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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, assim como no ambiente escolar.  

Sexta-feira 

27/11 

Sábado 

28/11 

MATEMÁTICA  

Compreender as três dimensões do volume 

- comprimento, largura e profundidade. 

HISTÓRIA 

Conhecer como era a "travessia" do 
Atlântico nos navios negreiros e a chegada 
ao Brasil; 

ARTE 

Estimular a criatividade e habilidade técnica. 

ENSINO RELIGIOSO 

Compreender que a amizade é um valor 
importante que contribui para uma melhor 
qualidade de vida, identificando princípios éticos 
em diferentes tradições religiosas e filosofias de 
vida, discutindo como podem influenciar 
condutas pessoais e práticas sociais. 

 

PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 

30/11 

Terça-Feira 

01/12 

Quarta-Feira 

02/12 

Quinta-feira 

03/12 

Sexta-Feira 

04/12 

Sábado  

05/12 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Resumo sobre 

palavras oxítonas, 

paroxítonas e 

proparoxítonas, e 

tabela explicativa, 

o objetivo desta 

atividade é 

estimular através 

da leitura a 

curiosidade do 

aluno sobre o 

assunto em 

questão sendo 

assim, 

desenvolvendo seu 

conhecimento 

sobre o tema para 

resolução das 

atividades 

seguintes. 

GEOGRAFIA  

Identificar os 

estados que 

compõem a região 

Sul do país. 

MATEMÁTICA 

Compreender as 

três dimensões do 

volume - 

comprimento, 

largura e 

profundidade. 

HISTÓRIA  

Compreender 

quando teve início 
a escravidão no 
Brasil e suas 
principais 
características; 

CIÊNCIAS  

Entender o calor 

e suas mudanças 

e transformações. 

INGLÊS 

Conhecer o 

passado simples 

em inglês e 

utilizar em frases 

relacionadas com 

rotinas do dia a 

dia. 

LINGUA 

PORTUGUESA 

Interpretação de 

texto e 

reconhecimento de 

palavras oxítonas e 

seu correto uso e 

escrita através da 

resolução das 

questões da 

atividade 02. 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Conhecer a historia 

e evolução do 

basquete, 

identificando 

algumas de suas 

principais 

características. 

MATEMÁTICA  

Resolver e 

elaborar 

problemas de 

cálculo de 

medida do 

volume. 

INGLÊS 

Discriminar 

sujeito de objeto 

utilizando 

pronomes a eles 

relacionados. 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Breve resumo 

explicativo sobre 

palavras 

paroxítonas, 

incentivando a 

leitura e 

desenvolvimento 

do 

conhecimento 

do tema, 

desenvolvendo a 

habilidade de 

reconhecer e 

saber como usa-

las de forma 

correta e quais 

suas funções. 

CIÊNCIAS  

Entender como 

as transmissões 

e as mudanças 

de estado físico 

por causa do 

calor 

funcionam. 
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SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 

07/12 

Terça-Feira 

08/12 

Quarta-Feira 

09/12 

Quinta-feira 

10/12 

Sexta-Feira 

11/12 

Sábado  

12/12 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Interpretação de 

texto e 

reconhecimento de 

palavras oxítonas e 

seu correto uso e 

escrita através da 

resolução das 

questões da 

atividade 04. 

GEOGRAFIA  

Analisar os 

principais aspectos 

naturais do clima 

que compõem a 

região Sul. 

MATEMÁTICA 

Resolver e 

elaborar 

problemas de 

cálculo de medida 

do volume. 

HISTÓRIA  

Identificar as 
formas de 
trabalho 
realizadas pelos 
escravos; 

CIÊNCIAS  

Compreender 

como os 

combustíveis e as 

máquinas 

térmicas 

funcionam. 

INGLÊS 

Utilizar 

corretamento as 

expressões some e 

any em ingles. 

LINGUA 

PORTUGUESA 

Breve resumo 

explicativo sobre 

palavras 

proparoxítonas, 

incentivando a 

leitura e 

desenvolvimento do 

conhecimento do 

tema, 

desenvolvendo a 

habilidade de 

reconhecer e saber 

como usa-las de 

forma correta e 

quais suas funções. 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Conhecer a historia 

e evolução do 

basquete, 

identificando 

algumas de suas 

principais 

características. 

MATEMÁTICA  

Interpretar, 

analisar e 

avaliar a 

adequação de 

diferentes tipos 

de gráficos para 

representar um 

conjunto de 

dados de uma 

pesquisa e 

compreender 

quando é 

possível ou 

conveniente sua 

utilização. 

ARTE 

Estimular a 

criatividade e 

habilidade 

técnica. 

GEOGRAFIA 

Identificar as 

principais 

características 

vegetais da 

região Sul. 

EDUCAÇÃO 

FISICA 

Conhecer a 

historia e 

evolução do 

basquete, 

identificando 

algumas de suas 

principais 

características. 

Segunda-Feira 

14/12 

Terça-Feira 

15/12 

Quarta-Feira 

16/12 

Quinta-feira 

17/12 

Sexta-Feira 

18/12 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura do Poema O 

AÇUCAR de FERREIRA 

GULLAR e interpretação 

do mesmo, através da 

leitura incentivar os 

discentes a 

desenvolverem seu 

próprio poema seguindo 

todas as recomendações 

para a escrita correta do 

gênero poema. 

GEOGRAFIA  

Reconhecer o potencial 
hidrelétrico da região Sul. 

MATEMÁTICA 

Interpretar, analisar e avaliar a 

adequação de diferentes tipos 

de gráficos para representar 

um conjunto de dados de uma 

pesquisa e compreender 

quando é possível ou 

conveniente sua utilização. 

HISTÓRIA  

Conhecer algumas formas de 
resistência praticadas pelos 
escravos contra a escravidão; 
Identificar aspectos da cultura 
africana que estão inseridos na 
cultura brasileira. 

CIÊNCIAS  

Levar o aluno 

a entender a 

tecnologia no 

dia a dia e 

novos 

materiais. 

INGLÊS 

Utilizar 

corretamente 

as 

expressões 

many e 

much em 

inglês. 

EDUCAÇÃO FISICA 

Conhecer a historia e 

evolução do basquete, 

identificando algumas 

de suas principais 

características. 

ENSINO RELIGIOSO 

ompreender, a 

importância do 

respeito a diversidade 

religiosa, 

reconhecendo e 

valorizar a diversidade 

de textos religiosos 

escritos. 

ARTE 

Estimular a 

criatividade e 

habilidade técnica. 

ENSINO 

RELIGIOSO 

Compreender que a 

liberdade de 
expressão e de 
culto é assegurado 
a todo cidadão 
brasileiro, 
reconhecendo e 
valorizar a 
diversidade de 

textos religiosos 
escritos. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  30/11 

Resumo  

Oxítona, paroxítona e proparoxítona 

Conforme a posição ocupada pela sílaba tônica, as palavras podem ser 

classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

Nas palavras oxítonas, a sílaba tônica está localizada na última sílaba. 

Nas palavras paroxítonas, a sílaba tônica está localizada na penúltima 

sílaba. 

Nas palavras proparoxítonas, a sílaba tônica está localizada na 

antepenúltima sílaba. 

Diferença entre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas 

Classificação Sílaba tônica Exemplo 

Oxítona Última dominó (do-mi-nó) 

Paroxítona Penúltima colega (co-le-ga) 

Proparoxítona Antepenúltima último (úl-ti-mo) 

 

Oxítona é uma palavra que tem a última sílaba como sílaba tônica, ou 

seja, a sua última sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. As 

restantes sílabas da palavra são átonas, sendo pronunciadas com 

menor intensidade. 

Abacaxi (a-ba-ca-xi) 

Sílaba tônica: xi 

Sílabas átonas: a-ba-ca 

Classificação da palavra: oxítona 
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Legal (le-gal) 

Sílaba tônica: gal 

Sílaba átona: le 

Classificação da palavra: oxítona 

As palavras abacaxi e legal são oxítonas porque a sílaba tônica dessas 

palavras está localizada na última sílaba da palavra. 

Uma palavra tem de ter no mínimo duas sílabas para ser classificada 

como oxítona: 

 café (ca-fé); 

 dominó (do-mi-nó); 

 computador (com-pu-ta-dor); 

 problematizar (pro-ble-ma-ti-zar). 

As palavras oxítonas são também chamadas de palavras agudas. 

 

ATIVIDADE 02  02/12 

 

A origem do termo: com os burros n’água 

    Designada quando alguém faz esforço para conseguir algo e se dá 

mal, a frase vem dos tempos do Brasil colonial, que, entre os séculos 17 

e 18, viu a necessidade de escoar ouro, cacau e café entre o Sul e o 

Sudeste e adotou a ideia dos colonizadores espanhóis, que 

transportavam entre Potosí (Bolívia) e Porto Belo (Panamá) cargas sobre 

burros ou mulas. 

    Era comum os condutores das tropas enfrentarem caminhos 

torturantes. Muitas vezes davam, literalmente, com os burros n’água – 

em travessias alagadas onde os animais morriam afogados. Como o 

dono da mercadoria arcava com o dano, a locução passou a ser 

empregada sempre que alguém leva a pior. 

Bruno Vieira Feijó. Disponível em: 

<https://aventurasnahistoria.uol.com.br>. 
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Questões 

Questão 1 – Aponte o trecho em que a palavra grifada é oxítona: 

(     ) “[…] a frase vem dos tempos do Brasil colonial, que, entre 

os séculos […]” 

(     ) “Muitas vezes davam, literalmente, com os burros n’água […]” 

(     ) “[…] a locução passou a ser empregada sempre que alguém leva a 

pior.” 

  

Questão 2 – O vocábulo oxítono “café” é acentuado porque: 

(     ) termina em “e”. 

(     ) tem duas sílabas. 

(     ) termina em vogal. 

  

Questão 3 – Em “[…] adotou a ideia dos colonizadores espanhóis […]”, o 

termo oxítono destacado desempenha a função de: 

(     ) adjetivo. 

(     ) pronome. 

(     ) substantivo. 

  

Questão 4 – Identifique o nome do país que não é oxítono: 

(     ) “Brasil”. 

(     ) “Bolívia”. 

(     ) “Panamá”. 

  

Questão 5 – Assinale a frase em que a palavra oxítona foi empregada 

corretamente: 

(     ) O texto contem a origem do termo “burros n’água”. 

(     ) O texto contém a origem do termo “burros n’água”. 

(     ) O texto contêm a origem do termo “burros n’água”. 
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ATIVIDADE 03  05/12 

Paroxítona é uma palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba 

tônica, ou seja, a sua penúltima sílaba é aquela que é pronunciada com 

mais força. As restantes sílabas da palavra são átonas, sendo 

pronunciadas com menor intensidade. 

Amizade (a-mi-za-de) 

Sílaba tônica: za 

Sílabas átonas: a-mi-de 

Classificação da palavra: paroxítona 

Corpo (cor-po) 

Sílaba tônica: cor 

Sílaba átona: po 

Classificação da palavra: paroxítona 

As palavras amizade e corpo são paroxítonas porque a sílaba tônica 

dessas palavras está localizada na penúltima sílaba da palavra. 

