua população vive em precárias condições de vida. 

 
ATIVIDADE: 

1- Qual é o deserto que separa a África em duas grandes regiões? 
 

2- Como se chama as duas grandes regiões separadas pelo deserto 

do Saara? 
 

 

 

 

ATIVIDADE 03  17/10 

 

O RELEVO E A HIDROGRAFIA 

A natureza do continente africano é repleta das mais variadas formas de 

vida em suas paisagens. Desde das úmidas Florestas equatoriais no 
centro do continente aos secos desertos nas sua bordas, são muitos os 
elementos naturais que contribuem para formar as diferentes paisagens 

africanas. 
O relevo e a hidrografia da África apresentam características marcantes 

com seus planaltos, percorridos por extensos rios sinuosos, e 
depressões, muitas vezes preenchidas por águas que formam os 
numerosos lagos do continente. Parte dos rios africanos são 

endorreicos, ou seja, não deságuam nos oceanos, mas em lagos ou 
depressões no interior do continente. Como exemplos, temos o rio 
Chari, que deságua no lago Chade, na borda sul do Saara, e o rio 

Cubango, que deságua no interior do deserto de Kalahari. 
A extensão dos grandes lagos da região oriental, como o Vitória, o 

Tanganica e o Niassa, são importante para a formação das bacias dos 
rios Nilo e Congo. Outra importante bacia hidrografia da África é a do 
rio Níger. 
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ATIVIDADE: 

 
1- Porque parte dos rios africanos são endorreicos? 

 

 
 
 

 
 

2- Cite dois rios africanos citados no texto acima: 
 

 
 
 
 
 
 

 

ATIVIDADE 04  19/10 

O CLIMA E AS FORMAÇÕES VEGETAIS 
O Clima: A diversidade climática do continente africano é muito 

influenciada pelas diferenças de latitude e, em menor grau, pela 
maritimidade e continentalidade, além de, em alguns pontos, a altitude 
também determinar alguns tipos climáticos, como o de Frio de 

Montanha. No mapa a seguir, temos uma classificação genérica dos 
climas africanos. 

 
Muitos autores colocam que o clima africano é aparentemente 

“espelhado”, ou seja, com uma repetição de boa parte das faixas 
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climáticas ao norte e ao sul do Equador, embora haja diferenças, como 

a menor proporção de ocupação do clima desértico, além de uma menor 

atuação do semiárido. O Deserto do Saara, ao norte, ocupa uma ampla 

área, caracterizando o clima da chamada África do Norte, enquanto o 

Deserto do Kalahari ocupa uma área menor no extremo sul. Apesar de o 

Saara ser o maior deserto quente do mundo e trazer uma ampla 

influência para a atmosfera continental, a maior parte do continente 

africano é ocupado pelo clima tropical (semelhante ao que ocorre no 

Brasil), com um clima seco e frio no inverno e quente e chuvoso no 

verão. Essa faixa climática interrompe-se em alguns trechos de clima 

equatorial, que é mais quente e úmido em função da presença da 

floresta do Congo na porção central da África. 

A Vegetação: Se observarmos o mapa a seguir, onde há a indicação 

genérica dos principais biomas africanos, podemos notar que existe 

uma relação de equilíbrio entre o clima e a vegetação da África, com as 

grandes faixas desérticas já mencionadas, além da presença de Estepes 

na maioria das regiões semiáridas. 

 

As Savanas, um tipo de vegetação muito semelhante 

ao Cerrado brasileiro e que ocupa a maior parte do continente, 

encontram-se quase que totalmente nas faixas de clima tropical. A 

floresta equatorial, responsável pelas maiores umidades do continente, 

encontra-se nas zonas de baixas latitudes e mantém-se cercada por 

uma floresta tropical úmida, enquanto nos extremos norte e sul habita 

a vegetação mediterrânea. É importante destacar, contudo, que as 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/deserto-saara.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/os-maiores-desertos-mundo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/savana.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm
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fronteiras entre um tipo natural e outro não são completamente claras e 

bem definidas, havendo áreas de transição entre um tipo e outro. Um 

exemplo é a vegetação de estepe, que vai se tornando mais rala, com 

áreas de campo, à medida que sua posição geográfica aproxima-se das 

zonas desérticas. 

ATIVIDADE: 

1-  Porque muitos autores colocam que o clima africano é 

aparentemente “espelhado”? 

 

2-  Cite um tipo de vegetação africana muito semelhante ao Cerrado 

brasileiro:  

 

 

ATIVIDADE 05  22/10 

 

O INÍCIO DA COLONIZAÇÃO NA ÁFRICA. 

 

O continente africano e o asiático foram os últimos a serem colonizados 

pelos europeus. Nas Américas, o processo de colonização teve início 

ainda no século XVI. Três séculos mais tarde o continente americano já 

havia sido descolonizado e a Primeira Revolução Industrial se 

encontrava em plena expansão. Diante disso, os europeus buscaram 

novas fontes de recursos para abastecer as suas indústrias. No século 

XIX, as nações européias, como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e 

Alemanha, começaram a explorar de maneira efetiva o continente 

africano e o asiático. A Revolução Industrial motivou esses países a 

explorar matérias-primas, especialmente minérios, dentre os quais 

podemos destacar o ferro, cobre, chumbo, além de produtos de origem 

agrícola, como algodão e borracha; todos fundamentais para a produção 

industrial. As nações americanas que foram descolonizadas se 

tornaram um mercado promissor para os produtos industrializados 

europeus, tendo em vista que a procura na Europa por tais mercadorias 
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estava em queda. As potências européias, para garantir matéria-prima, 

ocuparam os territórios contidos no continente africano. Logo depois, 

promoveram a partilha do continente entre os principais países 

europeus da época, dando direito de explorar a parte que coube a cada 

nação. A divisão do continente africano foi consolidada através de 

um acordo realizado em 1885. Esse evento contou com a participação 

da Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. 

Esse acordo foi executado na Conferência de Berlim. Porém, o 

processo de exploração da África aconteceu antes mesmo de haver a 

partilha do território, isso porque diversos países enviaram delegações 

de cientistas para o continente. Segundo eles, os cientistas tinham o 

propósito de realizar pesquisas de caráter científico, mas na verdade 

esses coletavam dados acerca do potencial mineral, ou seja, as riquezas 

do subsolo. Anos depois, grande parte do território africano estava 

colonizada. Os europeus introduziram culturas que não faziam parte da 

dieta do povo nativo. Os colonizadores rapidamente promoveram as 

plantations, com destaque para a produção de café, chá, cana-de-

açúcar e cacau. Outra atividade desenvolvida foi o extrativismo mineral, 

com destaque para a extração de ouro, ferro, chumbo, diamante, entre 

outros. Assim, os europeus conseguiram garantir por um bom tempo o 

fornecimento de matéria-prima para abastecer as indústrias existentes 

nos países europeus industrializados. 

ATIVIDADE: 

1- Em que ano foi consolidada a divisão do continente africano? 

 

2- Comente sobre a colonização do continente africano: 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             06/10 

Leia o texto 

 
 

                                       A Segunda Guerra Mundial 
 
A Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 até 1945, resultando 

na morte de 60 a 70 milhões de pessoas. Esse conflito iniciou-se na 
Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o 
envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. 

 A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa 
o expansionismo e o militarismo da Alemanha Nazista. Essa postura 

da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam 
alcançado o poder da Alemanha em 1933. A ação dos nazistas 
resultava, em grande parte, da insatisfação de uma parte radicalizada 

da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. 
Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na 

sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido 
injusta. Somado a isso, havia também a grande humilhação que a 
Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à 

Primeira Guera e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de 
guerra, limitou ao número de 100 mil os soldados de infantaria, obrigou 
a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas 

colônias para aqueles que a derrotaram. 
Para piorar, na década de 1920, durante a República de Weimar, a 

Alemanha encarou uma crise econômica duríssima, que levou o país à 
falência. Essa crise foi agravada com a Crise de 1929, que, por sua vez, 
reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos 

autoritários e fascistas pela Europa. O fascismo italiano e o nazismo 
alemão são os grandes exemplos. 
Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933, e Adolf Hitler, o 

líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da 
Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias. 

A Alemanha, ao recuperar a sua economia, partiu para o rearmamento 
– um desafio claro às determinações do Tratado de Versalhes. Franceses 
e ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães 

poderia levar a Europa a uma nova guerra, experiência essa que 
queriam evitar ao máximo. 

À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início 
ao seu expansionismo territorial. A ideia de Hitler era construir 
o lebensraum, o “espaço vital” que os nazistas tanto almejavam. Esse 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/nazismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/tratado-versalhes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/republica-weimar-ascensao-nazismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/crise29.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/fascismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/hitler.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-o-espaco-vital-nazista.htm
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conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha 

em territórios que historicamente haviam sido ocupados por 
germânicos. Esse era o Terceiro Reich, um império dedicado 
exclusivamente para os arianos (ideal de raça pura dos nazistas) e que 

sobreviveria à custa da exploração dos eslavos. 
O expansionismo germânico ocorreu em três momentos distintos. 
Inicialmente foi realizada a invasão e anexação da Áustria, evento 
conhecido como Anschluss e que ocorreu em 1938. Em 1939, os 

alemães manifestaram o interesse de invadir e anexar os Sudetos, 

região da Checoslováquia. Após negociações conduzidas por britânicos 
e franceses, os alemães tiveram autorização para anexar os Sudetos 
(acabaram anexando quase toda a Checoslováquia). Por fim, veio 

a Polônia. Esse país do Leste Europeu havia surgido ao final da 
Primeira Guerra Mundial em territórios que anteriormente pertenciam 

aos alemães e aos russos. A retórica de Hitler contra os poloneses 
endureceu-se em meados de 1939. A invasão da Polônia, no entanto, 
não seria aceita por ingleses e franceses. Ambos os países haviam 

exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que suas 
ambições territoriais encerrassem-se na Checoslováquia. 
Hitler, no entanto, não esperava que ingleses e franceses fossem reagir 

aos seus movimentos. Em 1º de setembro ordenou a invasão da Polônia 
utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira 

com a Alemanha (o ataque foi forjado pelos nazistas). Dois dias depois, 
britânicos e franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia 
com uma declaração de guerra. Esse foi o início da Segunda Guerra 

Mundial. 
Os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em 
dois grupos. 

