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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  
Recordar e analisar volume do 
paralelepípedo 

HISTÓRIA 
Conhecer as características de cada um dos 
governos presidenciais brasileiro no período 

de 1946 a 1964; 

ARTE 
Conhecer a arte cinética e suas características como 
uma corrente das artes plásticas que explora efeitos 
visuais por meio de movimentos físicos ou ilusão de 
óptica. Sendo uma arte que representa o movimento 
na contemporaneidade. 

ENSINO RELIGIOSO 
Compreender que os valores humanos podem ser 
definidos como os princípios morais e éticos que 
conduzem a vida de uma pessoa. 

 

 

 

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 
Identificar e 
reconhecer em 
textos e no 
cotidiano o que é 
um sujeito e quais 
os tipos de sujeito. 

GEOGRAFIA  
Reconhecer o 
território da 
Oceania. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer a 

relação entre um 
litro e um 
decímetro cúbico 
e a relação entre 
litro e metro 
cúbico, para 
resolver 
problemas de 
cálculo de 
capacidade de 
recipientes.  

HISTÓRIA  
Compreender o 
que foi a Ditadura 
Militar no Brasil; 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 

compreender as 
características de 
uma onda. 

INGLÊS 
Revisar a Voz 
Passiva nos 
tempos verbais 
Presente, Passado 
e Futuro 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Identificar e 
reconhecer em 
textos e no 
cotidiano o que é 
um sujeito e quais 
os tipos de sujeito. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre a historia do 
basquete e suas 
características. 

MATEMÁTICA  
Resolver e 

elaborar 
problemas que 
envolvam 
medidas de área 
de figuras 
geométricas 

INGLÊS 
Revisar a 

estrutura e 

aplicação da 

First 

Conditional 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Identificar e 
reconhecer em 
textos e no 
cotidiano o que 
é um sujeito e 
quais os tipos de 
sujeito. 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 
compreender as 
características 
de uma onda. 
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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 
Interpretar textos de 
forma que ajude a 
escrever 
coerentemente e 
também estimular a 
leitura. 

GEOGRAFIA  
Localizar 
espacialmente a 
Oceania e identificar 

os arquipélagos que 
a compõem. 

MATEMÁTICA 
Identificar e 
diferenciar 
cilindros e seus 
elementos para  
resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam 
medidas de 
volumes de 
prismas e de 

cilindros retos, 
inclusive com uso 
de expressões de 
cálculo, em 
situações 
cotidianas. 

HISTÓRIA  
Identificar o que 
foi as "Diretas já" 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 
compreender que 
a luz é uma onda 
eletromagnética. 

INGLÊS 
Revisar a 
estrutura da 
Second 
Conditional e sua 
utilização 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Identificar um 
artigo de opinião, 
analisar as 
especificidades das 
mídias, os 
processos de (re) 
elaboração dos 
textos e a 
convergência das 
mídias em notícias 

ou reportagens 
multissemióticas. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre a historia do 
basquete e suas 

características. 

MATEMÁTICA  
Analisar e 
identificar, em 
gráficos 
divulgados pela 
mídia, os 
elementos que 
podem induzir, 
às vezes 
propositadamen
te, erros de 
leitura, como 

escalas 
inapropriadas, 
legendas não 
explicitadas 
corretamente, 
omissão de 
informações 
importantes 

(fontes e datas), 
entre outros. 

ARTE 
Conhecer a arte 
cinética e suas 
características. 

GEOGRAFIA 
Reconhecer o 
território da 
Antártida. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Entender os 
fundamentos e 
regras do 
basquete . 

 

 

Segunda-Feira 
14/12 

Terça-Feira 
15/12 

Quarta-Feira 
16/12 

Quinta-feira 
17/12 

Sexta-Feira 
18/12 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Escrever artigo de 

opinião para 

estimular o aluno a 

posicionar-se de 

forma crítica e 

fundamentada, 

ética e respeitosa 

frente a fatos e 

opiniões 

relacionados a esses 

textos. 

GEOGRAFIA  
Compreender 
algumas 
características do 
Ártico e valorizar 
essa região. 

MATEMÁTICA 
Analisar e 
identificar, em 
gráficos 
divulgados pela 
mídia, os 
elementos que 
podem induzir, às 
vezes 
propositadamente
, erros de leitura, 
como escalas 
inapropriadas, 
legendas não 

explicitadas 

corretamente, 
omissão de 
informações 
importantes 
(fontes e datas), 
entre outros. 

HISTÓRIA  
Identificar o que 
foi as "Diretas já" 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 
compreender que 
a luz é uma onda 
eletromagnética. 

INGLÊS 
Revisar os 
pronomes 
reflexivos e como 
são aplicados 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Entender os 
fundamentos e 
regras do basquete. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Compreender que a 
fé no transcendente 
pode ajudar na 
superação das 
dificuldades 
trazidas pela 
pandemia do 

Coronavírus, 

discutindo como as 
crenças e 
convicções podem 
influenciar escolhas 
e atitudes pessoais 
e coletivas. 

ARTE 
Conhecer a arte 
cinética e suas 
características. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Analisar 
princípios e 
orientações para 
o cuidado da 
vida e nas 
diversas 
tradições 
religiosas e 

filosofias de 

vida. Discutir as 
diferentes 
expressões de 
valorização e de 
desrespeito à 
vida, por meio 
da análise de 
matérias nas 
diferentes 
mídias. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  30/11 

SUJEITO E TIPOS DE SUJEITO (REVISÃO) 

 

 

 

O sujeito é classificado em: sujeito simples, sujeito 

composto, sujeito oculto (determinado) e sujeito indeterminado. 

Sujeito simples: é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, 

quando o verbo se refere a uma só palavra: 

Exemplos: 

Pedro viajou. (o verbo refere-se a um substantivo) 

Nós aprendemos o alfabeto. (o verbo refere-se a um pronome) 

Os três construíram o projeto. (o verbo refere-se a um numeral) 

Sujeito composto:  é aquele que possui mais de um núcleo. 

Exemplos: 

Pai e filho viajam juntos todos os anos. (o verbo refere-se a mais de um 

substantivo) 

Viajamos ele e eu para Cancun. (o verbo refere-se a mais de um 

pronome) 

Aprendem mais os humildes e os esforçados. (o verbo refere-se a mais 

de uma palavra substantivada) 

 

O sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual se faz 

uma declaração e pode ser classificado em vários tipos, de 

acordo com o núcleo que apresenta. 

https://www.portugues.com.br/gramatica/verbos.html
https://www.portugues.com.br/gramatica/substantivos.html
https://www.portugues.com.br/gramatica/pronomes.html
https://www.portugues.com.br/gramatica/numerais.html
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Sujeito oculto: é aquele que não está explícito na oração, mas pode 

ser determinado pela flexão número-pessoa do verbo, ou por sua 

presença em alguma oração antecedente. 

Exemplos: 

Gosto de viajar todos os anos. (sujeito oculto ―eu‖, determinado pela 

desinência verbal) 

Estamos felizes coma produção de tabaco. ( sujeito oculto ―nós‖) 

Sujeito indeterminado: é aquele no qual não é possível identificar um 

referente explícito na oração (ou no contexto do enunciado) para a 

flexão verbal. Pode ser construído por: 

a) Verbo transitivo direto na 3ª pessoa do plural: 

Anunciaram a morte do prefeito. 

b) Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação 

flexionado na 3ª pessoa do singular + pronome “se”: 

Não se fala da morte do prefeito no jornal local. 

Agora, observe as orações seguintes e tente identificar o sujeito delas: 

Chove muito nessa cidade. 

Há muitos animais no zoológico de Brasília. 