Uma palavra tem de ter no mínimo duas sílabas para ser classificada 

como paroxítona: 

 mesa (me-sa); 

 camisa (ca-mi-sa); 

 convidado (con-vi-da-do); 

 desanimadamente (de-sa-ni-ma-da-men-te). 

As palavras paroxítonas são também chamadas de palavras graves. 

Representam a maior parte das palavras da língua portuguesa. 

 

ATIVIDADE 04  07/12 

Peixes em perigo 

    Os peixes sentem o efeito da poluição da água de forma muito rápida 

– afinal, este é o ambiente desses animais, que, para ser saudável, deve 

estar sempre bem oxigenado e livre de impurezas. Os principais 

poluentes que tiram o oxigênio da água são esgotos domésticos e 

industriais, como o óleo de cozinha que jogamos no ralo da pia. 
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Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 259. Disponível em: 

<http://capes.cienciahoje.org.br>. 

  

Questões 

Questão 1 – Identifique a passagem em que o termo destacado é 

paroxítono: 

(     ) “Os peixes sentem o efeito da poluição da água de forma 

muito rápida […]” 

(     ) “[…] este é o ambiente desses animais, que, para ser saudável […]” 

(     ) “[…] são esgotos domésticos e industriais […]” 

  

Questão 2 – Na passagem identificada acima, o termo paroxítono é: 

(     ) um adjetivo. 

(     ) um advérbio. 

(     ) um substantivo. 

  

Questão 3 – No segmento “Os principais poluentes que tiram 

o oxigênio […]”, a palavra paroxítona grifada é acentuada porque: 

(     ) termina em “o”. 

(     ) termina em vogal. 

(     ) termina em ditongo. 

  

Questão 4 – Aponte o vocábulo que é acentuado pela mesma razão de 

“oxigênio”: 

(     ) “é”. 

(     ) “água”. 

(     ) “óleo”. 

  

Questão 5 – O vocábulo apontado na questão acima e “oxigênio” 

pertencem a mesma classe de palavras? Explique: 

R. 
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Questão 6 – Assinale a sílaba tônica de uma palavra paroxítona: 

(     ) a última sílaba. 

(     ) a penúltima sílaba. 

(     ) a antepenúltima sílaba. 

 

ATIVIDADE 05  10/12 

Proparoxítona é uma palavra que tem a antepenúltima sílaba como 

sílaba tônica, ou seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela que é 

pronunciada com mais força. As restantes sílabas da palavra são 

átonas, sendo pronunciadas com menor intensidade. 

Dúvida (dú-vi-da) 

Sílaba tônica: dú 

Sílabas átonas: vi-da 

Classificação da palavra: proparoxítona 

Líquido (lí-qui-do) 

Sílaba tônica: lí 

Sílaba átona: qui-do 

Classificação da palavra: proparoxítona 

As palavras dúvida e líquido são proparoxítonas porque a sílaba tônica 

dessas palavras está localizada na antepenúltima sílaba da palavra. 

Uma palavra tem de ter no mínimo três sílabas para ser classificada 

como proparoxítona: 

 plástico (plás-ti-co); 

 sonâmbulo (so-nâm-bu-lo); 

 matemática (ma-te-má-ti-ca); 

 paralelepípedo (pa-ra-le-le-pí-pe-do). 

  

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO E RESPONDA AS QUESTÕES: 

O que é meme? 
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    Muito conhecido e usado na internet, o meme é um conteúdo 

multimídia – vídeo, imagem, música, etc. – que se espalha rapidamente 

(viraliza) no mundo virtual, recriando fatos ou conteúdo original com 

um propósito de piada ou sátira. Filme, desenho, jornais e até mesmo 

debates políticos são inspiração para compor esses queridinhos da web. 

    Apesar de sua extrema popularidade, não precisa ser um profissional 

para fazer um meme, basta ter uma boa “sacada” para perceber quais 

imagens, vídeos ou frases poderiam chamar atenção. 

Tuany Alves. Disponível em: <https://minasfazciencia.com.br/>. 

  

Questões 

Questão 1 – Identifique o trecho em que a palavra destacada é 

proparoxítona: 

(     ) “[…] o meme é um conteúdo multimídia […]” 

(     ) “[…] recriando fatos ou conteúdo original […]” 

(     ) “[…] com um propósito de piada ou sátira.” 

  

Questão 2 – A palavra “música” é acentuada porque: 

(     ) é proparoxítona. 

(     ) é proparoxítona terminada em “a”. 

(     ) é proparoxítona terminada em vogal. 

  

Questão 3 – Releia: 

“[…] recriando fatos ou conteúdo original com um propósito de piada ou 

sátira.” 

O vocábulo proparoxítono “propósito” tem o sentido equivalente a: 

(     ) “sonho”. 

(     ) “objetivo”. 

(     ) “alcance”. 
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Questão 4 – No segmento abaixo, há um termo proparoxítono. 

Sublinhe-o: 

“Filme, desenho, jornais e até mesmo debates políticos são inspiração 

[…]” 

  

Questão 5 – O termo proparoxítono, sublinhado anteriormente, 

desempenha a função de: 

(     ) adjetivo. 

(     ) pronome. 

(     ) substantivo. 

 

 

 

ATIVIDADE 06  14/12 

ATIVIDADE 06 

O Açúcar 
O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 
e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 
Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 
Em lugares distantes, onde não há hospital 

nem escola, 

homens que não sabem ler e morrem de fome 

aos 27 anos 

plantaram e colheram a cana 

que viraria açúcar. 
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Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 
branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
Ferreira Gullar. Dentro da noite veloz & Poema sujo. São Paulo: 

Círculo do Livro, s/d., p.51-2. 

 1-Assim como Ferreira Gullar escreveu sobre o açúcar. Produza um 
poema sobre um alimento que você gosta muito. Não esqueça de dar 

um título para seu texto. Seu poema deverá ter dois tercetos e dois 
quartetos( soneto). O esquema de rimas você escolhe ou faça-o com 
versos brancos. 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01 e 02  27/11 e 01/12 

Volume  

Volume do Paralelepípedo 

O volume do paralelepípedo é calculado através da multiplicação entre a 

área da base e a altura. 

O paralelepípedo é considerado um sólido geométrico, pois é formado 

por três dimensões. Em razão dessa característica, possui volume, que 

é a quantidade de espaço que o corpo ocupa ou a capacidade que ele 

possui de armazenar substâncias. O volume de um paralelepípedo é 

calculado através da multiplicação entre a área da base e a altura, ou 

para ser mais prático: comprimento x largura x altura, considerando 

sempre que as unidades de comprimento das dimensões sejam as 

mesmas. Vários objetos possuem o formato de um paralelepípedo, por 

exemplo, uma caixa, uma piscina, um aquário entre outros. 

Nos cálculos envolvendo volume precisamos conhecer as unidades 

usuais de volume e sua correspondência com as medidas de 

capacidade. 

 Observe as principais medidas: 

1 m³ (metro cúbico) = 1000 L (litros) 
 
1 dm³ (decímetro cúbico) = 1 L 
 
1 cm³ (centímetro cúbico) = 1 mL (mililitro) 

Exemplo 1 
 
Um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes 
dimensões: 
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Determine quantos litros de água são necessários para encher o 
aquário. 
 

V = comprimento x largura x altura (C x L x h ) 
V = 50 cm x 20 cm x 15 cm 
V = 15000 cm³ (centímetros cúbicos) 

 

Agora faça os cálculos. 

 

1-Quantos litros de água são necessários para encher uma piscina no 

formato de paralelepípedo retângulo com 25 m de comprimento, 9 m de 

largura e 2 m de profundidade? 

a)450m3                     b)250m3                                 c )  650m3   

2- Um paralelepípedo retângulo reto tem comprimento 7 cm, largura 3 

cm e altura 4 cm. Qual é seu volume (V)? 

a) 84 cm3                    b)21 cm3                          c)42 cm3   

 

3- Determine o volume do sólido abaixo: 

a)        

 

 

4-.As arestas da base de um bloco retangular medem 13 cm e 5 cm. 

Sabendo que o volume desse bloco é de 520 cm³, qual é a medida da 

altura?                                                                                                     

125 cm 

 4 cm 

 5 cm  
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h 

 

 5- Um condomínio utiliza uma caixa d’água em forma de 

paralelepípedo, para o abastecimento de água. As dimensões dessa 

caixa d’água são: comprimento 3,5 m; largura 2,5 m e altura 1,5m. 

Quantos litros de água cabem nessa caixa d’água? 

 

6-Para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi 

construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo 

retângulo, conforme a representação abaixo.  

 

A capacidade máxima de água desse reservatório é de 

(A) 135 m³         (B) 180 m³       (C) 450 m³         (D) 550 m³             (E) 

900 m³ 

 

ATIVIDADE 03 e 04  04 e 08/12 

CUBO - VOLUME 
O cubo é denominado hexaedro regular e é um dos cinco sólidos de 

Platão. Por ser considerado um sólido, possui volume. 

 

Dizemos que volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo 

ou a capacidade de armazenamento que um corpo possui. O volume de 

um cubo depende da medida de sua aresta, consideramos apenas uma 

5 cm 

13cm 
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medida, pois o cubo possui todas as arestas de tamanhos iguais e seu 

volume é apresentado pela expressão V = a³, onde a corresponde à 

medida da aresta. 

 

O volume de um cubo é determinado através do produto da área da 

base pela altura, como já foi dito que as arestas do cubo possuem 

medidas iguais, então temos que V = Ab * a ou V = a * a * a → V = a³. 

Observe: 

 

 

 

Faça os cálculos: 

7-) Um aquário, que tem a forma de um cubo, possui 50cm de aresta. 

Qual é seu volume em cm³?  
 
a) 12500cm³     b)125000cm³   c) 12000cm³     d)25000cm³ 

 

8- Determine o volume de um cubo cuja aresta mede 2 m. 

a)6m³                           b) 7m³                    c) 8m³                     d)9m³ 
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9-Um cubo mágico possui volume de 1728 cm³, determine a medida de 

sua aresta. 

a)15cm³                   b) 17cm³                  c) 18cm³                   d)12cm³ 

10-. Uma sala de aula tem 7 m de comprimento, 6,40 m de largura e 
3,20 m de altura. Calcule o volume dessa sala. 

 a) 143,36 m³         b) 114,36 m³       c) 14,336 m³            d) 1433,6 m³ 
 

 

 

ATIVIDADE 05e 06  11 e 15/12 

Graficos 

Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os 

quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realiza 

pesquisas estatísticas. Eles trazem muito mais praticidade. 

 

 

Elementos do gráfico 
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Ao construirmos um gráfico em estatística, devemos levar em 

consideração alguns elementos que são essenciais para sua melhor 

compreensão. Um gráfico deve ser simples devido à necessidade de 

passar uma informação de maneira mais rápida e coesa, ou seja, em 

um gráfico estatístico, não deve haver muitas informações, devemos 

colocar nele somente o necessário. 

As informações em um gráfico devem estar dispostas de 

maneira clara e verídica para que os resultados finais sejam dados de 

modo coeso com a finalidade da pesquisa. 

Tipos de gráficos 

Em estatística é muito comum a utilização de diagramas para 

representar dados, diagramas são gráficos construídos em duas 

dimensões, isto é, no plano. Existem vários modos de representá-los, 

as principais são: gráfico de pontos, gráfico de linha, gráfico de barra, 

gráfico de coluna e gráfico de setor. 