 Aliados: Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos eram 

os membros principais; 
 Eixo: Alemanha, Itália e Japão eram os membros principais. 

Naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros países foram 
tomando partido e juntando-se a um dos dois lados que estavam na 
luta. Do lado dos Aliados, por exemplo, lutaram o Canadá, o Brasil, 

a Austrália, a China, a Holanda etc. No Eixo, atuaram nações 
como Hungria, Romênia, Croácia etc. É importante mencionar que em 
diversos locais que os nazistas pisaram houve colaboracionismo, mas 
também houve resistência. 

A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em três fases para melhor 
entendimento dos acontecimentos do conflito, a saber: 

 Supremacia do Eixo (1939-1941): nessa fase, tornaram-se notórios o 
uso da blitzkrieg e a conquista de diversos locais pelas tropas da 

Alemanha. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série 
de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/conferencia-munique.htm
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 Equilíbrio de forças (1942-1943): nessa fase, os Aliados conseguiram 

recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e 
equilibraram forças com os alemães. Essa fase ficou marcada 
pela indefinição de quem ganharia o conflito. 

 Derrota do Eixo (1944-1945): nessa fase, o Eixo estava 
em decadência. A Itália foi invadida; Mussolini, deposto; os alemães e 
japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países 

entraram em colapso. 
A guerra, conforme mencionado, foi iniciada quando os 

alemães invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939. A partir desse 
momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que se 
destacou no conflito: a blitzkrieg. Essa palavra em alemão significa 

“guerra-relâmpago” e consistia, basicamente, em uma tática em que 
artilharia e infantaria faziam ataques coordenados contra as linhas 

adversárias com o objetivo de abri-las. A partir da abertura das linhas, 
a infantaria e os blindados faziam rápidas movimentações no território 
para adentrar na brecha que foi aberta. 

Entre 1939 e 1941, os alemães 
conquistaram Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França
, Iugoslávia e Grécia. Nesse período, as conquistas aconteciam em uma 

velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar 
grande parte do continente europeu. 

Em 1941, a Alemanha parecia invencível, e os alemães organizaram o 
seu plano mais ousado em toda a guerra: a Operação Barbarossa. Essa 
operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos 

alemães na Europa: o bolchevismo soviético. Até esse momento, 
ambas as nações estavam em paz, pois, em 1939, haviam assinado 
um pacto de não agressão, em que concordavam em não lutar entre si 

durante um período de 10 anos. 
A invasão da União Soviética aconteceu em 22 de junho de 1941, e o 

plano dos alemães era conquistar o país em oito semanas. O fracasso 
dos alemães nesse sentido destruiu toda e qualquer possibilidade de o 
fazerem em longo prazo, pois a Alemanha não tinha recursos e nem 

dinheiro para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. 
Os alemães tinham três objetivos: Moscou, Leningrado e Stalingrado. 

A capital soviética quase foi conquistada (Moscou) porque os alemães 
chegaram a poucos quilômetros dela, mas falharam. Leningrado foi 
cercada pelos alemães durante 900 dias e deixada para morrer de fome 

– os relatos sobre a fome na cidade mostram o desespero da população 
diante da falta de alimento. 
O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu em uma cidade 

do sul da União Soviética (sul da atual Rússia) que fica às portas do 
Cáucaso e à beira do rio Volga: Stalingrado. A conquista dessa cidade 

era crucial para os alemães garantirem o controle sobre os poços de 
petróleo do Cáucaso, além de ser simbólico conquistar a cidade que 
levava o nome do líder da União Soviética, Josef Stalin. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/inicio-segunda-guerra-invasao-polonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-blitzkrieg.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/invasao-noruega.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/invasao-nazista-franca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/invasao-nazista-franca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial-na-iugoslavia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/invasao-nazista-na-grecia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/operacao-barbarossa-invasao-uniao-sovietica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pacto-germano-sovietico-escravizacao-eslava.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/cerco-leningrado-morte-pela-fome.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/governo-stalin.htm
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A luta em Stalingrado foi duríssima e estendeu-se de julho de 1942 até 

1943. Antes de Stalingrado os alemães haviam conquistado vastos 
territórios da União Soviética (os alemães tinham conquistado os Países 
Bálticos, Ucrânia, Bielorrússia etc). Em Stalingrado, os alemães 

sofreram a derrota que iniciou a virada dos Aliados. 
A batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de 
pessoas, e a descrição dessa batalha define-a como um inferno. A 

cidade foi arrasada, e os alemães estiveram bem perto de conquistá-la, 
mas a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães. 

Durante essa batalha, diariamente, milhares de soldados e de munição 
eram enviados para as tropas soviéticas. A derrota dos alemães veio 
logo após a Operação Urano. 

As tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade e, sem 
autorização para recuar, foram cercadas pelos soviéticos. Nesse 

momento, o exército, a indústria e a economia alemã iniciaram seu 
colapso. Começava a recuperação dos Aliados na luta contra os 
alemães. Outra batalha importante que selou o destino dos alemães na 

União Soviética foi a batalha travada em Kursk, em 1943. 
Nesse ano também (1943), britânicos e americanos ampliaram seus 
esforços na luta contra os alemães. A partir dos esforços dos Estados 

Unidos e da Inglaterra, as tropas alemãs foram expulsas do norte do 
continente africano. Depois, os Aliados debateram a respeito das 

possibilidades de um ataque contra os alemães na Normandia. Esse 
plano, no entanto, foi adiado, e americanos e britânicos optaram por 
invadir a Sicília. 

Com o desembarque de tropas aliadas na Sicília, iniciou-se 
a reconquista da Itália, e os alemães foram obrigados a reforçar as 
defesas no norte italiano. Foi na frente de batalha travada na Itália, 

inclusive, que as tropas brasileiras lutaram (a participação do Brasil 
na Segunda Guerra Mundial ocorreu após navios mercantes brasileiros 

terem sido afundados por submarinos alemães em 1942) entre 1944 e 
1945. A partir de 1944, a situação da Alemanha na guerra era caótica, e 
mais derrotas ocorreram. 

Em junho de 1944, britânicos e americanos lideraram no dia 6 o 
desembarque de tropas conhecido como Dia D. Essa operação fazia 

parte dos planos de reconquista da França (ocupada pelos alemães 
desde 1940). No Dia D, foram mobilizados cerca de 150 mil soldados, 
que desembarcaram em cinco praias da Normandia: os codinomes das 

praias eram Utah, Juno, Sword, Gold e Omaha. 
O conflito na Ásia ficou marcado pela luta travada entre japoneses e 
americanos no que também ficou conhecido como Guerra do Pacífico. 

Ao longo da década de 1930, o Japão também manifestou intenções 
expansionistas baseado em um forte militarismo. O resultado direto 

disso foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, conflito iniciado em 1937 
que se fundiu com a Segunda Guerra Mundial e, portanto, só teve fim 
em 1945. Os japoneses foram derrotados nessa batalha, o que foi 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/batalha-stalingrado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/batalha-kursk.htm
https://brasilescola.uol.com.br/guerras/desembarque-dos-aliados-na-sicilia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/brasil-segunda-guerra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/dia-d.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-sino-japonesa.htm
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fundamental para o caminho que os japoneses tomaram em seguida. 

Com a derrota nessa batalha, os japoneses passaram a priorizar levar a 
guerra para o sul da Ásia, ou seja, para as colônias europeias que 
ficavam no sudeste asiático, e contra os Estados Unidos. Os camicases 

eram os pilotos de aviões japoneses carregados de explosivos cuja 
missão era realizar ataques suicidas contra navios dos Aliados nos 
momentos finais da campanha do Pacífico.  

Em 1937, foi iniciada a guerra do Japão contra a China. Em 1940, os 

japoneses invadiram a Indochina Francesa e, em 1941, além de 
atacarem os americanos em Pearl Harbor, invadiram uma série de 
colônias britânicas e a colônia holandesa. 

O ataque a Pearl Harbor é entendido como marco da Guerra no 
Pacífico e aconteceu em dezembro de 1941. Por causa desse ataque, os 

americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram sua luta 
contra o exército e a marinha japoneses. 

 Após a rendição dos nazistas, os Aliados exigiram na Declaração de 
Potsdam, em julho de 1945, a rendição incondicional dos japoneses; 

caso contrário, eles enfrentariam a sua própria destruição. Os 
japoneses não aceitaram se render e, em represália a isso, os 
americanos organizaram os ataques 
a Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. 

A batalha final no cenário de guerra europeu foi travada em Berlim, 
capital alemã, onde foi organizada a resistência final dos nazistas em 
uma situação tão desesperadora que havia tropas compostas por velhos 

e crianças. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos e, 
logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem 

no Reichstag (Parlamento alemão), Hitler e sua esposa (Eva Braun) 
cometeram suicídio. O comando da Alemanha foi transmitido para Karl 
Dönitz, e os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 

1945. 
No cenário asiático, a guerra teve fim oficialmente no dia 2 de setembro 

de 1945, quando os japoneses assinaram sua rendição incondicional 
aos americanos. A rendição japonesa foi resultado direto do lançamento 
das bombas atômicas sobre Hiroshima, em 6 de agosto, e Nagasaki, em 
9 de agosto.  