Como você pôde perceber, não é possível determinar o sujeito delas, não 

é mesmo? Isso se deve ao fato de serem orações sem sujeito. Os casos 

em que esse fenômeno gramatical ocorre são: 

Oração sem sujeito: quando não se tem um sujeito possível.  

Com verbos ou expressões que 

denotam fenômenos da natureza. 

Ex: De manhã choveu muito. 

Com o verbo ―haver‖ no sentido Ex: Há muitos animais no 
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de existir. zoológico de Brasília. 

Com o verbo ―haver‖, quando 

indica tempo decorrido. 

Ex: Aguardo a encomenda há dois 

dias. 

Com os verbos ―ser‖, ―fazer‖ e ―ir‖ 

na indicação de tempo ou 

relacionados a fenômenos da 

natureza. 

Ex: Era bastante tarde. 

Fazia frio durante aquela noite. 

Vai para uns dois anos que não 

vejo meus pais. 

 

ATIVIDADE 02  02/12 

Responda: 

1- O que é sujeito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- Quais são os tipos de sujeito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Leia: 

 

Questão 3 – Sublinhe os sujeitos simples que compõem estes trechos 

da tira: 

a) ―Mamãe planeja nos visitar.‖ 

b) ―Mas ela exigiu uma pequena condição.‖ 

c) ―Você deve estar fora durante a visita.‖ 

 

Questão 4 – O núcleo do sujeito foi corretamente identificado nos 

colchetes em: 

(     ) ―Mamãe planeja nos visitar.‖ [―Mamãe‖] 

(     ) ―Mas ela exigiu uma pequena condição.‖ [―condição‖] 

(     ) ―Você deve estar fora durante a visita.‖ [―visita‖] 

 

Questão 5 – O sujeito é simples quando apresenta apenas: 

(     ) um substantivo.  

(     ) uma palavra.  

(     ) um núcleo. 
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ATIVIDADE 03  05/12 

1) Relacione as orações com os tipos de sujeito: 

a) (  ) Eliane viajou. 

b) (  ) Anunciaram o resultado das eleições. 

c) (  ) Estamos felizes com o resultado do jogo. 

d) (  ) O avô e o neto almoçam juntos todo dia.  

e) (  ) Choveu muito em Bela Vista do Toldo. 

I. Sujeito composto. 

II. Sujeito oculto. 

III. Oração sem sujeito. 

IV. Sujeito indeterminado. 

V. Sujeito simples. 

 

2) Observe as expressões em destaque nas orações a seguir. 

I. [...] o sistema chegaria ao limite. 

            Sujeito 
 

II. As pessoas e as empresas continuam desperdiçando muita água [...] 
              Sujeito 
 

Na oração I, o sujeito apresenta um núcleo. 

Na oração II, o sujeito apresenta mais de um núcleo. 

 

a) Baseando-se na informação apresentada, classifique o sujeito de 

cada oração. 
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3) Escreva uma frase com cada sujeito: 

 

a) Sujeito simples: 

 

b) Sujeito composto: 

 

c) Sujeito oculto: 

 

d) Sujeito indeterminado: 

 

e) Oração sem sujeito: 

 

 

ATIVIDADE 04  07/12 

Leia o texto abaixo e depois responda às questões.   

 

O cabo e o soldado 

(Revista Seleções – rir é o melhor remédio) 

 

Um cabo e um soldado de serviço dobravam a esquina, quando 

perceberam que a multidão fechada em círculo observava algo. O cabo 

foi logo verificar do que se tratava. Não conseguindo ver nada, disse 

pedindo passagem:  

- Eu sou irmão da vítima.  
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Todos olharam e logo o deixaram passar. Quando chegou ao centro da 

multidão, notou que ali estava um burro que tinha acabado de ser 

atropelado e, sem graça, gaguejou dizendo ao soldado:  

- Olha essa o parente é seu.  

 

1 – Diz o texto que a multidão observava algo. O que era esse ―algo‖? 

 

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

 

2 – O que significa a expressão ―dobravam a esquina‖? 

 

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

 

3 – O que fez o cabo quando viu a multidão fechada em círculo? 

 

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

 

4 – Pode-se afirmar:  

 

A – que o cabo pensou que o irmão dele havia sido atropelado; 

B – que o cabo usou a desculpa de ser irmão da vítima para conseguir 

passagem;  

C – que o cabo sabia que havia um burro atropelado e quis sacanear o 

soldado;  

D – que o cabo pensou que um irmão do soldado havia sido atropelado.  

 

5 – No trecho ―o deixaram passar‖, a quem se refere o pronome ―o‖? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 05  10/12 

ARTIGO DE OPINIÃO 

O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de 

texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A 

linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma-

padrão da língua portuguesa, haja vista que o texto deve ser 

compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões 

completamente distintas — como é o caso dos artigos publicados em 

jornais de alcance nacional no Brasil. 

Para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da 

imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser 

de relevância coletiva: fatos importantes, ocorridos nos dias ou 

semanas anteriores, costumam ser os temas do artigo de opinião. 

Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara: promover 

o debate público sobre as demandas da sociedade. 

Jornal El País Brasil, 20 de março de 2019. 

COMO COMEÇAR O ARTIGO DE OPINIÃO 

A melhor maneira de começar um artigo de opinião é, antes de tudo, 

desenvolvendo um planejamento e um projeto de texto. Planejando 

e projetando antes de escrever, é muito provável que a composição 

resulte-se clara, coerente e bem fundamentada. Veja, no próximo 

tópico, um passo a passo de como escrever o artigo de opinião. 

Passo a passo 

Podemos dividir o processo de produção de texto em três 

partes básicas: 
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 Planejamento e projeto de texto 

O primeiro passo na composição textual deve ser o 

da reflexão, leitura e organização das ideias a serem desenvolvidas 

no texto. Nessa parte, é necessário que o autor do artigo de opinião 

defina: 

 Tema; 

 Tese; 

 Fundamentos da argumentação; 

 Organização lógica do texto (aqui, define-se o que deve haver em 

cada parágrafo, ou seja, qual será a trajetória discursiva usada 

pelo autor para defender seu ponto de vista no texto). 

 Rascunho 

Uma vez que o projeto de texto já estiver definido, é o momento 

de transcrever as ideias projetadas na forma de texto em prosa, ou 

seja, é a hora de escrever o texto na forma de: parágrafos 

introdutórios, desenvolvimento e de conclusão. É muito importante 

que o rascunho seja um produto do projeto de texto e não se desvie 

da trajetória discursiva planejada. 

 Revisão 

Por fim, após o texto estar praticamente pronto, 

resta revisar questões de ordem gramatical, 

como ortografia, acentuação ou pontuação. Assim como no 

rascunho, não é aconselhável que o autor mude informações 

previamente projetadas e desenvolvidas nas partes anteriores. 

 

 

https://www.portugues.com.br/gramatica/ortografia.html
https://www.portugues.com.br/gramatica/acentuacao-.html
https://www.portugues.com.br/gramatica/pontuacao.html
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ATIVIDADE 06  14/12 

Agora é sua vez! Escreva seu artigo de opinião segundo a norma culta 

da língua, no mínimo 20 linhas e máximo 25, com o seguinte tema: 

2020, um ano diferente frente à pandemia. 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01  27/11 

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 

V = 50 cm x 20 cm x 15 cm 

V = 15000 cm³ (centímetros cúbicos) 

 

Como foi informado que 1 cm³ corresponde a 1 ml, temos que 15000 

cm³ é igual a 15000 ml ou 15 litros. 

 

Agora faça os cálculos: 

 

1- Determine o volume do bloco retangular abaixo. 