Gráfico de barras 

Tem como objetivo comparar os dados de determinada 

amostra utilizando retângulos de mesma largura e altura. Altura essa 

que deve ser proporcional ao dado envolvido, isto é, quanto maior a 

frequência do dado, maior deve ser a altura do retângulo. 
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13- Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios. 

Supondo-se que, no Sudeste, 14900 estudantes foram entrevistados  

nessa pesquisa, quantos deles possuíam telefone  móvel celular?  

a) 5513          b) 6556           c) 7450        d) 8344          e) 9536 
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Justifique sua resposta.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

1) A Sociedade Amigos do Bairro São José realizou eleições para o cargo de 

presidente com três candidatos e participação de 140 eleitores. Na apuração dos 

votos, dois moradores, membros do comitê eleitoral, trabalhavam da seguinte 

forma: um deles ditava o nome do candidato indicado no voto e o outro fazia 

marcas em uma tabela. Terminada a apuração, a tabela apresentou o resultado 

abaixo.  

 

Pode – se afirmar que: 

a) (   ) Henrique perdeu a eleição com 32 votos. 

b) (   ) André perdeu a eleição com 21 votos. 

c) (   ) Os votos brancos e nulos somaram. 

d) (   ) Luciana ganhou a eleição com 62 

2) Será que o elevador pode transportar estas quatro pessoas em uma única 

viagem?  
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  30/11 

REGIÃO SUL 

A região Sul é a menor das cinco regiões brasileiras. Formada por três 
estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possui cerca de 

577 mil quilômetros, ou seja, representa aproximadamente 7% do 
território do país. 

 
ATIVIDADE: 

1- Cite os estados que compõem a região Sul do Brasil: 

 
 
 

 
2- Em qual estado da região Sul você vive? 

 

 

 

ATIVIDADE 02  07/12 

 

CLIMA DA REGIÃO SUL 
 

A região Sul é a única, entre as regiões do país, onde predomina o clima 

subtropical. Por essa razão, é conhecida pelas baixas temperaturas que 
caracterizam boa parte de seu território no período de inverno. 

Essas condições climáticas, associadas a variadas formas de relevo, 
proporcionam o desenvolvimento de diferentes formações vegetais nas 
paisagens naturais dessa região. 
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ATIVIDADE: 

1- Marque a alternativa com o tipo de clima que ocorre com 
predominância na região Sul do Brasil: 

a) Tropical semiárido 

b) Equatorial 
c) Frio polar 

d) Subtropical 

e) Tropical 
 

2- Quais são os fenômenos climáticos do inverno da região Sul do 
Brasil? 

a) Sol e calor        

b) Calor e chuva       
c) Geada e neve        

d) Frio e calor    
e) Calor e efeito estufa 

 

 

ATIVIDADE 03  12/12 

VEGETAÇÃO DA REGIÃO SUL 

A Mata de Araucárias e Floresta dos Pinhais e o grande pampa 

gaúcho, formações vegetais típicas que aparecem na região, que tem a 

Mata Subtropical como origem, apesar de não existirem somente lá. A 

Mata de Araucárias, que praticamente se extinguiu, é o bioma visível 

nas partes de maior elevação dos planaltos do Paraná e Santa Catarina, 

no formato de manchas que existem entre as demais formações 

vegetais. A Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná) é mais 

facilmente adaptada às menores temperaturas, frequentemente nas 

partes da maior altitude do relevo, e ao solo rochoso que mistura 

arenito com basalto, com uma grande concentração no planalto Arenito-

basáltico, no interior da região. Nessa mata se extraem principalmente o 

Pinheiro-do-Paraná e a imbuia, que se utiliza em marcenaria, e a erva-

mate, cujas folhas se utilizam para preparar o chimarrão. A devastação 

desta floresta, que foi o bioma típico da região na qual hoje há poucos 

remanescentes dessa paisagem, teve início no final do Império, porque o 

governo fazia concessões com o objetivo de abrir estradas de ferro, e a 

situação tornou-se grave devido à indústria madeireira. Além da Mata 

de Araucárias, propriamente dita, a serra do Mar, com grande umidade 

por estar mais próxima do oceano Atlântico, faz com que se desenvolva 

a mata tropical úmida da encosta, ou Mata Atlântica, com grande 

densidade e várias espécies. A Mata Atlântica é iniciada no Nordeste 

sendo continuada pelo Sudeste até a sua chegada ao Sul. No Norte do 
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Paraná, a floresta tropical praticamente extinguiu-se, porque a 

agricultura foi expandida. Ultimamente, o governo está procurando 

novas tentativas de implantação de uma política de reflorestamento. 

ATIVIDADE:  

1- Marque a alternativa que não corresponde a uma característica da 

mata de araucária. 

a) Apresenta vegetação típica de regiões de clima subtropical. 

b) Possui árvores aciculifoliadas, com folhas em forma de agulha, finas 

e alongadas. 

c) A Mata de Araucária pode ser encontrada no estado de São Paulo e 

na Região Sul do território brasileiro. 

d) A Mata de Araucária é um bioma com pouca devastação, 

permanecendo com sua área intacta. 

e) O relevo onde se localiza a Mata de Araucária apresenta altitudes que 

variam entre 800 e 1.300 metros. 

 

2 - A araucária faz parte de um importante bioma brasileiro que, no 

entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das 

formas de intervenção humana relacionada à degradação desse bioma 

foi 

a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a 

exportação na região Sudeste. 

b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-

Oeste do Brasil. 

c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade 

canavieira no Nordeste brasileiro. 

d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da 

madeira, extraída principalmente no Sul do Brasil. 

e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do 

Mar na região Sudeste. 
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ATIVIDADE 04  14/12 

HIDROGRAFIA DA REGIÃO SUL 

Devido à localização da serra do Mar e da Serra Geral, nas 
proximidades do litoral, o relevo do Sul é inclinado para o interior, 

fazendo com que a maioria dos rios do Sul seja de planalto, seguindo no 
sentido Leste-Oeste. Esses rios são concentrados em duas grandes 
bacias hidrográficas: a bacia do rio Paraná e a bacia do rio Uruguai, 

ambas as subdivisões que fazem parte da Bacia Platina. Os rios de 
maior importância têm grande volume de água e são possuidores de 

grande potencial hidrelétrico, o que já está se explorando no rio Paraná, 
com o fato de ter sido construída a Usina Hidrelétrica de 
Itaipu (atualmente a segunda maior do mundo). Essa exploração 

favorece ao Sul e ao Sudeste o crescimento do número de consumidores 
de energia elétrica, tanto para consumo doméstico como industrial, 
havendo a necessidade de continuar investindo nesse lugar. Os rios 

sulistas que fazem seu percurso até desaguarem no mar integram um 
conjunto de bacias secundárias, como as do Atlântico Sul e do Atlântico 

Sudeste. Entre essas, a mais aproveitável para a hidroeletricidade é a 
do rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. Outra, que os brasileiros conhecem 
muito pelas suas cheias que não podem ser previstas, é a do rio Itajaí, 

em Santa Catarina, que alcança uma região que se desenvolveu muito, 
onde a colonização alemã influenciou basicamente.  

ATIVIDADE: 
1- As características naturais da bacia hidrográfica do Paraná 
favorecem, principalmente, a: 

a) Pesca. 
b) Construção de hidrovias. 
c) Turismo. 

d) Construção de usinas hidrelétricas. 
e) Construção de cidades. 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             27/11 

Leia o texto com atenção e responda ao que se pede: 

             A escravidão de africanos nas Américas consumiu cerca de 15 
milhões ou mais de homens arrancados de suas terras. [...] A 
participação do Brasil nessa trágica aventura foi enorme. Para o Brasil, 
estima-se que vieram perto de 40% dos escravos africanos. Aqui, não 
obstante, o uso intensivo da mão de obra cativa indígena, foram os 

africanos e seus descendentes que constituíram a força de trabalho 
principal durante os mais de trezentos anos de escravidão. E a 
escravidão penetrou cada um dos aspectos da vida brasileira. Além de 
movimentarem engenhos, fazendas, minas, cidades, plantações, fábricas, 
cozinhas e salões, os escravos da África e seus descendentes imprimiram 
marcas próprias sobre vários outros aspectos da cultura material e 
espiritual deste país, sua agricultura, culinária, religião, língua, música, 
artes, arquitetura... a lista é longa e já estamos cansados de ouvi-la. 
 
                   João José Reis e Flávio dos Santos Gomes. Liberdade por um fio. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996.p.9. 
 

a) Segundo o autor, quantos africanos escravizados foram trazidos para 

o Brasil? 
.............................................................................................................. 
b) Copie a frase na qual o autor dá a entender que os africanos não 

vieram para cá espontaneamente 
..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
c) Quanto tempo durou a escravidão no Brasil? 
.............................................................................................................. 

d) Quais setores a mão de obra escrava e de seus descendentes 
movimentou? 
..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
e) Com base no texto, quais as contribuições dos africanos na formação 

do Brasil? 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
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ATIVIDADE 02             01/12 

Leia o texto. 

O Trabalho Escravo no Brasil Colônia. 

 No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na 
primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros 
africanos de suas colônias na África para utilizar como mão-de-obra 

escrava nos engenhos de açúcar do Nordeste. Os comerciantes de 
escravos portugueses vendiam os africanos como se fossem 

mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis chegavam a valer o 
dobro daqueles mais fracos ou velhos. O transporte era feito da África 
para o Brasil nos porões do navios negreiros. Amontoados, em 

condições desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, 
sendo que os corpos eram lançados ao mar. Nas fazendas de açúcar ou 
nas minas de ouro (a partir do século XVIII), os escravos eram tratados 

da pior forma possível. Trabalhavam muito (de sol a sol), recebendo 
apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. 

Passavam as noites nas senzalas (galpões escuros, úmidos e com pouca 
higiene) acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente 
castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum 

no Brasil Colônia. Eram proibidos de praticar sua religião de origem 
africana ou de realizar suas festas e rituais africanos. Tinham que 
seguir a religião católica, imposta pelos senhores de engenho, adotar a 

língua portuguesa na comunicação. Mesmo com todas as imposições e 
restrições, não deixaram a cultura africana se apagar. Escondidos, 

realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas 
representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta: a 
capoeira. As mulheres negras também sofreram muito com a 

escravidão, embora os senhores de engenho utilizassem esta mão-de-
obra, principalmente, para trabalhos domésticos. Cozinheiras, 

arrumadeiras e até mesmo amas de leite foram comuns naqueles 
tempos da colônia. No Século do Ouro (XVIII) alguns escravos 
conseguiam comprar sua liberdade após adquirirem a carta de alforria. 

Juntando alguns "trocados" durante toda a vida, conseguiam tornar-se 
livres. Porém, as poucas oportunidades e o preconceito da sociedades 
acabavam fechando as portas para estas pessoas. O negro também 

reagiu à escravidão, buscando uma vida digna. Foram comuns as 
revoltas nas fazendas em que grupos de escravos fugiam, formando nas 

florestas os famosos quilombos. Estes, eram comunidades bem 
organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade, através de uma 
organização comunitária aos moldes do que existia na África. Nos 

quilombos, podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus 
rituais religiosos. O mais famoso foi o Quilombo de Palmares, 

comandado por Zumbi.  
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a) Quais as características da escravidão no Brasil colonial? 

