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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.  
 

Sábado 

31/10 

ARTE 
Levar o aluno a saber identificar o que é  Simetria e Assimetria. 

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

 

PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
02/11 

Terça-Feira 
03/11 

Quarta-Feira 
04/11 

Quinta-feira 
05/11 

Sexta-Feira 
06/11 

Sábado  
07/11 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
O resumo sobre 
vozes verbais tem 
como objetivo 
deixar claro cada 
uma delas, fazer 
com que os alunos 
compreendam e as 
saibam aplicar e 
reconhecer dentro 
da escrita e da 
leitura, sendo 
assim nosso 
objetivo é que os 
alunos 
desenvolvam ainda 

mais seus 
conhecimentos na 
área gramatical da 
língua.   

GEOGRAFIA  
Compreender sobre 
o processo de 
divisão do 
continente 
Americano. 

MATEMÁTICA 
Retomar a ideia 
de media ou 
media aritmética 

HISTÓRIA  
Compreender as 
características 
que marcam esse 
período histórico, 
que apesar de 
curto, foi um dos 
mais conturbados 
da história do 
Brasil. 

CIÊNCIAS  
Entender como 
funcionam as 
massas de ar e 
umidade do ar, os 
ventos e a 
pressão 
atmosférica. 

INGLÊS 
Utilizar os 
diferentes 
adjetivos 
respeitando a 
ordem correta. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Questionário sobre 
as vozes verbais, 
(voz ativa, passiva e 
reflexiva). Sendo 
assim o objetivo é 
que os alunos 
desenvolvam os 
conhecimentos 
adquiridos através 
do resumo, espera-
se que tenham um 
bom 
desenvolvimento 
nesta atividade 
respondendo as 

questões com 
coerência e 
habilidade. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Analisar e 
interpretar as 
regras do jogo de 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Compreender a 
media aritmética 
ponderada. 

INGLÊS 
Fazer uso de 

many e much 

antes de 

substantivos. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Resumo sobre 
homônimos e 
parônimos 
(palavras 
homófonas, 
homógrafas e 
perfeitas), 
busca-se 
desenvolver 
ainda mais as 
habilidades dos 
alunos na área 
ortográfica. 
Através do 
resumo e dos 

exemplos busca-
se trazer a eles 
uma 
possibilidade de 
ampliar seu 
vocabulário e 
seus 
conhecimentos 
nesta área. 

CIÊNCIAS  
Compreender a 
importância do 
estudo do tempo 

e o clima na 
nossa vida. 
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SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
09/11 

Terça-Feira 
10/11 

Quarta-Feira 
11/11 

Quinta-feira 
12/11 

Sexta-Feira 
13/11 

Sábado  
14/11 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Estas duas 
atividades 
respectivamente tem 
como objetivo 
desenvolver as 
habilidades de 
reconhecer 

compreender e 
responder as 
questões sobre o 

resumo anterior 
com coerência, 
mostrando que o 
resumo vos foi de 
grande valia. 

GEOGRAFIA  
Compreender os 
aspectos humanos e 
históricos da 
América do Sul. 

MATEMÁTICA 
Compreender e 
calcular a 
mediana 

HISTÓRIA  
Compreender as 
características 
que marcam esse 
período histórico, 

que apesar de 
curto, foi um dos 
mais conturbados 

da história do 
Brasil 

CIÊNCIAS  
Entender como a 
eletricidade 
funciona, positiva, 
negativa, 
condutores e 
isolantes 

INGLÊS 
Fazer uso de much 

e a lot com verbos. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Estas duas 
atividades 
respectivamente 
tem como objetivo 
desenvolver as 
habilidades de 
reconhecer 

compreender e 
responder as 
questões sobre o 

resumo anterior 
com coerência, 
mostrando que o 
resumo vos foi de 
grande valia. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Analisar e 
interpretar as 
regras do jogo de 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Conhecer e 
calcular a moda 

ARTE 
Fazer com que o 
educando 
identifique o que 
é um desenho 
simétrico. 

GEOGRAFIA 
Compreender os 
aspectos 
humanos e 
históricos da 
América do Sul. 

INGLÊS 
Utilizar recursos 
e repertório 

linguístico para 
informar/comun
icar/falar do 

passado com e 
sem advérbios; 

 

TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
16/11 

Terça-Feira 
17/11 

Quarta-Feira 
18/11 

Quinta-feira 
19/11 

Sexta-Feira 
20/11 

Sábado  
21/11 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Atividade sobre 
produção textual 
(texto 
argumentativo) 
através do resumo 
mostrar aos 

discentes como é e 
como se deve 
elaborar este tipo de 
texto, assim sendo 
desenvolver sua 
criatividade 
propondo uma 
produção de texto 
argumentativo, 
dando a eles 3 
possíveis temas 

para instigar sua 
imaginação. 

GEOGRAFIA  
Compreender os 
aspectos humanos e 
históricos da 
América do Sul. 

MATEMÁTICA 
Usar o princípio 
multiplicativo 
para resolver 
situações-
problemas. 

HISTÓRIA  
Compreender as 

causas que 
levaram a cada 
uma dessas 
revoltas bem 
como onde elas 
ocorreram, quais 
as classes sociais 
envolvidas, seus 
líderes e qual foi 
seu desfecho. 

CIÊNCIAS  
Compreender 
sobre os muitos 
aspectos da 
eletricidade para 
nossa vida. 

INGLÊS 
Utilizar recursos e 

repertório 
linguístico para 
informar/comunic
ar/falar do 
passado com e 
sem advérbios; 

EDUCAÇÃO 

FISICA 
Analisar e 
interpretar as 
regras do jogo de 
handebol. 

GEOGRAFIA 
Conhecer a história 

da América do Sul, 
seus povos e 
costumes. 

ARTE 
Fazer com que o 
educando 
identifique o que 
é um desenho 
assimétrico. 

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

MATEMÁTICA  
Conhecer e 
compreender a 
probabilidade. 

HISTÓRIA  
Compreender as 
causas que 
levaram a cada 

uma dessas 
revoltas bem 
como onde elas 
ocorreram, quais 
as classes 
sociais 
envolvidas, seus 
líderes e qual foi 
seu desfecho. 
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QUARTA SEMANA 

Segunda-Feira 
23/11 

Terça-feira 
24/11 

Quarta-Feira 
25/11 

Quinta-feira 
26/11 

CIÊNCIAS  
Entender que, o 
tempo, o clima, e 
a eletricidade 
afetam e estão 
presentes na 
nossa vida todos 
os dias. 

ENSINO 

RELISOSO 
Reconhecer e 
cuidar de si, do 

outro, da 
coletividade e da 
natureza, 
enquanto 
expressão de valor 
da vida. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Produção de texto 
argumentativo: 
dando as pistas 
para produção e 
incentivando a 
imaginação e 
desenvolvimento da 

escrita com 
coerência textual. 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
Analisar e 
interpretar as 
regras do jogo de 
handebol. 

MATEMÁTICA  
 
HISTÓRIA 
Conhecer quem foi 
Anita Garibaldi, 
uma mulher à 
frente de seu 
tempo, e qual a sua 
participação na 

Revolução 
Farroupilha. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer as 
posições dos 
jogadores de 
handebol 
identificando suas 
características. 

ARTE 
Fazer com que o 
educando 
identifique o que é 

um desenho 
simétrico. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  02/11 

RESUMO VOZES VERBAIS:  

Vozes verbais ou Vozes do verbo 

 

As vozes verbais, ou vozes do verbo, são a forma como os verbos se 

apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe 

a ação. Elas podem ser de três tipos: ativa, passiva ou reflexiva. 

Voz ativa 
Sujeito é o agente da 

ação. 
Exemplo: Vi a professora. 

Voz passiva Sujeito sofre a ação. 
Exemplo: A professora foi 

vista. 

Voz 

reflexiva 

Sujeito pratica e sofre a 

ação. 

Exemplo: Vi-me ao 

espelho. 

 

Voz ativa 

Na voz ativa o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação. 

Exemplos: 

 Bia tomou o café da manhã logo cedo. 

 Aspiramos a casa toda. 

 Já fiz o trabalho. 

  

Voz passiva 

Na voz passiva o sujeito é paciente e, assim, não pratica, mas recebe a 

ação. 

Exemplos: 

 A vítima foi vista ontem à noite. 

 Aumentou-se a vigilância desde ontem. 
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Voz reflexiva 

Na voz reflexiva o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, uma 

vez que ele pratica e recebe a ação. 

Exemplos: 

 A velhinha sempre se penteia antes de sair. 

 Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. 

Formação da voz reflexiva 

A voz reflexiva é formada por: 

Verbo na voz ativa + pronome oblíquo (me, te, se, nos, vos), que serve de 

objeto direto ou, por vezes, de objeto indireto, e representa a mesma 

pessoa que o sujeito. 

Exemplos: 

 Atropelou-se em suas próprias palavras. 

 Machucou-se todo naquele jogo de futebol. 

 Olhei-me ao espelho. 

 

*CASO O RESUMO ACIMA NÃO SEJA SUFICIENTE, ENTRE EM 

CONTATO COM SUA PROFESSORA E PEÇA AJUDA! ESTAMOS A 

DISPOSIÇÃO PARA AJUDAR E TIRAR DUVIDAS...  

 

ATIVIDADE 02  05/11 

1.Indique as vozes verbais das orações abaixo, escrevendo-as ao lado de 

cada oração. 

a) Cortei-me quando fazia o jantar. __________________________________ 

b) Diversos funcionários foram demitidos pela empresa. 

_________________  

c) Invadiu a casa à procura do refém. ________________________________ 

d) Eles nos venceram… ___________________________________________ 

e) O chefe não me chamou para a reunião. ____________________________ 

 

2. Transponha as orações da voz ativa para a voz passiva. 



 

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 

 

7 
 

a) Os candidatos fizeram o seu discurso. 

 

 

b) Os professores avaliaram os alunos. 

 

 

c) A cabeleireira finalizou o penteado. 

 

 

d) Os auditores enviaram o relatório. 

 

 

e) O homem cultivou o terreno. 

 

 

3. Assinale as duas orações que estão na voz reflexiva. 

a) Deitou-se assim que anoiteceu. 

b) Nunca se está salvo. 

c) Sonha-se com fama e dinheiro. 

d) Vende-se casa. 

e) Vestiu-se e saiu. 

 

4.  “Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão”. A forma 

ativa dessa mesma frase é? Assinale a alternativa correta: 

a) Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. 

b) Tudo pode comprovar-se. 

c) Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. 

d) Pode comprovar-se tudo isso. 

e) Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. 

 



 

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 

 

8 
 

5. É exemplo de construção na voz passiva o segmento destacado em 

qual das frases abaixo: Assinale. 

a) Ainda ontem fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica. 

b) A Solange toma especial cuidado com a escolha dos vocábulos. 

c) Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto pelo requinte 

verbal. 

d) O enrubescimento da mãe revelou seu desconforto diante da 

observação da filha. 

e) Lembro-me de uma visita que recebemos em casa, há muito tempo. 

 

ATIVIDADE 03  07/11 

RESUMO SOBRE HOMÔNIMOS E PARÔNIMOS: 

 

Os Homônimos e os Parônimos são termos que fazem parte do estudo 

da semântica (significado das palavras). 

Assim, os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia 

(às vezes, a mesma escrita) e significados distintos. 

Já as palavras parônimas são muito parecidas na pronúncia e na 

escrita, entretanto, possuem significados diferentes. 

Homônimos 

As palavras homônimas são classificadas em: 

 Homógrafas: são palavras iguais na grafia e diferentes na 

pronúncia, por exemplo: colher (verbo) e colher (substantivo); jogo 

(substantivo) e jogo (verbo); denúncia (substantivo) e denuncia (verbo). 

 Homófonas: são palavras iguais na pronúncia e diferentes na  

 grafia, por exemplo: concertar (harmonizar) e consertar (reparar); 

censo (recenseamento) e senso (juízo); acender (atear) e ascender 

(subir). 

 Perfeitas: são palavras iguais na grafia e iguais na pronúncia, 

por exemplo: caminho (substantivo) e caminho (verbo); cedo (verbo) e 

cedo (advérbio de tempo); livre (adjetivo) e livre (verbo). 
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Parônimos 

Os parônimos são as palavras que se assemelham na grafia e na 

pronúncia, entretanto, diferem no sentido. 

Por isso, é muito importante tomar conhecimento desses termos para 

que não haja confusão. 

A seguir, alguns exemplos de palavras parônimas: 

 Absolver (perdoar) e absorver (aspirar) 

 Apóstrofe (figura de linguagem) e apóstrofo (sinal gráfico) 

 Aprender (tomar conhecimento) e apreender (capturar) 

 Cavaleiro (que cavalga) e cavalheiro (homem gentil) 

 Comprimento (extensão) e cumprimento (saudação) 

 Coro (música) e couro (pele animal) 

 Delatar (denunciar) e Dilatar (alargar) 

 Descrição (ato de descrever) e discrição (prudência) 

 Despensa (local onde se guardam alimentos) e dispensa (ato de 

dispensar) 

 Docente (relativo a professores) e discente (relativo a alunos) 

 Emigrar (deixar um país) e imigrar (entrar num país) 

 Eminente (elevado) e iminente (prestes a ocorrer) 

 Flagrante (evidente) e fragrante (perfumado) 

 Fluir (transcorrer, decorrer) e fruir (desfrutar) 

 Imergir (afundar) e emergir (vir à tona) 

 Inflação (alta dos preços) e infração (violação) 

 Infligir (aplicar pena) e infringir (violar) 

 Mandado (ordem judicial) e mandato (procuração) 

 Osso (parte do corpo) e ouço (verbo ouvir) 

 Peão (aquele que anda a pé, domador de cavalos) e pião 

(brinquedo) 

 Precedente (que vem antes) e procedente (proveniente de; que 

possui fundamento) 
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 Ratificar (confirmar) e retificar (corrigir) 

 Recrear (divertir) e recriar (criar novamente) 

 Tráfego (trânsito) e tráfico (comércio ilegal) 

 Soar (produzir som) e suar (transpirar) 

 

*CASO O RESUMO ACIMA NÃO SEJA SUFICIENTE, ENTRE EM 

CONTATO COM SUA PROFESSORA E PEÇA AJUDA! ESTAMOS A 

DISPOSIÇÃO PARA AJUDAR E TIRAR DUVIDAS...  