 

a) 810cm³        b) 520cm³    c)  720cm³     d) 980cm³ 
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ATIVIDADE 02  01/12 

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 

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 
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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: 

 

 

As unidades mais usadas para expressar capacidade são as seguintes: 

m³ (metro cúbico), cm³ (centímetro cúbico), dm³ (decímetro cúbico). 

Onde respeitam as seguintes relações: 

 

1 m³ = 1000 litros 

1 dm³ = 1 litro 

1 cm³ = 1 mililitro ou 1 ml 

 

Exemplo:

 

 

 



 

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 
 

18 
 

Vamos calcular; 

 

1) Determine o volume de um cubo cuja aresta mede 2 m. 

 
a) 6m³                b) 7m³               c) 8m³                   d)9m³ 

     2-Um cubo mágico possui volume de 1728 cm³, determine a medida de 

sua aresta. 

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

 3- Qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é 

um prisma reto e sua base é quadrada? 

 

a) 5760 cm3      b) 5000 cm3      c) 2500 cm3     d) 1080 cm3  

 

4) Um reservatório em forma de paralelepípedo tem 4m de 

comprimento, 3m de largura e 1,5m de altura. Determine a capacidade, 

em m³, deste reservatório.  

a) 18m³      b) 15m³      c) 180m³     d) 12m³ 

 

5) 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 
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ATIVIDADE 03  04/12 

6-Um cubo mágico de volume 512 cm³ foi montado com 64 cubos 

iguais, conforme a figura a abaixo.  

 

A medida do lado de cada um dos cubos menores, em centímetros, é: 

(A) 2    (B) 3             (C) 4            (D) 5                   (E) 6 

 

7-. Qual é a área total de um cubo cuja aresta mede 5 cm? 

 

(A) 20 cm2             (B) 60 cm2             (C) 90 cm2                 (D) 150 cm2 

 

 

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

(A) 150          (B) 125              (C) 100          (D) 50 

 

 

 

 



 

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 
 

20 
 

ATIVIDADE 04  08/12 

Volume do Cilindro 

O volume do cilindro está relacionado com a capacidade dessa figura 

geométrica. Lembre-se que o cilindro ou cilindro circular é um sólido 

geométrico alongado e arredondado. 

Ele possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento e duas 

bases: superior e inferior. As bases são dois círculos paralelos com raios 

de medidas iguais. 

O raio do cilindro é a distância entre o centro da figura e a extremidade. 

Sendo assim, o diâmetro equivale duas vezes o raio (d=2r). 

 

Fórmula: Como Calcular? 

A fórmula para encontrar o volume do cilindro corresponde ao produto 

da área de sua base pela medida da altura. 

O volume do cilindro é calculado em cm3 ou m3: 

V = Ab.h ou V = π.r2.h 
Onde: 

V: volume 

Ab: área da base 
π (Pi)- 3,14 
r: raio 

h: altura 
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Exemplo: 

 
Calcule o volume de um cilindro cuja altura mede 10 cm e o diâmetro 

da base mede 6,2 cm. Utilize o valor de 3,14 para π. 

Primeiramente, vamos encontrar o valor do raio dessa figura. Lembre-se 

que o raio é duas vezes o diâmetro. Para tanto, dividimos o valor do 

diâmetro por 2: 

6,2 : 2 = 3,1 

Logo, 

r: 3,1 cm 

h: 10 cm 

V = π.r2.h 

V = π . (3,1)2 . 10 

V = π . 9,61 . 10 

V = π. 96,1 

V = 3,14 . 96,1 

V = 301,7 cm3 

Calcule: 

9-Um copo cilíndrico, com 4 cm de raio e 12 cm de altura, está com 

água até a altura de 8 cm. Foram então colocadas em seu interior n 

bolas de gude, e o nível da água atingiu a boca do copo, sem 

derramamento.   

Qual é o volume, em cm
3
, de todas as n bolas de gude juntas?  

(A) 32π  

(B) 48π  

(C) 64π  

(D) 80π  

(E) 96π  

10- O raio do circulo da base mede 17 cm e a altura mede 6 cm. Qual o 

volume do cilindro? Dado: π=3,14. 

a)5444,76 cm³    b) 5454,78 cm³   c) 974,98cm³    d) 1254,23cm³ 
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11- Dado um cilindro de raio 3 cm e altura 7 cm. Qual é o seu volume? 

a)  81cm³       b) 63cm³     c) 72cm³      d) 90cm³ 

 

 

ATIVIDADE 05 e 06  11 e 15/12 

Gráficos 

 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, principalmente quando os dados 

não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente 

grandes. 

Elementos do gráfico 

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. 

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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Gráfico de colunas 

Seu estilo é semelhante ao do gráfico de barras, sendo utilizado para a 

mesma finalidade. O gráfico de colunas então é usado quando as 

legendas forem curtas, a fim de não deixar muitos espaços em branco 

no gráfico de barra. 

Exercícios resolvidos 

Questão 1 – (Fuvest - 1999) A distribuição das idades dos alunos de 

uma classe é dada pelo seguinte gráfico: 

 

Qual das alternativas representa melhor a média de idade dos alunos? 

a) 15 anos        b) 16 anos      c) 17 anos      d) 18 anos         e) 19 anos  

Detemine: 

a) Em alguns casos, 

para ficar evidente a 

variação entre duas 

ou mais quantidades, 

utilizamos gráficos 

nas representações de 

dados numéricos 
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5) Qual é o assunto tratado no gráfico? 

______________________________________________________________________ 

6) Qual foi o estado brasileiro que mais produziu feijão em 2007? 

Quantas toneladas? Escreva por extenso. 

______________________________________________________________________ 

7) No ano de 2007, quais foram os estados brasileiros que produziram 

entre 200 000 a 400 000 toneladas de feijão? 

______________________________________________________________________ 

8) Quais foram os estados brasileiros que produziram mais de 400 000 

toneladas de feijão em 2007? 

______________________________________________________________________ 

9) Na sucessão dos números naturais, qual é o primeiro consecutivo do 

número que representa a produção de Goiás? 

_______________________________________________________________ 

10) Dos números indicados no mapa, quais estados apresentam 

números pares? 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  30/11 

O TERRITÓRIO DA OCEANIA 

A Oceania é o menor dos continentes do nosso planeta. Sua extensão 
territorial é de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrado. 

ATIVIDADE: 

 
 

1- Com base no mapa acima, pinte de ROXO o mapa a seguir onde 

se localiza o continente da Oceania: 
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ATIVIDADE 02  07/12 

A OCEANIA 

É formado pela Austrália, único país com características continentais, 
além de dezenas de ilhas oceânicas. As ilhas que abrigam a Nova 

Zelândia e a Papua Nova Guiné representam as maiores áreas 
insulares do continente. Muitas delas, por serem extremamente 
pequenas, integram um conjunto de micro países do mundo. Com 

exceção da costa oeste da Austrália, que é banhada pelo oceano Índico, 
as ilhas do continente estão dispersas em uma grande área do oceano 

Pacífico e estão divididas em três regiões: Melanésia, Polinésia e 
Micronésia. 
ATIVIDADE: 

1- Cite as duas ilhas que representam as maiores áreas insulares do 
continente da Oceania: 

 

 
2- As ilhas do continente da Oceania estão dispersas em uma 

grande área do oceano Pacífico e estão divididas em três regiões: 
Quais são elas? 