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

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

b) Quais as formas de resistências praticadas pelos escravos para 
demonstrar a sua insatisfação? 

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

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

c) Qual é o nome do lugar onde os escravos viviam: 
 
      (  ) Escambo   (  ) Casa grande     (  ) Engenho      (  ) Senzala  

 

d) Leia as frases e marque V ou F:  

(   ) Os escravos trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. 

(  ) Os escravos eram vigiados de perto por feitores, que, quase sempre, 
os castigavam por qualquer pequena falta. 

(  ) A alimentação dos escravos era insuficiente e pobre em vitaminas, o 

que acarretava sérios problemas de saúde. 

(   ) a carta de alforria era um documento que concedia a liberdade dos 
escravos. 

(   ) O maior quilombo que existiu no Brasil foi o de Palmares, liderado 

por Zumbi. 

(   ) Nenhum grupo jamais aceitou ser escravizado. Onde houve 
escravidão houve resistência 

Observe na imagem alguns instrumentos utilizados para castigar o 
escravos:  
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ATIVIDADE 03             08/12 

Complete as frases com cada uma das palavras do quadro: 
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Complete a cruzadinha com as palavras: ABOLICIONISMO- ÁFRICA- 

ESCRAVOS- LAVOURAS- PRINCESA  
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ATIVIDADE 04             15/12 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  02/12 

PAST PROGRESSIVE 

O past continuous tense ou past progressive passado continuo em 

português, assemelha-se com a estrutura do presente progressivo. A 

diferença única entre ambos é que o verbo to be é empregado no 

passado, constituindo o nome do tempo verbal: past progressive, ou 

seja, é uma ação que começou no passado e ainda continua. 

Veja a formula a seguir: 

VERBO TO BE NO PASSADO + VERBO COM ING PARA 

REPRESENTAR O TEMPO CONTINUO. 

Veja os exemplos com WAS + TAKE + ING: 

 I was taking breakfast when I spilled food on my dress. (Eu estava 

tomando café quando jorrou comida no meu vestido.) 

Uma ação, no exemplo acima, é interrompida por outra. O café foi 

interrompido por causa da comida derramada no vestido. 

 Carla was taking a shower when the telephone rang. (Carla estava 

tomando banho quando o telefone tocou) 

A ação do banho fora interrompida pelo toque do telefone. Ambas as 

ações estão divididas pelo WHEN (quando), estrutura que dirá quando a 

outra ação terá início na frase. 

Para o verbo to be no passado lembre-se das regras, vamos utilizar o 

verbo trabalhar (work) em inglês para exemplificar: 

 

 

 

Singular 

PRESENT PROGRESSIVE PAST PROGRESSIVE 

I am working I was working 

You are working You were working 

She is working She was working 
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He is working He was working 

It is working It was working 

 

Plural 

They are working They were working 

We are working We were working 

You are working You were working 

O past progressive possui algumas regras, atente-se para essas regras 

que você vai utilizar na realização dos exercícios:

Verbos terminados 

em (e) precedidos de 

consoante – substitui 

o e por ing. 

 

Verbos terminados 

em (ie) – substitui as 

vogais ie por y e 

acrescenta ing. 

Verbos terminados 

em consoante + 

vogal + consoante – 

duplicamos a última 

consoante antes de 

acrescentar ing. 

Exemplos: 

 to dance 
(dançar) – 
dancing 

 to make (fazer) 
– making 

Exemplos: 

 die (morrer) – 
dying 

 lie (mentir) – 

lying 

 

Exemplos: 

 to travel (viajar) 
– travelling 

 to run (correr) – 

running 
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EXERCÍCIO 1: Observe as imagens abaixo, utilize as expressões do 

quadro para responder as perguntas; os verbos do quadro que estão 
sublinhados você vai acrescentar ing, seguindo as regrinhas que 

estão na explicação dessa atividade, lembre-se de sempre usar o 
verbo to be no passado, siga o exemplo: 

play soccer        prepare breakfast        play computer games        

wash the car         swim in a pool         wash dishes         play a guitar         

do the laundry          play with the dog          get up 

 

a) What was Jake doing at 8:00 a.m?  

Ex: He was getting up. 

b) What was Jake’s father doing at 5:30 p.m?  

_________________________________________. 

c) What was Jake’s father doing at 11:15 a.m? 

__________________________________________. 

d) What was Jake doing at 2:00 p.m?  

____________________________________________. 

e) What was Jake’s father doing at 8:00 a.m?  

___________________________________________. 

f) What was Jake doing at 11:15 a.m?  

___________________________________________. 

g) What was Jake’s father doing at 2:00 p.m?  

______________________________________________. 
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h) What was Jake doing at 7:45 p.m?  

_____________________________________________. 

i) What was Jake doing at 5:30 p.m?  

______________________________________________. 

j) What was Jake’s father doing at 7:45 p.m?  

_______________________________________________. 

EXERCÍCIO 2: Complete as frases a seguir utilizando os verbos 
entre parenteses acrescentando ing seguindo as regras, não 
esqueça de usar o verbo to be no passado antes do verbo, was ou 
were: 

a) Ex: John was cheating on the exam. (cheat) 

b) He __________________________ the guitar when his mom came home. 

(play) 

c) My siter __________________________ when she came home from 

school. (cry) 

d) They _________________________ dinner at home last night. 

e) The students _________________________ when the director arrived. 

(fight) 

f) He __________________________ grafitti when the teacher saw him. 

(spray) 

g) They ______________________ their cell phones in class yesterday. 

(use) 

 

EXERCÍCIO 3: Coloque os verbos entre parênteses na forma past 

progressive, utilize o verbo to be no passado, correspondendo com 

o sujeito, depois enumere as figuras abaixo de acordo com as 

frases: 

1) She _______________________ (swim) in Hawaii when sharks attacked 

her. 

2) She ________________________ (walk) on the ice when she fell into a 

crack. 

3) She ________________________ (run) across Australia when a snake 

bit her. 

4) She ________________________ (cycle) in Alaska when a snowstorm 

hit. 

5) She ________________________ (fly) a plane when the engine caught 

fire. 



 

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 
 

35 
 

 

 

 

ATIVIDADE 02  04/12 

OBJECTS PRONOUNS (Pronomes Objetos) 

Os object pronouns são usados para substituir nomes de pessoas, 

animais ou coisas que são objetos diretos ou indiretos em uma 

frase. Para compreender bem como usar os object pronouns, é preciso 

entender o que são os objetos direto e indireto em frases. Por isso, aqui 

vai uma revisão – veja este exemplo:  

Meu pai me deu um presente no meu aniversário. 

Nesta sentença, o sujeito é “meu pai” (QUEM me deu um presente no 

meu aniversário?), e o predicado é todo o resto, tirando o sujeito – “me 

deu um presente no meu aniversário”. 

Agora, faça esta pergunta mentalmente: meu pai me deu o quê? A 

resposta é o objeto direto da frase: um presente. 

Faça esta outra pergunta: meu pai deu um presente a quem, ou para 

quem? A resposta é “para mim”, o que nesta sentença aparece como o 

pronome objeto “me”. Neste caso, “me” é o objeto indireto da frase. 

Assim, a tradução dos object pronouns para o português depende de 

como eles estiverem sendo usados.  
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Veja nos exemplos abaixo o uso de object pronouns, e como são 

traduzidos para o português: 

 I’m happy for them (Estou feliz por eles) 

 That guy is looking at you! (Aquele cara está olhando pra você!) 

 She gave us the tickets (Ela nos deu as passagens)  

 Did you give him your phone number? (Você deu seu número de 

telefone pra ele?) 

 I don’t know them (Eu não os conheço / Não conheço “eles“) 

 We prepared this dinner specially for her (Nós preparamos esse jantar 

especialmente para ela) 

 Who’s at the door? It’s me. (Quem está à porta? Sou eu)

Tabela dos object pronouns 

Subject pronoun Object pronouns Tradução  

I Me Me 

You You Você 

He Him O, a ele, para ele 

She Her A, a ela, para ela 

It It O, A, a ele, a ela (neutro) 

We Us A nós, para nós 

You You Vocês 

They Them A eles, para elas, os, as 

 

EXERCICIO 1: Complete as frases com os objects pronouns de 

acordo com o sujeito que está entre parênteses, siga o exemplo: 

                

a) Ex: We enjoy watching films. (My sister and I) 

b) ________ is my sister. (Susie) 

c) ________ is a clever boy. (Brad) 

d) ________ are my classmates. (Peter and Harry) 

e) ________ have bought a house in the city. (John and his wife) 

f) ________ has had its breakfast. (the cat) 
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EXERCICIO 2: preencha os espaços em branco com o object 

pronoun correto, veja as traduções das frases e siga o exemplo: 

a) Ex: I haven’t got a pen. Can you give me your pan, please? (Eu 

não tenho caneta. Você poderia me emprestar sua caneta?) 

b) Look at ________. She is so beautiful. (Olhe para ela. Ela é tão bela) 

c) John is my best friend. I can tell _________ everthing. (John é meu 

melhor amigo. Eu posso conversar tudo com ele) 

d) Manchester United is my favorite football team. I like ________. 

(Manchester United é meu time favorito. Eu gusto deles) 

e) My favorite food is pizza. I love _________. (Minha comida favorita é 

pizza. Eu amo isso) 

f) Tom, can I ask _________ something? (Tom, posso perguntar algo a 

você?) 

EXERCICIO 3: Circule ou destaque o object pronoun que melhor 

complementa as frases, siga o exemplo: 

a) Ex: My parentes are cool. I love they/them. 

b) Look at my/me. I can ride a bike. 

c) That’s my father. Him/his name is Davi. 

d) Can you tell my/me your phone number? 

e) His/him brother is a musician. 

f) These apples are for our/us. 

 

ATIVIDADE 03  09/12 

QUANTIFIRERS (Quantificadores) 

Os quantifirers, quantificadores em portugues são utilizados para 

expressar quantidades gerais. Nessa apostila vamos estudar os 

seguintes quantiferers; some, any, many e much. 

As palavras some e any são utilizadas quando fazemos referência 

à quantidade de algo e podem ser usadas com substantivos contáveis 

ou incontáveis.  

Os countable nouns (substantivos contáveis) são aqueles que tem uma 

forma de singular e uma forma de plural. 
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Já os uncountable nouns (substantivos incontáveis), possuem apenas a 

forma de singular e seu plural é expresso através de um complemento, 
esse complemento pode ser em medidas; gramas, unidades etc. 

 SOME  

Some pode significar algum, alguns, alguma ou algumas ou um pouco 

de é usada quando queremos nos referir a uma quantidade não definida 
de algo. Geralmente é usada em frases afirmativas e pode fazer 
referência a substantivos contáveis e a substantivos incontáveis. 

Exemplos: 
 

 Some students arrived late. (Alguns alunos chegaram atrasados.) 

CONTÁVEL 

 There is some coffee in the cup. (Há um pouco de café na xícara.) 