 

ATIVIDADE 04  09/11 

1. Levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, 

empregue corretamente um dos termos propostos pelas alternativas 

entre parênteses. 

a – O atacante aproveitou a jogada distraída e deu o ___________ no 

adversário. (cheque/xeque) 

b – O visitante pôs a _____________ no cavalo, despediu-se de todos e 

seguiu viagem. (cela/sela) 

c – No presídio, todos os ocupantes foram trocados de _____________. 

(cela/sela) 

d – O filme a que assisti pertence à ______ das dez. 

(seção/sessão/cessão) 

  

2. A frase abaixo em que o emprego da palavra destacada está correto é: 

a) Os brasileiros saíram de seu país; eles, portanto, EMIGRARAM. 

b) Minha prima uruguaia era discreta; ela procedia com DESCRIÇÃO. 

c) Jonatas passou o sinal vermelho; levou multa, ou seja, cometeu 

INFLAÇÃO. 

d) Aquela moça sofreu DESCRIMINAÇÃO. 

e) Graziela achou facilmente a SESSÃO de alimentos. 

  

3. Leia as alternativas a seguir: 
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I – O nadador EMERGIU da piscina. 

II – O EMINENTE jogador de futebol foi entrevistado. 

III – Jean avisou que a prova do ENEM era IMINENTE. 

Qual da alternativa abaixo pode ser marcada somente com as 

afirmativas corretas? 

a) I e II apenas. 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 

d) II apenas. 

e) I, II e III. 

  

4. Certa vez, Malu foi contratada para ser gerente de uma loja de grande 

porte. Ela deveria colocar uma placa com o seguinte dizer: “SESSÃO DE 

INFORMÁTICA”. 

A partir dessa informação, é possível dizer que: 

a) Malu escreveu a placa corretamente. 

b) Malu colocou o acento errado em uma das palavras. 

c) Malu deveria ter escrito “CESSÃO” para a placa ficar correta. 

d) Malu deveria ter escrito “SEÇÃO” para a placa ficar correta. 

e) Malu não deveria ter escrito “SEÇÃO” para a placa ficar correta. 

  

5. No __________ do pianista argentino ____________ havia muitos fãs que 

são inscritos no seu canal do youtube, pois era uma _________ única no 

Brasil. 

a) conserto – eminente – sessão 

b) concerto – iminente – seção 

c) conserto – iminente – seção 

d) concerto – eminente – sessão 

e) concerto – eminente – secção 
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6. Imagine que uma jornalista fez uma matéria para um jornal impresso 

de sua região que fica no interior de São Paulo e escreveu a seguinte 

frase como manchete de capa. “O novo juiz do Tribunal Regional do 

Trabalho infringiu a lei”. A partir dessa frase, é possível dizer que: 

a) a jornalista cometeu erro grave de ortografia 

b) a jornalista afirmou que o juiz desrespeitou uma lei. 

c) a jornalista afirmou que o juiz aplicou uma lei. 

d) o juiz já trabalhava há muitos anos neste Tribunal Regional do 

Trabalho. 

e) nenhuma das afirmativas é verídica em relação ao ato feito pelo juiz. 

  

7. Invente uma frase com as seguintes palavras e utilize corretamente o 

sentido delas conforme sua convenção ortográfica: 

SESSÃO: 

CONSERTO: 

EMERGIR: 

INFRINGIR: 

 

ATIVIDADE 05  12/11 

01. Assinale a alternativa correta: 

“Pedro e João ____ entraram em casa perceberam que as coisas não iam 

bem, pois sua irmã caçula escolhera um ____ momento para comunicar 

aos pais que iria viajar nas férias; _____ seus, dois irmãos deixaram os 

pais _____ sossegados quando disseram que a jovem iria com os primos 

e a tia.” 

 

a) mau - mal - mais - mas; 

b) mal - mal - mais - mais; 

c) mal - mau - mas - mais; 

d) mal - mau -mas - mas; 

e) mau - mau - mas - mais. 
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02. Complete as lacunas com (estada / estadia /onde / aonde): 

“_______ quer que eu me hospede, procuro logo saber o preço da 

_______, quanto custa a _______de um carro alugado, bem como _______ 

se possa ir à noite.” 

a) aonde – estadia – estada – onde; 

b) onde – estada – estadia – aonde; 

c) onde – estadia – estada – aonde; 

d) aonde – estada – estadia – onde; 

e) onde – estadia – estadia – aonde. 

 

03.  

- Assisti ao ________ do balé Bolshoi;     

 - Daqui ______ pouco vão dizer que ______ vida em Marte. 

 - As _________ da câmara são programas de humor. 

 - ___________ dias que não falo com Alfredo. 

Escolha a alternativa que oferece a sequência correta de vocábulos para 

as lacunas existentes acima:  

a) concerto – há – a – cessões – há; 

b) conserto – a – há – sessões – há; 

c) concerto – a – há – seções – a; 

d) concerto – a – há – sessões – há; 

e) conserto – há – a – sessões – a . 

 

04. “O _______ de veículos de grande porte, em vias urbanas, provoca 

________ no trânsito; forçando a que os motoristas dos carros menores 

________,muitas delas, completamente sem _________ ; 

a) tráfico – infrações – inflijam – concerto; 

b) tráfego – infrações – inflijam – conserto; 

c) tráfego – inflações – infrinjam – conserto; 

d) tráfego – infrações – infrinjam – conserto; 

e) tráfico – inflações – inflijam – concerto. 
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05. Preencha as lacunas com um dos termos entre parênteses: 

a. O..........................dos senadores é de oito anos. (mandado - 

mandato) 

b. Todos os...........................haviam sido ocupados. (acentos - assentos) 

c. A próxima..............................começará atrasada. (seção - sessão) 

d. O marido entrou vagarosamente e passou......(despercebido - 

desapercebido) 

e. Após o bombardeio, o navio atingido........................ (emergiu-

imergiu) 

 

06. Observe as frases abaixo: 

1. O perigo de desabamento está próximo. 

2. No levantamento da população de São Paulo houve distorções. 

3. Na repartição das armas, a presença do furriel é importante. 

4. Toda espécie de contrabando de drogas deve ser repreendido. 

 

Os vocábulos grifados equivalem respectivamente a: 

a) iminente, censo, seção e tráfego. 

b) iminente, censo, seção e tráfico. 

c) eminente, senso, cessão e tráfico. 

d) eminente, senso, sessão e tráfego. 

 

07. Em: O Prefeito ratificou o Decreto e O Prefeito retificou o Decreto, as 

palavras sublinhadas podem ser substituídas, sem que haja perda de 

sentido, por, respectivamente: 

a) modificou / publicou 

b) escolheu / saudou 

c) anunciou / arquivou 

d) apresentou / incorporou 

e) confirmou / corrigiu 
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08.  Assinale o item em que ocorre, ou não, erro no emprego das 

homófonas há, a e à: 

a) Já estou em Brasília há 25 anos. 

b) Ainda há dúvidas quanto e este assunto?. 

c) Já iniciamos a sessão a quinze minutos. 

d) parece que ele voltou à infância. 

e) O resultado sairá daqui a pouco. 

 

09. Assinale a alternativa em que as formas completam corretamente as 

lacunas das frases, pela ordem: 

1. Ele foi logo embora e ninguém sabe o .............. 

2. Nomearam-no ................? 

3 ........................ vos entristeceis? 

4. Muita maldade acontece .......... o dinheiro é o grande envenenador 

da alma. 

a) por que, por quê, porquê, porque. 

b) por quê, por que, porquê, porque. 

c) porque, porquê, por quê, por que. 

d) porquê, porquê, por que, por quê. 

e) porquê, por quê, por que, porque. 

 

 

10. Assinale a alternativa em que HÁ ERRO na palavra ou expressão 

que exprime causa: 

a) Por que você não se cala? 

b) Eu sei o motivo por que você está rindo. 

c) Essa é a razão porque não me calo. 

d) Você vai ser castigado, por quê? 

e) Quem sabe o porquê de tudo? 
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ATIVIDADE 06  16/11 

RESUMO SOBRE TEXTO ARGUMENTATIVO: 

Um texto argumentativo tem como objetivo convencer alguém das 

nossas ideias. Deve ser claro e ter riqueza lexical, podendo tratar 

qualquer tema ou assunto. 

É constituído por um primeiro parágrafo curto, que deixe a ideia no ar, 

depois o desenvolvimento deve referir a opinião da pessoa que o escreve, 

com argumentos convincentes e verdadeiros, e com exemplos claros. 

Deve também conter contra-argumentos, de forma a não permitir uma 

interpretação duvidosa. Por fim, deve ser concluído com um parágrafo 

que responda ao primeiro parágrafo, ou simplesmente com a ideia 

chave da opinião. 

Geralmente apresenta uma estrutura organizada em três partes: 

a introdução, na qual é apresentada a ideia principal ou tese; 

o desenvolvimento, que fundamenta ou desenvolve a ideia principal; e 

a conclusão. Os argumentos utilizados para fundamentar a tese podem 

ser de diferentes tipos: exemplos, comparação, dados históricos, dados 

estatísticos, pesquisas, causas socioeconômicas ou culturais, 

depoimentos – enfim, tudo que possa demonstrar o ponto de vista 

defendido pelo autor tem consistência. A conclusão pode apresentar 

uma possível solução/proposta ou uma síntese. Deve utilizar título que 

chame a atenção do leitor e utilizar variedade padrão da língua. 

A linguagem utilizada normalmente é impessoal e objetiva. 

 

ATIVIDADE 07  24/11 

1-PRODUÇÃO TEXTUAL: TEXTO ARGUMENTATIVO. 

*AGORA É SUA VEZ... VAMOS LÁ?  

Seu texto argumentativo deve ter no mínimo 25 linhas: 

Um Título convincente e convidativo: 
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Com introdução, desenvolvimento e conclusão, como assim diz no 

resumo acima. 

POSSIVEIS TEMAS:  

-O efeito das queimadas na Amazônia e no Pantanal, como isso 

prejudica a todos nós? 

-Qual nosso futuro pós pandemia? 

-O que esperar para nosso futuro com tudo que tem acontecido no 

presente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01  03/11 

Media Aritmética Simples ou simplesmente media. 

A Média Aritmética ou media de um conjunto de dados é obtida 
somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número 

de dados desse conjunto. 
Esse tipo de média funciona de forma mais adequada quando os 

valores são relativamente uniformes. 
Por ser sensível aos dados, nem sempre fornece os resultados 

mais adequados. 

Isso porque todos os dados possuem a mesma importância (peso). 
 

Fórmula 

 
Onde, 
Ms: média aritmética simples 

x1, x2, x3,...,xn: valores dos dados 
n: número de dados 

 
Exemplo: Sabendo que as notas de um aluno foram: 8,2; 7,8; 10,0; 9,5; 
6,7, qual a média que ele obteve no curso? 

 
1-Na disciplina de matemática Eloisa obteve as notas 5,0; 6,5; 8,3; e 

3,8. Qual será a media aritmética de Eloisa? 

 

 

 

2-Um time de futebol já disputou 7 partidas em um campeonato e 

marcou 2, 2, 1, 1, 4 e 2 gols neles. Calcule e media do número de gols 

marcado por partida. 

 

3-Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes 

idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade desta equipe? 
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4-Veja os gastos de uma pessoa com alimentação de segunda-feira a 

sábado, em determinada semana. 

Dia da Semana Valor  em Reais (R$) 

Segunda-feira R$ 12,00 

Terça-feira R$ 15,00 

Quarta-feira R$ 10,00 

Quinta-feira R$ 14,00 

Sexta-feira R$ 13,00 

Sábado R4 14,00 

Calcule a media diária de gastos. 

 

 

 

ATIVIDADE 02  06/11 

Média Aritmética Ponderada 
A média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada 

valor do conjunto de dados pelo seu peso. 
Depois, encontra-se a soma desses valores que será dividida pela 

soma dos pesos. 

Fórmula 

 
Onde, 
Mp: Média aritmética ponderada 
p1, p2,..., pn: pesos 

x1, x2,...,xn: valores dos dados 
 

Exemplo: 
Considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, 
indique qual a média que o aluno obteve no curso. 

 

Disciplina Nota Peso  Disciplina Nota Peso 

Matemática 8,2 3  História 10,0 2 

Língua Portuguesa 10,0 2  Inglês 9,5 3 

Educação Física 9,5 4  Arte 6,7 4 

Geografia 7,8 2     
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5-Calcule a media aritmética ponderada de: 

a) Pedro  = 5,0 (peso 2), 8,0 (peso 3) e 10 ( peso 1) 

b) Joice =  6,5 ( peso 2), 7,0 (peso 3) e 9,5 (peso 1) 

c) Paulo = 4,5 (peso 2), 6,5 (peso 3) e 8,5 ( peso 1) 

d) Qual dos três obteve maior media ponderada? 

 

 

 

 

ATIVIDADE 03  10/11 

Mediana 
A Mediana (Md) representa o valor central de um conjunto de 

dados. Para encontrar o valor da mediana é necessário colocar os 
valores em ordem crescente ou decrescente. 

Quando o número elementos de um conjunto é par, a mediana é 

encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores 
são somados e divididos por dois. 