 

 
 

 

ATIVIDADE 03  12/12 

O TERRITÓRIO DA ANTÁRTIDA 

O planeta Terra possui duas regiões polares. Uma delas, a região polar 
Antártica, no extremo sul, constitui um continente chamado Antártida, 
ocupada por turistas temporários e cientistas que ficam instalados em 

algumas bases científicas (a maioria delas ativa somente no verão). 
ATIVIDADE 
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1- Com base no mapa acima, pinte de CINZA o mapa a seguir onde 

se localiza o continente da ANTÁRTIDA: 

 

 

 

ATIVIDADE 04  14/12 

O TERRITÓRIO DO ÁRTICO 
A região polar Ártica, no extremo norte do planeta, não constitui um 

continente. Essa região encontra-se rodeada por terras continentais (da 
Europa, Ásia e América do Norte) e é ocupada, há milhares de anos, 
por povos que se adaptam para enfrentar as rigorosidades do clima 

polar. 
ATIVIDADE: 

1- Quais são os continentes que compõem o território do Ártico? 

 
2- Assinale a opção correta? 

a) A região polar Ártica, no extremo norte do planeta, constitui um 
continente? 
(  ) Sim. 

(  ) Não. 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             27/11 

Populismo e Ditadura Militar no Brasil 

A Quarta República, também conhecida como República Populista, foi 
um período da história brasileira iniciado em 1946, com a posse 
de Eurico Gaspar Dutra, e finalizado em 1964, com o Golpe Civil-

Militar que marcou o início da Ditadura Militar no Brasil. A República 
Populista foi marcada por intensas tensões políticas e pela política 

desenvolvimentista do Brasil. Ao longo dessa fase, o Brasil foi presidido 
por nove presidentes, entre os quais cinco foram eleitos em eleição 
presidencial (incluindo João Goulart, vice de Jânio). 

 
Principais acontecimentos da Quarta República (República Populista)  

 
 Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) 
Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente pela chapa PSD/PTB, 

derrotando Eduardo Gomes, da UDN, e Iedo Fiúza, do PCB. Dutra 
elegeu-se escorando no apoio tímido que lhe foi dado por Getúlio Vargas 
e também em virtude de deslizes cometidos por seu principal 

adversário, Eduardo Gomes. Dutra assumiu a presidência em 31 de 
janeiro de 1946, anunciando que seria ―o presidente de todos os 

brasileiros‖. 
Em relação à economia, destacaram-se em seu governo dois momentos 
distintos: no primeiro, foi aplicada uma política econômica liberal que, 

depois de queimar as reservas cambiais do país, foi substituída por 
uma política intervencionista que resultou em grande crescimento 

econômico. Em questões de política externa, o país aliou-se 
incondicionalmente aos Estados Unidos. 
Em decorrência dessa aliança, o governo rompeu relações diplomáticas 

com a União Soviética e passou a perseguir fortemente sindicatos, 
organizações de trabalhadores e partidos de esquerda. Com isso, o PCB 
foi colocado na ilegalidade, e seus políticos foram cassados. 

 Getúlio Vargas (1951-1954) 
Getúlio Vargas retornou à presidência do Brasil após vencer as eleições 

de 1950, quando derrotou o udenista Eduardo Gomes e o candidato do 
PSD Cristiano Machado. O segundo governo de Vargas ficou marcado 
por uma forte crise política que abalou a sustentação de seu governo e 

por inúmeras polêmicas em torno da política econômica adotada. 
Economicamente, Getúlio Vargas alinhava-se a uma postura mais 

nacionalista, sobretudo na exploração dos recursos nacionais. Nessa 
questão, destaca-se a polêmica em torno da criação da Petrobrás, em 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governo-dutra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/golpe-militar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/golpe-militar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governos-militares.htm
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1953, após uma extensa campanha popular que tinha como lema ―o 

petróleo é nosso‖. A criação dessa estatal, que monopolizava a 
exploração do petróleo no Brasil, desagradou fortemente certos grupos 
da política brasileira alinhados com interesses estrangeiros. 

A postura de intervenção do Estado na economia era outra questão que 
incomodava bastante. Essas polêmicas fortaleceram o antigetulismo no 
Brasil, e Vargas teve de lidar com denúncias frequentes de corrupção e 

de tentativas de implantar uma ditadura sindicalista no país. 

Vargas também teve de lidar com a insatisfação popular por conta da 

alta da inflação, que destruía o poder de compra do trabalhador. A 
resposta de Vargas foi a nomeação de João Goulart, político gaúcho 
com alto poder de negociação com os sindicatos, para 

o Ministério do Trabalho e a aprovação da proposta de aumentar em 
100% o salário mínimo. 

Isso gerou profunda insatisfação nos militares, que criticavam 
incisivamente Vargas, e nos udenistas. Um dos maiores nomes do 
antigetulismo foi Carlos Lacerda, jornalista e dono do Tribuna da 

Imprensa. Esse jornalista foi, inclusive, o pivô da crise final do governo 
Vargas. 

Em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda foi atacado na porta de sua 
casa, na Rua Tonelero, em Copacabana, Rio de Janeiro. As 
investigações descobriram que Gregório Fortunato, chefe de segurança 

do palácio presidencial, havia sido o mandante do crime. Vargas passou 
a ser bombardeado por pedidos de renúncia até que, em 24 de agosto 
de 1954, cometeu suicídio no Palácio do Catete. 

 Juscelino Kubitschek (1956-1961) 
A posse de Juscelino à presidência do Brasil só foi possível graças ao 

esforço de Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra que organizou o 
Golpe Preventivo de 1955, o qual acabou com qualquer possibilidade de 
golpe contra o político mineiro. Essa ação foi tomada pelo fato de terem 

acontecido, entre 1954 e 1955, movimentações golpistas para impedir a 
realização da eleição de 1955 e para impedir a posse de JK. 

Juscelino Kubitschek, vinculado à chapa PSD/PTB, foi eleito presidente 
após derrotar seus adversários: Juarez Távora, da UDN, 
e Ademar de Barros, do PSP. Seu governo ficou marcado 

pelo desenvolvimentismo, ou seja, por posturas econômicas que 
buscavam o crescimento da economia e da indústria no país. Para 
alcançar esse desenvolvimento, foi criado o Plano de Metas, que 

estipulava investimentos em áreas cruciais do país, como energia e 
transporte. 

O resultado dos cinco anos de governo de JK na economia foi 
um crescimento anual médio do PIB de 7% e um crescimento 
industrial de 80%. Outro destaque desse governo foi a construção da 

nova capital, Brasília. A obra aconteceu em tempo recorde e envolveu 
um montante gigantesco de dinheiro. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/atentado-rua-tonelero.htm
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Apesar dos resultados positivos, esse governo também ficou marcado 

pelo crescimento da desigualdade social no país e por problemas graves, 
como o baixo investimento na educação e na alimentação, que 
permaneceram como gargalos da nossa sociedade. 

 Jânio Quadros (1961) 
Jânio Quadros foi o primeiro e único político que a UDN conseguiu 

eleger no país durante a Quarta República. Foi escolhido como 
candidato do partido por indicação de Carlos Lacerda, líder do 
conservadorismo no país. Na eleição presidencial de 1960, Jânio 

Quadros derrotou Henrique Teixeira Lott, da chapa PSD/PTB, 
e Ademar de Barros, do PSP. 
O governo de Jânio foi curto, com duração de quase sete meses. Nesse 

período, o presidente acumulou polêmicas com a população e com seu 
partido, a UDN. Na economia tomou medidas que aumentaram o preço 

dos combustíveis e do pão. Outras medidas polêmicas foram a proibição 
do uso de biquíni e a condecoração de Che Guevara, líder da luta 
revolucionária na América. 