INCONTÁVEL 

 My father bought some books for me. (Meu pai comprou alguns 

livros para mim.) CONTÁVEL 

 There is some water in the glass. (Há um pouco de água no copo.) 

INCONTAVEL 

 

Exceção: podemos construir frases interrogativas com some quando 
algo é oferecido ou pedido. 

Exemplos: 

 Would you like some coffee? (Você quer um pouco de café?) 

OFERECIMENTO 

 Could you lend me some money? (Você poderia me emprestar 

algum dinheiro?) PEDIDO 

 

 ANY  
 
A palavra any geralmente é usada em frases 

negativas e interrogativas e pode fazer referência a substantivos 

contáveis e a substantivos incontáveis. 

Any, em inglês, significa algum, alguns, alguma, algumas, nenhum ou 

nenhuma e é usada quando queremos nos referir a uma quantidade 
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não definida de algo. ATENÇÃO: quando uma frase tiver o sentido de 

escolha, como qualquer um, usa-se o any. 

Exemplos: 

 Are there any chocolates left? (Ainda sobrou algum chocolate?) 

CONTÁVEL e frase interrogativa 

 Is there any piece of cheese left in the fridge? (Ainda há algum 

pedaço de queijo na geladeira?) INCONTÁVEL frase interrogativa 

 There aren’t any kids in the classroom. (Não tem nenhuma criança 

na sala de aula). CONTÁVEL frase negativa 

 There isn’t any milk in the jar. (Não tem nenhum leite na jarra.) 

INCONTÁVEL frase negativa 

 We can choose any tree for the project. I like all of them. (Nós 

Podemos escolher qualquer arvore para o projeto. Eu gosto de 

todas) CONTAVEL frase sentido de escolha 

EXERCICIO 1: Complete as frases com some ou any: 

a) There’s ____________ bread 

on the table. 

b) There aren’t _____________ 

apples in the bowl. 

c) Is there ____________ milk 

in the bottle? 

d) There are ____________ 

rolls for dinner. 

e) There isn’t _____________ 

jam left. 

f) There’s ____________ fruit 

in the basket. 

g) Are there ___________ 

sausages? 

h) I haven’t got _____________ 

butter. 

i) I’ve got ___________ cheese. 

j) There aren’t ____________ 

eggs for lunch. 

 

EXERCICIO 2: Escolha entre some ou any, circule e destaque o 

qual corresponde a resposta correta: 

a) Nadia has got some/any 

rice? 

b) I haven’t got some/any 

pizza. 

c) Peter has bought 

some/any new books. 

d) There aren’t some/any 

folders in my bag. 
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e) I have some/any 

magazines for you. 

f) You can’t buy some/any 

posters in this shop. 

 

ATIVIDADE 04  06/12 

 MANY  

A palavra MANY é usada com substantivos contáveis e significa muito, 

muitos, muita ou muitas. É usada em expressões no plural. 

Exemplos: 
 They bought many bottles of soft drink for the party. (Eles 

compraram muitas garrafas de refrigerante para a festa.) 
 There are many kids playing in the yard. (Há muitas crianças 

brincando no jardim.) 

 Many students prefer to study in the morning. (Muitos alunos 
preferem estudar de manhã.) 
 

IMPORTANTE: o substantivo usado após a palavra many deve estar 

sempre flexionado no plural. 

How many 

Para perguntar a quantidade de algo contável, devemos usar a 
expressão how many, que significa quantos, quantas. 

Exemplos: 

 How many days did you spend in L.A.? (Quantos dias você passou 
em L.A.?) 

 How many times a year do you go to Brazil? (Quantas vezes por 
ano você vai para o Brasil?) 

 How many people will you invite for the party? (Quantas pessoas 
você vai convidar para a festa?) 
 MUCH 

A palavra much é usada com substantivos incontáveis e significa muito 

ou muita, ou seja, é usada em expressões no singular. 

Exemplos: 
 She put much water in the jar. (Ela colocou muita água na jarra.) 
 He drinks much coffee when he’s working. (Ele bebe muito café 

quando está trabalhando.) 
 I don’t have much money. (Eu não tenho muito dinheiro.) 

 

IMPORTANTE: o substantivo usado após a palavra much deve estar 

sempre no singular. 
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How much 
Para perguntar a quantidade de algo incontável, devemos usar a 
expressão how much, que significa quanto, quanta. 

 
Exemplos: 

 How much time do we need to get there? (Quanto tempo 
precisamos para chegar lá?) 

 How much sugar do we have? (Quanto nós temos de açúcar?) 
 How much milk should we drink a day? (Quanto de leite devemos 

beber por dia?) 
 
EXERCICIO 1: Complete usando MANY (plural) ou MUCH (singular): 

a) There aren’t ______________ 

girls in the classroom. 

b) How ___________ cigarettes 

does she smoke a day? 

c) There isn’t _____________ 

water in the bottle. 

d) She didn’t put 

_____________ glasses on 

the shelf. 

e) How ____________ does it 

cost? 

f) Hurry up! There isn’t 

___________ time left. 

g) There are ____________ 

trees in the park. 

h) There isn’t ______________ 

money in the wallet. 

i) There are ______________ 

boys in this class. 

j) I have ______________ story 

books at home.

EXERCICIO 2: Complete as sentenças abaixo com MANY (plural) ou 

MUCH (singular): 

a) How _________ boys are here? (Quantos meninos estão aqui?) 

b) How _________ photos did you take? (Quantas fotos voce tirou?) 

c) How _________ homework have you got? (Quantas tarefas voce tem?) 

d) How __________ juice do you need? (Quanto de suco voce precisa?) 

e) How _________butter would you like? (Quanto de manteiga voce 

gostaria?) 

f) How __________ stars are there in the sky? (Quantas estrelas há no 

céu?) 

g) How __________ people live on Brazil? (Quantas pessoas vivem no 

Brasil?) 

h) How __________ states are there in Brazil? (Quantos estados há no 

Brasil?) 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  02/12 

Leia o texto 

 
A transformação de energia é o processo de mudança de energia 

de uma forma para outra. Este processo está acontecendo o tempo todo, 
tanto no mundo como dentro das pessoas. Quando as pessoas 
consomem alimentos, o corpo utiliza a energia química nos laços do 

alimento e transforma-lo em energia mecânica, uma nova forma de 
energia química ou energia térmica.  
 Durante qualquer tipo de transformação de energia, alguma 

energia é perdida para o meio ambiente. Como resultado dessa perda, 
nenhuma máquina é 100% eficiente. 

 O princípio da conservação de energia afirma que a energia não 
pode ser destruída nem criada. Em vez disso, a energia apenas 
transforma de uma forma para outra. 

 A energia é responsável pela produção de trabalho, portanto, 
qualquer coisa que esteja trabalhando possui energia. Feita essa 

consideração, os mais importantes tipos de energia que existem são: 
Mecânica (movimento) Térmica (calor) Elétrica (potencial elétrico) 
Química (reações químicas) Nuclear (desintegração do núcleo) 

Sonora ( som) 
A energia mecânica é a energia produzida pelo trabalho de um 

corpo que pode ser transferida entre os corpos. 

Ela corresponde a soma da energia cinética, produzida pelo movimento 
dos corpos, com a energia potencial elástica, produzida por meio da 

interação dos corpos relacionada com a posição dos mesmos. Pensemos 
num objeto lançado de determinada distância do solo que possui 
energia cinética. Isso porque ele está em movimento e adquire 

velocidade. Além da energia cinética, ele possui energia potencial 
gravitacional, mediada pela força da gravidade que age sobre o objeto. 

A energia térmica  é definida como a soma da energia cinética e 

potencial associada aos elementos microscópios que constituem a 
matéria. A variação de energia térmica de um sistema ocorre através de 

trabalho ou de calor. Por exemplo, quando usamos uma bomba manual 
para encher o pneu de uma bicicleta, observamos que a bomba fica 
aquecida. Neste caso, o aumento da energia térmica ocorreu por 

transferência de energia mecânica (trabalho). 
 A energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo, 

produzida a partir do potencial elétrico de dois pontos de um condutor. 
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Em grande parte, a energia elétrica é produzida nas usinas 

hidrelétricas, porém sua produção é também feita nas usinas eólicas, 
solares, termoelétricas, nucleares, etc. 

Energia química é um tipo de energia potencial armazenada nas 

ligações químicas entre os átomos da matéria, sendo liberada a partir 
da quebra dessas ligações. Sua liberação é percebida, por exemplo, 
numa combustão. 

 Energia nuclear é a energia produzida nas usinas 
termonucleares, que utilizam o urânio e outros elementos, como 

combustível. O princípio de funcionamento de uma usina nuclear é a 
utilização do calor (termo) para gerar eletricidade. O calor é proveniente 
da fissão dos átomos de urânio. O urânio é um recurso mineral não 

renovável encontrado na natureza, que também é utilizado na produção 
de material radioativo para uso na medicina.  

Energia sonora é um tipo de energia que pode ser detectada pelo 
ouvido. O som é produzido quando dois objetos em contato se movem 
em direções opostas. A perda simultânea do movimento dos objetos é 

convertida em som. 
 Calor e temperatura, trocas de calor, sensação térmica. 

Enquanto o calor é uma forma de energia, a temperatura é uma 

medida da energia cinética de todos os átomos e moléculas 
constituintes de um corpo. Temperatura é uma medida microscópica 

para o movimento de oscilação descrito por átomos e moléculas de um 
corpo. Macroscopicamente, a temperatura é percebida pelas sensações 
de quente e frio, e pode ser descrita por meio de um grande número de 

escalas termométricas. 
 

Trocas de calor 

 
Calor é a energia que flui a partir dos corpos que se encontrem 

em temperaturas maiores que as vizinhas. Quando colocamos um 
pouco de leite gelado no café esfria e o leite esquenta ate ficarem com a 
mesma temperatura isso acontece porque há transferência de energia 

térmica na forma de calor do café para o leite, ate que a mistura fique a 
mesma temperatura assim a mistura atingiu equilíbrio térmico.  

 
Sensação térmica 

 

Em nosso dia a dia, estamos acostumados a ter as sensações de 
quente ou de frio ao encostarmos em alguns objetos. São sensações 
térmicas. Estamos acostumados a associar essas sensações térmicas 

com o conceito de temperatura. Dizemos, por exemplo, que a 
temperatura de uma pedra de gelo é mais baixa que a de uma carne 

assada que acabou de ser retirada do forno. 
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Releia o texto sobre transformações de energia e assinale qual tem 

as características abaixo: 
 
1- Definida como a soma da energia cinética e potencial associada aos 

elementos microscópios que constituem a matéria. 
A) Energia Sonora              B) Energia Nuclear            C) Energia 
Térmica  

 
2- É um tipo de energia potencial armazenada nas ligações químicas 

entre os átomos da matéria. 
A) Energia Química           B) Energia Mecânica         C) Energia elétrica 
 

3- Principal fonte de energia do mundo, produzida a partir do potencial 
elétrico de dois pontos de um condutor. 