 
Exemplos 

1) Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um 

grupo de alunos. Considerando que os valores medidos foram: 1,54 m; 
1,67 m, 1,50 m; 1,65 m; 1,75 m; 1,69 m; 1,60 m; 1,55 m e 1,78 m, qual 

o valor da mediana das alturas dos alunos? 
Solução 
Primeiro devemos colocar os valores em ordem. Neste caso, 

colocaremos em ordem crescente. Assim, o conjunto de dados ficará: 

1,50; 1,54; 1,55; 1,60; 1,65; 1,67; 1,69; 1,75; 1,78 
 

Como o conjunto é formado por 9 elementos, que é um número 
ímpar, então a mediana será igual ao 5º elemento, ou seja: 

Md = 1,65 m 
 
2) Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados: (32, 27, 

15, 44, 15, 32). 
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Solução 
Primeiro precisamos colocar os dados em ordem, assim temos: 

15, 15, 27, 32, 32, 44 
 

Como essa amostra é formada por 6 elementos, que é um número 
par, a mediana será igual a media dos elementos centrais, ou seja: 

 
 
6-As pontuações de 0 a 100 obtidas por 21 alunos em um teste foram: 

71, 40, 86, 55, 63, 70, 44, 90, 37, 68, 53, 55, 57, 60, 82, 91,62, 72, 56, 
42, 56. Determine a mediana desses valores: 

 
  
 

7-Em um grupo de pessoas, as idades são: 13, 20, 18, 14, 17, 16 e 19 
anos. Qual é a mediana dessas idades? 

 
 

 

ATIVIDADE 04  13/11 

Moda 

A Moda (Mo) representa o valor mais frequente de um conjunto de 

dados, sendo assim, para defini-la basta observar a frequência com que 
os valores aparecem. 

Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta 

duas modas, ou seja, dois valores são mais frequentes. 
 

Exemplo 

Em uma sapataria durante um dia foram vendidos os seguintes 

números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o 
valor da moda desta amostra? 
 

Solução 

Observando os números vendidos notamos que o número 36 foi o 
que apresentou maior frequência (3 pares), portanto, a moda é igual a: 

Mo = 36 
 
8-Qual é a moda de um grupo de pessoas com idades de 2, 3, 2, 1 e 6 

anos? 
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9-Cleber registrou, durante 10 dias, o intervalo de tempo gasto para ir 
de casa à escola: 15 min, 14 min, 18 min, 15 min, 14 min, 25 min, 16 
min, 15 min, 15 min e 16 min. Qual foi a moda do intervalo de tempo 

gasto por dia? 
 
 

 

ATIVIDADE 05  17/11 

Princípio multiplicativo da contagem 

 
Possibilidade é algo que pode acontecer, mas não é certeza. 

Quando dizemos: Pode ser que chova hoje! Há possibilidade de chuva, 

mas não é certeza que vai chover. 
Imagine que você jogou uma moeda para cima, nesse caso há 

duas possibilidades, ela pode cair do lado cara ou coroa. 
A mesma ideia para um jogo de dado: ao lançar um dado temos 

seis possibilidades para o lado que cairá para cima, como mostra a 

imagem. 

 
Dado: 6 faces e 6 possibilidades 

 
Assim, podemos desenvolver nosso Raciocínio Combinatório 

que é a maneira de calcular o número total de possibilidades de um 
caso. 

Os problemas de contagem estão presentes no cotidiano, por 

exemplo, no planejamento de pratos em um cardápio, a combinação de 
números em um jogo de loteria, nas placas dos veículos, entre inúmeras 

outras situações. 
 
A ideia é a seguinte: Imagine que você tenha 3 calças, 5 camisas e 

2 sapatos e queira saber quantas são as combinações possíveis 
utilizando essas peças.  

Para isso basta efetuar a multiplicação, assim: 5.3.2 = 30 
possibilidades de combinações. Esse é chamado de princípio 
multiplicativo. 

 
Exemplo 1: Quantos números de dois algarismos distintos podemos 
formar com os dígitos: 3,5,7 e 6? 
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Então são 4 possibilidades para as dezenas, são quatro dígitos 
diferentes, e para as unidades serão 3, pois não queremos repetidos, 
portanto: 

4 . 3 = 12 números de dois algarismos distintos. 
 
Exemplo 2: Ao lançar uma moeda e um dado, quantas são as 

possibilidades? 
*Moeda = 2 possibilidades = cara e coroa. 

*Dado = 6 possibilidades = números de 1 a 6. 

 Observe que o evento tem 2 etapas, com 2 possibilidades em uma 

e 6 possibilidades em outra, totalizando 12 possibilidades. (2.6 = 12) 

 

Outra forma de demonstrar o resultado é fazendo um diagrama de 

árvore. 

 
 

10-De quantas maneiras diferentes uma pessoa que tem 5 camisas, 3 

calças e 2 pares de meia e 2 pares de sapato pode se vestir? 

 

 

11-Em um restaurante há 2 tipos de salada, 3 tipos de pratos quentes e 

3 tipos de sobremesa. Quantas possibilidades temos para fazer uma 

refeição com 1 salada, 1 prato quente e 1 sobremesa? 

 

 

 

12-Ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes quantas e quais 

as possibilidades de resultado? 
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13-Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Responda cada um 

dos itens abaixo: 

a) Quantos números de 2 algarismos podemos formar? 

  

 

b) Quantos números de 2 algarismos distintos (diferentes) podemos 

formar? 

 

 

c) Quantos números pares de 2 algarismos podemos formar? 

 

 

d) Quantos números ímpares de 2 algarismos podemos formar? 

 

 

14-Usando somente os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: 

a) Quantos números de três algarismos podemos formar? 

 

 

b) Quantos números de três algarismos distintos podemos formar? 

 

 

 

ATIVIDADE 06  21/11 

Probabilidade 
 

Probabilidade, do mesmo jeito que a Possibilidade, é qualquer 
coisa que pode acontecer. Só que na Probabilidade tem-se uma 
estimativa de quanto pode e quanto não pode acontecer.  

A probabilidade, portanto, representa a chance de determinado 
evento ocorrer por meio de um número, que é obtido pela razão entre o 
número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. 
 

Espaço amostral 

Espaço amostral é o nome dado ao conjunto de resultados 
possíveis de um evento aleatório. Dentro do espaço amostral são 
colocados TODOS os resultados possíveis. No lançamento de um dado, 

por exemplo, o espaço amostral é composto pelos números naturais de 
1 a 6 e possui 6 elementos.  

O número de elementos do espaço amostral pode ser obtido por 
algum processo de contagem. 

https://escolakids.uol.com.br/razao-proporcao.htm
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O espaço amostral é um conjunto representado pela letra grega Ω, e 
seu número de elementos é representado por n(Ω). 

 

No caso da moeda, por exemplo: 
50% de sair cara e 50% de sair coroa. 

Por que 50%? 
A probabilidade de sair coroa é uma de duas possibilidades. 

Representamos 1/2 = 0,5 
Multiplicamos por 100 para obter o valor em porcentagem: 0,5 

x 100 = 50 

  

Vamos calcular a probabilidade: Ao atirar um dado, qual a 
probabilidade de sair o lado 5 voltado para cima? 

O dado possui 6 lados, o lado 5 é uma possibilidade desses seis 
lados, então representamos pela fração 1/6 = 0,16 x 100 = 16%. 

A probabilidade de sair o lado 5 para cima é de 16%. 

 
Fórmula da Probabilidade 
Em um fenômeno aleatório, as possibilidades de ocorrência de um 

evento são igualmente prováveis. 
Sendo assim, podemos encontrar a probabilidade de ocorrer um 

determinado resultado através da divisão entre o número de eventos 
favoráveis e o número total de resultados possíveis: 
 

Sendo: 
p(A): probabilidade da ocorrência de um evento A. 

n(A): número de casos que nos interessam (evento A). 
n(Ω): número total de casos possíveis 

 

Exemplo 1:  Se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de 
sair um número menor que 3? 
 

Solução 
Sendo o dado perfeito, todas as 6 faces têm a mesma chance de 

caírem voltadas para cima. Vamos então, aplicar a fórmula da 
probabilidade. 

Para isso, devemos considerar que temos 6 casos possíveis (1, 2, 

3, 4, 5, 6) e que o evento "sair um número menor que 3" tem 2 
possibilidades, ou seja, sair o número 1 ou o número 2. Assim, temos: 

 ( )  
  ( )

  ( )
  

 ( )  
 

 
 = 
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 ( )               

 

15-Descreva o espaço amostral considerando o lançamento de um dado 
de 6 faces: 
Ex.: a) Obter um primo:       Resposta: {2, 3, 5} 

 
b) Obter um número par: 

c) Obter um número ímpar: 
d) Obter um número maior do que 3: 
e) Obter um número menor do que 7: 

 
 

16-Lucia lançou um dado de 6 faces: 
a) Qual a probabilidade de ela obter um número par? 

 

 
b) Qual a probabilidade de sair um número ímpar? 

 

 

 

ATIVIDADE 07  25/11 

17-Cinco bolas numeradas de 1 a 5 são colocadas em uma urna e 1 
bola é sorteada. Determine a probabilidade de sortear uma com um 
número: 

Ex.: a) par    Resposta: 
 

 
  = 40%    

    (                                                     
 

 
   

  

  
  

  

   
    ) 

 
b)ímpar 
 

c) Primo 
 

d) Menor que 5 

 

e) Maior que 4 

 

 

18-Jorge desafiou Carlos a resolver uma questão de múltipla escolha 
com 5 alternativas, em que apenas uma é correta. Porém, Carlos não 

sabe a resposta e vai tentar adivinhar utilizando a sorte. Qual é a 
probabilidade de Carlos acertar?   
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  02/11 

 DIVISÕES REGIONAIS. O critério usado para definir a divisão do 
continente em "três Américas" é a distribuição das terras no sentido 

norte-sul. 
AMÉRICA DO NORTE: 

Países independentes: Canadá, Estados Unidos e México. 

Territórios: Bermudas, Groelândia, Ilha de Clipperton e Saint Pierre et 
Miquelon. 
AMÉRICA CENTRAL: 

Países independentes: Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, 

Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa 
Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Trinidad e 
Tobago. 

Territórios: Anguila, Antilhas Holandesas, Aruba, Guadalupe, Ilhas 
Caimã, Ilhas Turks e Caicos, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens 

Britânicas, Martinica, Monte Serra e Porto Rico. 
AMÉRICA DO SUL: 
Países independentes: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela. 
Territórios: Guiana Francesa, Ilha de Páscoa, Ilhas Galápagos, Ilhas 
Geórgia e Sandwich, Fernando de Noronha e Ilhas Malvinas. 

 
ATIVIDADE; 

 
1-Quais foram os critérios usados para dividir o Continente Americano? 
  

2- Quais países pertence a América do Norte, América Central e 
América do Sul? 

 
 
 

 

ATIVIDADE 02  09/11 

DIVISÃO HISTÓRICO-CULTURAL; Alguns dos critérios que definem 

essa regionalização se referem à colonização: língua falada e nações 
colonizadoras predominantes. De acordo com essa regionalização, o 
continente americano e dividido em América Latina e América Anglo-

Saxônica. 



 

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 

 

29 
 

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA: Países: Estados Unidos e Canadá. 

AMÉRICA LATINA: Países: Todos os países do continente americano 
com exceção de EUA e Canadá. 

AMÉRICA CENTRAL: SUB-REGIÕES 
 
A América Central pode ser dividida em continental (ou Istmo) e Insular 

(também chamada de Caribe ou Antilhas). De acordo com a dimensão 
das ilhas, a América central insular pode ser dividida em Grandes 

Antilhas e Pequenas Antinhas. 
CONTINENTAL:        
Países: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicarágua, Panamá. 
INSULAR: 

Países: Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, 
Granada, Haiti, Jamaica, República Dominicana, Santa Lúcia, São 
Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas e Trinidad e Tobago. 

 
AMÉRICA LATINA; DIVISÃO REGIONAL 
MÉXICO; AMÉRICA CENTRAL: Antígua e Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República 

Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e 
Granadinas, Trinidad e Tobago. AMÉRICA ANDINA: Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile. AMÉRICA PLATINA: Argentina, 

Uruguai, Paraguai. GUIANAS: Guiana, Guiana Francesa (FRA), 
Suriname BRASIL                                              

Atividade 
                                             

1- Explique sobre a América latina e Anglo-saxônica. 

 
2-  Explique sobre a América central insular e a América central 

Continental. 

 
 

 

ATIVIDADE 03  14/11 

América do Sul é uma subdivisão da América, onde o Brasil está 
presente. Esse subcontinente é formado por 13 países (mas algumas 
bibliografias trazem a informação de ser formado por 12, porque a 

Guiana Francesa é um território francês). O maior deles é o Brasil, 
ocupando 47,7% do território sul-americano. Como o Brasil faz parte de 

quase metade do território, as características físicas do subcontinente 
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se assemelham com as dele, mas temos algumas diferenças bem 
característica. 

Aspectos físicos da América do Sul;  Relevo – o relevo é dividido em 
três grandes faixas. Os planaltos localizados no Leste, de formações 

mais antigas e com grande desgaste, formado pelo Planalto do 
Brasileiro. a parte central, as áreas de planícies, com destaque para a 

Planície da Amazônia e a do Chaco. No Oeste, a formação de 
dobramentos modernos, com a Cordilheira dos Andes, única estrutura 
que não tem participação do território brasileiro. Clima – A parte da 

América do Sul fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Ela 
tem grande densidade pluviométrica (índice de chuvas), entretanto, é 
pequena em certas regiões, como no Nordeste do Brasil. A temperatura 

média nesta área é de quase 30 graus centígrados durante todo o ano. 
Ao sul do continente o clima torna-se mais fresco e seco, e na 

Patagônia, no extremo-sul, faz muito frio, formando um deserto atípico. 
Outro importante deserto marca esta região: o deserto do Atacama, 
localizado no Chile. Vegetação – Na área tropical, apresentam florestas 

densas e de grande porte, além de áreas com misto de vegetação 
arbórea, arbustiva e de pastagens. Região do Sertão Nordestino 

brasileiro com vegetação xerófita no alto das montanhas, a vegetação 
característica do clima Frio de Montanha. Mais ao sul, as florestas 
temperada e subtropical. 