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e 
radicais transformações. Logo após a guerra já estava predefinido o 
cenário que caracterizaria o mundo pelas décadas seguintes: o da 

bipolarização do período da Guerra Fria. As potências dos Aliados 
reuniram-se em 1945 e debateram a respeito das mudanças territoriais 
que aconteceriam no mapa europeu. 

Após a Segunda Guerra, foram criados tribunais que julgaram 

os crimes de guerra cometidos por alemães e japoneses. Pessoas que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aliados_da_Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Pac%C3%ADfico
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/ataque-japones-base-naval-pearl-harbor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/bombas-atomicas-hiroshima-nagasaki.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/guerra-fria.htm
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estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto e com os 

massacres cometidos pelo Japão na Ásia foram julgadas no Tribunal 
Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional para 
o Extremo Oriente. 

 Após o final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das 

Nações Unidas, conhecida como ONU e responsável pela manutenção 
da paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é 
evitar que outro conflito como a Segunda Guerra Mundial aconteça. 

Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo, com os 
soviéticos representando um modelo e os americanos representando 
outro, foi a criação de um plano de reconstrução da Europa Ocidental 

financiado pelos Estados Unidos: o Plano Marshall. 
 

Símbolo dos pracinhas 
 

 

O símbolo da FEB, é o de uma cobra fumando um cachimbo. 
Esse símbolo foi uma resposta àqueles que diziam que o Brasil não 
teria capacidade de ir à guerra. Isso só ocorreria, diziam em tom de 

desdém, se a “cobra fumasse”. 
 

 

ATIVIDADE 02             13/10 

Com base nas informações contidas no texto da atividade 1 
responda as questões abaixo: 

a) Qual o período em que ocorreu a Segunda Guerra Mundial e qual sua 
grande causa? 

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

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

b) Qual a campanha adotada por Adolf Hitler a partir de 1933? 

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

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

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/holocausto.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/onu1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/onu1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/plano-marshall.htm
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c) O que marca de fato o início desse conflito? 

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

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

d) Quais países formavam o grupo dos Aliados? E do Eixo? 

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

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

e) Quais são as três fases da Segunda Guerra? 

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

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

f) O que foi a guerra-relâmpago? 

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

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

g) O que foi a Operação Barbarossa? 

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

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

h) O que marcou a batalha de Stalingrado? 

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

i) O que motivou a entrada do Brasil no conflito? 

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

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

j) O que foi o Dia D? 

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

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

K) Qual é o marco da Guerra no Pacífico? 

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

l) Onde foi travada a batalha final da guerra na Europa e o que 
aconteceu com Hitler e sua esposa? 

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

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

m) O que é a ONU? 

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

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

n) O que foi o Plano Marshall?  
.............................................................................................................. 
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ATIVIDADE 03             20/10 

Para refletir.... 

                     A "Solução Final": Fábricas de Morte 

       Em 1942, os líderes nazistas decidiram matar todos os judeus em 

campos de extermínio especialmente construídos para essa finalidade. 
Era a chamada "solução final". 

       Os campos de concentração, locais onde os nazistas faziam os 
prisioneiros trabalhar como escravos, já existiam na Alemanha havia 

alguns anos, mas os campos de extermínio foram uma 
"novidade"introduzida em 1942. Dos países ocupados por Hitler, a 
Polônia era o que tinha maior número de judeus, cerca de 3 milhões. 

Por isso, lá foram construídos os maiores campos de concentração, 
como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. 

       Prisioneiros de toda a Europa eram levados para esses campos; os 
nazistas lhes diziam que estavam indo trabalhar para a Alemanha 

nazista. A maioria deles era composta de judeus, mas além deles havia 
grande número de eslavos (russos, sérvios), ciganos, religiosos 

pacifistas (padres e pastores que pregavam contra a guerra e também 
testemunhas de Jeová, que se recusavam a prestar o serviço militar). 

       Logo na entrada dos campos, os médicos nazistas separavam as 
pessoas em duas filas: uma delas era composta de velhos, doentes e 

crianças, mandados imediatamente para a morte nas câmaras de gás. 
Essas pessoas não sabiam que estavam sendo mandadas para as 
câmaras de gás, pois os carrascos nazistas diziam que a fila era para os 

prisioneiros tomarem banho de chuveiro. Esses médicos também 
esterilizavam prisioneiros e os usavam como cobaias em experiências. 

       Os campos de extermínio eram autênticas "fábricas de 
assassinato". Em Auschwitz, eram mortas cerca de 6 mil pessoas por 

dia. Os prisioneiros eram vítimas das piores humilhações e maus-
tratos: tinham a cabeça raspada e eram obrigados a andar nus ou em 

trapos (mesmo durante o gelado inverno europeu); as mulheres eram 
constantemente violentadas pelos guardas, e as condições de higiene 
eram as piores possíveis (o que favorecia a disseminação de doenças). 

Antes de a guerra terminar, as notícias sobre o extermínio cometido 
nesses campos eram vistas como "exagero" ou "invenção" da 

propaganda dos Aliados. Mas com o fim da guerra vieram à tona muitos 
documentos, e não foi mais possível esconder o horror. 

       Calcula-se que nesses campos foram mortos cerca de 6 milhões de 
judeus, 300mil ciganos e centenas de milhares de soviéticos, 

homossexuais, deficientes físicos e religiosos. Quando terminou a 
guerra, a maioria dos sobreviventes não tinha para onde ir. Muitos 
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perderam a família inteira nesse período. Ao final do conflito, havia 
milhares de refugiados sem lar, pátria ou família. 

a) Quais motivos levaram essas pessoas a tornarem-se um refugiado? 

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

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

b) Que diferença há entre os campos de concentração e os campos de 
extermínio? 

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

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

  

                                         O Diário de Anne 

O texto a seguir é trecho do diário de Anne Frank, menina judia 
que ficou dois longos anos escondida dos nazistas, sem poder pôr 

os pés na rua. Não tendo pessoas de sua idade para conversar, 
decidiu desabafar com seu diário, ao qual deu o nome de Kitty. 

            "Pois em suas mais íntimas profundezas, a juventude é mais 
solitária que a velhice. Li esta frase em algum livro, acho-a verdadeira e 
lembro-me sempre dela. Será verdade que os mais velhos passam por 
maiores dificuldades que nós? Não, sei que não é assim. Gente adulta já 
tem opinião formada sobre as coisas e não hesita antes de agir. É muito 
mais duro para nós, jovens, manter a firmeza e as opiniões em tempos 
como estes em que os ideais são destruídos e despedaçados, as pessoas 
põem à mostra seu lado pior e ninguém sabe mais se deve crer na 
verdade [...]. 

             Quem afirma que os mais velhos passam por dificuldades 
maiores certamente não compreende a que ponto nossos problemas 
pesam sobre nós; problemas para os quais somos jovens demais, mas 
que aparecem continuamente até que acreditamos, depois de muito 
tempo, haver encontrado uma solução; só que a solução parece não 
resistir aos fatos que, de novo, a reduzem a nada. Esta é a maior 
dificuldade desses tempos: surgem dentro de nós ideais, sonhos e 
esperanças, só pra encontrarem a horrível verdade e serem destruídos. 

            Realmente, é de admirar que eu não tenha desistido de todos os 

meus ideais, tão absurdos e impossíveis eles hão de se realizar. 
Conservo-os, no entanto, porque apesar de tudo ainda acredito que as 
pessoas, no fundo, são realmente boas. Simplesmente não posso 
construir minhas esperanças sobre alicerces formados de confusão, 
miséria e morte. Vejo o mundo transformar-se gradualmente em uma 
selva. Sinto que estamos cada vez mais próximos da destruição. Sofro 
com o sofrimento de milhões e, no entanto, se levanto os olhos aos céus, 
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sei que tudo acabará bem, toda essa crueldade desaparecerá, voltarão a 
paz e a tranquilidade. 

          Enquanto isso, é necessário que mantenha firme meus ideais, pois 
talvez chegue o dia em que os possa realizar. Sua Anne." 

a) Você concorda com Anne quando ela diz que os jovens passam por 
maiores dificuldades que os mais velhos? Por quê? 

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

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

b) A que "tempos" ela se refere quando diz que é difícil para os jovens 
manter a firmeza e as opiniões em "tempos como estes"? 

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

c) Como você está agindo para conseguir manter seus objetivos frente a 

pandemia que estamos enfrentando? O que está sendo mais difícil para 
você? 

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

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

 

 

ATIVIDADE 04             24/10 

1- Leia o texto e depois responda. 

                                       AS LÍNGUAS PROIBIDAS 

          Ficam proibidos, a contar desta data, os hinos, cantos e 

saudações que lhe sejam peculiares, bem como o uso dos idiomas dos 

países acima apontados, dizia o edital, publicado em 25 de janeiro de 

1942, da Secretaria de Negócios de Segurança Pública de Santa 

Catarina. Os países apontados eram Itália, Alemanha e Japão, os 

mesmos que compunham o Eixo. Os estrangeiros e descendentes destes 

países que moravam no estado catarinense se viram, de uma hora para 

outra, impedidos de falar seu idioma de origem. [...] 