A) Energia Nuclear           B) Energia Elétrica             C) Energia 
Química 
 

4- Energia produzida pelo trabalho de um corpo que pode ser 
transferida entre os corpos. 
A) Energia Térmica         B) Energia Sonora              C) Energia 

mecânica  
 

5- Energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam o urânio 
e outros elementos, como combustível.  
A) Energia Química         B) Energia Nuclear             C) Energia Elétrica     

  
 

ATIVIDADE 02  05/12 

Leia o texto 
 

Calor e mudança de estado físico 
 

O fornecimento de energia pode provocar mudança no estado 

físico da matéria. Você aprendeu que a mudança do estado solido para 
o liquido se chama fusão e que o fenômeno inverso é solidificação. A 
passagem do estado liquido para o gasoso é vaporização o fenômeno 

inverso é condensação ou liquefação. 
O fenômeno da vaporização pode ocorrer pela ebulição, quando a 

agua ferve passa rapidamente para o estado gasoso. 
Se colocarmos bebidas em um balde de gelo, o sistema composto 

de gelo e agua está em equilíbrio térmico, então não há troca de calor 

entre as partes. 
Quando cedemos energia na forma de calor ao gelo a temperatura 

em torno de 0ºC, quando esquentamos gelo aproximadamente 0 ºC 
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sobre a pressão atmosférica ao nível do mar, a temperatura permanece 

a mesma ate que todo o gelo derreta, então a temperatura do sistema 
em equilíbrio térmico deve ser em torno de 0 ºC enquanto houver gelo. 

No freezer a agua em estado liquido começara a solidificação que 

é quando passara do estado liquido para o solido ela cede energia na 
forma de calor e atinge em torno de 0 ºC, é ai que a solidificação 
começa. 

 
Calorias, calor especifico e calor latente. 

 
Para facilitar a comunicação os cientistas utilizam um único 

grupo de unidade de medida: o sistema de unidades. Nesse sistema a 

unidade de medida do trabalho é o joule cujo símbolo é a letra J. 
 Algumas unidades de medidas: unidade de comprimento é o 

metro(m); de volume, o metro cubico (m³); de massa, o quilograma(Kg). 
Nas grandezas são usados também múltiplos.  
 O joule também é a medida de energia na forma de calor, mas no 

dia a dia é usada outra medida a quilocaloria(kcal). Uma quilocaloria 
equivale a aproximadamente 4,18 quilojoules (kl), e 1 quilojoule 
equivale a 0,24 quilocaloria. 

  Também chamado de calor específico, determinado pela letra c 
(minúscula), é avaliado da seguinte forma: cal/g. °C. Essa relação 

informa a quantidade de calor que um grama de substância deve 
receber ou ceder para que nela aconteça a variação de um grau de 
temperatura. Essa é uma unidade prática, ou seja, a que é mais 

utilizada no dia a dia.  
A quantidade de energia necessária para elevar em 1ºC a massa de 1 
grama de água é de 1 caloria. Então o calor especifico da água é de 

1caloria por grama , por graus Celsius, que se escreve: 1cal/g ºC.  
 

Calor latente 
 

Diferentemente do calor sensível, quando fornecemos energia 

térmica a uma substância, a sua temperatura não varia, mas seu 
estado de agregação modifica-se, esse é o chamado calor latente. 

Essa é a grandeza física que informa a quantidade de energia térmica 
(calor) que uma unidade de massa de uma substância deve perder ou 
receber para que ela mude de estado físico, ou seja, passe do estado 

sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante. 
Determinado pela letra L, o calor latente de uma substância é 
calculado por meio da razão entre a quantidade de calor (Q) que a 

substância deve receber ou ceder. 
 

Transmissão de calor 
 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/calor-latente.htm
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Condução: O processo de condução de calor ocorre 

principalmente em sólidos, sem que haja transporte de matéria. Para 
que ocorra o processo de condução, é necessário o contato físico entre 
corpos de diferentes temperaturas.  

Convecção: A convecção ocorre em fluidos, tais como líquidos e 
gases, por meio da transferência de massa. Para que ocorra a 
convecção, é necessário que haja diferenças de temperatura no interior 

do fluido. Um exemplo desse processo é a fervura da água. 
Irradiação: A maior parte do espaço entre o sol e a terra é vazia, 

praticamente sem partículas é o que chamamos de vácuo. Mas, então 
como a luz e a energia térmicas vindas do sol na forma de calor chegam 
até nós. A luz é um tipo de radiação eletromagnética. A radiação 

eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar, ela 
é capaz de se propagar também pelo vácuo. A radiação infravermelha é 

uma radiação que não pode ser percebida com os olhos mais é sentida 
em nossa pele como calor. 

 

ATIVIDADE 03  09/12 

 

Leia o texto e faça um resumo. 

 
Combustíveis 

 

As plantas contem energia, mas essas energias não são utilizadas 
apenas pelos seres humanos, como alimento, mas também como 

combustível. A capacidade humana de provocar a combustão de galhos 
e troncos produzindo calor foi usada para cozinhar alimentos e fabricar 
novos matérias. 

 
Combustíveis Fósseis 

 
Os combustíveis fósseis originaram-se exatamente por meio da 

decomposição lenta dos seres vivos animais e vegetais ao longo de 

milhares ou milhões de anos. Esses restos de matéria orgânica foram 
sendo soterrados nas camadas mais profundas da crosta terrestre, 
preservando o oxigênio, e ocorreu a sua decomposição por serem 

submetidos à ação de bactérias, pressão e calor. 
Temos três tipos de combustíveis fósseis, que são: 

Petróleo: foi formado principalmente por restos de pequenos seres 
marinhos, como animais e vegetais unicelulares. Estima-se que suas 
jazidas tenham entre 10 e 500 milhões de anos. Ele é o combustível 

fóssil mais utilizado atualmente porque o seu refinamento por meio de 
destilação fracionada origina várias frações ou misturas de compostos 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/petroleo.htm
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orgânicos com quantidades próximas de carbono que compõem os 

derivados do petróleo.  
Gás Natural: é composto principalmente de metano e pode ser 
encontrado nas jazidas petrolíferas associado ao petróleo. Ele é usado 

como combustível, matéria-prima na síntese de compostos orgânicos e 
na fabricação de plásticos. A principal limitação do uso do gás natural 
combustível é em relação ao seu transporte e estocagem, que exigem 

atualmente gasodutos imensos que podem causar grande impacto 
ambiental. 

Carvão mineral ou natural: Esse combustível foi obtido pela 
fossilização da madeira e é constituído de uma mistura de substâncias 
complexas ricas em carbono. Existem quatro tipos de carvões minerais, 

mas o que apresenta maior importância comercial é a hulha (com 80% 
de carbono). Quando sofre destilação seca, a hulha origina três frações 

que contêm compostos usados para os mais diversos fins. Essas frações 
são: os gases o alcatrão de hulha e as águas amoniacais. 
 

Maquinas térmicas 
 

  As máquinas térmicas são máquinas capazes de converter calor 

em trabalho. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de 
temperaturas diferentes, uma fonte quente que é de onde recebem calor 

e uma fonte fria que é para onde o calor que foi rejeitado é direcionado, 
sendo utilizadas principalmente como meios de transporte e nas 
indústrias. Podemos citar como exemplo os veículos automotores, a 

máquina a vapor e a turbina a vapor.  
As máquinas térmicas obtiveram destaque de fato apenas no 

século 18, quando James Watt (1736 – 1819), em 1763, criou uma 

máquina que possuía maior eficiência do que as que eram até então 
conhecidas. Assim, elas passaram a ser utilizadas na indústria e em 

larga escala, o que foi de enorme contribuição para a Revolução 
Industrial. 

Foi em 1804 que as máquinas a vapor passaram a ser utilizadas 

para locomoção. A locomotiva a vapor, construída por Richard 
Trevithick, era capaz de transportar 450 pessoas a uma velocidade de 

24 km/h, velocidade bem menor que a que estamos acostumados 
atualmente. Depois da locomotiva, vieram os carros, o primeiro foi 
produzido em 1885, pelo Engenheiro Alemão Karl Benz, e possuía 

motor a gasolina. 
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Esquema do funcionamento de máquina a vapor 

 
As máquinas a vapor tinham problemas, precisava esperar a água 

entram em ebulição para que fosse possível utilizar o vapor. Assim 
foram desenvolvidos motores com a partida mais rápida, como é o caso 
do motor a combustão interna, movido pela combustão de gasolina o 

diesel, derivados do petróleo. Atualmente, o sistema a vapor é usado em 
usinas termoelétricas e termonucleares, é usada para aquecer a água e 
fazer o vapor movimentar as pás das turbinas gerando energia elétrica. 

 
Considerando o texto sobre os combustíveis e máquinas térmicas 

faça um resumo do que entendeu. Use todas as linhas disponíveis. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 04  16/12 

Leia o texto  

 
Tecnologia e produção de alimentos  

 
Os alimentos fornecem substâncias diversas que constituem a 

“matéria-prima” para a construção das células. As células produzidas 

permitem o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção do 
organismo pela reposição das células que morrem. Grande parte dos 

alimentos que consumimos é produzida em enormes lavouras, o 
plantio, o cultivo e a colheita dessas lavouras depende de diversas 
maquinas e de compostos sintéticos desenvolvidos para produzir 

alimentos com custo mais baixo. O uso da tecnologia na produção 
agrícola ampliou o acesso de muitas pessoas aos alimentos. O uso de 
fertilizantes e defensivos agrícolas trouxe problemas como aumento da 

poluição e dos desequilíbrios ecológicos. Por meio de novas tecnologias 
de engenharia genética em que genes são transferidos de uma espécie 

para outra foram desenvolvidas novas variedades mais produtivas e 
resistentes a pragas. 

 

Alimentação saudável  
 

Uma alimentação saudável é aquela que fornece todos os 
nutrientes necessários ao nosso corpo em uma quantidade adequada. 
O aumento do consumo de fast food e alimentos industrializados é um 

dos grandes vilões da atualidade. Além disso, a correria do dia a dia e 
as mudanças do estilo de vida da população estão contribuindo 

diretamente para a baixa qualidade da alimentação. Problemas como 
obesidade e doenças cardíacas são cada vez mais frequentes e possuem 
relação direta com a falta de uma alimentação saudável. Uma 

alimentação saudável frequentemente é confundida com comer 
muito. Entretanto, uma alimentação saudável está muito mais 
relacionada com a variedade e qualidade do que está sendo ingerido do 

que com a quantidade. As nossas refeições devem obedecer às 
necessidades do nosso organismo, contendo, portanto, todos os 

nutrientes necessários, tais como vitaminas, proteínas, lipídios e 
carboidratos. 
 

Tecnologia e medicina 
 

Na medicina, a tecnologia ajuda tanto na prevenção quanto no 
tratamento de doenças. A inovação tecnológica nessa área juntamente 
com o saneamento básico e outra medidas, contribuem para diminuir a 

mortalidade infantil e aumentar  a expectativa de vida da população. 
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 Tecnologias permitem aos médicos obter imagens e registros do 

interior do corpo humano tem muito uteis. É o caso dos exames de 
mamografia, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética. Os 
resultados obtidos ajudam os profissionais   da saúde a fazer 

diagnósticos mais cedo aumentando as chances de tratamento. 
 Os avanços da eletrônica e da informática tornaram muitos 
equipamentos médicos mais compactos. Isso facilita sua utilização, 

tornando mais eficientes o trabalho dos profissionais da saúde.  
 Outra tecnologia que revolucionou foi a vacina que diminuiu a 

incidência de doenças infecciosas. O desenvolvimento tecnológico na 
área medica tornou possível a sobrevivência de pessoas com doenças 
graves. O desenvolvimento de novas tecnologias depende das pesquisas 

e de muitos investimentos.  
 