Atividade; 

1- Qual desses países não integra a América do Sul: 

a) Equador, Venezuela, Suriname.  b) Uruguai, Brasil, Peru.   c) Guiana, 

Argentina, Paraguai. 

d) Brasil, Chile, Honduras.    e) Guiana, Equador, Suriname. 

2- Quantos países fazem parte da América do Sul e qual é o maior em 
extensão territorial? 

 

 
 

ATIVIDADE 04  16/11 

Aspectos humanos; População formada por grande miscigenação de 
povos, principalmente por hispânicos, porém, o maior “liquidificar 

étnico” é o Brasil. No Uruguai, Argentina e Chile podemos notar uma 
forte presença de europeus, mas nos outros países, a influência 
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indígena predominou na formação populacional. As condições de vida 
não são das melhores, não apresentam destaques no IDH, mas alguns 
países estão na faixa mediana, como Chile, Argentina e Brasil. 

Aspectos humanos da América do Sul; A exploração do setor primário 
da economia sempre foi o “carro chefe”. Porém, nos últimos anos, os 
países com maiores condições econômicas passaram a apresentar um 

aumento no parque industrial, como é o caso do Brasil. As crises 
“atacam” mais facilmente os países da América do Sul por terem 

economias instáveis. Então, quando os investidores fazem grandes 
retiradas de capital, os países logo sentem. Na produção, o destaque 
para o setor agrícola com a banana, soja, tabaco, laranja, feijão, arroz, 

café e açúcar. Os minérios também têm forte influência, como o ferro, 
manganês, petróleo, cobre e estanho. Blocos econômicos também 

estão presentes na América do Sul, como o Pacto Andino e, 
principalmente, o Mercosul. A América do Sul ainda pode ser dividido 
em: América Platina, América Andina, Guianas e Brasil. 

Hidrografia – os maiores rios estão em território brasileiro, são poucos 

e pequenos os rios que correm para o Oceano Pacífico. A América do 

Sul, em recurso hídrico, possui uma das maiores bacias hidrográficas 

do mundo, como a bacia do Amazonas, que é a maior do mundo. O 

grande potencial hídrico desse subcontinente é proveniente dos 

aspectos climáticos que predominam em grande parte do território onde 

prevalecem os climas úmidos (equatorial e tropical úmido) com altos 

índices pluviométricos. As principais bacias hidrográficas presentes na 

América do Sul são: Bacia Amazônica: está localizada na floresta 

Amazônica e abrange Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, 

Venezuela e Guiana. Bacia do Prata: corresponde à união de três sub-

bacias (Paraná, Paraguai e Uruguai).Bacia do Rio São Francisco: 

encontra-se totalmente em território brasileiro e tem como rio principal 

o São Francisco. 

Atividade; 

1- Na hidrografia explique sobre as principais Bacias. 

 

2-  No setor agrícola, quais cultura se destaca na américa do Sul? 
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ATIVIDADE 05  19/11 

Colonização e História da América do Sul 
Antes da chegada dos espanhóis e portugueses, varias nações indígenas 

viviam na América do Sul, com destaque para os incas, no território 
espanhol, e as várias culturas tupis na porção portuguesa. 
Posteriormente, com a expansão ultramarina e o Tratado de 

Tordesilhas, divide-se o território entre os dois reinos ibéricos. Na 
América do Sul a colonização concentrou-se nas áreas litorâneas 

(ocidental-pacífica para Castela e a oriental-atlântica para Portugal). 
Assim, enquanto os espanhóis investiram no Prata, no Caribe e nos 
Andes, os portugueses se instalaram principalmente no litoral atlântico. 

Eles praticaram o extrativismo de pau-brasil e, posteriormente, na 
plantação de cana-de-açúcar. Por outro lado, a colonização ibérica 

também trouxe o proselitismo religioso, com a fundação de missões 
católicas (especialmente jesuítas) para conversão dos nativos. A partir 
de 1580, com a União das Coroas Ibéricas, extingue na prática as 

fronteiras das zonas de colonização na América do Sul e os portugueses 
irão penetrar ainda mais no território espanhol. 

Atividade; 

1- Antes da chegada dos espanhóis e Portugueses, Quem viviam 

nessa região? 
 
 

2- O Tratado de Tordesilhas, divide-se o território entre os dois 
reinos ibéricos. Explique sobre os reinos ibéricos. Quais são eles? 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             03/11 

Leia o resumo abaixo: 
 
           O Período Regencial é como conhecemos o período intermediário 
que existiu entre o Primeiro e o Segundo Reinado. Estendeu-se de 1831 a 
1840 e foi iniciado após o imperador D. Pedro I ter abdicado do trono em 
favor de seu filho no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 com o que ficou 
conhecido como Golpe da Maioridade, que garantiu a coroação de D. 
Pedro II como imperador do Brasil.  
           O Período Regencial resultou diretamente da maneira como 
terminou o Primeiro Reinado (época em que o Brasil foi governado por 

D. Pedro I). O Primeiro Reinado ficou marcado pelo autoritarismo do 
imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. 
As tensões e as pressões existentes fizeram o imperador abdicar do 

trono brasileiro em abril de 1831. 
Quando D. Pedro I abdicou do trono, o sucessor naturalmente era seu 

filho, Pedro de Alcântara. Todavia, o príncipe do Brasil possuía apenas 
cinco anos e, por lei, não poderia ser coroado imperador do Brasil até 
que completasse a maioridade, que só seria alcançada quando obtivesse 

18 anos. 

Assim, a saída legal existente e que constava na Constituição de 

1824 era a de fazer um período de transição em que o país seria 
governado por regentes. Esse período deveria ter acontecido até 1844, 
quando Pedro de Alcântara completaria 18 anos, mas seu fim foi 

antecipado para 1840 por meio de um golpe parlamentar. 
O Período Regencial teve uma duração razoavelmente curta (apenas 

nove anos). De toda forma, ao longo desse período, o Brasil possuiu 
quatro regências diferentes, as quais podem ser utilizadas como marcos 
divisórios do Período Regencial. Os quatro períodos foram: 

 Regência Trina Provisória (1831) 
 Regência Trina Permanente (1831-1834) 

 Regência Una de Feijó (1835-1837) 
 Regência Una de Araújo Lima (1837-1840) 

Quando iniciado o Período Regencial, o Brasil foi governado por uma 

regência trina de caráter provisório. Os eleitos para essa regência foram 
três senadores: Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de 
Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. As 

principais medidas tomadas por essa regência provisória, foram 
restituir ministros que haviam sido demitidos por D. Pedro I, convocar 

uma nova Assembleia Legislativa para composição de novas leis, 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/regencias-trinas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/regencias-trinas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/regencia-una-feijo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/regencia-una-araujo-lima.htm
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anistiamento de criminosos políticos e afastar do Exército estrangeiros 
“desordeiros”. 
A Regência Trina Provisória teve vida curta, uma vez que a política 

brasileira estava tumultuada e uma série de distúrbios espalhava-se 
pelo país. Assim, em junho de 1831, foi eleita a Regência Trina 
Permanente, que era composta por José da Costa Carvalho, João 

Bráulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. 
Durante a Regência Trina Permanente, houve três acontecimentos de 

destaque. Um deles foi a criação da Guarda Nacional, uma força 
pública composta por homens eleitores com idade de 21 a 60 anos de 
idade. Essa força foi criada com o intuito de controlar manifestações e 

impedir que revoltas acontecessem. 
Outra medida de destaque foi uma reforma no Poder Moderador, 

retirando atribuições desse poder e dando maiores possibilidades de os 
deputados e senadores vistoriarem as ações do Executivo. Por fim, um 
último acontecimento marcante foi o embate político entre José 

Bonifácio e o padre Feijó, que resultou na saída de José Bonifácio da 
vida política brasileira. 
         A Regência Trina Permanente também não teve força para colocar 

sob controle os rumos da política nacional. Os conflitos entre 
Moderados, Exaltados e Restauradores permaneciam, e revoltas 

pipocavam pelo país. Uma delas foi a Cabanada, que estourou em 1832, 
na província de Pernambuco. 
         A continuidade das tensões no Brasil deixava claro que havia um 

choque entre o governo e as províncias. O choque envolvia, 
principalmente, a questão da centralização do poder no governo contra 

o desejo das províncias brasileiras de alcançarem maior autonomia 
(federalismo). Para atender as demandas das províncias e colocar a 
situação política sob controle, foi aprovado o Ato Adicional de 1834, 

uma lei que fazia alterações na Constituição de 1824. Com o Ato 
Adicional, as mudanças mais sensíveis foram: 
 fim do poder moderador durante o Período Regencial; 

 fim do Conselho de Estado; 

 criação de Assembleias Legislativas provinciais; 

 aumento dos poderes dos presidentes de província, mas a nomeação 
era função do imperador; 

 substituição da regência trina por uma regência una. 

            Com as mudanças estipuladas pelo Ato Adicional, esboçava-se 

no Brasil um modelo que concedia às províncias um grau considerável 
de autonomia. Além disso, a eleição de um regente para governar todo o 
país aproximava o Brasil de um cenário republicano. Por isso, muitos 

historiadores afirmam que o Período Regencial foi uma experiência 
republicana no meio de dois reinados. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-guarda-nacional.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-ato-adicional-1834.htm
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           Com a determinação de que o país seria governado por um 
regente apenas, eleições foram organizadas. Em eleição realizada em 
1835, o padre Feijó obteve 2826 votos e, assim, derrotou Holanda 

Cavalcanti, que obteve 2251. A regência de Feijó ficou marcada pela 
Cabanagem, no Pará, e pela Revolta dos Farrapos, no Rio Grande do 
Sul. 

Feijó tinha humor explosivo e deparou-se com forte oposição em todas 
as frentes da política brasileira. Essa oposição fez padre Feijó solicitar 

afastamento da função. Com sua saída, nova eleição foi realizada, 
e Pedro de Araújo Lima derrotou Holanda Cavalcanti e foi eleito 
regente do Brasil. 

Na regência de Araújo Lima, houve o crescimento dos políticos 
conservadores (mescla dos Liberais Moderados com os Restauradores) e 

tentativas do regente de tentar retirar algumas das liberdades que as 
províncias haviam conquistado com o Ato Adicional de 1834. 

           O Período Regencial ficou marcado pela intensa movimentação 

política que acontecia no país. O debate político nesse período foi 
bastante acalorado e girava em torno de três grupos políticos, que 

gradativamente se transformaram nos dois partidos políticos do 
Segundo Reinado. No caso do Período Regencial, os principais grupos 
políticos eram: 

 Liberais moderados: em geral, eram monarquistas que defendiam a 
limitação do poder do imperador. Defendiam uma monarquia 

constitucional no país e tinham no padre Feijó o seu maior 
representante. 

 Liberais exaltados: eram defensores abertos do federalismo, isto é, de 

ampliar a autonomia das províncias brasileiras. Alguns dos exaltados 
eram defensores da república, e o nome mais influente desse grupo foi 
Cipriano Barata. 

 Restauradores: eram defensores do retorno de D. Pedro I ao trono 
brasileiro e tinham nos irmãos Andrada (José Bonifácio era um deles) 

seus maiores expoentes. 
Ao longo do Período Regencial, esses grupos foram convertendo-se nos 
dois partidos que centralizaram a política durante o Segundo Reinado. 

O Partido Liberal surgiu da mescla dos liberais moderados com os 
exaltados, e o Partido Conservador surgiu da mescla dos liberais 

moderados com os restauradores. 
         O fim do Período Regencial foi resultado da disputa política entre 
liberais e conservadores. Os liberais insatisfeitos com a regência de 

Araújo Lima, um conservador, reagiram defendendo a antecipação da 
maioridade do príncipe do Brasil, Pedro de Alcântara. Os liberais 
conseguiram conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores 

e realizar o Golpe da Maioridade em 1840. 
Com esse golpe, Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada e 

tornou-se imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse ato iniciou o 
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Segundo Reinado e deixou os liberais satisfeitos porque foi retirado o 
poder das mãos dos conservadores. Os liberais também esperavam que 
a coroação do imperador colocasse fim à série de revoltas provinciais 

que aconteciam no país. 

 

ATIVIDADE 02             10/11 

 

De acordo com as informações contidas no texto da atividade 1, 

responda: 

 

a) Qual a duração do Período Regencial? 

(   ) 1808-1822            (   ) 1822-1831             (   ) 1831-1840 

b) Por que Pedro de Alcântara não pôde ser coroado após a abdicação de 

seu pai, D. Pedro I? 

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

c) Quais os marcos divisórios do Período Regencial? 

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

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

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

d) O que era a Guarda Nacional? 

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

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

e) Qual era o principal "choque" entre o governo e as províncias? 

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

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

f) O que foi o Ato Adicional de 1834? 

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

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

g) O que marcou a Regência de Feijó? 

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

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

h) Quais os principais grupos políticos do Período Regencial? 

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

.............................................................................................................. 
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i) O fim do Período Regencial foi resultado do quê? 

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

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

j) O que o Golpe da Maioridade em 1840 significou? 

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

 

ATIVIDADE 03             17/11 

 

Leia o resumo abaixo: 

 

Durante o decênio do período regencial (1831 – 1840) as revoltas 
explodiram no país, por diversas causas. Assim, não é possível pensar 
nessas revoltas de forma homogênea, atribuindo apenas uma única 
causa, uma mesma motivação, embora, a perda de uma ideia de 
legitimidade – existente enquanto D. Pedro I esteve à frente do trono – 
possa ser considerado um fator relevante. A desestabilização do Império 
levou também a disputas entre as elites provinciais. 