          O Edital citado detonou uma onda de apedrejamento de casas, 

invasões e extorsões, especialmente por vizinhos e policiais que diziam 

agir em nome da lei e roubavam objetos de valor. A Delegacia de Ordem 

Política e Social (DOPS), que nos estados era chamada de DEOPS, 

também agiu na repressão ao idioma. Em Blumenau, Joinville, 

Florianópolis, foram criados Batalhões de Caçadores compostos de 

recrutas vindos do Rio de Janeiro para assegurar o "abrasileiramento" 

após a entrada do Brasil na Segunda Guerra, em agosto de 1942.[...] 
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           Como lidar com as crianças, que geralmente só falavam na língua 

dos pais? Escondidas em baús quando havia visitas suspeitas, ou 

obrigadas a silenciar para não se traírem no sotaque ou na língua, 

sofreram tanto que os mais velhos ainda têm medo de falar sobre o 

assunto. Vera Molenda, 72 anos [...], recorda-se de que, em Florianópolis, 

um menino cortou o dedo e, ao ser levado para o hospital, ia "berrando 

em alemão". A mãe, temerosa, pedia que ele falasse em português. "Se 

quiser que eu fale em português então me dê uma barra de chocolate", 

exigia o garoto, mas em alemão! 

Responda: 

a) O que levou as autoridades de Santa Catarina a publicar o edital 
citado no texto? 

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

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

b) Que abusos foram praticados contra os imigrantes em decorrência do 
edital? 

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

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

 

2- Leia o poema abaixo e depois responda às questões: 

                                    ROSA DE HIROSHIMA 

Pensem nas crianças                                          Da rosa de Hiroshima 

Mudas telepáticas                                                A rosa hereditária 

Pensem nas meninas                                          A rosa radioativa 

Cegas inexatas                                                    Estúpida e inválida 

Pensem nas mulheres                                         A rosa com cirrose 

Rotas alteradas                                                    A antirrosa atômica 

 Pensem nas feridas                                            Sem cor sem perfume 

Como rosas cálidas                                             Sem rosa sem nada 

Mas oh não se esqueçam                                            

Da rosa da rosa                                                           

Vinícius de Moraes. Soneto da fidelidade e outros poemas. São 

Paulo: Ediouro, 2004. p.29 (Clássicos de ouro). 
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a) A que acontecimento o poema se refere?  

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

b) Onde e quando se deu esse acontecimento? 

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

c) Em que contexto esse acontecimento se insere? 

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

d) Qual a sua opinião sobre essa atitude dos EUA? 

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

 

ATIVIDADE 05             28/10 

1. Encontre as palavras  
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2. Os cartazes foram um importante meio de publicidade utilizado pelos 

países beligerantes durante a II Guerra Mundial, expressando a imagem 

que cada um tinha de seus inimigos e de si próprio. Frente a isso, 

analise o cartaz abaixo: 

 

Assinale a alternativa correta. O cartaz acima expressa a: 

a) entrada dos ingleses na II Guerra Mundial. 

b) a vitória dos estadunidenses sobre os japoneses. 

c) a entrada dos estadunidenses na II Guerra Mundial. 

d) a vitória dos estadunidenses sobre os italianos. 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01 e 02  07 e 09/10 

CONTEXTO HISTÓRICO DA LÍNGUA INGLESA 

 

EXERCÍCIO 1) Leia a seguir 10 curiosidades sobre a Língua Inglesa 

1. O inglês nativo tem muitos sotaques e endereços. Ele pode ser 
britânico, escocês, irlandês, americano, canadense, caribenho, 

asiático, australiano, etc. Isso sem falar nas línguas crioulas e 
pidgins. 

2. A língua tem 26 letras e 44 sons. As 26 letras são usadas para 
representar os 44 sons de 650 maneiras diferentes. 

3. O inglês é uma mistura de alemão antigo, nórdico antigo e da 
língua anglo-normanda. O idioma como o conhecemos – chamado de 
“inglês moderno”- só apareceu no século XIV.  

4. A letra mais comum em inglês é o „E‟ – ele representa 11% do que 
se escreve no idioma. Agora, a letra com que mais palavras começam 

é o „S‟. 

5. Inglês é o idioma oficial do céu: não importa o país que você está 

sobrevoando, todo piloto deve falar inglês em voos internacionais, o 
inglês é considerado o idioma universal. 

6. Uma das palavras mais antigas em inglês é também a mais 
curta: I (eu).  

7. Shakespeare inventou diversas palavras em inglês – muitas delas 
dicionarizadas e ainda usadas. Porém, em “Antônio e Cleópatra”, ele 
usou a palavra armgaunt que, até hoje, ninguém tem certeza do que 

significa. 

8. Pangrama ou pantograma é uma frase que usa todas as letras do 

alfabeto de determinado idioma. Em inglês, o pangrama mais 
conhecido é: The quick brown fox jumps over the lazy dog. Ele é usado 
para testar teclados de computadores. 

9. A cor laranja não tinha nome em inglês. O nome da cor, orange, só 
apareceu por volta de 1540, embora a palavra já existisse para se 

referir à fruta. 

10. A língua inglesa é o idioma que possui mais vocabulário em todo 

o mundo. Aproximadamente uma nova palavra é adicionada à língua 
inglesa a cada duas horas e cerca de 4 mil novas palavras são 
adicionadas ao dicionário da inglesa todo ano. 
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EXERCÍCIO 2) Leia sobre a origem do idioma inglês e responda as 

questões com as informações que encontrar no texto. 
 

English is a Germanic language that originates from 

England. It is also a native language in the other home 
countries of the United Kingdom, in the United States, 

Canada, Australia, New Zealand, Republic of Ireland South 
Africa, and numerous other countries. 380 million people speak 
English as their first language. 

English has “lingua franca‟‟ status in many parts of the world, 
because of the military, economic, scientific, political and cultural 

influence of the “British Empire” in the 18th and 19th centuries and 
that of the “United States” from the mid20th 
century to the present. The global influence of 

English comes from cinema, music, airlines, 
broadcasting, science, and the Internet in recent 

decades. English is now the most widely learned second 

language in the world.  
Many students worldwide need to learn some English and 

business English is required in many fields and 
occupations. Because people speak and learn 
English everywhere, the language is considered a 

“global language.” It is also, by international treaty, 
the official language for aircraft/airport 

communication. Its acceptance as a first or second language is the 
main indication of its global status. 

 

1. Where does the English Language come from? 

______________________________________________________________________ 

2. Where do people speak this language as their mother language? 

______________________________________________________________________ 

3. What are the top three languages in the world? 

______________________________________________________________________ 

4. Why is English considered the “lingua franca”? 

______________________________________________________________________ 

5. Why do people need English? 

______________________________________________________________________ 

6. And you? Why do you need this language? 

______________________________________________________________________ 
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EXERCÍCIO 3) Inúmeras palavras em Inglês são oriundas das 

línguas escandinavas no tempo em que os vikings assentaram na 
Britânia. Leia o texto a seguir sobre os vikings e destaque uma das 
palavras entre parênteses que mais faz sentido com o texto e com 

os tempos verbais. 

THE VIKINGS 
 

About AD 790, the Vikings (start / started) to invade England. 

The Norsemen, who (went / came) from Norway, mainly settled in 

Scotland and Ireland. The north and east of England were (settled / 

settling) by the Danes. The Vikings were excellent traders and 

navigators. They (bought / traded) in silk and furs as far as Russia. In 

1016, England (become /became) a part of the Scandinavian empire, 

under King Knut. In 1066, England (was / had) again facing invasion 

from the north and the south. In September, King Harold II marched 

north to (defeat / defend) his half-brother, the king of Norway. Just 

three weeks later, he himself was (defeated / defeating) and killed at 

Hastings by another invader of Viking origin, William, Duke of 

Normandy, from northern France. He was (crowned / crowns) King 

William I in London on Christmas Day, 1066. 

 

EXERCÍCIO 4) Você sabia que algumas palavras são diferentes entre 
o Inglês Americano (Estados Unidos) e o Inglês Britânico 
(Inglaterra), porém possuem o mesmo significado? Relacione a lista 

abaixo com as palavras que tem a mesma tradução: 

AMERICAN ENGLISH BRITISH ENGLISH 

1) Chips (    ) Petrol 

2) Line (    ) Cookie 

3) Elevator (    ) Mobile 

4) Trash (    ) Flat 

5) Eggplant (    ) Crisps 

6) Apartment (    ) Ground floor 

7) Sweater (    ) Queue 

8) Vacation (    ) Chemist 

9) Gas (    ) Rubbish 

10) Biscuit (    ) Jumper 

11) Sidewalk (    ) Lift 

12) Drugstore (    ) Pavement 

13) First floor (    ) Aubergine 

14) Cell (    ) Holiday 
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ATIVIDADE 03 e 04  14 e 17/10 

OCCUPATIONS (Ocupações) 

 
EXERCÍCIO 1) Complete a cruzadinha abaixo com a profissão 

correta de acordo com as descrições a seguir: 
 
 

DIRECTOR – FLORIST - ARTIST 
GARDENER - NURSE 

ACCOUNTANT - SCIENTIST  
SECRETARY – LAWYER - DENTIST 
LIBRARIAN - COP - VETSURGEON 

TEACHER - ACTOR PSYCHOLOGIST 
DOCTOR - BUILDER – CHEF -NANNY 

DOWN (Vertical) 
 
1. A person who paints and 
draws 
3. A person who looks after the 
finances of a business or 
individuals 
4. A person who looks after sick 
people in the hospital 
5. A person who looks at your 
teeth 
6. A slang term for policeman 
9. A person you see to talk about 
problems when you are 
depressed 
10. A person who manages a 
company or makes a film 
11. A person who researches new 
things in chemistry and physics 
12. A person who helps someone 
win a court case 
17. A (male) person who plays 
character in a movie 
18. A (female) person who looks 
after children in a family‟s home. 