Tecnologias de informação e comunicação 
 

As transformações nas formas de comunicação são especialmente 

notáveis. Atualmente, as possibilidades de comunicação são diversas, o 
telefone por exemplo, permite manter contato com pessoas distantes. 
Os computadores estão cada vez mais presentes em todas as áreas: 

trabalho, lazer, estudo, produção de bens e serviços. 
 

Do ábaco à internet 
 

O ábaco é um instrumento antigo que permite fazer contas 

rapidamente, estima-se que o ábaco tenha surgido na Mesopotâmia, há 
mais de 5500 anos, é utilizado para ensinar  as crianças a somar 
subtrair, hoje em dia no entanto é usado os tablets, smarphones 

tenham se tornado mais uteis.  
A internet é uma rede de computadores interligados no mundo 

inteiro. Por meio dela é possível trocar mensagens com diferentes 
pessoas, entidades de pesquisa, empresas e etc. enquanto um 
computador   isolado acessa apenas as informações gravadas no disco 

rígido. Os avanços tecnológicos como a internet, os satélites de 
comunicação, os cabos de fibra ótica possibilitam o acesso rápido a 

uma infinidade de serviços a partir de qualquer lugar do mundo. 
 

Os riscos da internet 

 
As tecnologias expandiram muito o acesso das pessoas a 

informação. No entanto, é preciso analisar o conteúdo que chega pela 

internet, já que nem todas as informações são confiáveis. A internet 
também pode facilitar muito a comunicação, porem possui aspectos 

negativos, aumenta o risco de isolamento, e comunicação entre as 
pessoas. As horas que se passa acessando as redes sociais, sem 
perceber pode atrapalhar a concentração, os estudos, o trabalho e a 
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qualidade do sono. Há também o risco de problemas de saúde 

relacionadas ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos, ouvir música 
alta com fone de ouvido pode causar sérios problemas na audição. São 
necessários cuidados com os problemas visuais e com os problemas 

posturais.  
Qualidade de vida e lazer são importantes para evitar o excesso 

do uso de equipamentos eletrônicos e os problemas de saúde, 

associados a ele, no período de lazer podemos dedicar a atividades 
criativa, a aliviando as tensões do trabalho e do estudo, recuperando 

energia, desenvolvendo novas habilidades e mantendo contato coma a 
natureza e as outras pessoas.  
 

Relendo os textos da atividade 4, sobre as tecnologias responda: 
 

1- Complete: 
Grande parte dos ........................ que consumimos é produzida em 
enormes......................., o...................., o .....................e a colheita 

dessas lavouras depende de diversas .........................e de compostos 
sintéticos desenvolvidos para produzir alimentos com custo 
mais.................. . 

 
2- Qual é a importância da tecnologia na medicina? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3- Como os eletrônicos podem prejudicar a nossa saúde? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4-  O que significa ter uma  alimentação saudável? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5-  Complete: 
A ..................... é uma rede de .................................interligados no 

mundo inteiro. Por meio dela é possível .......................................com 
diferentes pessoas, entidades de pesquisa, empresas. 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01  03/12 

LEIA COM ATENÇÃO OS TEXTOS. 

A Historia do BASQUETE 

 

            O basquetebol (basquete) ou bola ao cesto é um desporto 

coletivo inventado em 1891 pelo professor de Educação Física 

canadense James Naismith, na Associação Cristã de Moços de 

Springfield (Massachusetts), EUA. Suas regras evoluíram e atualmente 

é jogado por duas equipes de 5 jogadores, que têm por objetivo passar a 

bola por dentro de um cesto colocado nas extremidades da quadra, seja 

num ginásio ou ao ar livre. Os aros que formam os cestos são colocados 

a uma altura de 3 metros e 5 centímetros. Os jogadores podem 

caminhar no campo desde que driblem (batam a bola contra o chão) a 

cada passo dado. Também é possível executar um passe, ou seja, atirar 

a bola em direção a um companheiro de equipe. O basquetebol é um 

desporto olímpico desde os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em 

Berlim. O nome vem do inglês basketball, que significa literalmente 

"bola na cesta". É um dos desportos mais populares do mundo. 

 

Mas como e porque foi inventado o BASQUETE OU BASQUETEBOL? 

 

        Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachussets tornava 

impossível à prática de esportes ao ar livre. As poucas opções de 

atividades físicas em locais fechados se restringiam à ginástica. Foi 

então que Luther Halsey Gullick, diretor do Springfeild College, colégio 

internacional da Associação Cristã de Moços (ACM), convocou o 

professor canadense James Naismith, de 30 anos, e confiou-lhe uma 

missão: pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse 
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seus alunos durante o inverno, mas que pudesse também ser praticado 

no verão em áreas abertas. 

James Naismith refletindo, chegou à conclusão de que o jogo deveria ter 

um alvo fixo, com algum grau de dificuldade. Deveria ser jogado com 

uma bola, maior que a de futebol, que quicasse com regularidade. Mas 

o jogo não poderia ser tão agressivo quanto o futebol americano, para 

evitar conflitos entre os alunos, e deveria ter um sentido coletivo. Havia 

outro problema: se a bola fosse jogada com os pés, a possibilidade de 

choque ainda existiria. Naismith decidiu então que o jogo deveria ser 

jogado com as mãos, mas a bola não poderia ficar retida por muito 

tempo e nem ser batida com o punho fechado, para evitar socos 

acidentais nas disputas de lances. A preocupação seguinte do professor 

era quanto ao alvo que deveria ser atingido pela bola.  

Imaginou primeiramente colocá-lo no chão, mas já havia outros 

esportes assim, como o hóquei e o futebol. A solução surgiu como um 

relâmpago: o alvo deveria ficar a 3,5m de altura, onde imaginava que 

nenhum jogador da defesa seria capaz de parar a bola que fosse 

arremessada para o alvo. Tamanha altura também dava certo grau de 

dificuldade ao jogo, como Naismith desejava desde o início. 

Mas qual seria o melhor local para fixar o alvo? Como ele seria? 

Encontrando o zelador do colégio, Naismith perguntou se ele não 

dispunha de duas caixas com abertura de cerca de 8 polegadas 

quadradas (45,72 cm). O zelador foi ao depósito e voltou trazendo dois 

velhos cestos de pêssego. Com um martelo e alguns pregos, Naismith 

prendeu os cestos na parte superior de duas pilastras, que ele pensava 

ter mais de 3,0m, uma em cada lado do ginásio. Mediu a altura e exatos 

3,05m, altura esta que permanece até hoje. Nascia a cesta de basquete. 

          James Naismith escreveu rapidamente as primeiras regras do 

esporte, contendo 13 itens. Elas estavam tão claras em sua cabeça que 

foram colocadas no papel em menos de uma hora. O criativo professor 

levou as regras para a aula, afixando-as num dos quadros de aviso do 
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ginásio. Comunicou a seus alunos que tinha um novo jogo e se pôs a 

explicar as instruções e organizar equipes. 

             Havia 18 alunos na aula, selecionou dois capitães e pediu-lhes 

que escolhesse os lados da quadra e seus companheiros de equipe. 

Escolheu dois dos jogadores mais altos e jogou a bola para o alto. Era o 

início do primeiro jogo de basquete. Curioso, no entanto, é que nem 

Naismith nem seus alunos tomaram o cuidado do registrar esta data, de 

modo que não se pode afirmar com precisão em que dia o primeiro jogo 

de basquete foi realizado. Sabe-se apenas que foi em dezembro de 1891, 

pouco antes do Natal. 

No  Brasil 

A prática do basquete no Brasil começou quando o norte-americano 

Augusto Shaw introduziu o esporte na Associação Atlética Mackenzie de  

São Paulo, em 1896. 

A Quadra:  

https://1.bp.blogspot.com/-ziX7qCNboCc/T3DkFaRyabI/AAAAAAAAAE4/4JuaFFZYbBk/s1600/quadra-de-basquete.gif
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Linha lateral: é a maior linha da quadra e deve medir 28 m; 

Linha final: é a linha que delimita a quadra por largura, medindo 15 m; 

Linha central: essa linha divide a quadra na metade, ficando paralela à 

linha final. Ela ainda deve se estender 0,15 m para além da linha 

lateral; 

Círculo central: é um círculo com um raio de 1,80 m marcado no 

centro da quadra; 

Área da cesta de campo de 3 pontos: são duas áreas posicionadas de 

cada lado da quadra, composta por duas linhas paralelas a 0,90 m das 

linhas laterais e um arco com um raio de 6,75 m; 

Área restritiva: são campos retangulares limitados pelas linhas finais, 

medindo 5,8 m de comprimento e 4,9 m de largura; 

Semicírculo de lance livre: o semicírculo de cada área oposta mede 

um raio de 1,80 m, com limite na área restritiva de cada campo; 

Semicírculo sem carga: este semicírculo fica dentro da área restritiva, 

medindo um raio de 1,25 m a partir do centro do cesto; 

O cesto: o centro do cesto fica posicionado a 1,575 m a partir da linha 

final. 

              Características do jogo e pontuação 

Cesta é o nome comum que se dá ao encestar  a bola(fazer a bola 

passar pelo aro) e então marcam-se pontos, dependendo do local e das 

circunstâncias da cesta: se for cesta dentro ou próximo ao garrafão 

(nome comum dado à Área Restritiva) obtém-se dois pontos, se for fora 

da linha dos 6,25 metros obtém-se 3 pontos, se for lance livre após uma 

falta a cesta vale 1 ponto. As equipes devem fazer pontos sempre do 

lado oposto - é o meia-quadra de ataque - e defender a cesta do seu lado 

- na meia-quadra de defesa. Obviamente a equipe que defende tenta 

impedir a equipe que ataca de fazer cesta, através da marcação, da 

interceptação de passes ou até mesmo do bloqueio (toco) ao arremesso.  

                Número do Jogadores por Equipe 

As equipes compostas por 5 jogadores cada (em jogo), mais 7reservas. 
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ATIVIDADE 02  10/12 

MARQUE (V) NAS AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E (F) NAS 

AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1) (     )O basquetebol (basquete) ou bola ao cesto é um esporte coletivo 

inventado em 1891 pelo professor de Educação Física brasileiro James 

Naismith, 

 

2)(      )O nome basquetebol vem do inglês basketball, (baske= cesta, 

Ball=bola)que significa literalmente "bola na cesta". É um dos esportes 

mais populares do mundo. 

 

3)(     )Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachussets tornava 

impossível à prática de esportes ao ar livre. As poucas opções de 

atividades físicas em locais fechados se restringiam à ginástica. 

4)(     ) Foi Luther Halsey Gullick, diretor do Springfeild College, colégio 

internacional da Associação Cristã de Moços (ACM), que convocou o 

professor canadense James Naismith, de 30 anos, e confiou-lhe uma 

missão: pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse 

seus alunos durante o inverno, mas que pudesse também ser praticado 

no verão em áreas abertas. 