Cabanagem (1835 – 1840) - Pará 

No Pará, uma minoria branca, composta de pequenos comerciantes 

portugueses, franceses e ingleses estava concentrada em Belém, por 
onde fluía uma pequena produção de tabaco, borracha, cacau e arroz. A 
maioria da população era formada por indígenas, escravizados e 

dependentes que moravam em cabanas às margens dos rios (daí a 
origem do nome do movimento). Com uma tropa com negros e indígenas 
em sua base, a Cabanagem atacou e conquistou Belém, estendendo-se 

até o interior. Os revoltosos declararam a Independência do Pará, mas 
não apresentaram nenhuma saída efetiva para o estado. Os ataques 

concentravam-se aos estrangeiros e aos maçons e defendiam a Igreja 
Católica, D. Pedro II, o Pará e a liberdade, embora não tenham abolido 
a escravidão, mesmo com muitos africanos entre os cabanos rebeldes. A 

rebelião foi vencida pelas tropas legalistas. 

Sabinada (1837 – 1838) – Bahia 

O nome atribuído à revolta, Sabinada, remete ao nome de seu principal 
líder, Sabino Barroso, um jornalista e professor da Escola de Medicina 

de Salvador. Ocorrida em Salvador, na Bahia, a revolta tinha uma boa 
base de apoio, especialmente entre as classes médias e comerciantes de 

Salvador, que já apresentavam ideias federalistas e republicanas. O 
movimento separou os escravos entre nacionais – nascidos no Brasil – e 
estrangeiros – nascidos na África – e buscou comprometimento em 

https://www.infoescola.com/plantas/cacau/
https://www.infoescola.com/historia/cabanagem/
https://www.infoescola.com/historia/escravidao-no-brasil/
https://www.infoescola.com/historia/sabinada/
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relação aos escravos. Caso a revolta tivesse sucesso e a tomada do 
poder se concretizasse, os escravizados nacionais que tivessem pegado 
em armas seriam libertados. Mas, as forças governamentais logo 

recuperaram a cidade de Salvador, numa luta violenta que gerou 
aproximadamente 1800 mortes. 

Balaiada (1838 – 1840) – Maranhão 

A Balaiada foi uma revolta ocorrida no Maranhão, iniciada por conta de 

disputas entre as elites locais. Em uma área ao sul do Maranhão, com 
pequenos produtores de algodão e criadores de gado. Os revoltosos 

tiveram como líderes Raimundo Gomes e Francisco dos Anjos Ferreira, 
um vendedor de balaios. É de seu ofício que vem o nome de revolta 
maranhense. Enquanto Ferreira tinha uma motivação pessoal ao entrar 

na revolta – vingar sua filha violentada por um capitão da polícia, 
Cosme, um outro líder, aparece à frente de três mil escravos fugidos que 
se juntaram à Balaiada. Os revoltosos saudavam a Igreja Católica, a 

Constituição e D. Pedro II e não apresentavam grandes preocupações 
sociais ou econômicas. Logo foram derrotados, em meados de 1840, 

pelas tropas do governo. O líder Cosme foi enforcado em 1842 enquanto 
a anistia aos revoltosos esteve condicionada à reescravização dos negros 
rebeldes. 

Revolta do Malês (1835) - Bahia 

A Revolta do Malês foi organizada por muçulmanos de origem Iorubá – 
nagôs – que viviam na Bahia. Durou menos de um dia, mas é uma 
importante revolta que demonstra a organização entre os sujeitos 

escravizados no período. Com a maioria da população de origem 
africana, esta era uma questão latente na Bahia. Escravos e libertos 

urbanos circulavam pela cidade e dividiam os trabalhos diários – e às 
vezes até as moradias – formando laços de sociabilidade e solidariedade, 
que facilitavam as ações políticas. Os trabalhadores urbanos mais 

alguns escravos de engenho decidiram se rebelar com a intenção de 
formar uma Bahia Malê, que seria controlada por africanos, tendo à 

frente representantes muçulmanos. Mesmo intencionando a tomada de 
poder, logo a revolta foi controlada. 

Revolução Farroupilha (1835-1845) 

A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolta dos 
Farrapos ou Revolução Farroupilha, foi uma das revoltas provinciais 

que aconteceram no território brasileiro durante o Período Regencial. Ela 
ganhou notoriedade pelo maior tempo de duração (10 anos), e, além 

disso, foi uma das que apresentaram maior ameaça à integridade 
territorial brasileira. 

https://www.infoescola.com/historia/balaiada/
https://www.infoescola.com/historia/revolta-dos-males/
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/periodo-regencial.htm
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A Guerra dos Farrapos aconteceu, principalmente, por causa 
da insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do 
governo brasileiro. No século XIX, a província do Rio Grande do Sul 

tinha como principal produto o charque (carne-seca), que era vendido 
como principal alimentação dos escravos no Sudeste e Nordeste do 
Brasil. 

O charque era produzido pelos charqueadores, que compravam a carne 
bovina dos estancieiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. A 

grande insatisfação destes estava relacionada com a cobrança de 
impostos realizada pelo governo sobre a produção de charque da região. 
O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o 

que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação 
diminuta. 

Esse quadro tornava o produto gaúcho menos competitivo, uma vez 
que seu preço era maior. A principal exigência dos estancieiros era que 
o charque estrangeiro fosse taxado para tornar a concorrência entre o 

produto nacional e o estrangeiro mais justa. No entanto, outras razões 
ajudam a entender o início dessa revolta: 

 Insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira Brasil–
Uruguai; 

 Insatisfação com a criação da Guarda Nacional; 

 Insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos 
causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 

1834; 

 Insatisfação com a centralização do governo e a falta de 
autonomia da província; 

 Circulação dos ideais federalistas e republicanos na região. 

A soma desses fatores levou os gaúchos a rebelarem-se contra o 

governo central em 20 de setembro de 1835. Em um primeiro momento, 
a revolta não tinha caráter de separatismo, mas, à medida que a 
situação avançou, a saída separatista ganhou força. 

A revolta realizada pelos farrapos iniciou-se em 20 de setembro de 
1835 e espalhou-se por parte considerável do território do Rio Grande 

do Sul. Entretanto, o anúncio da separação da província só aconteceu 
em setembro de 1836, dando origem à República Rio-Grandense, 
também conhecida como República de Piratini. 

A Guerra dos Farrapos teve como líder o estancieiro Bento Gonçalves, 
que, inclusive, foi o presidente da República Rio-Grandense por algum 

tempo. Outros nomes importantes foram o do 
italiano Giuseppe Garibaldi e o do militar brasileiro David Canabarro. 
Ambos foram responsáveis por levar a guerra contra o império para a 

província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana, em 
julho de 1839. A República Juliana, no entanto, teve curta duração, 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-guarda-nacional.htm
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pois essa região foi retomada pelo governo imperial em novembro do 
mesmo ano.  
Os combates concentraram-se em confrontos de cavalaria, dos quais 

pode-se destacar a vitória dos farrapos na Batalha de Seival. No 
entanto, à medida que a reação imperial consolidava-se, os farrapos 
perderam força e partiram para a guerra de guerrilha. O professor e 

jornalista gaúcho Juremir Machado da Silva afirma que os farrapos 
assumiram essa estratégia a partir de 1842, quando, segundo ele, o 

conflito já estava liquidado a favor do Império Brasileiro|2|. 
Para conter a revolta na província do Rio Grande do Sul, o governo 
brasileiro nomeou Luís Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias 

(futuro Duque de Caxias). A ação de Caxias à frente de 12 mil homens 
foi muito eficiente, pois conseguiu sufocar os farrapos com ações 

militares estratégicas e, com a diplomacia, levá-los à negociação. 
          A paz foi assinada no Tratado de Poncho Verde, em que os 
farrapos colocaram fim na revolta e, na condição de derrotados, 

aceitaram os termos propostos pelo governo. 
O acordo realizado entre o governo brasileiro e os farrapos estipulou: 

 Taxação em 25% sobre o charque estrangeiro; 

 Anistia para os envolvidos com a revolta; 

 Incorporação dos militares dos farrapos ao exército imperial, 

mantendo sua patente; 

 Os provincianos teriam direito de escolher o próprio presidente de 

província (entretanto, isso não foi cumprido); 

 Os escravos que lutaram do lado dos farrapos seriam alforriados 

(item também não cumprido). 

 

ATIVIDADE 04             21/11 

 

De acordo com as informações contidas no texto da atividade 3 
coloque V quando for verdadeiro e F quando for falso. 

(   ) As revoltas regenciais foram: Cabanagem, Revolução Farroupilha, 

Revolta dos Malês, Sabinada e Balaiada; 

(   ) A cabanagem ocorreu no Pará e a origem do nome do movimento se 
deu ao fato de que os revoltosos moravam em cabanas às margens dos 

rios; 

(   ) Os fazendeiros gaúchos reclamavam dos altos impostos e da 
concorrência "desleal" do charque uruguaio e argentino; 
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(   ) Giuseppe Garibaldi foi um revolucionário italiano que lutou ao lado 
dos farroupilhas; 

(   ) A Revolta dos Malês e a Sabinada ocorreram no estado da Bahia; 

(   ) Na Bahia, em 1835, explodiu a mais importante revolta escrava do 
Brasil: a Revolta dos Malês; 

(   ) A Balaiada foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão entre 

1838 e 1841; 

(   ) A Sabinada revolta tinha uma boa base de apoio, especialmente 
entre as classes médias e comerciantes de Salvador, que já 

apresentavam ideias federalistas e republicanas. 

(   ) Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi foram líderes da Balaiada; 

 

ATIVIDADE 05             25/11  

Leia o texto e a história em quadrinhos e depois responda as 

questões. 

                                     Anita Garibaldi 

     Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi, 
nasceu provavelmente em 1821 em um povoado próximo à cidade de 

Laguna, em Santa Catarina. Ela foi obrigada a se casar antes de 
completar 15 anos. Porém, Anita simpatizou-se com os ideais 
republicanos, sob a influência de um tio e, em 1839, conheceu 

Giuseppe Garibaldi, revolucionário italiano que combatia ao lado dos 
rebeldes na Revolução Farroupilha. A partir de então, Anita abandonou 

o marido e juntou-se à luta dos farroupilhas.  

     Em 1840, na Batalha de Curitibanos, Anita, grávida do primeiro 
filho, chegou a ser presa pelo exército imperial, mas conseguiu fugir. No 
ano seguinte, o casal seguiu para o Uruguai, onde viveu por seis anos e 

teve mais três filhos. 

     Em 1848, Garibaldi foi liberado para lutar pela unificação italiana. 
Anita e seus filhos partiram primeiro, em direção a Gênova. Giuseppe 

viajou depois, em março, após receber anistia do governo. Porém, muito 
doente e grávida do quinto filho, Anita faleceu em 4 de agosto de 1849.  
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Sobre a vida de Anita Garibaldi responda: 

a) Seu nome verdadeiro: 

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

b) Local e ano de seu nascimento: 

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

c) Os ideais que defendia: 

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

d) Países em que viveu: 

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

e) Data de sua morte: 

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

f) Observe os quadrinhos. Que acontecimento eles representam? Por 
que a população recebe com clamor a chegada de Anita Garibaldi? 

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

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

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

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  04/11 

 

ORDER OF ADJECTIVES  

A ordem dos adjetivos serve para que nós não escrevamos mais de um 

adjetivo de forma aleatória numa frase. Essa ordem precisa ser seguida 
de acordo com o tipo de cada adjetivo. Veja o exemplo: 

Algumas vezes nós podemos usar mais de um adjetivo na frase: 

Ex:  It’s a beautiful round wooden table. 
É uma mesa bonita, redonda e feita de madeira. 

 

Mas há uma maneira correta, ou seja, uma ordem em que esses 

adjetivos são escritos antes do substantivo. Para isso devemos saber 
quais são os tipos de adjetivos e sua ordem: 

O que o adjetivo expressa Exemplos 

1º. Quantidade 
Four, ten, a few, several 
Quatro, dez, um pouco, bastante 

2º. Valor/opinião 
Delicious, charming, beautiful 
Delicioso, charmoso, bonito 

3º. Tamanho 
Tall, huge 
Alto, grande 

4º. Temperatura 
Hot, cold  
Quente, frio 

5º. Idade 
Old, young, new 
Velho, jovem, novo 

6º. Forma 
Square, round 
Quadrado, redondo 

7º. Cor 
Red, purple, green 
Vermelho, roxo, verde 

8º. Origem 
Brasileiro, Polonês, Italiano 
Brazilian, Polish, Italian 

9º. Material 
Glass, silver, wooden 
Vidro, prata, madeira 

Exemplos: 

 The room has six small round plastic tables. (a sala tem seis 

pequenas redondas mesas de plástico.)  
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 I bought some charming Italian silver ornaments. (Eu comprei 
alguns charmosos italianos ornamentos de prata.) 

 It was a beautiful cold day. (Era um belo dia de frio. 

Perceba que os adjetivos destacados seguem a ordem da lista acima. 

EXERCÍCIO 1. Coloque os adjetivos entre parênteses na ordem 

correta, de acordo com a tabela.  

a. Carl is an ________________________ man. (Argentinean /old). 

b. John has a ________________________ car. (Big /red). 

c. Today is a ________________________ day. (Beautiful /hot). 

d. I bought a ________________________ house. (new/ small). 

e. Marie has a ________________________ friend. (Charming /French). 

f. Peter likes _______________________ apples. (Red /delicious). 

g. Gina is a ________________________ girl. (Tall /young). 

h. James has ________________________ shoes. (Small, blue). 

i. Sarah has ________________________ lemons. (Ten /Green). 

j. Vanessa has a ________________________ phone. (Square /Black). 