ACROSS (Horizontal) 
2. A person who looks after plants 
5. A person you see when you are sick 
7. A person who performs operation on 
people 
8. A person who makes things, like 
houses 
13. A person who cooks in a 
restaurant 
14. A person who works in schools 
15. A person who arranges flowers and 
sells them 
16. A person who works in a library 
19.  A person who works with sick 
animals 
20. A person who works at the front 
desk of a company 



 

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 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

EXERCÍCIO 2) Complete as frases com as profissões do quadro 
abaixo: 

 

MUSICIAN MAID TRUCK-DRIVER 

ASTRONAUT PROGRAMMER WAITER 

REPORTER PLUMBER MECHANIC 

FARMER FISHERMAN RANCHER 

HAIRDRESSER SINGER JANITOR 

POSTMAN PILOT FIRE FIGHTER 

 

a) The ____________________ is person who puts out the fire. 

b) The ____________________ is person who keeps the house clean       

c) The ____________________ is person who delivers letters                  

d) The ____________________ is person who repairs cars      

e) The ____________________ is person who cuts hair          

f) The ____________________ is person who works in a restaurant                         

g) The ____________________ is a person who catches fish 
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h) The ____________________ is a person who makes computer games 

i) The ____________________ is a person who goes to outer space 

j) The ____________________ is a person who tells us the news 

k) The ____________________ is a person who grows crops 

l) The ____________________ is a person who plays instruments 

m) The ____________________ is a person who fixes toilets 

n) The ____________________ is a person who raises cattle 

o) The ____________________ is a person who cleans buildings 

p) The ____________________ is a person who drives a truck 

q) The ____________________ is a person who sings songs 

r) The ____________________ is a person who flies airplanes 

 

EXERCÍCIO 3) Leia o texto abaixo e preencha o quadro com as 

informações que estão faltando: 
 

Hello, I am Mark. Every day in my house, my family members, my 

relatives and I get up very early in the morning because we all have 

different occupations. My mother works at a hospital. She is a nurse. 

My father works building houses. He is a builder. Karen, my sister, 

works at a restaurant. She is a waitress. Samuel, my brother, works 

at a High School. He is a teacher. Jose is my uncle. He works at a 

hospital, too. He is a doctor. His daughter, Marie, works in an office. 

She is a secretary. I also get up early because I have to go to school. I 

am a student. 

 

NAME OCCUPATION JOB PLACE 

Mark‟s mother   

Mark‟s father   

 Student  

  Office 

Karen   

Mark‟s uncle   

 Teacher  
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EXERCÍCIO 4) Qual é o local de trabalho dos profissionais abaixo? 

GARAGE HOSPITAL (2) SCHOOL 

SHOP OFFICE POST OFFICE 

RESTAURANT (2) POLICE STATION  
 

a) A teacher works in a ___________________                 

b) A police officer works in a ___________________ 

c) A mechanic works in a ___________________              

d) A cook works in a ___________________ 

e) A nurse works in a ___________________                 

f) A postman works in a ___________________ 

g) A waiter works in a ___________________               

h) A shop assistant works in a ___________________ 

i) A secretary works in an ___________________             

j) A doctor works in a ___________________ 

EXERCÍCIO 5) Vamos conhecer mais sobre as funções de um piloto 
de avião? Leia o texto abaixo e escolha a alternativa que completa 
o início das frases de acordo com as informações encontradas 

abaixo: 

PAUL, THE PILOT 

 

I fly airplanes and helicopters to do many jobs. I fly people and 

cargo from place to place.  

Before I take off, I must plan my flight 

carefully. I check my plane to make sure 

that it is working properly and that baggage 

or cargo is loaded correctly. Then I check 

the weather forecast to see how the weather 

will be on my flight.  

Takeoff and landing are often very difficult, so I must be very careful during 

those times. The rest of the flight can be fairly easy because planes have 

computers to tell pilots if their trip is going according to plan. I must check 

the monitors at all times during the flight to be sure that all is going well. If 

problems come up, I must try to solve them quickly. 

 

I often stay away from home overnight. Airlines have flights at all hours of the 

day and night. When I fly very long distances I may have "jet lag" because I 

move through different time zones. Sometimes I can feel a lot of stress 

because I´m responsible for the safety of my passengers. Some other pilots 

test new planes, fight fires, do police work, or rescue people who are hurt or 

in danger.  
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Twice a year a doctor must examine me. The doctor makes sure that  

I can see and hear well, and I´m healthy enough to fly. I attended a school for 

pilots, but many pilots learn how to fly in the military. Pilots must also pass a 

written test to show that they know how to fly very well. Most people who 

enter this occupation have a college degree.  

 

1) _________ from place to place. 

a) I fly animals and flowers ...  

b) I fly people and cargo ... 

c) I send baggage ... 

 

2) _________the weather forecast. 

a) Then I watch ... 

b) Then I listen to ....... 

c) Then I check ... 

 

3) _________at all hours of the day 

and night  

a) Birds ...  

b) People cannot go by plane ... 

c) Airlines have flights... 

 

4) _________must examine me.  

a) Twice a year a doctor ...  

b) Twice a month a doctor 

c) Twice a year a nurse ..
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ATIVIDADE 05  21/10 

 

REFLEXIVE PRONOUNS (Pronomes reflexivos) 
 

Os pronomes reflexivos em inglês (reflexive pronouns) são termos 

utilizados quando uma ação praticada pelo sujeito incide sobre ele 

mesmo. 

 Geralmente, essas palavras aparecem após o verbo, concordando 

sempre com o sujeito da oração. 

 São construídas com as terminações “-self”, no singular, e “-

selves”, no plural. 

 

Confira abaixo uma tabela com os pronomes reflexivos: 

 

PERSONAL 
PRONOUN 

REFLEXIVE 
PRONOUNS 

TRADUÇÃO EXEMPLOS 

I MYSELF a mim 
mesmo, -me 

I looked at myself in the mirror. 
(Eu me olhei no espelho) 

You YOURSELF a ti, a você 
mesmo(a), -
te,-se 

How did you cut yourself? (Como 
você se cortou?) 

He HIMSELF a si, a ele 
mesmo, -se 

He doesn't take care of himself. 
(Ele não se cuida.) 

She HERSELF a si, a ela 
mesma, -se 

She hurt herself. (Ela se 
machucou) 

It ITSELF a si mesmo(a), 
-se 

The cat is licking itself. (O gato 
está se lambendo.) 

We OURSELVES a nós 
mesmos(as), -
nos 

We amused ourselves. (Nós nos 
divertimos) 

You YOURSELVES a vós, a vocês 

mesmos(as), -
vos,-se 

You should write notes for 
yourselves. (Vocês deveriam 
escrever notas para vocês 
mesmos.) 

They THEMSELVES a si, a eles 
mesmos, a 
elas mesmas, 
-se 

They are proud of themselves. 
(Eles estão orgulhosos deles 
mesmos.) 

 



 

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 
 

 

Os pronomes reflexivos podem desempenhar três tipos de funções 
em uma frase: 

 

 
 FUNÇÃO REFLEXIVA: Ocorre quando a ação do verbo recai sobre o 

próprio sujeito. O pronome concorda com o sujeito da frase e é 

empregado depois dele. 
 Exemplo: The boy cut himself with a knife. (O garoto se cortou 

com uma faca.) 
 

 

 FUNÇÃO ENFÁTICA: Na função enfática, o pronome reflexivo é 
usado para dar ênfase à pessoa que pratica a ação. Nesse caso, o 

pronome concorda com o sujeito sendo empregado depois dele ou 
depois do objeto na frase. 
 Exemplo: Amanda wrote the letter herself. (A própria Amanda 

escreveu a carta.) 
 

 
 FUNÇÃO IDIOMÁTICA: Na função idiomática, o pronome é 

precedido pela preposição by. Nesse caso, o sujeito pratica a ação 

sem ajuda ou companhia de outra pessoa, ou seja, pratica a ação 
sozinho. 
 Exemplo: Did you go to school by yourself? (Você foi à escola 

sozinho?) 
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EXERCÍCIO 1) Escolha o Reflexive Pronoun que completa as frases 

abaixo: 
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EXERCÍCIO 2) Complete as frases com o pronome reflexivo. DICA: 

Preste atenção no pronome pessoal! 

1. My little sister can dress _______________. 

2. I wash my clothes ___________________. 
3. We repaired the computer ____________. 
4. My uncle shaves __________ every morning. 

5. I don‟t like to talk about _______________. 
6. My sister lives by ____________________. 
7. Sarah looks at ___________ in the mirror for hours. 

8. We hurt ____________ in the accident. 
9. You are going to enjoy ____________ if you go to the party. 

10. Kids don‟t hurt ____________ when they are in the park. 
 

EXERCÍCIO 3) Destaque a resposta correta: 

a) My mother does the housework herself/himself. 

b) I prepared this work ourselves/myself. 

c) She made this cake herself/myself. 

d) My mother and I do the shopping myself/ourselves. 

e) Kerem cuts his hair itself/himself. 

f) Seher and Yaşar prepare the dinner ourselves/themselves. 

g) I introduced myself/ourselves to the tourists 

h) My mother does the housework herself/himself. 

i) I prepared the Math project ourselves/myself. 

j) Selma made thas cake herself/myself. 

k) My mother and I do the shopping myself/ourselves. 

l) Kerem cuts his hair itself/himself. 

m) Seher and Yaşar prepare the dinner ourselves/themselves. 

n) I introduced myself/ourselves to the tourists. 
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EXERCÍCIO 4) Complete o texto com os pronomes reflexivos 

MY BIRTHDAY 

My birthday was on Sunday and I decided to decorate our flat 

____________. I coloured the paper and made beautiful circles to put 

them on the walls. I drew funny faces ____________ and put them on 

the chairs. My mother helped me to lay the table. She cooked a very 

tasty cake ____________ and put it in the middle of the table. I 

arranged the plates, the forks, the knives and the cups ____________. 

My brother presented me a new CD with lovely music. When my 

friends came we listened to the music, ate cake, drank tea, talked. We 

enjoyed ____________ at my birthday.   