 

ATIVIDADE 03  12/12 

COMPLETE 

1)O professor James Naismith refletindo, chegou à conclusão de que o 

jogo deveria ter um ______________ fixo, com algum grau de dificuldade e 

deveria ser jogado com uma ____________, maior que a de futebol, que 

quicasse com regularidade.  
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2)Havia outro problema: se a bola fosse jogada com os _____________, a 

possibilidade de choque ainda existiria. Naismith decidiu então que o 

jogo deveria ser jogado com as________________. 

 

3) A preocupação seguinte do professor era quanto ao alvo que deveria 

ser atingido pela ________________. Foi então que com ajuda de um 

zelador colocou dois velhos cestos de pêssego na parte superior de duas 

pilastras, que ele pensava ter mais de 3,0m, uma em cada lado do 

ginásio. Mediu a altura e exatos 3,05m, altura esta que permanece até 

hoje. Nascia a cesta de ________________. 

 

4)James Naismith escreveu rapidamente as primeiras _______________ 

do esporte, contendo 13 itens. Elas estavam tão claras em sua cabeça 

que foram colocadas no papel em menos de uma hora. O criativo 

__________________levou as regras para a aula.  

 

 

ATIVIDADE 04  17/12 

ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA (somente uma é 

correta). 

1)Como é o nome comum que se dá ao encestar  a bola(fazer a bola 

passar pelo aro) para marcar pontos. 

 

a) caixa              

b)cesta 

 

2)As equipes de basquete são compostas por: 

 

b) 5 jogadores cada (em jogo), mais 7 reservas. 

b) 15 jogadores cada (em jogo), mais17 reservas. 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  28/11 

CONHECIMENTO DO OUTRO: AMIZADE 

Amizade: sinal de vida em mim, no outro, em nós... 

HISTÓRIA REAL 

Durante a guerra do Vietnã, uma granada explodira perto de um 

orfanato e muitas crianças ficaram feridas. Dentre elas, uma menina de 

aproximadamente nove anos fora levada às pressas ao hospital, pois 

perdera muito sangue e sofrera traumatismos. Foram feitos testes em 

toda a equipe médica americana, mas o tipo sanguíneo de ninguém era 

compatível com o da garota. Os médicos, tentando de toda forma salvar 

a menina, chamaram toda a população local, contaram o ocorrido entre 

gestos e palavras, a fim de conseguir um doador. Depois de um 

momento de silêncio, viu-se um braço levantar-se. Era um garoto de 

aproximadamente 12 anos. Os médicos o levaram às pressas para o 

hospital, terminaram os preparativos e iniciaram a transfusão.  

O garoto sentiu a agulha silenciosamente, mas, passado algum 

tempo, deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão. O médico 

perguntou se estava doendo e ele apenas balançou a cabeça 

demonstrando que não. Os soluços aumentaram e o médico, 

preocupado, chamou uma enfermeira vietnamita para tentar saber o 

que acontecia com o garoto. Após algumas palavras e carinhos, a 

enfermeira voltou sorrindo e disse ao médico que ele estava com medo. 

- Medo de quê? – Perguntou o médico. 

- Medo de morrer. Ele não havia entendido o que estava acontecendo. 

Pensou que seu sangue passaria todo para a menina e que ele morreria. 

- Então, por que ele se ofereceu para a transfusão? 

- Eu lhe perguntei a mesma coisa. Ele me olhou com um brilho 

diferente e disse: 

- Porque ela é minha amiga. 

(Paula Miranda, 2002) 
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REFLEXÃO 

É difícil dizer alguma coisa sobre algo tão maravilhoso que se vive, 

se sente e se experimenta; pô-lo em palavras é quase impossível. Só se 

aprende mesmo o que é amizade vivendo. Amizade significa criar laços. 

É uma fonte que não retém a água para si (seria poço se o fizesse), mas 

a dá espontaneamente. O amigo também vai ao encontro de quem 

precisa e não espera que venham até ele. É renovação para quem dá e 

para quem recebe. É a descoberta de corações. 

No início, o nome do outro não é nada para nós. A vida dele, seus 

gestos, suas preferências, sua história. Mas, aos poucos, nosso egoísmo 

cai, o coração se abre e há o encontro dos corações, com inexplicável 

sensação. Nossa vida muda. Tornamo-nos felizes. 

O QUE NOS FAZ A AMIZADE? 

Dá novo sentido à vida. Quando tudo nos parece enfadonho, a 

presença do amigo quebra a solidão. Cresce a alegria de viver. A 

amizade torna a vida dos homens infinitamente mais bela e fecunda. É 

ânimo novo para a luta. Quando nos pegam a fossa e o desânimo nada 

melhor que a compreensão de um amigo. Ela [amizade] nos torna 

solidários. A amizade é um partilhar de vida: preocupações, alegrias, 

tristezas, sucessos, fracassos. Por essa razão, torna-nos responsáveis. 

A amizade quebra a solidão. “Se tu vens às quatro da tarde, desde 

às três já sou feliz” (Exupéry). Ela faz crescer! São vidas que se 

transformam, ideais que se renovam, entusiasmo que volta, caminho 

que se abre. 

ATIVIDADES  

1. Sobre a história de hoje, por que o garoto demonstrou grande 

bravura e amizade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Você seria capaz de renunciar algo em benefício do outro? 

Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Você tem amigos (as) que os (as) considera como uma verdadeira 

amizade? Por quê? 

______________________________________________________________________ 
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4. Que sentimentos podem ser adquiridos pela verdadeira amizade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 02  17/12 

RESPEITO À VIDA RELIGIOSA 

NO MUNDO EXISTEM DIFERENTES RELIGIÕES (Conheça 

algumas): 

Hinduísmo 

Budismo 

Taoísmo 

Xintoísmo 

Judaísmo 

Cristianismo 

Islamismo 

Religiões indígenas 

Religiões afro-brasileiras... 

É NA RELIGIÃO QUE MUITAS PESSOAS BUSCAM ENSINAMENTOS 

PARA TER UMA VIDA MAIS FELIZ 

Não existe manifestação religiosa superior ou inferior, mas cada uma 

tem seu valor conforme a concepção da religião sobre a realidade, o 

tempo e a cultura. A intolerância surge da falta de conhecimento da 

diversidade. 

ACOLHIMENTO E RESPEITO  

Empatia, acolhimento, informação e cumprimento da legislação 

levam ao respeito, e isso é o mais importante. A religião é um dos 

aspectos mais importantes de uma cultura, e reprimi-la, seja pela falta 

de conhecimento, seja pelo preconceito, não deve ser uma atitude aceita 

em nenhum lugar, muito menos no mundo na escola, onde as pessoas 

convivem para aprender e viver seus sonhos. 
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AS PRÁTICAS RELIGIOSAS NO COTIDIANO DAS PESSOAS 

A reza, a oração ou prece, a meditação, a recitação ou entoação de 

cânticos e mantras, a leitura de um texto sagrado, entre outras, são 

espiritualidades que permitem às pessoas relacionar-se com o Sagrado. 

Em cada tradição religiosa existem práticas por meio das quais os 

adeptos ou fiéis podem estabelecer a comunhão com o Transcendente.  

PONTOS PARA A REFLEXÃO DA ATIVIDADE DE HOJE: 

• Paz é a meta, tolerância é o método.  

• Tolerância é estar aberto e receptivo à beleza das diferenças.  

• As sementes da intolerância são medo e ignorância.  

• Aqueles que sabem como apreciar o que há de bom nas pessoas e 

valorizar as diferenças, sabe tolerar.  

• A semente da tolerância, o amor, é regada por compaixão e cuidado.  

• Ser tolerante é reconhecer as individualidades enquanto removemos 

máscaras divisoras e desarmamos as tensões criadas pela ignorância.  

• Tolerância é a habilidade de enfrentar situações difíceis.  

• Tolerar as inconveniências da vida é deixar ir, ser leve, tornar os 

outros leves, seguir adiante e liberar perdão. 

 

ATIVIDADES  

1. Escreva algumas práticas religiosas que você conhece ou já viu 

alguém praticar. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Dos pontos para reflexão apresentados nesta atividade, qual deles 

você mais gostou? Agora explique por que você achou ele mais 

importante. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Continue a frase: 

Eu respeito os outros na diferença religiosa, porque... 

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 03  18/12 

RESPEITO À VIDA RELIGIOSA (2) 

Leia o poema abaixo: 

A RELIGIÃO NO COTIDIANO 

Borres Guilouski 

Religião significa religar 

Religar a pessoa 

Consigo mesma 

Com a vida 

Com a natureza 

Com o sagrado. 

A religião está no coração de 

Muita gente 

Está na maneira de viver 

De praticar o bem 

De orar, rezar ou fazer a prece 

De estender as mãos para ajudar alguém. 

Existem muitas religiões 

Religiões dos índios 

Religiões dos afro-descendentes 

Como candomblé e umbanda 

Religiões diferentes e até semelhantes entre si 

Hinduísmo e budismo 

Judaísmo e cristianismo 
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Islamismo e a fé dos seguidores bahá’ís 

Espiritismo e muitas outras mais. 

Boa é toda religião 

Que ensina as pessoas 

A viver o respeito, a compaixão 

O amor e a paz.   

 

PARA VOCÊ REFLETIR: 

Que mensagem este poema traz para o leitor? 

 

COMPREENDENDO: 

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por 

sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam 

aprender; e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. 

(Nelson Mandela) 

O Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa. Em 

função da miscigenação cultural, fruto dos vários processos 

imigratórios, encontramos em nosso país diversas religiões (cristã, 

islâmica, afro-brasileira, judaica, etc.). Por possuir um Estado Laico, o 

Brasil apresenta liberdade de culto religioso e também a separação 

entre Estado e Igreja. 

 

IMPORTANTE: 

As liberdades de expressão e de culto são asseguradas pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição 

Federal. A religião e a crença de um ser humano não devem constituir 

barreiras fraternais ou em relação a melhores relações humanas. Todos 

devem ser respeitados e tratados de maneira igual perante a lei, 

independente da orientação religiosa. 

É importante salientar que a crítica religiosa não é igual à 

intolerância religiosa. Os direitos de criticar dogmas e 

encaminhamentos de uma religião são assegurados pelas liberdades de 

opinião e expressão. Todavia, isso deve ser feito de forma que não haja 

desrespeito e ódio ao grupo religioso a que é direcionada a crítica. 
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ATIVIDADES  

 

1. A partir do poema de Borris Guilouski, escreva os nomes de 

algumas religiões apresentadas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Segundo o estudo de hoje, por que o Brasil possui uma rica 

diversidade religiosa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. O Brasil é um Estado Laico. O que isso significa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. O que assegura a Liberdade de Expressão e de Culto no Brasil? 

Você acha que em todos os países do mundo existe esta garantia?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  28/11 

Palavras ilustradas (desenho) 

Várias palavras podem ser escritas ilustrando seu significado. Exemplo: 

  

As letras também são desenhos. Com um pouco de imaginação, pode-se 

criar diversos e interessantes tipos de letras.  
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ATIVIDADE 02  11/12 

Agora é sua vez escolha cinco palavras e as ilustre conforme o modelo. 
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ATIVIDADE 03  18/12 

Agora é sua vez vamos brincar com as letras escreva seu nome da 

maneira que você quiser seja criativo e faça um colorido bem bonito. 

 