 

EXERCÍCIO 2. Crie frases utilizando ao menos dois adjetivos na 

forma correta. Use adjetivos que você aprendeu nessa e em outras 

apostilas. 

Exemplo: Neymar is a good Brazilian soccer player. 

               Neymar é um bom jogador de futebol brasileiro. 

 

a. ________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________ 

d. ________________________________________________________ 

e. ________________________________________________________ 

 

 

 

Exercício 3. Assinale a alternativa correta. 

 

a.  

(   ) a new black car. 

(   ) a black new car. 
 

b.  

(   ) an interesting old 

book. 
(   ) an old interesting 
book. 

c.  

(   ) delicious French 

food. 
(   ) French delicious 
food. 
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d.  

(   ) an old silly cat. 
(   ) a silly old cat. 
 

e.  

(   ) a big red American 
truck. 

(   ) a red big American 

truck. 

f.  

(  ) beautiful red 
shoes. 
(  ) red beautiful 

shoes. 

g.  

(   ) a Japanese tall 

girl. 
(   ) a tall Japanese 

girl. 
 

h.  

(   ) a chocolate 

delicious round cake. 
(   ) a delicious round 

chocolate cake. 
 

i.  

(   ) some big great 

oranges. 
(   ) some great big 

oranges. 
 

 

 

ATIVIDADE 02  06/11 

MANY AND MUCH BEFORE NOUNS 

Much e Many são termos no inglês que expressam a quantidade de 
alguma coisa, mas por ter a mesma tradução para o português, muitas 

pessoas não sabem em que situação usá-los.  
 A tradução de much e many no português pode 

ser: muito, muita, muitos e muitas, vai depender do contexto da 

oração.  Contudo, mesmo tendo a mesma tradução, much e many 
possuem usos específicos, ou seja, cada um é usado para uma 

situação. 
 Much e many devem ser usados levando em consideração 

os substantivos (nouns) em inglês que os acompanham. Ou seja, 

se esses substantivos são contáveis ou incontáveis (countable and 

uncountable nouns). 

MUCH é utilizado para quantidade de coisas incontáveis, isto é, 

acompanhados de substantivos que não são contados. Dessa forma, 

pode-se dizer que o much é usado, em geral, com substantivos que 

possuem apenas a forma no singular.  

Exemplos: 

 There is so much milk in the bottles. Há muito leite nas garrafas. 

 We have much Money in the pocket. Temos muito dinheiro no 

bolso. 

 She has so much feeling for you. Ela tem muito sentimento por 

você. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/ingles/substantivos-nouns-em-ingles
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/ingles/countable-and-uncontable-nouns
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/ingles/countable-and-uncontable-nouns
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MANY é utilizado para coisas contáveis, isto é, acompanhados por 

substantivos que podem ser contados. Dessa forma, pode-se dizer que 

“many” é usado com substantivos que estão no plural.  

Exemplos: 

 I am going to buy many apples in the Market. / Eu vou comprar 

muitas maçãs no mercado. 

 She asks too many questions to her mother. / Ela faz muitas 

perguntas para a mãe dela.  

 There are many days since they arrived in the country. / Tem 

muitos dias desde que chegaram ao país. 

EXERCÍCIO 1. Escreva much para os substantivos incontáveis e 

many para os contáveis. 

a. ___________ water – água 

b.  ___________ pens - canetas 

c. ___________ girls - meninas 

d. ___________ music - música 

e. ___________ flowers - flores 

f. ___________ milk - leite 

g. ___________ tea - chá 

h. ___________ cars - carros 

i. ___________ numbers – números 

j. ___________ trees – árvores 

EXERCÍCIO 2. Circule a palavra correta. Many ou much. 

a. I have many/much coins. (Eu tenho muitas moedas) 

b. Tom ate many/much food yesterday. (Tom comeu muita comida 

ontem.) 

c. Julieta worked many/much hours. (Julieta trabalhou muitas 

horas)  

d. He wrote many/much letters. (Ele escreveu muitas cartas) 

e. She helps many/much people. (Ela ajuda muitas pessoas) 

EXERCÍCIO 3. Escreva 10 substantivos em inglês que se encaixem 

em much e many, de acordo com a regra. 

MUCH MANY 
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EXERCÍCIO 4. Encontre as seguintes palavras no caça-palavras: 

     
    HOUSE           COFFEE          BALL        CHOCOLATE      ICE-CREAM 

 
        CAKE              TRUCK          COMPUTER        PIANO          WATER 

 

H I D F G E R T T Y D C O M P U T E R 

S Q E C O Q W T K I F O F C S D E Q D 

L P I A N O P T H A O F M X D M M Z I 

I G C O D D O R N S N F R C W V V X C 

B D H T E D A D G F P E G V A B B C E 

A D J G V R S H O U S E H R T E N V C 

L D U H E O W S J S P T V S E L L F R 

L F N T N O D A B A I G L D R L L H E 

R H M R I M G E G T O H D F N K K H A 

O J K U N Z M T F R I Y O G J I I J M 

O K F C H O C O L A T E A T M I T E O 

M G W K A N I G D T Y D Q Y J U C E U 

A D F G J J V D E A E F C A K E X A N 
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EXERCÍCIO 5. Agora, classifique as palavras que você encontrou. 

 

MUCH MANY 

 
 
 

 

 

 

 

ATIVIDADE 03  11/11 

MUCH AND A LOT WITH VERBS 

 

Já vimos o uso do much na atividade anterior. Portanto, vejamos como 

utilizar a lot. A tradução de a lot é a mesma de much, ou seja, muito(s), 

muita(s). Porém, a lot serve tanto para coisas contáveis como 

incontáveis. Em geral, o a lot é usado em frases afirmativas. Observe os 

exemplos: 

 Marie worked a lot. / Marie trabalhou muito. 

 We bought a lot of rice / nós compramos muito arroz. 

 

EXERCÍCIO 1. Complete com much ou a lot. 

 

a. There isn’t _________ butter in the fridge. 

Não há muita manteiga na geladeira. 

b. Do you drink __________ of coffee? 

Você bebe muito café? 

c. We don’t have __________ time. 

Nós não temos muito tempo. 

d. I have __________ of money. 

Eu tenho muito dinheiro. 

e. I ate ___________ of chocolate yesterday. 

Eu comi muito chocolate ontem. 

f. Tom knows ___________ about economy. 

Tom sabe muito sobre economia. 

g. Did you enjoy the party? Not _________. 

Você aproveitou a festa? Não muito. 

h. There was __________ of food at the party. 

Havia muita comida na festa. 

i. But I didn’t eat ___________. 

Mas eu não comi muito. 
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j. I don’t want __________ sugar in my coffe. 

Eu não quero muito açucar no meu café. 

 

EXERCÍCIO 2. Observe as sentenças para responder às perguntas. 

 

John studied a lot 

John estudou muito 

 

They never told much about this 

Eles nucam disseram muito sobre isso 

 

Peter never  saw much of your work 

Peter nunca viu muito do seu  trabalho 

 

1. Antes das palavras destacadas há: 

a. Substantivos.     b. Verbos. 

2. Nas frases acima, much e a lot indicam: 

a. Intensidade.     b. modo. 

3. Much foi usado em: 

a. Frases afirmativas.     b. Frases negativas. 

 

 

ATIVIDADE 04  14/11 

 

ADVERBS OF FREQUENCY WITH SIMPLE PAST 

Advérbios de frequência: 

 

Always Sempre  Rarely Raramente 

Hardly ever Quase nunca Sometimes Às vezes 

Never Nunca Usually Usualmente 

Often  Frequentemente   
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EXERCÍCIO 1. Ordene os advérbios de frequência acima do mais 

frequente para o menos frequente, em inglês. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Usamos os advérbios de frequência para falar da frequência que alguma 

coisa acontece, acontecia ou acontecerá. Em inglês, os advérbios de 

frequência costumam vir entre o sujeito e o verbo. Exemplos: 

- I always went to France.                    - She never studied Japanese. 

 (Eu sempre vou à França)                     (Ela nunca estudou Japonês) 

 

I always went  to France 

Eu sempre fui à França 

Sujeito 
Advérbio de 
frequência 

Verbo no 
passado 

Complemento 

 

Carla never studied Japanese 

Carla  nunca estudou Japonês 

Sujeito 
Advérbio de 

frequência 

Verbo no 

passado 
Complemento 

 

EXERCÍCIO 2. Organize as palavras na ordem correta. 

Exemplo: played / never / Tom / video games  

Tradução: Jogou / nunca / Tom / video-game 

Resposta: Tom never played video games.      

 

a. Hardly ever / visited /Julian / his grandparents 

Quase nunca / visitou / Julian / seus avós 

________________________________________________ 

 

b. Often / new clothes / Jessica / bought 

Sempre / roupas novas / Jessica / comprou 

________________________________________________ 

 

c. We / chocolate / ate / sometimes 

Nós / chocolate / comíamos / às vezes 

________________________________________________ 
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d. To school / I / didn’t go / rarely   

À escola / eu / não ia / raramente 

________________________________________________ 

 

e. Drank / never / alcohol / he 

Bebeu / nunca / álcool / ele 

________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO 3. Complete com os advérbios de frequência de acordo 

com a sua realidade. 

 

How often did you .............................. last month? 

Com que frequência você ………………. mês passado? 

Ex: 

watch a movie assistiu um filme    never  _ 

 

read a book leu um livro  

exercise se exercitou  

listen to music ouviu música  

eat in a restaurant comeu em restaurante  

wear jeans vestiu calça jeans  

play soccer jogou futebol  

watch TV assistiu TV  

drink water bebeu água  

make your bed arrumou sua cama  

used internet usou internet  
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ATIVIDADE 05  18/11 

 

ADVERBS OF FREQUENCY WITH SIMPLE PAST. 

 

EXERCÍCIO 1. Leia o texto sobre a infância de Sally e complete 

com os advérbios de frequência de acordo com a tradução: 

My name is Sally, I’m 60 years old. When I was a kid I ______________ 
worked to help my parents. But I __________________ played a lot. I 
__________________ played alone, because I liked playing with my 
friends. We ______________ spent the all day in the river swimming. My 
favourite activity was riding a bike, but I ____________________ did it, 
because I didn’t have one. I remember that I _______________ went to bed 
early, as we didn’t have energy at home. It was a difficult time. But I 
loved that and I ___________________ forgot about it. 

 

Meu nome é Sally, tenho 60 anos. Quando criança eu frequentemente 
trabalhava para ajudar meus pais. Mas eu sempre brincava muito. Eu 
quase nunca brincava sozinha, pois eu gostava de brincar com meus 

amigos. Nós às vezes passávamos o dia todo no rio nadando. Minha 
atividade favorita era andar de bicicleta, mas eu raramente andava, 
porque eu não tinha uma. Eu me lembro que eu usualmente ia para a 

cama cedo, já que não tínhamos energia em casa. Era um tempo difícil. 
Mas eu amava aquilo e eu nunca me esqueci sobre isso. 

 

EXERCÍCIO 2. Responda as perguntas referentes ao texto acima. 

 

1. How often did Sally play? 

a. always     b. never     c. sometimes   

 

2. How often did Sally play alone? 

a. never     b. hardly ever     c. usually 

 

3. How often did Sally spend the all day in the river swimming? 

a. Sometimes     b. rarely     c. usually 

 

4. How often did Sally ride a bike? 

a. never     b. rarely     c. always  

 

5. How often did Sally go to bed early? 

a. Always     b. hardly ever     c. usually 

 



 

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 

 

53 
 

Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  04/11 

Leia o texto 1 
 

As massas de ar 
A massa de ar é um aglomerado de ar em determinadas condições 

de temperatura, umidade e pressão. As massas de ar podem ser 

quentes ou frias. As quente, em geral, deslocam-se de regiões tropicais, 
e as frias se originam nas regiões polares. 

As massas de ar podem ficar estacionadas, em determinado local, 

por dias e até semanas. Mas quando se movem, provocam alteração no 
tempo, havendo choques entre massas de ar quente e frio: enquanto 

uma avança, a outra recua. 
O encontro entre duas massas de ar de temperaturas diferentes 

dá origem a uma frente, ou seja, a uma área de transição entre duas 

massas de ar. A frente pode ser fria ou quente. Uma frente fria ocorre 
quando uma massa de ar frio encontra e empurra uma massa de ar 

quente, ocasionando nevoeiro, chuva e queda de temperatura. 
E uma frente quente ocorre quando uma massa de ar quente 

encontra uma massa de ar frio que estava estacionada sobre uma 

região, provocando aumento da temperatura. 
Quando uma massa de ar quente prevalece e faz com que uma 

massa de ar frio recue, formam-se as frentes quentes, que geralmente 

possuem elevadas temperaturas e bastante umidade. Quando a massa 
de ar frio é que provoca o recuo de uma massa de ar quente, formam-se 

então as frentes frias, provocando rápidas quedas de temperatura, com 
chuvas e trovoadas que podem ser bem rápidas, dependendo da 
velocidade com que a frente fria se desloca. 

Portanto, percebe-se que as características das temperaturas e do 
clima de uma dada região podem ser determinadas pelo resultado 

dessas “brigas de massas de ar”, que formam as frentes frias ou 
quentes. 

Umidade do Ar 

A umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água 
presente na atmosfera - o que caracteriza se o ar é seco ou úmido - e 
varia de um dia para o outro. A alta quantidade de vapor de água na 

atmosfera favorece a ocorrência de chuvas. Já com a umidade do ar 
baixa, é difícil chover. 

Quando falamos de umidade relativa, comparamos a umidade 
real, que é verificada por aparelhos como o higrômetro, e o valor teórico, 
estimado para aquelas condições. A umidade relativa pode variar de 

0% (ausência de vapor de água no ar) a 100% (quantidade máxima 
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de vapor de água que o ar pode dissolver, indicando que o ar está 
saturado). 

Em regiões onde a umidade relativa do ar se mantém muito baixa 

por longos períodos, as chuvas são escassas. Isso caracteriza uma 
região de clima seco. 