Esse último fato enfureceu seu partido, que era ideologicamente 
conservador, isolando politicamente o presidente. A saída encontrada 

por Jânio foi renunciar à presidência no dia 25 de agosto de 1961. Sua 
renúncia é interpreta pelos historiadores como uma tentativa 
fracassada de autogolpe. Dessa forma, o país foi jogado em uma crise 

política sobre a sucessão presidencial. 
 João Goulart (1961-1964) 
O governo de Jango (apelido de João Goulart) foi um dos mais 

atribulados da história do país. Sua posse aconteceu em meio a uma 
campanha política conhecida como ―campanha da legalidade‖, a qual 

defendia que Jango, vice de Jânio, fosse empossado presidente do 
Brasil. A luta entre legalistas e golpistas quase arrastou o país para 
uma guerra civil. 

Jango assumiu a presidência em 7 de setembro de 1961 em um 
regime parlamentarista. Apesar de os poderes políticos presidenciais 
estarem minados pelo parlamentarismo, a partir de janeiro de 1963, o 

presidencialismo teve seus poderes recuperados por meio de um 
plebiscito votado pela população. 

Assim, Jango teve poderes para tentar implantar a Reforma de Base, 
um conjunto de reformas estruturais em áreas vitais do país, como 
sistemas tributário e eleitoral, ocupação urbana, etc. A reforma agrária 

e a forma como ela seria conduzida no país representaram o grande 
debate das Reformas de Base, o qual desgastou e isolou politicamente 

João Goulart. Em virtude disso, seu partido, o PTB, perdeu o apoio do 
PSD, que se bandeou para o lado dos udenistas. 
Enquanto as tentativas de reforma eram debatidas, organizava-se 

secretamente no país um golpe contra o presidente. Essa conspiração 

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/ernesto-che-guevara.htm
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contava com a participação de militares, civis e, principalmente, do 

grande empresariado. 
Essa conspiração golpista recebeu apoio financeiro dos EUA, que 
inclusive injetou dinheiro em candidaturas conservadoras na eleição de 

1962. Formaram-se, então, dois grupos que passaram a organizar o 
golpe e a difundir um discurso para desestruturar a base do governo 
com a população: o Ibad (Instituto Brasileiro de Ação Democrática) e 

o Ipes (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais). 
Em 1964, dois momentos-chave aconteceram: 

1. Em 13 de março de 1964, o presidente realizou o discurso da 
Central do Brasil, no qual reassumiu seu compromisso em realizar, 
a todo custo, as Reformas de Base. 

2. Em 19 de março de 1964, em São Paulo, aconteceu a Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade, uma resposta ao discurso de 

Jango. Esse evento evidenciou a existência de uma parcela 
numerosa do país que se alinhava às pautas conservadoras e lutava 
contra o governo. 

A continuidade desse processo levou, a partir de 31 de março de 1964, 
à conspiração para a ação do golpe. Entre 31 de março e 2 de abril, 

tropas militares realizaram as movimentações necessárias para ocupar 
pontos-chave do país. No dia 2 de abril, o então presidente do 
Senado, Auro de Moura, declarou vaga a presidência do Brasil, 

consolidando, assim, o golpe contra a democracia e contra João 
Goulart. Em 9 de abril foi decretado o AI-1. No dia 15, Humberto 
Castello Branco assumiu como primeiro ―presidente‖ 

da Ditadura Militar. 
 

Ditadura militar é o regime político no qual membros das Forças 
Armadas de um país centralizam política e administrativamente o poder 
do Estado em suas mãos, negando à maior parte dos cidadãos a 

participação e a decisão nas instituições estatais. 
No Brasil, o período mais recente de ditadura militar ocorreu entre os 
anos de 1964 e 1985. Com o argumento de evitar a realização de uma 

ditadura comunista no Brasil, em período de Guerra Fria, as Forças 
Armadas brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 

1964, que depôs o presidente João Goulart. Eleito como vice-presidente 
em 1960, Jango (como era conhecido) assumiu o poder após a renúncia 
de Jânio Quadros, em 1961. 

Defendida pelos militares como uma ação revolucionária, a ditadura 
que vigorou no Brasil pode ser caracterizada como uma ditadura civil-

militar. Isso em decorrência da efetiva participação de setores 
importantes do empresariado brasileiro, principalmente os ligados aos 
grandes bancos e federações industriais do país. 

Consequências do regime militar no Brasil 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/ai1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/castelo-branco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/castelo-branco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/comunismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/golpe-militar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/golpe-militar.htm


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

Email: smebvt@hotmail.com 
 

33 
 

A ditadura civil-militar no Brasil foi marcada pela extrema violência 

com a qual foram combatidos os opositores do regime. Prisões 
arbitrárias, torturas, estupros e assassinatos foram realizados pelas 
forças militares e policiais no país. Desde o primeiro momento, direitos 

políticos foram cassados, instaurando ainda uma rígida censura aos 
diversos meios de comunicação e à expressão literária e artística da 
população. 

Atos Institucionais 
Por meio dos Atos Institucionais, os cinco presidentes efetivos do 

período – Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João 
Figueiredo – governaram em muitos momentos sem o aval do Congresso 
Nacional. E mesmo quando este funcionou, era dominado pela Aliança 

Renovadora Nacional (Arena), o partido que apoiava o regime, apesar de 
haver um partido de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB). 
Economia do Brasil na ditadura civil-militar 
Economicamente, o Brasil conheceu um intenso crescimento 

econômico, industrial e agrícola, principalmente em decorrência da 
grande soma de investimentos realizados pelo Estado e empresas 
estrangeiras, o que ficou conhecido como milagre econômico 

brasileiro. Todavia, houve também grande repressão aos movimentos 
de trabalhadores, o que manteve baixos os salários, pois as 

possibilidades de reivindicação eram mínimas. Além disso, esse 
crescimento não resultou em uma distribuição de renda; pelo contrário, 
durante a ditadura militar a concentração de renda nas mãos dos mais 

ricos cresceu no país. 
A partir de 1974 foi iniciado um processo de ―abertura lenta e gradual‖ 
que pretendia restaurar as liberdades políticas da democracia 

representativa. Em 1979, foi decretada uma anistia aos presos políticos 
e aos exilados, permitindo ainda a formação de novos partidos políticos. 

Em 1978, intensas greves ocorreram na região do ABC paulista, o que 
contribuiu muito para o enfraquecimento do regime.  
O esgotamento final do regime militar aconteceu, principalmente, em 

decorrência da realização de inúmeras manifestações de massas nas 
principais cidades brasileiras pedindo a realização de eleições diretas 

para presidente da República. Realizadas por milhões de pessoas, 
essas manifestações ficaram conhecidas por Diretas Já. 

Apesar da manifestação do interesse popular, os militares não 

realizaram uma eleição direta. Em 1984, Tancredo Neves foi eleito 
presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral. Entretanto, sua morte pouco 
antes da posse levou ao governo José Sarney, o primeiro presidente civil 

do Brasil após 21 anos de ditadura civil-militar. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/atos-institucionais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/politica/anistia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/direta-ja.htm
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ATIVIDADE 02             01/12 

Com base nas informações contidas no texto da atividade 1 

responda: 

a) O que Eurico Gaspar Dutra fez ao aliar-se aos EUA? 

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

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

b) O que marcou o 2º governo de Vargas e o que ele criou em 1953? 

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

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

c) O que teria motivado o suicídio de Vargas? 

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

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

d) Quais os destaques do governo J.K.? 

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

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

e) Quais as polêmicas causadas pelo governo Jânio Quadros? 

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

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

f) O que foram as Reformas de Base do governo Jango? 

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

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

g) Qual foi o período da Ditadura Militar no Brasil? 

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

h) O que marcou a ditadura civil-militar no Brasil? 

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

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

i) De que forma essa violência era praticada? 

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

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

j) O que o processo de abertura lenta e gradual pretendia? 