 

EXERCÍCIO 5) Leias a frases e observe o pronome pessoal e o 

pronome reflexivo. Marque um X na coluna RIGHT se a frase 

estiver correta, ou na coluna WRONG se a frase estiver incorreta. 

Veja o exemplo: 

   RIGHT WRONG 

I‟ve made this juice herself  X 

We cleaned the room ourselves.   

I bought this picture myself   

He opened the door herself.   

Mary washed the plates herself.   

They made the cakes himself.   

Tom sent an e-mail himself.   

You made this photo myself.   

I take care of themselves   

My family and I decorated the flat ourselves   

She has cut bread myself   

John cooks herself   
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  07/10 

Leia o texto sobre História da vida no planeta e complete a atividade 

proposta.  
 

História da vida no planeta. 
Uma vez que compreendemos o processo evolutivo e as principais 

hipóteses de como pode ter surgido a vida no planeta, podemos 

compreender de forma mais ampla como a vida evolui até as formas que 
conhecemos hoje. Observe o quadro a seguir dos grandes eventos 
geológicos.    
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ATIVIDADE 02  10/10 

Leia o texto sobre Evolução Humana e realize a atividade proposta. 

Evolução humana 
A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que 

originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. 

As etapas da Evolução Humana 
Os australopitecos 

Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus. 
Constituíram um grupo diversificado e bem sucedido. 



 

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 
 

As principais características desse grupo eram: a postura ereta, a 

locomoção bípede, a dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante 
a da espécie humana. 

Foram os primeiros hominídeos a dominar o fogo, o que permitiu 

sua expansão para outros territórios. Além da redução da musculatura 
da face, pois podiam cozinhar os alimentos, amaciando-os. 
Australopithecus africanus: O primeiro fóssil de australopiteco 

encontrado. Provavelmente, habitou a Terra há 2,8 a 2,3 milhões de 
anos atrás. 

Outros fósseis de australopitecos foram encontrados. Algumas 
espécies são: A. afarensis, A. robustus e A. boisei. 

Acredita-se que muitos australopitecos tenham coexistido e 

competido entre si. Todas as espécies foram extintas. 
Porém, uma delas teria sido a ancestral do gênero Homo. 

O gênero Homo 

A extinção da maioria dos australopitecos possibilitou o 
surgimento de uma nova linhagem. 

O gênero Homo se destaca pelo desenvolvimento do sistema 
nervoso e da inteligência. Além disso, apresentava adaptações 

evolutivas, como o bipedalismo. 
Homo habilis: Atualmente, com o estudo dos fósseis, o mais aceito é 

considerá-lo como australopiteco, sendo Australopithecus habilis. A 

espécie viveu por volta de 2 milhões de anos a 1,4 milhões de anos 
atrás. 
Homo erectus: Essa espécie se destacou pela fabricação de 

instrumentos e utensílios de pedra, madeira, pele e ossos. O grupos 
saiu da África e alcançou a Europa, a Ásia e a Oceania. 
Homo ergaster: Seria uma sub-espécie do H. erectus que teria migrado 

para a Europa e parte da Ásia, onde deu origem a várias linhagens, 

uma delas o Homo neanderthalensis. 
Homo neanderthalensis: Conhecido por neandertais, tinham o corpo 

adaptado ao frio, ausência de queixo, testa baixa, pernas arqueadas e 
cérebro maior do que os dos seres humanos atuais. 

Os neandertais apresentavam comunicação verbal rudimentar, 

organização social e sepultamento de mortos. 
Esse grupo conviveu com os primeiros homens modernos. 

Atualmente, acredita-se que o homem moderno surgiu na África entre 
200 mil a 150 mil anos atrás, a partir das linhagens de H. ergaster. 
O homem moderno 

O Homo sapiens sapiens é a denominação científica do homem 
moderno, sendo uma subespécie do Homo sapiens. 

A principal característica do homem moderno, comparado aos seus 
ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido. Além disso, observa-se a 
capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência pelo 

desenvolvimento do sistema nervoso. 
 

https://www.todamateria.com.br/homo-sapiens-sapiens/
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Com base nos textos responda a questão 1. 

1) (FAFEOD-MG) - Analise o desenho esquemático e marque a 
afirmativa correta. 

 
a) Uma das prováveis causas da extinção de 2 foi o predatismo realizado 
por 1.  

b) 1 e 2 viveram durante muito tempo juntos, mas numa relação 
harmônica.  
c) 1 conseguiu domesticar 2 pelo fato de ele ser herbívoro e inofensivo.  

d) 1 e 2 jamais se encontraram, pois, quando 1 surgiu, 2 já estava 
extinto.  
e) Essa cena só é vista em desenho animado, pois, quando 2 se 

extinguiu, não havia nenhum tipo de mamífero na terra. 
 

ATIVIDADE 03  14/10 

Leia o texto sobre Biodiversidade. 

Biodiversidade  

A palavra “biodiversidade” refere-se à variedade de formas de vida 
existentes em um ecossistema, região geográfica, ou até mesmo em todo 
o planeta. Esse é um termo que foi propagado pelo biólogo Edward 

Osborne Wilson, que defendia que a biodiversidade é uma das maiores 
riquezas existentes, embora seja pouco reconhecida como tal. 

A biodiversidade é essencial para a preservação da natureza, uma 
vez que todas as formas de vida funcionam como engrenagens para seu 
desenvolvimento e sobrevivência: se uma espécie é comprometida, por 

exemplo, pode levar à extinção de diversas outras espécies que 
dependem dela para sua dieta. 

Em geral, a maior vantagem de uma biodiversidade rica está na 

flexibilidade. Um grande número de espécies é mais flexível a mudanças 
nas condições do ambiente, enquanto uma quantidade menor de 

espécies torna o ecossistema limitado e mais dependente de cada 
unidade viva. Portanto, quanto maior a biodiversidade de um local, 
mais saudável ele é. 

https://www.fragmaq.com.br/blog/saiba-o-que-e-sustentabilidade-ambiental-e-como-aplica-la/
https://1.bp.blogspot.com/-Mk0WjxOJ8tE/Vx4V9I0fFJI/AAAAAAAAApg/5NEcqVGGONQrWa2YfAyfGqqhrOi9VZ_XgCLcB/s1600/fafeod.jpg
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A biodiversidade também ajuda a tornar as populações naturais 

mais fortes e saudáveis, promovendo os melhores indivíduos por meio 
da competição e predação. Cultivos biodiversos tendem a se saírem 
melhores do que monoculturas, além de contribuírem para o equilíbrio 

de ecossistemas, ajudando a regular a eliminação de resíduos, a 
qualidade da água, a adubação e fatores ambientais. 

 

ATIVIDADE 04  21/10 

Como base no texto responda as questões  

 
O Brasil é campeão em biodiversidade. De cada cinco espécies do 
planeta, uma encontra-se aqui. Essa enorme diversidade deve-se ao fato 

da grande extensão territorial e aos diversos tipos de climas do país. O 
Brasil detém o maior número de espécies conhecidas de mamíferos e de 
peixes de água doce, o segundo de anfíbios, o terceiro de aves e o quinto 

de répteis. Com mais de 50 mil espécies de árvores e arbustos, tem o 
primeiro lugar em biodiversidade vegetal. Nenhum outro país tem 

tantas variedades de orquídeas e palmeiras catalogadas. Os números 
impressionam, mas, segundo estimativas aceitas pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), eles podem representar apenas 10% da vida no 

país. Como várias regiões ainda são muito pouco estudadas pelos 
cientistas, os números da biodiversidade brasileira tornam-se maiores 
na medida em que aumenta o conhecimento. Durante uma expedição 

de apenas 20 dias pelo Pantanal, coordenada pela ONG Conservation 
International (CI) e divulgada em 2001, foram identificadas 36 novas 

espécies de peixe, duas de anfíbio, duas de crustáceo e cerca de 400 
plantas cuja presença naquele bioma era desconhecida pela ciência. O 
levantamento nacional de peixes de água doce coordenado pela 

Universidade de São Paulo (USP), publicado em 2004, indica a 
existência de 2.122 espécies, 10% a 15% delas desconhecidas até 

então.  
 

1. O que é biodiversidade? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. Você concorda que o " Brasil é o campeão em biodiversidade"? 
Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. Grife todas as espécies de seres vivos citadas no texto. 
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4. Segundo o texto, qual é aproximadamente o número de espécies 

de árvores e arbustos que o Brasil têm? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5. Todas as espécies de seres vivos da Amazônia já são conhecidas 

dos cientistas? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
6. Quais destas ideias estão presentes no texto? Marque-as com um 

X. 

a) A Amazônia pode ser explorada porque é muito rica. (   ) 
b) Não existe na Amazônia muitas espécies que existem em outros 

locais do mundo, e é isso que a torna pobre em variedade de vida. 
(   ) 

c) A Amazônia possui uma diversidade de formas de vida 

impressionante. (   )   
 

 

ATIVIDADE 05  26/10 

Leia o texto sobre Sustentabilidade e realize a atividade proposta. 

Sustentabilidade  

Sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação 
de um processo ou sistema. 

A palavra sustentável deriva do latim sustentare e significa 
sustentar, apoiar, conservar e cuidar. 

O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve 

agir em relação à natureza. Além disso, ele pode ser aplicado desde uma 
comunidade até todo o planeta. 

 
Tripé da Sustentabilidade 

O chamado tripé da sustentabilidade é baseado em três 

princípios: o social, o ambiental e o econômico. Esses três fatores 
precisam ser integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. 
Sem eles, a sustentabilidade não se sustenta. 

 Social: Engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, 
saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos. 

 Ambiental: Refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como 
são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas. 