A umidade do ar muito baixa causa clima seco e escassez de 

chuvas. 
De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), valores 

de umidade abaixo de 20% oferecem risco à saúde, sendo recomendável 
a suspensão de atividades físicas, principalmente das 10 às 15horas. A 
baixa umidade do ar, entre outros efeitos no nosso organismo pode 

provocar sangramento nasal, em função do ressecamento das mucosas. 
Pressão atmosférica 

Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície 
terrestre. Sua manifestação está diretamente relacionada à força da 
gravidade e à influência que essa realiza sobre as moléculas gasosas 

que compõem a atmosfera. Assim, a pressão atmosférica sofre variações 
conforme as altitudes e as condições de temperatura do ar. Quanto 
maior a altitude de um dado relevo, isto é, quanto mais elevado ele 

estiver em relação ao nível do mar, menor será a pressão atmosférica. 
Isso ocorre porque a força da gravidade mantém a maior parte do ar 

próxima à superfície, o que explica o fato de grandes cadeias de 
montanhas apresentarem um ambiente mais rarefeito. 

A pressão atmosférica também interfere nas condições do tempo. 

Isso porque as zonas de baixa pressão provocam a subida das frentes 
de ar, o que propicia a formação de nuvens, enquanto as zonas de alta 

pressão propiciam a descida do ar, impedindo a formação de nuvens e 
deixando o tempo mais “limpo”. 

Os ventos 

O ar em movimento se chama vento. Sua direção e velocidade 
afetam as condições do tempo. Para se prever quando uma massa de ar 
chegará a uma determinada localidade, é fundamental conhecer a 

velocidade dos ventos. 
O movimento do ar, em relação à superfície da Terra, pode variar 

desde a calmaria e falta de vento até a formação de furacões que 
provocam a destruição em razão de ventos a mais de 120 quilômetros 
por hora. 

A velocidade dos ventos é medida com um aparelho denominado 
anemômetro, que é, basicamente, um tipo de cata-vento.  

Agora vamos pensar: Em dias quentes, à beira-mar, algumas 

horas depois do amanhecer, pode-se sentir uma brisa agradável vinda 
do mar. Como podemos explicar isso? 

O Sol aquece a água do mar e a terra. Mas a terra esquenta mais 
rápido que o mar. O calor da terra aquece o ar logo acima dela. Esse ar 
fica mais quente, menos denso e sobe. A pressão atmosférica nessa 

região se torna menor do que sobre o mar. Por isso, a massa de ar sobre 
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o mar, mais fria, mais densa e com maior pressão, se desloca, 
ocupando o lugar do ar que subiu. Então esse ar aquece, e o processo 
se repete. 

 

ATIVIDADE 02  07/11 

Responda as questões e leia o texto 

 
1- Como a pressão atmosférica interfere nas condições de tempo? 

 
 
 

 
2- O que significa umidade relativa? 
 

 
 

 
3- Quais as diferenças entre frente fria e frente quente? 
 

 
 

 
 
4-  Porque é importante conhecer a velocidade dos ventos? 

 
 
 

 
 

5- Complete a frase: 
Quanto maior a ....................de um dado relevo, isto é, quanto mais 
elevado ele estiver em relação ao.............................., menor será a 

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

O clima 
As diferenças climáticas observadas entre as regiões que 

compõem o planeta ocorrem fundamentalmente em função da forma da 

terra, da inclinação de seu eixo e dos movimentos que a terra faz 
durantes trajetória pelo espaço. 

As temperaturas médias diminuem em direção aos polos, embora 

em locais de elevada altitude essa regra muitas vezes não seja válida. 
Forma-se assim as zonas climáticas diferentes: Polos, tropicais e 

temperadas. 
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Correntes marítimas 
Os oceanos também participam das trocas de calor e do clima por 

meio das correntes marítimas. Essas correntes são formadas por 

grandes volumes de água que se deslocam pelo oceano, transportando 
energia na forma de calor e influenciando o clima das regiões. 

As correntes se formam pelo deslocamento dos ventos na 

superfície da água. E as diferenças de densidade entre regiões com 
diferentes temperaturas ou quantidade de sal dissolvido na água 

(salinidade) 
Nas regiões de polares, a água dos oceanos perde calor. Sendo fria 

essa água se dirige as regiões equatoriais, chamadas assim de correntes 

frias, e  as quentes se dirigem aos polos. 
Relevo, altitude 

O clima de uma região também varia de acordo com da altitude: 
Quanto maior a altitude, menos a temperatura média do ar. Com o 
aumento da altitude o ar se torna rarefeito, com pouco concentração de 

gases. 
O relevo também influencia nas características climáticas, Por 

exemplo uma barreira montanhosa, que é a causa para o clima seco de 

algumas regiões. Essa barreira dificulta a passagem dos ventos, 
carregados de umidade. Nas regiões próximas ao mar, o ar é geralmente 

úmido e afeta o clima. 
Vegetação 

O clima influencia a vegetação e a agricultura, o cacau por 

exemplo precisa de temperaturas altas o ano inteiro, a bananas e cana 
de açúcar são sensíveis a geadas. A vegetação pode interferir no clima, 

as arvores absorvem muita água do solo e transpiram na atmosfera, 
esse fenômeno com ambientes como muita vegetação a umidade do ar é 
alta. 

Então assim os efeitos  no solo o desmatamento pode mudar a 
temperatura  média e o regime de chuvas, alterando o clima local. 

Assim reconhecendo a importância da atmosfera para o equilíbrio 

térmico da terra essa modificação em sua composição pode manter o 
equilíbrio na manutenção da vida.  

Resumo do livro.  
 

ATIVIDADE 03  11/11 

Leia o texto 
Eletricidade  

Você faz bastante uso da eletricidade em seu dia-a-dia, não é 

mesmo? Mas já parou para pensar na falta que ela faria na sua vida, se 
não existisse? 

Se faltar energia elétrica à noite, ficamos sem luz elétrica e tudo 
para: a televisão, o chuveiro elétrico, o ventilador, alguns aparelhos de 
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telefone, o aparelho de som, o computador, o micro-ondas, os 
elevadores etc. 

Alguns aparelhos funcionam com a energia recebida das estações 

distribuidoras de energia elétrica; basta ligá-los na tomada. Mas há 
muitos outros aparelhos que funcionam utilizando energia elétrica sem 
termos de ligá-los diretamente na tomada, como o celular, o rádio, os 

walkmans ou iPODs e as calculadoras; eles recebem energia de pilhas e 
baterias. 

Cargas elétricas 
Cargas elétricas são de dois tipos: positivas e negativas 
 

Uma matéria é constituída de átomos. Os átomos, por sua vez, 
são constituídos de partículas ainda menores: prótons, nêutrons e 

elétrons. 
Os prótons e os nêutrons situam-se no núcleo do átomo. Os 

elétrons giram e torno do núcleo, numa região chamada eletrosfera. Os 

prótons e os elétrons possuem uma propriedade denominada carga 
elétrica, que aparece na natureza em dois tipos. Por isso a do próton foi 
convencionada como positiva e a do elétron como negativa. 

Quando um corpo neutro apresenta desequilíbrio de cargas por 
influência de outo corpo, dizemos que ele foi eletrizado. Nesse caso, a 

separação de cargas elétricas de um corpo foi provocada pela 
proximidade de um corpo carregado, sem contato direto, fenômeno 
denominado indução eletrostática. A eletrostática, é a parte da 

eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso e as forças de 
atração e repulsão entre elas.     

Pense agora em uma situação. Quando se encosta um objeto 
eletrizado em outro neutro, isto é com carga elétrica nula, parte das 
cargas do primeiro passa para o segundo: é a eletrização por contato. 

Se um corpo com carga elétrica negativa, por exemplo encostar em um 
corpo neutro, parte das cargas negativas do primeiro passara para o 
segundo e os dois ficarão com carga elétrica negativa ( o corpo neutro 

ficara com carga elétrica de mesmo sinal do corpo em que ele encosta). 
Agora faça essa experiência na sua casa.  

Passando varias vezes um pente de plástico no cabelo, ou 
esfregando varias vezes uma caneta de tubo de plástico em um pano de 
lã ou algodão, esses objetos poderão atrair pequenos pedaços de papel. 

Isso irá acontecer porque o pente ou a caneta fica carregado 
eletricamente, com carga elétrica negativa. Ao aproxima-lo do pedaço de 
papel, as cargas elétricas positivas do papel se organizam, ficando mais 

próximas do pente, enquanto as cargas negativas ficam mais afastadas. 
Como a atração elétrica é maior  quanto mais próxima estiverem as 

cargas, as cargas opostas do papel se atraem e os pedaços de papel 
ficam presos ao pente. 
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Condutores e Isolantes 
Condutores e isolantes são materiais elétricos que se comportam 

de maneiras opostas no que respeita à passagem de corrente elétrica. 
Enquanto os condutores permitem a movimentação dos elétrons, 

os isolante dificultam essa movimentação, ou seja, a passagem da 

eletricidade. 
É o mesmo que dizer que os condutores conduzem as cargas, ou 

facilitam, a sua passagem e que os isolantes a isolam. 
Isso acontece em decorrência da estrutura atômica das 

substâncias, ou melhor, dos elétrons que os materiais apresentam na 

sua camada de valência. A camada de valência é aquela que fica mais 
distante do núcleo atômico. 

Condutores 
Nos materiais condutores, as cargas elétricas se movimentam com 

mais liberdade em função dos elétrons livres presentes na sua camada 

de valência. 
A ligação dos elétrons livres com o núcleo atômico é bastante 

fraca. Assim, esses elétrons têm tendência para serem doados, 

movimentam-se e espalham-se facilitando a passagem da eletricidade. 
Embora não exista um material que conduza de modo perfeito o calor, 

há vários exemplos que atuam como bons condutores de calor. 
São exemplos de condutores elétricos os metais em geral, tais 

como cobre, ferro, ouro e prata. 

Isolantes 
Nos materiais isolantes, também chamados de dielétricos, 

verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres. 
Isso faz com que os elétrons dos isolantes estejam fortemente 

ligados ao núcleo, o que inibe a sua movimentação. Não existe um 

material que isole de modo perfeito e impeça completamente a troca de 
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calor, mas há materiais que, na prática, retardam bastante essa troca. 
Esses materiais são bons isolantes térmicos. 

São exemplos de isolante elétricos: borracha, isopor, lã, 

madeira, plástico e papel, vácuo, vidro. 
O planeta terra é um bom doador e receptor de carga elétricas 

negativas. Portanto, se uma das pontas de um fio tocar um corpo 

eletrizado negativamente e a outra ponta do fio tocar o solo terrestre, o 
excesso de carga elétrica negativa do corpo será rapidamente 

transferido para o solo. E, se o corpo estiver eletrizado positivamente, ao 
estabelecer o contato com o solo terrestre por meio do fio condutor, as 
cargas elétricas negativas passarão da Terra para o corpo, deixando-o 

com carga elétrica nula. 
Corrente elétrica 

Vimos que os elétrons se deslocam com facilidade em corpos 
condutores. O deslocamento dessas cargas elétricas é chamado de 
corrente elétrica. 

A corrente elétrica é responsável pelo funcionamento dos 
aparelhos elétricos; estes somente funcionam quando a corrente passa 
por eles. 

Somente é possível a passagem de corrente por um aparelho se 
este pertencer a um circuito fechado. 

 
Um circuito constituído de lâmpada, pilha e fios, quando ligados 

corretamente, formam um circuito fechado. Quando ligamos os 
aparelhos elétricos em nossa casa e eles funcionam, podemos garantir 

que fazem parte de um circuito fechado quando passa corrente elétrica 
através de seus fios. 

A unidade de intensidade de corrente elétrica é o Coulomb por 
segundo, denominada ampère (A). A corrente elétrica pode ser contínua 
ou alterada. 

Na corrente contínua, observada nas pilhas e baterias, o fluxo dos 
elétrons ocorre sempre em um único sentido. 

Na corrente alternada, os elétrons alternam o sentido do seu 

movimento, oscilando para um lado e para o outro. É esse tipo de 
corrente que se estabelece ao ligarmos os aparelhos na nossa rede 

doméstica. A razão de a corrente ser alternada está relacionada a forma 
como a energia elétrica é produzida e distribuída para nossas casas. 
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Cuidados nas instalações elétricas  
É essencial se certificar que a voltagem esta correta, que seria no 

Brasil a voltagem de 220V( 110V não esta sendo utilizada mais), se algo 

for colocado a uma tensão maior, ele pode ser danificado, e se for em 
uma tensão menor não funcionara  direito. 

Para diminuir as chances de choques e proteger alguns aparelhos 

de variação de tensão elétrica, é feita uma ligação terra: o aparelho é 
ligado por um fio a uma barra de cobre enterrada no solo permitindo 

que o excesso de cargas elétricas escoe rapidamente para a terra, por 
isso atualmente os plugues vêm sendo fabricados com três pinos um 
desses é um pino terra, que levara o excesso de cargas elétricas para o 

solo.  
Emendar um fio em outro para fazer emendas é muito perigoso e 

pode provocar curtos-circuitos: dois fios se tocam e a corrente elétrica 
passa a percorrer um caminho com pouca resistência. Quando isso 
ocorre, a intensidade da corrente aumenta muito e o calor produzido 

aquece o circuito a ponto de queimar, causando assim um possível 
incêndio. 

Para proteger as instalações elétricas dos efeitos de curto- 

circuitos existem os disjuntores e os fusíveis. O fusível tem em seu 
interior um fio que impede a corrente elétrica de ultrapassar a 

intensidade, o calor queimara o fusível, interrompendo a passagem da 
corrente e protegendo as instalações. 