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

.................................................................................................................. 
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ATIVIDADE 03             08/12 

Leia o texto 

O início da ditadura militar no Brasil 

No dia 31 de março de 1964, tanques do exército foram enviados ao 
Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. Três dias depois, 

João Goulart partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar 
assumiu o poder do Brasil. 
No dia 15 de abril, o general Humberto de Alencar Castello 

Branco toma posse, tornando-se o primeiro de cinco militares a 
governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura 
militar no Brasil, que vai durar até 1985. 

Leia o trecho da música “Pra não dizer que não falei das flores”: 

 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Somos todos iguais, braços dados ou não 
Nas escolas, nas ruas, campos e construções 
Caminhando e cantando e seguindo a canção (...) 
 
a) O contexto histórico em que estava inserido a canção era: 
 

(  ) Guerra Fria, entre os EUA e a URSS. 
(  ) As eleições presidenciais de 1989. 

(  ) O período da ditadura militar, onde essa canção tornou-se um hino. 
(  ) A campanha das Diretas Já, onde a mobilização foi grande entre os 
brasileiros. 

 
b) Quem foi o primeiro presidente da ditadura militar? 
(   ) Getúlio Vargas 

(   ) Castello Branco 
(   ) João Goulart 

(   ) Jânio Quadros  
 
Observe a imagem: 

 

 

 

 

 

http://www.politize.com.br/presidente-da-republica-o-que-faz/
http://www.politize.com.br/policia-militar/
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c) Qual a principal mensagem da Charge ? 

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

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

d) O que foram as Diretas Já? 

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

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

 

ATIVIDADE 04             15/12 

Encontre as palavras 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  02/12 

PASSIVE VOICE 

 

A voz passiva (passive voice) projeta maior ênfase no resultado de 

uma ação e não no sujeito que a pratica. Logo, podemos dizer que o 

objeto de maior interesse na oração é algo que aconteceu a alguém ou 

foi realizado por alguém. 

  

 Exemplo:  The house was painted last month. (A casa foi pintada no 

mês passado). 

 

O foco do exemplo acima é o objeto do período (the house), uma vez que 

ele recebe a ação de ser pintada. 

 

 PARA RELEMBRAR AS ESTRUTURAS: 

SIMPLE PRESENT 

OBJETO + AM/IS/ARE + VERBO PRINCIPAL NO PARTICÍPIO + 

COMPLEMENTO 

PRESENT CONTINUOUS 

OBJETO + AM BEING/IS BEING/ARE BEING + VERBO PRINCIPAL NO 
PARTICÍPIO + COMPLEMENTO 

PRESENT PERFECT 

OBJETO + HAS BEEN/HAVE BEEN + VERBO PRINCIPAL NO PARTICÍPIO 
+ COMPLEMENTO 

SIMPLE PAST 

OBJETO + WAS/WERE + VERBO PRINCIPAL NO PARTICÍPIO + 

COMPLEMENTO 

PAST CONTINUOUS 

OBJETO + WAS BEING/WERE BEING + VERBO PRINCIPAL NO 
PARTICÍPIO + COMPLEMENTO 

SIMPLE FUTURE 

OBJETO + WILL BE + VERBO PRINCIPAL NO PARTICÍPIO + 

COMPLEMENTO 
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EXERCÍCIO 1) A primeira coluna encontra-se em Voz Ativa, 

relacione com a segunda coluna para descobrir as frases na Voz 

Passiva. 

A They didn‘t ring the bell  Was I called? 

B She didn‘t read any book  The bells weren‘t rung 

C Did they call me?  The window was broken 

D Mark broke the window  Am I known? 

E The library sold the book  The bell wasn‘t rung 

F Do you know me?  The book has been sold 

G We didn‘t ring the bells  No book was been read 

 

EXERCÍCIO 2) Leia abaixo sobre o Titanic e retire do texto 3 frases 

na Voz Passiva. 

THE TITANIC 
 

 
The Titanic was built in 1912. It was designed in a new way and it 

was thought to be unsinkable. Because of this, it wasn‘t given enough 

lifeboats for the passengers and crew. The hull was damaged by a 

collision with a huge iceberg and it sank very fast. A total of 1,513 

people were drowned that day. Because of this disaster, a lot of 

magazines were printed in many languages, new international safety 

laws were passed and Ice Patrol was established. In 1985 the wreck was 

located on the sea bed and the ship was explored. Several successful 

films have been made about the Titanic since then, and the most recent 

was released in 1997. 

 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 
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EXERCÍCIO 3) Escolha a alternativa que preenche corretamente as 

frases na Voz Passiva. 

 

a) That book … yesterday (   ) was bought (   ) is bought 

b) The cell phone … by 
him from the bag 

(   ) weren‘t taken (   ) was taken 

c) The room … by them 
now 

(   ) is being cleaned (   ) is been cleaned 

d) Our lunch … by him 
everyday 

(   ) has been cooked (   ) was cooked 

e) My computer … by me 
yesterday. 

(   ) were fixed (   ) was fixed 

f) This text … by him. (   ) will be 
translated 

(   ) will be translated 

g) The soup … by us now (   ) is being 
prepared 

(   ) was being 
prepared 

h) The letter … by Nora 

yesterday. 
(   ) was written (   ) was being written 

i) The game … by them. (   ) is play (   ) has been played 

j) The trees … by him 
now 

(   ) is been watered (   ) is being watered 

 

 

ATIVIDADE 02  04/12 

 

FIRST CONDITIONAL  

 

 A first conditional (primeira condicional) exemplifica as ações 

futuras que apresentam chances de serem concretizadas, ou seja, 

possibilidades reais de algum resultado. Essas orações condicionais 

normalmente são baseadas em acontecimentos verdadeiros  

 

 A estrutura não segue padrões fixos, pois as frases podem aparecer 

em ordem invertida. No entanto, trata-se apenas de outra forma de 

escrita, que não modifica o sentido. A única alteração é no uso da 

vírgula. 

 

Formação das frases em First Conditional:  

IF (SE) + VERBO NO SIMPLE PRESENT + VERBOS MODAIS 

NO SIMPLE FUTURE (WILL OU GOING TO) + INFINITIVO  
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Quando o termo ―If (se)‖ é colocado no início das orações precisa-se da 

vírgula. Já na inversão é retirada. Entenda melhor nos exemplos a 

seguir: 

- If I go to Salvador, I will see the Fonte Nova stadium (Se eu for a 

Salvador, eu verei o estádio da Fonte Nova) 

- I will see the Fonte Nova stadium if I go to Salvador (Eu verei o 

estádio da Fonte Nova se eu for em Salvador). 

MODAL VERBS  
 

Além dos marcadores de tempo will e going to, os verbos modais (modal 
verbs) também compõem as sentenças do first conditional. São eles: 

 
• Can/could: expressam a ideia de possibilidade, habilidade ou 
permissão. 

• May/Might: usados em possibilidades ou permissões. 
• Should/ shall: utilizados em sugestões.  
• Would: para fazer pedidos, desejos ou situações irreais. 

• Must: transmite a ideia de comprovação de uma verdade. 
 

Lembre-se que os modais completam ou alteram o sentido do verbo 
principal e, por isso, o seu uso interfere diretamente no significado das 
frases.  

 
Exemplos: 

 
- If you buy my clothes, I will be able to go to the party (Se você comprar 

minhas roupas, escolares, eu vou poder ir para a festa).  
- If he comes, we can talk about it with him (Se ele vier, poderemos falar sobre 

isso com ele).  

Os verbos no Simple Present possuem algumas regras de aplicação 

na First Conditional 

REGRAS 

O verbo permanece o 

mesmo quando o sujeito 
for I – WE – YOU – THEY 

O verbo é alterado 

quando o sujeito for 
HE – SHE - IT 

Maioria dos verbos: 
acrescenta-se –s. 