 Econômico: Relacionado com a produção, distribuição e consumo de 

bens e serviços. A economia deve considerar a questão social e 
ambiental. 
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Ações Individuais de sustentabilidade  

 Economia de água; 
 Evitar o uso de sacolas plásticas; 
 Reduzir o consumo de carne bovina; 

 Preferência por consumir produtos biodegradáveis; 
 Separar o lixo para coleta seletiva; 
 Reciclagem; 

 Realizar trajetos curtos através de caminhadas ou bicicletas. Adotar 
transportes coletivos ou caronas. 

 
Ação Comunitária 

Na comunidade do Vale Encantado, no estado do Rio de Janeiro, 
os moradores buscaram investimentos com colaboradores para 

melhoria do local onde vivem. 
Eles implantaram um sistema de esgoto, painéis solares, 

biodigestores, horta comunitária e oportunidades econômicas 

relacionadas com o turismo ecológico. Tais condições favoreceram a 
melhoria da qualidade de vida de todos. 

A comunidade ficou reconhecida internacionalmente como um 
modelo de desenvolvimento sustentável. 

 
Ações Globais 

 Limitação do crescimento populacional; 
 Garantia de alimentação em longo prazo; 

 Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; 
 Diminuição do consumo de energia; 
 Desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso de fontes 

energéticas renováveis; 
 Aumento da produção industrial nos países não industrializados à base 

de tecnologias ecologicamente viáveis; 

 Criação de Unidades de Conservação. No Brasil, existem diversas áreas 
protegidas; 

 Controle da urbanização e integração entre campo e cidades menores. 
 
Educação Ambiental 

A Educação Ambiental corresponde à conscientização ambiental 
para questões que envolvem a valorização do meio ambiente e o 

comprometimento de atitudes voltadas à sua preservação. 
A importância da educação ambiental reside na formação de 

cidadãos conscientes. Ela visa o aumento de práticas sustentáveis, bem 

como a redução de danos ambientais. 
 

https://www.todamateria.com.br/coleta-seletiva/
https://www.todamateria.com.br/reciclagem/
https://www.todamateria.com.br/biodiversidade/
https://www.todamateria.com.br/ecossistema/
https://www.todamateria.com.br/unidades-de-conservacao/
https://www.todamateria.com.br/educacao-ambiental/
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Atividade: Com base nas Ações Individuais de sustentabilidade faça 

um desenho representando pelo menos uma ação sustentável.  
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LEIA COM ATENÇÃO! 

HISTORIA E FUNDAMENTOS DO HANDEBOL 

O handebol (ou andebol) é um esporte coletivo que envolve passes de 

bola com as mãos.Praticado entre duas equipes, o nome dessa 

modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto 

que hand significa “mão”. 

A bola do handebol é feita de couro e para as equipes masculinas ela 

possui um diâmetro maior. 

O handebol foi criado pelo em 1919 pelo atleta e professor de educação 

física alemão Karl Schelenz. Nesse ano, ele e outros parceiros de 

trabalho reformularam um esporte que era praticado por deficientes 

visuais chamado de torball. 

Desde sua criação, o handebol como conhecemos hoje sofreu algumas 

modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre (em 

gramados) e os espaços eram menores. 

Agora, o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. 

Além disso, no início o handebol era um jogo exclusivo para 

mulheres.Mais tarde e com sua inclusão nos esportes olímpicos, ele 

passou a ser jogado por ambos os sexos.Como foi criado por um 

alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha durante a 

primeira guerra mundial.No entanto, não demorou muito para que ele 

se difundisse pela Europa e ainda, para outras partes do mundo.Outro 

fator que o diferencia de sua origem é pelo número de jogadores. 

Quando foi criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 

em cada equipe. Hoje o número foi reduzido para 14 no total (7 

jogadores em cada equipe).No final dos anos 30 o handebol passou a ser 

um esporte oficial Jogos Olímpicos de Berlim. Nesse momento, o jogo 

ainda era disputado por duas equipes de 11 jogadores cada.Com as 

novas mudanças (jogadores e espaço), ele passou a fazer parte dos jogos 

olímpicos a partir de 1972.Além disso, o esporte se espalhou pelo 

mundo e atualmente encontramos diversas competições que ocorrem a 

nível nacional e internacional. Merece destaque o Campeonato Mundial 

de Handebol nas categorias feminina e masculina.Em 1999 foi fundada 

a Federação Internacional de Handebol com sede na Basileia, Suíça. 

Esse órgão é responsável pelo esporte a nível mundial.Nos dias de hoje, 

o handebol é praticado em mais de 180 países do mundo. 
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Handebol no Brasil 

No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 30. 

Em 1940 foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handebol. 

Esse momento foi um importante passo para a consolidação do esporte 

no país.Em 1979 foi fundada a Confederação Brasileira de Handebol 

(CBHb) com sede na cidade de Aracaju (Sergipe). Esse órgão é 

responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no país.Atualmente 

diversos estados possuem equipes de Handebol com destaques para 

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.Mesmo que o 

handebol tenha certa representatividade no país, esse esporte ainda é o 

menos praticado em relação ao futebol, vôlei, basquete, etc. 

Fundamentos Técnicos do Handebol 

1-Empunhadura- é a ação de segurar a bola de maneira correta com 

uma das mãos e é um dos fundamentos mais básicos no handebol. 

2-Recepção - é a ação específica de receber, amortecer e reter a bola de 

forma adequada nas diferentes posições e situações em que o jogador 

for solicitado.  

 

3-Passe - é a ação de enviar e dirigir a bola ao companheiro, de forma 

correta, para facilitar a próxima ação. O passe e a recepção são técnicas 

utilizadas pelos jogadores na preparação da finalização, ou seja, na 

colocação de um companheiro em condições favoráveis de arremessar a 

bola em direção ao gol adversário.   

 

4-Arremesso - é a ação de enviar a bola em direção ao gol adversário, 

aplicando um forte impulso (força) na mesma, para dificultar a ação do 

goleiro, procurando que ela adentre ao gol, tendo como objetivo, assim, 

a marcação de um gol.  

 

5-Progressão - é a ação de deslocar-se na quadra, movimentando-se de 

um lugar a outro, de posse da bola, obedecendo as regras do jogo no 

que diz respeito ao manejo da bola.  

 

6-Drible - é a ação de impulsionar e dirigir a bola em direção ao solo, 

uma ou mais vezes, sem perder o controle da mesma. O drible serve 

para progredir na quadra ou reter a bola em situação especial. 

 

7-Finta - é a ação que o jogador realiza, de posse de bola, para dirigir os 
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movimentos do defensor numa direção falsa, desviando a sua atenção 

da própria real intenção, causando-lhe o desequilíbrio. A finta tem como 

objetivo enganar e passar pelo adversário além de desorganizar a 

defesa. 

ATIVIDADE 01  08/10 

1-MARQUE (V) NAS AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E (F) NAS 
AFIRMAÇÕES FALSAS. 

 
a)(    ) O handebol  é um esporte coletivo que envolve passes de bola 
com os pés. 

b)(  )O handebol é praticado entre duas equipes, o nome dessa 
modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto 

que hand significa “mão”. 
c)(     )A bola do handebol é feita de couro e para as equipes masculinas 
ela possui um diâmetro maior. 

d)(   )O handebol foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação 
física alemão Karl Schelenz . 

e(   ) O handebol surgiu de uma reformulação de um esporte que era 
praticado por deficientes visuais, chamado de torball. 
f)( )O handebol como conhecemos hoje sofreu algumas modificações. 

Antes era praticado ar livre (em gramados) e os espaços eram menores. 
g)(   )Agora, o handebol é executado em quadras fechadas de 40 por 20 

metros.  
h)(      ) Antigamente o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. 
i)(   )Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em 

Berlim, na Espanha durante a primeira guerra mundial. 
j)(    )Demorou 200 anos para que  o handebol se difundisse pela 
Europa e para outras partes do mundo. 

 

ATIVIDADE 02  15/10 

COMPLETE 
a) Quando foi criado, o handebol continha um total de 22 jogadores em 
campo, ou seja, _____ em cada equipe. 

b) Hoje o número de_______________________foi reduzido para 14 no total 
(7 jogadores em cada equipe). 
c)No final dos anos 30 o handebol passou a ser um ________________ 

oficial  do Jogos Olímpicos de Berlim.  
d)O handebol se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos 

diversas __________________ que ocorrem a nível nacional e 
internacional.  
e)Nos dias de hoje, o handebol é praticado em mais de ___________países 

do mundo. 



 

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 
 

f)No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos ____. 

g)Em 1940 foi fundada em ___________________ a Federação Paulista de 
Handebol.  
h) Em 1999 foi fundada a Federação ________________________de 

Handebol com sede na Basileia, Suíça. Esse órgão é responsável pelo 
esporte a nível mundial. 
i)Em 1979 foi fundada a Confederação ____________________ de 

Handebol (CBHb) com sede na cidade de Aracaju (Sergipe). Esse órgão é 
responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no país. 

j)Mesmo que o handebol tenha certa representatividade no país, esse 
esporte ainda é o _____________________ praticado em relação ao futebol, 
vôlei, basquete, etc. 

 
 

ATIVIDADE 03  22/10 

ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA (somente uma é correta). 
 