É sempre importante lembrar que mesmo com os aparelhos 

desligados eles acumulam energia em seu interior e isso pode ocasionar 
choques, as vezes queimaduras graves e ate fazer o corarão parar e 

levar a morte, então sempre é bom tomar muito cuidado. 
É importante usar protetores nas tomadas para proteger as 

crianças. Não use aparelhos som fios desencapados os danificados. Leia 

sempre as instruções de como usar um aparelho elétrico. Ligar mais de 
um aparelho na mesma tomada pode ocasionar sobrecarga, com riscos 
de acidentes e ate incêndios. Evite o uso de aparelhos elétricos durante 

tempestades: somente os parelhos essências como a geladeira deve 
permanecer ligados. 

 

ATIVIDADE 04  18/11 

Responda as questões de acordo com o texto sobre 

eletricidade. 
1- Qual a diferença entre condutores e isolantes? 
 

 
 

 
2- Qual a unidade de intensidade da corrente elétrica?  
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3- Qual a constituição do átomo? 
 
 

 
 

4- Qual a propriedade elétrica dos prótons, elétrons e nêutros?  
 
 

 
 

5- Quais os cuidados que devemos ter quanto a eletricidade dentro da 
nossa casa. Cite 7. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

6- Complete: 
A........................., é a parte da eletricidade que estuda as 

.............................................em repouso e as forças de ......................e 

......................entre elas.     
 

7- O que é eletrização por contato? 
 
 

 
 

 
 
8- Em que ambiente pode ocorrer um incêndio por aquecimento na 

corrente elétrica? 
 
 

 
9- Complete: 

E, se o corpo estiver ........................positivamente, ao estabelecer o 
contato com o .....................................por meio do fio condutor, as 
cargas elétricas ............................passarão da Terra para o corpo, 

deixando-o com carga elétrica........................ 
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10- Quais são os materiais isolantes e condutores elétricos? 
 
 

ATIVIDADE 05  23/11 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LEIA E OBSERVE COM ATENÇÃO! 

 

Regras do handebol 

Quadra 

 

 

 As partidas oficiais são realizadas em uma quadra retangular com 

40 metros de comprimento por 20 metros de largura, e as balizas 

– popularmente chamadas de “gols” – têm 2 metros de altura por 

3 metros de largura. A quadra será delimitada pelas linhas 

laterais e linhas de fundo. Há ainda as linhas dos 4, 6, 7 e 9 

metros. 

 Linha dos 4 metros: serve para limitar o goleiro durante a 

cobrança de um tiro de 7 metros; 

 Linha dos 6 metros: delimita a área do goleiro; 

 Linha dos 7 metros: estabelece o posicionamento para o tiro de 7 

metros; 
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 Linha dos 9 metros: específica para a cobrança de faltas, é onde 

será formada a barreira defensiva. 

 

Tempo de jogo 

O jogo de handebol é constituído por dois tempos de 30 (trinta) minutos 

com 10 (dez) minutos de intervalo entre eles. 

 Número de jogadores 

Em torneios oficiais, permite-se a participação de até 14 jogadores por 

partida, mas, em quadra, no momento da disputa, é obrigatório que 

cada equipe tenha um goleiro e seis jogadores de linha. 

As substituições são livres, podendo um jogador reserva entrar em 

quadra a partir do momento em que o jogador substituído sair. 

Posse de bola 

Diferentemente de outras modalidades, no handebol existem duas 

regras básicas para quem está com a bola: segurá-la por, no máximo, 

três segundos – mesmo que ela esteja no solo; dar, no máximo, três 

passos com a bola na mão. 

Área do goleiro 

Durante o jogo, nenhum jogador de linha pode pisar na linha ou entrar 

na área do goleiro. Caso essa invasão aconteça, a equipe que está 

atacando perde a posse de bola. 

Entretanto, ao realizar um movimento de ataque, por exemplo, é 

permitido que o jogador cometa essa invasão, mas somente se pular de 

fora para dentro na área e soltar a bola enquanto estiver no ar. 

Tiro de 7 metros 

O tiro de 7 metros é o pênalti do handebol, é cobrado quando há 

alguma agressão em uma clara chance de gol. Na cobrança, os 

jogadores de defesa e de ataque ficam fora da linha dos 9 metros e o 

goleiro pode movimentar-se livremente até a linha dos 4 metros. 

Tiro Livre 
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O tiro livre no handebol ocorre quando há faltas em geral. É cobrado no 

local onde a falta se originou a não ser que ela ocorra dentro da linha 

tiro livre (linha pontilhada até a linha da área), se a falta ocorrer dentro 

dessa área a cobrança deve ser realizada antes da linha pontilhada, em 

local próximo. 

 

ATIVIDADE 01  05/11 

COMPLETE CORRETAMENTE. 

1) O comprimento da quadra de handebol é de________metros. 

2) A largura da quadra de handebol é de_________metros. 

 

ATIVIDADE 02  12/11 

RESPONDA: 

1)Qual é a linha que serve para limitar o goleiro durante a cobrança de 

um tiro de 7 metros? 

 

2) Qual é a linha que delimita a área do goleiro? 

 

 

ATIVIDADE 03  19/11 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS QUESTÕES E MARQUE (V) NAS 

AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E (F) NAS AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1)(      ) As substituições são livres, podendo um jogador reserva entrar 

em quadra a partir do momento em que o jogador substituído sair. 

2)(      )A Linha dos 9 metros é específica para a cobrança de faltas, é 

onde será formada a barreira defensiva. 
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ATIVIDADE 04  24/11 

 

MARQUE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA 

1)O jogo de handebol é constituído por dois tempos de : 

a)30 minutos                b)30 segundos                  c)30 horas 

 

2)É permitido dar quantos passos segurando a bola na mão?  

a)30 passos                     b)10 passos                    c)3 passos 

 

 

 

ATIVIDADE 05  26/11 

 

AS POSICÕES DOS JOGADORES DE HANDEBOL. 

 

 Goleiro – Ele é quem defende o gol com quase todas as partes do 

corpo. É o único jogador que pode tocar a bola com os pés. 

 Pivô – Ele é a força do jogo onde atrapalha os rivais enquanto 

defende. Ele é rápido e trabalha para aumentar as chances de 

seus companheiros de equipe a pontuar. 

 Armador – Ele é um jogador criativo que costumava dirigir a 

jogada tanto na defesa quanto no ataque. Deve sempre estar 

atento ao jogo, devendo construir estratégias durante a partida. 

Essa posição exige muita concentração e visão do jogo. 

 Pontas – São os jogadores rápidos que guardam os lados da 

quadra de handebol. Eles geralmente atiram dos ângulos mais 

difíceis e costumavam criar grandes aberturas facilitando o jogo 

para seus companheiros de equipe. 

 Meias – Geralmente são os maiores jogadores da equipe. 

Enquanto defendem, eles tentam bloquear os ataques. Eles 
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também são os atletas que atiram o mais longe no jogo de 

handebol 

 

1)DESCREVA AS CARACTERÍSTICAS DO PIVÔ: 

 

 

 

 

2)DESCREVA AS CARACTERÍSTICAS DO ARMADOR: 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  31/10 

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  31/10 

UMBANDA – O QUE É? COMO SURGIU? 

 
A Umbanda é uma religião que surgiu no Brasil no dia 15 de 

novembro de 1908. O anunciador desse credo foi o médium Zélio 

Fernandino de Moraes (1891-1975). Essa religião abrange aspectos do 

candomblé, espiritismo e catolicismo. Além disso, é considerada como 

patrimônio imaterial do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade 

(IRPH), desde 2016. 

A etimologia da palavra Umbanda é atribuída a língua quimbunda 

de Angola. O termo corresponde a "magia" ou “a arte de curar”. A 

palavra também foi remetida em outro sentindo após o I Congresso 

Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, realizado em 1941, como “aum” 

e “bhanda”, nos quais correspondem ao “limite no ilimitado”. 

A Umbanda é uma religião na qual agrega aspetos de várias 

outras crenças como religiões de matriz africana, catolicismo e o 

espiritismo, entre outras. Apresenta também várias vertentes, como por 

exemplo.  

• Tradicional 

• Mista 

• Esotérica 

• Astrológica 

• Sagrada 

 

Os princípios, no entanto, de cada vertente da Umbanda são os 

mesmos, ou seja: fé em orixás, a reencarnação, imortalidade da alma, fé 

em espíritos, crença em antepassados e fé em um deus denominado de 

Olorum. 
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Os locais de ritual são identificados como barracão, casa, ou o 

mais conhecido: terreiro. Normalmente, os terreiros apresentam as 

seguintes partes: 

•    Assentamento 

•    Peji 

•    Congá 

•    Roncó 

•    Porteira (ou tronqueira) 

•    Cruzamento das almas 

 

Os umbandistas realizam celebrações, normalmente em locais 

abertos próximos a natureza, como em praias, cachoeiras e rios.  

A história dessa religião teve início através do médium chamado 

Zélio Fernandino de Moraes. Na época ele tinha 17 anos e estava 

preparando-se para ingressar na Marinha do Brasil. De acordo com a 

história, Zélio havia sofrido uma paralisia, na qual os médicos não 

puderam ajudá-lo. Após isso, o médium teria incorporado o espírito 

denominado de Caboclo das Sete Encruzilhadas que teria anunciado a 

criação da Umbanda.  

A primeira tenda umbandista criada foi a Tenda Espírita Nossa 

Senhora da Piedade. Ela foi criada no dia 16 de novembro de 1908 em 

Neves, distrito de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Em 1918, 

por ordem do Caboclo das Sete Encruzilhadas Zélio fundou outras sete 

tendas.  

 

ATIVIDADES 

 

1- Quais os princípios da Umbanda? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 

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 

 

72 
 

2- Como é chamado os lugares de ritos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- Qual é história desta religião? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 03  20/11 

“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." 
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REIS, Héctor Ricardo. Disponível em: 

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

 

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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ATIVIDADE 04  23/11 

FELICIDADE 
 

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

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

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

A primeira é:  
- Instituir que todos têm de ter sucesso, como se ele não tivesse 

significados individuais.  
A segunda loucura é:  

-Você tem de estar feliz todos os dias.  

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

Por fim, a quarta loucura:  
Você tem de fazer as coisas do jeito certo. Jeito certo não existe.  

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

felicidade.  

Felicidade não é uma meta, mas um estado de espírito. Tem gente 
que diz que não será feliz enquanto não casar, enquanto outros se 
dizem infelizes justamente por causa do casamento.  

Você pode ser feliz tomando sorvete, ficando em casa com a 
família ou amigos verdadeiros, levando os filhos para brincar ou indo à 

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

hospital de pacientes terminais.  

Todos os dias morriam nove ou dez pacientes. Eu sempre procurei 
conversar com eles na hora da morte. Maior parte pega o médico pela 

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

agora eu quero aproveitá-la e ser feliz".  

Eu sentia uma dor enorme por não poder fazer nada. Ali eu 
aprendi que a felicidade é feita de coisas pequenas.  
Ninguém na hora da morte diz se arrepender por não ter aplicado o 

dinheiro em imóveis ou ações, mas sim de ter esperado muito tempo ou 
perdido várias oportunidades para aproveitar a vida.  

"Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional."  
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ATIVIDADE 
 

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

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2- Para você, qual o sentido da vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

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

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

4- Qual sua opinião sobre as pessoas que trabalham ou estudam 
muito a vida inteira e ganhar dinheiro para poder aproveitar 
quando eles forem idosos? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

 

ATIVIDADE 01  31/10 

 

Leia o texto - Simetria e Assimetria 

 

Os objetos, os animais, os vegetais, os minerais e as pessoas que 

estão à nossa volta podem ser classificados quanto à forma em: 

simétrico e assimétrico. 

Segundo alguns pesquisadores, a simetria é considerada um dos 

fatores que geram grande beleza. Em uma das pesquisas feitas por eles, 

várias fotos de pessoas diferentes foram apresentadas a um grupo de 

participantes selecionados para a experiência. Eles deveriam atribuir 

uma nota de 0 a 10 a cada rosto, conforme o grau de beleza. 

Posteriormente, as fotos foram agrupadas pela pontuação e submetidas 

à  medição de sua simetria. 

Essa medição demonstrou que, quanto maior o valor atribuído ao 

rosto maior também será o grau de simetria. 

Com esse resultado, concluíram que a simetria é um dos 

elementos responsáveis pelo padrão de beleza. 

Simetria é o arranjo ou a composição de um todo dividido em 

duas ou mais partes, que apresentam correspondência na forma e no 

tamanho, a partir do eixo. 
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O eixo de simetria é uma linha (imaginária) que divide as 

formas em metades iguais. 

Na simetria real ou bilateral as duas metades são exatamente 

iguais. 

Na simetria radial todas as retas passam por um centro ou se 

irradiam do centro para fora, por exemplo: as rodas de bicicleta e a 

estrela-do-mar. 

 

 

 Nos assimétrico os lados não possuem eixo central, portanto um lado 

não é igual ao outro. 
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   A simetria não dá, só por si, beleza a um objeto – o design simétrico 
pode ser monótono ou previsível. No entanto, conjuntamente com a cor, 
texturas, proporções, entre outros fatores, a simetria tem um papel 

importante no apelo estético de um objeto. Por outro lado, em 
determinadas situações, a assimetria deliberada é também utilizada 
com o objetivo de criar surpresa e emoção. 

 

 

 

Exemplos de  simetria; 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 simetria     2 assimetria 
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ATIVIDADE 02  13/11 

Complete o desenho simétrico, não se esqueça de colorir. 
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ATIVIDADE 03  20/11 

Agora é com você, faça um desenho assimétrico lembrando que o 

desenho assimétrico não tem lados iguais. 
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ATIVIDADE 04  26/11 

Você é o artista, aqui estão alguns modelos de mandala simétrica, agora 

você vai criar a sua própria mandala, pode desenhar ou fazer uma 

colagem, lembre se os lados são todos iguais.  

   

 