I feel (Eu sinto) 
They live (Eles moram) 

We talk (Nós falamos) 
You read (Você lê) 

She feels (Ela sente) 

He lives (Ele mora) 

He talks (Ele fala) 

She reads (Ela lê) 

Verbos que terminam 

em –ss, –sh, –ch, –o, –
x: acrescenta-se –es. 

We pass (Nós passamos) 

They wash (Eles/as lavam) 

You watch (Vocês assistem) 
I go (Eu vou) 

I relax (Eu relaxo) 

He passes (Ele passa) 
She washes (Ela passa) 

It watches (Ele/a assiste) 

He goes (Ele vai) 

She relaxes (Ela relaxa) 
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EXERCÍCIO 1) Complete as frases com o verbo entre parenteses, 

porém fique atento as regras do Simple Present conforme o quadro 

de regras acima. 

 

a) There ____________ (be) difficulties in the traffic if it snows. 

b) You will see London Eye if you ____________ (visit) London. 

c) If she ____________ (go) to the disco tomorrow, she will dance a lot. 

d) If you ____________ (not / go) out, please be sure to rent some up-

dated films. 

e) I won‘t go to the party if it ____________ (rain). 

f) If you _____________ (sit) in the sun, you get burned. 

g) If I _____________ (have) your number, I will call you. 

 

EXERCÍCIO 2) Relacione as colunas para formar frases em First 

Conditional: 

 

A What happens  many people will die. 

B It will be damaged  it will bite her 

C 
If there isn‘t enough water in 

the next few days,  

 we will put our own survival at 

risk 

D Students will get good marks  if you press it too much. 

E If she touches the dog,  if i press this button? 

F If we don‘t recycle,   if they study regularly 

 

EXERCÍCIO 3) Circule a opção que completa a frase de acordo com 

as regras da First Conditional 

 

a) If you squeeze/squeezes an orange, you will get/get orange juice. 

b) You will put on/put on some more weight if you eat/eats too much 

sugar. 

Verbos que terminam 

em consoante + y: 
retira-se o –y e, 

depois, acrescenta-se 

–ies. 

I study (Eu estudo) 
You copy (Você copia) 

They cry (Eles/elas choram) 

He studies (Ele estuda) 

She copies (Ela copia) 
He cries (Ele chora) 

Verbos que terminam 

em vogal + y: 
acrescenta-se –s. 

You play (Você brinca) 
They say (Eles/elas dizem) - 

He plays (Ele joga) 
She says (Ela diz) 
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c) If I studies/study a lot, I will pass/will passes the year. 

d) If he press/presses that button, the machine will stop/stops 

functioning. 

e) If you don’t apologise/not apologise, she won’t forgive /don’t 

forgive you. 

f) If you wash/washes the dishes today, I will dust/dust the house. 

 

ATIVIDADE 03  09/12 

SECOND CONDITIONAL 

A second conditional são orações usadas 
para falar de situações pouco prováveis ou 

mesmo irreais no futuro. 

As sentenças condicionais em inglês são formadas pelo termo if (se) 

 If I had lots of money, I could travel round the world. (Se eu tivesse muito 

dinheiro, eu poderia viajar pelo mundo). 

A if clause contém o verbo no simple past (passado simples) e a main 
clause inclui alguns verbos modais como o would, could, might, should. 

 If I went to Barcelona, I would visit the Market. (Se eu fosse a Barcelona, eu 

iria visitar o mercado) 

 

A estrutura da Second Conditional é: 

IF + SIMPLE PAST + WOULD, COULD, MIGHT, SHOULD + 

INFINITIVO (SEM TO) 
 

 If I didn’t have to work, I would go to the beach today. (Se eu não 

tivesse que trabalhar, eu iria para a praia hoje) 

 
 
 

 
 

 

OBS: Os verbos modais podem 

aparecer na forma contraída em 
expressões negativas: 
 

Would: would not – wouldn‘t 
Should: should not – shouldn‘t 
Could: could not – couldn‘t 
 

https://www.todamateria.com.br/simple-past/
https://www.todamateria.com.br/modal-verbs/
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EXERCÍCIO 1) Complete as frases de acordo com as regras do 

Second Conditional. DICA: quando iniciar com IF, adicione o verbo 
entre parênteses no passado, após a vírgula adicione WOULD e o 
verbo entre parênteses no infinitivo 

 
a) If I (be) _____________ ten years younger, I (take) _____________ a tear 

off work and (travel) _____________ around the world. 

b) If I (be) _____________ to ask you how old you are, (you / answer) 

_____________ me? 

c) If they (have) _____________ a little more common sense, they (not 

ask) _____________ such ridiculous questions all the time. 

d) Even if I (have) ________________ more time, I (not afford) 

_____________ to go out more than twice a week. 

e) If I (have) _________________ more money, he (marry) 

__________________ me. 

f) I (work) ________________ harder if I (be) ___________________ better 

paid. 

 
 
EXERCÍCIO 2) Relacione as colunas para completar as frases com 

Second Conditional 
 
1) If my children liked raw fruit, (   ) I would buy it. 

2) Communication wouldn‘t be so 

easy 

(   ) if there was some policemen. 

3) If I didn‘t have a computer, (   ) if there wasn‘t for the 

Internet. 

4) The road traffic would flow (   ) I would borrow one. 

5) If the dress wasn‘t so tight, (   ) I wouln‘t need to boil it. 

6) If the cardigan wasn‘t so 

expensive, 

(   ) I would wear it tonight. 

 
 

EXERCÍCIO 3) Escolha a opção que completa a frase corretamente 
de acordo com as regras da Second Conditional. DICA: Os verbos 

entre parênteses podem auxiliar a decidir a resposta. 
 
a) If you was/were (be) more understanding, we could have/couldn’t 

have (have) a better relationship. 

b) If you turn/turned (turn) the TV on, we might wake up/won’t wake 

up (wake up) our neighbors. 
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c) We would visit/visited (visit) the Eiffel Tower if we went/go (go) to 

Paris. 

d) If I were/was (be) you, I would apply/ would applied (apply) for the 

job. 

e) If Ann applied/applyed (apply) for the job, she would get/would got 

(get) it. 

f) If someone rang/ring (ring) my doorbell at 3 a.m., I wouldn’t 

answer/don’t answer (not/answer) it. 

g) If I won/wined (win) the great prize in a lottery, I could give 

up/couldn’t give up (give up) my job. 

 

ATIVIDADE 04  06/12 

REFLEXIVE PRONOUNS 

Os pronomes reflexivos são utilizados para representar quando uma 
ação reflete sobre o próprio sujeito. Eles são marcados pelo uso da 
terminação ‗self’, quando estiver no singular, ou ‗selves‘, quando o 

sujeito estiver no plural.  

Por se tratar de ação reflexiva, os pronomes reflexivos aparecem logo 

após o verbo nas frases. Justamente por concordarem com o sujeito, 
cada pronome pessoal (personal pronoun) possui um pronome reflexivo 
próprio. Conheça quais são eles a seguir: 

Pronomes pessoais 

(personal pronouns) 

Pronomes reflexivos  

(reflexive pronouns) 
Tradução 

I Myself -me, a mim mesmo(a) 

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

He Himself -se, a si, a ele mesmo 

She Herself -se, a si, a ela mesma 

It Itself -se, a si mesmo(a) 

We Ourselves -nos, a nós mesmos(as) 

You Yourselves -se, a vocês mesmos(as) 

They Themselves 
-se, a eles mesmos, a elas 

mesmas 
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Veja alguns exemplos:  

 

 She loves herself. (Ela ama-se. ou Ela se ama. ou Ela ama a si mesma.) 