A) É um fundamento que tem como objetivo a marcação de um gol: 
 
a)recepção               b)drible           c)arremesso                d)passe 

 
B) É um fundamento que serve para progredir na quadra ou reter a bola 
em situação especial. 

 
a)recepção               b)drible           c)empunhadura                  d)saque 

 
C)É um fundamento que tem como objetivo enganar e passar pelo 
adversário além de desorganizar a defesa. 

 
a)recepção               b)chute                   c)finta                   d)passe 

 
D)É um fundamento que tem ação específica de receber, amortecer e 
reter a bola de forma adequada nas diferentes posições e situações em 

que o jogador for solicitado. 
 
a)recepção               b)drible           c)arremesso                d)passe 

 
E)É um fundamento que tem a ação de segurar a bola de maneira 

correta com uma das mãos e é um dos fundamentos mais básicos no 
handebol. 
a)recepção               b)drible        c)empunhadura                  d)passe 
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ATIVIDADE 04  27/10 

DESCREVA: 

 
A)O que é finta: 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
B)O que é arremesso: 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
C)O que é passe: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
D) O que é drible: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

E)O que é a progressão: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 05  29/10 

CITE E DESCREVA RESUMINDO TRÊS (3) BRINCADEIRAS OU 

JOGOS EM QUE PODEMOS REALIZAR FUNDAMENTOS DO 
HANDEBOL.  

 
POR EXEMPLO: NO JOGO DE QUEIMADA OU CAÇADOR, 
REALIZAMOS O ARREMESSO. 

 
 1 

 

 

 

 

 

2 

 
 

 
 

 
 
3 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  23/10 

JUDAÍSMO – O QUE É? COMO SURGIU? 

 
Judaísmo (em hebraico יהדות, transl. Yahadút) é o nome dado à 

religião do povo judeu, a mais antiga das três principais 
religiões monoteístas (as outras duas são o cristianismo e o islamismo). 

Surgido da religião mosaica, o judaísmo, apesar de suas 

ramificações, defende um conjunto de doutrinas que o distingue de 
outras religiões: a crença monoteísta em YHWH (às vezes 

chamado Adonai (“Meu Senhor”), ou ainda HaShem (“O Nome”) 
como criador e Deus e a eleição de Israel como povo escolhido para 
receber a revelação da Torá que seriam os mandamentos deste Deus. 

Dentro da visão judaica do mundo, Deus é um criador ativo no universo 
e que influencia a sociedade humana, na qual o judeu é aquele que 
pertence à uma linhagem com um pacto eterno com este Deus. 

 Há diversas tradições e doutrinas dentro do judaísmo, criadas e 
desenvolvidas conforme o tempo e os eventos históricos sobre a 

comunidade judaica, os quais são seguidos em maior ou em menor grau 
pelas diversas ramificações judaicas conforme sua interpretação do 
judaísmo. Entre as mais conhecidas encontra-se o uso de objetos 

religiosos como o quipá, costumes alimentares e culturais 
como cashrut, brit milá e peiot ou o uso do hebraico como língua 

litúrgica. 
Ao contrário do que possa parecer, um judeu não precisa seguir 

necessariamente o judaísmo ainda que o judaísmo só possa ser 

necessariamente praticado por judeus. Hoje o judaísmo é praticado por 
cerca de quinze milhões de pessoas em todo o mundo (2006). Da 
mesma forma, o judaísmo não é uma religião de conversão, 

efetivamente respeita a pluralidade religiosa desde que tal não venha a 
ferir os mandamentos do judaísmo. Alguns ramos do judaísmo 

defendem que no período messiânico todos os povos reconhecerão 
YHWH como único Deus e submeter-se-ão à Torá. 

A história do judaísmo é a história de como se desenvolveu a 

religião principal da comunidade judaica que, ainda que não seja 
unificada), contém princípios básicos que a distingue de outras 
religiões. De acordo com a visão religiosa o judaísmo é uma religião 

ordenada pelo Criador através de um pacto eterno com o patriarca 
Abraão e sua descendência. Já os estudiosos creem que o judaísmo seja 

fruto da fusão e evolução de mitologias e costumes tribais da região do 
Levante unificadas posteriormente mediante a consciência de um 
nacionalismo judaico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monote%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
https://pt.wikipedia.org/wiki/YHWH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adonai
https://pt.wikipedia.org/wiki/HaShem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_Abra%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religiosidade_judaica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quip%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cashrut
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brit_mil%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peiot
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Messias
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Ainda que seja intimamente relacionada à história do povo judeu, 

a história do judaísmo se distingue por enfatizar somente a evolução da 
religião e como esta influenciou o povo judeu e o mundo. 

  

 
 
SÍMBOLO DO JUDAÍSMO 

 
 

 
 

ATIVIDADES 

 
1- O que é: 

a) Monoteísmo: 
______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

b) Politeísmo: 

________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2- Quem é o Deus do judaísmo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

3- Qual é o nome do texto sagrado dessa religião? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

4- De acordo com a visão religiosa, o que é o judaísmo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5- Como os estudiosos acreditam que iniciou o judaísmo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 02  26/10 

“Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo.” 

Mahatma Gandhi 

 

MEIO AMBIENTE, ÉTICA E RELIGIÃO 

 

Os desafios ambientais devem ser colocados no contexto de um 

esforço abrangente em que possam convergir os conhecimentos e as 

práticas baseados no domínio técnico da natureza com as vivências da 

filosofia, da religião, da arte, e até do senso comum. (...) 

A humanidade deve aprender a amar para poder desenvolver 

valores e práticas para uma ativa cooperação entre atores com 

interesses e visões diferentes e até contraditórias. 

Porém, o amor não depende de nenhuma ação ou decisão 

voluntária. De fato, nossa civilização encontra-se hoje num impasse, do 

qual não é possível prever quando, como e para onde será sua saída. 

Pessoalmente, não acredito na capacidade de aprendizagem puramente 

intelectual dos seres humanos. De modo geral, as verdadeiras 

mudanças (as profundas, não as superficiais) derivam de uma 

experiência vital que compromete integralmente a existência humana. 

Mais que uma aprendizagem, nesses casos, temos conversões. Para a 

humanidade recuperar o caráter sagrado de todos os seres que habitam 

o planeta (e o Universo) devemos esperar uma conversão. E as 

conversões não se preparam, acontecem." 

 

REIS, Héctor Ricardo. Disponível em: 

http://umweltprogramme.de/meioambiente99/ tema03/leis/text.html 
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ATIVIDADES 

 

1- As questões ambientais devem levar em conta a ética e a religião? 

Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2- Qual deve ser, segundo o autor do texto, o contexto da discussão 

sobre os desafios ambientais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3- De acordo com o texto, o amor tem papel importante na crise 

ambiental? Qual é esse papel? Você concorda com essa análise? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4- Comente a frase de Gandhi:  “Devemos ser a mudança que 

queremos ver no mundo.” 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5- O que você pode fazer em sua casa, escola e comunidade para 

que o meio ambiente seja saudável? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ARTE 
Guerra do Contestado.  

Conflito que surgiu entre 1912 e 1916, em uma área povoada por 

sertanejos, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina. Eram 
pessoas muito pobres, oprimidas, que não possuíam terras e também 

padeciam com a escassez de alimentos. Subsistiam sob a opressão dos 
grandes fazendeiros e de duas empreendedoras americanas que 
operavam ali – a Brazil Railway, responsável pela implantação da via 

ferroviária que uniu o Rio Grande a São Paulo, e uma madeireira. A 
Brazil Railway obteve do governo, como forma de remuneração pelos 

serviços prestados, o equivalente a 15 mil metros de terras, uma em 
cada margem da estrada de ferro, as quais tinham que ser 
obrigatoriamente povoadas por estrangeiros. Porém, o que a Brazil 

Railway mais queria era tirar proveito da riqueza da floresta nativa ali 
existente, que ostentava sua erva-mate, seus pinheiros e imbuias. As 
empresas empregaram os imigrantes nos trabalhos com a estrada de 

ferro e na exploração de madeira. Essa atitude revoltou os sertanejos e 
foi o estopim para o conflito, que se destacou por sua característica 

sócio-política. A Guerra do Contestado colocou os nativos contra o 
governo, as multinacionais e as oligarquias. Os sertanejos encontraram 
o apoio que precisavam nos monges – religiosos que peregrinavam pelo 

sertão pregando a palavra de Deus –, figuras muito respeitadas por esse 
povo. No ano de 1912, um monge, conhecido como José Maria, une-se 

aos sertanejos revoltados. José Maria era estimado pelos seus 
seguidores - pessoas socialmente desprovidas de tudo - como uma alma 
boa que surgira para restabelecer a saúde dos adoentados e 

desprovidos. O costume do monge, de anotar as qualidades curativas 
das plantas que achava nas redondezas, o ajudou a construir no lote de 

um dos administradores uma botica, para 

melhorar a assistência de quem o 
procurasse. A Guerra do Contestado 

acabou com a capitulação dos revoltosos e 
muitas mortes, pois os mesmos resistiram 
bravamente antes de se dar por vencidos. 

Foram mais de três anos de luta entre 
tropas do governo e os camponeses, até a 
vitória do exército. 

Esta guerra é a 
primeira a utilizar 

aviões. Essa imagem 
retrata muito bem a 
história da Guerra do 

Contestado. 

https://www.infoescola.com/plantas/erva-mate/
https://www.infoescola.com/politica/oligarquia/
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ATIVIDADE 01  16/10 

Realizar uma releitura da imagem do monge José Maria no espaço 

abaixo, veja alguns exemplos para  facilitar a sua produção artistica. 

Não esqueça de colorir e seja criativo.  
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ATIVIDADE 02  23/10 

Vamos dar continuidade  a imagem da obra Contestado do artista 

Hiedy de Assis Corrêa – o Hassis – no espaço abaixo e colorir a 

produção artística com as tonalidades claras e escuras. 
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ATIVIDADE 03  29/10 

Com os conhecimentos que você adquiriu sobre a história e seu 

principais personagens, escreva no espaço abaixo uma frase ou um 

desenho que representem a Guerra do Contestado. Veja alguns 

modelos. 

                    

                  

 