 They hurt themselves in the kitchen yesterday. (Eles/Elas cortaram-

se na cozinha ontem. ou Eles/Elas se cortaram na cozinha ontem.) 
 He took care of himself during the trip. (Ele cuidou-se durante a 

viagem. ou Ele se cuidou durante a viagem.) 

Além disso, há outros usos e particularidades dos pronomes reflexivos. 

São utilizados depois da preposição ‗by‘ para indicar que é ação 
realizada sem ajuda, sozinho/sozinha. Ex.: 

 She traveled to Europe by herself. (Ela viajou para a Europa sozinha.) 

 They rebuilt the house by themselves. (Eles reconstruíram a casa 

sozinhos (sem ajuda).) 

Usados para dar ênfase para quem fez a ação. Ex.: 

 Barack Obama himself opened the show. (O próprio Barack Obama 

abriu o show.) 
 Shakira herself wrote the song. (A própria Shakira escreveu a música.) 

EXERCÍCIO 1) Complete a frase com o pronome pessoal (I, you, he, 

she, it, we, you, they) de acordo com o pronome reflexivo:  

a) _____ washed the dishes myself. 

b) _____ played outside themselves. 

c) _____ eat her meal herself. 

d) _____ goes to the sport center himself. 

e) _____ do my homework myself. 

f) _____ like walking outside myself. 

g) _____ watched the ourselves. 

h) _____ sleeps in its bed itself. 

i) _____ takes care of the baby herself. 

j) _____ drives to work himself. 

 

EXERCÍCIO 2) Destaque ou circule o pronome reflexivo correto: 

 

a) My brother fell off his bicycle and hurt herself/himself. 

b) They can‘t finish the work by themselves/themselfs 

c) Can you see yourself/myself in the mirror? 

d) That robot is amazing. It can fix itself/herself. 
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e) We studied hard for two hours, so we gave ourselves/themselves a 

twenty-minute break.  

f) Did you and Tom enjoy yourselves/himself on your holiday?  

g) My arm is broken, so it‘s not easy for me to dress myself/itself. 

h) Babies can‘t feed themselves/ourselves.  

i) The kittens played by themselves/itself.  

j) We watched the movie by ourself/ourselves.  

EXERCÍCIO 3) Escolha a alternativa que completa a frase com o 

pronome reflexivo correto, de acordo com o pronome pessoal. 

a) We protect … from the rain 
with an umbrella. 

(   ) ourselves 
(   ) themselves 

b) The children are amusing … 
with the snow. 

(   ) themselves 
(   ) himself 

c) Did you enjoy … at the party 
last night? 

(   ) yourself 
(   ) itself 

d) I like to look at … in the 
mirror. 

(   ) myself 
(   ) itself 

e) He cut … on a piece of glass. 
(   ) herself 
(   ) himself 

f) The baby is not old enough to 
bathe … 
(   ) himself 

(   ) myself 

g) She blames … for all the 

trouble. 
(   ) myself 
(   ) herself 

h) Sheila hurt … when she fell. 

(   ) himself 
(   ) herself 

i) The dog hurt … when it 
jumped over the fence. 

(   ) itself 
(   ) himself 

j) You shouldn‘t blame … for 
what happened. 

(   ) yourself 
(   ) herself 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  02/12 

Leia o texto sobre características de uma onda. 

 
Características de uma onda 

 
As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem 

transporte de matéria, apenas de energia. 

O elemento que provoca uma onda é denominado fonte, por 
exemplo, uma pedra lançada nas águas de um rio gerarão ondas 
circulares. 

São exemplos de ondas: ondas do mar, ondas de rádio, som, luz, raio-x, 
micro-ondas dentre outras. 

A parte da Física que estuda as ondas e suas características é 
chamada de ondulatória. 

Para caracterizar as ondas usamos as seguintes grandezas: 

 Amplitude: corresponde à altura da onda, marcada pela distância 
entre o ponto de equilíbrio (repouso) da onda até a crista. Note que a 

―crista‖ indica o ponto máximo da onda, enquanto o ―vale‖, representa 
a ponto mínimo. 

 Comprimento de onda: Representado pela letra grega lambda (λ), é a 

distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. 
 Velocidade: representado pela letra (v), a velocidade de uma onda 

depende do meio em que ela está se propagando. Assim, quando uma 

onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade pode mudar. 
 Frequência: representada pela letra (f), no sistema internacional a 

frequência é medida em hertz (Hz) e corresponde ao número de 
oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. A frequência de 
uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência 

da fonte que produziu a onda. 
 Período: representado pela letra (T), o período corresponde ao tempo de 

um comprimento de onda. No sistema internacional, a unidade de 

medida do período é segundos (s). 
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Tipos de Ondas 

 
Quanto à natureza, há dois tipos de ondas: 
 

 Ondas Mecânicas: para que haja propagação, as ondas mecânicas 
necessitam de um meio material, por exemplo, as ondas sonoras e as 
ondas em uma corda. 

 Ondas Eletromagnéticas: nesse caso, não é necessário que haja um 
meio material para que a onda se propague, por exemplo, as ondas de 

rádio e a luz. 
 
As ondas também podem ser classificadas de acordo com a direção de 

vibração: 
 Ondas Longitudinais: a vibração da fonte é paralela ao deslocamento 

da onda. 
Exemplo: ondas sonoras 

 
 Ondas Transversais: a vibração é perpendicular à propagação da 

onda. 

Exemplo: onda em uma corda. 

 
 

Ondas eletromagnéticas no dia a dia 
Confira alguns exemplos de ondas eletromagnéticas existentes e 

bastante usados em nosso cotidiano: 
 Ondas de rádio: são largamente utilizadas nas telecomunicações. O 

sinal de rádio, televisão e celular encontra-se nessa faixa de frequência; 

https://www.todamateria.com.br/ondas-mecanicas/
https://www.todamateria.com.br/ondas-eletromagneticas/
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 Micro-ondas: também são muito utilizadas nas telecomunicações. Os 

roteadores de internet sem fio, popularmente conhecidos como Wi-fi, 
utilizam micro-ondas de frequências que variam entre 2,4 GHz e 5,8 
GHz; 

 Infravermelho: é também conhecido como onda de calor. Alguns 
dispositivos de segurança equipados com visão noturna são capazes de 
captá-lo. O infravermelho é a onda emitida quando usamos um controle 

remoto; 
 Luz visível: é a faixa de ondas eletromagnéticas que se localiza entre as 

frequências de 480 THz e 750 THz. 
 Ultravioleta: após certas frequências, passa a ser considerado uma 

radiação ionizante, isto é, uma onda eletromagnética com potencial de 

arrancar elétrons das moléculas, ocasionando o surgimento de 
anomalias celulares que podem evoluir para um câncer, por exemplo. 

Essa frequência de onda eletromagnética é bastante utilizada por 
peritos criminais para a detecção de materiais biológicos, como sangue 
e saliva; sua capacidade de ionização também permite usá-la para a 

esterilização de utensílios cirúrgicos, seringas, recipientes etc.; 
 Raios x: chegam à Terra em pouca quantidade devido à presença 

da atmosfera terrestre. Essas ondas eletromagnéticas têm frequências 

muito altas e grande poder de penetração, por isso, são utilizadas para 
a obtenção de imagens de ossos e articulações e para o tratamento de 

tumores, por meio da radioterapia 
 

ATIVIDADE 02  05/12 

Responda as questões. 
 
 

a) O que é uma onda? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

b) Diferencie onda mecânica de onda eletromagnética. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

c) De exemplos de ondas no dia a dia. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
d) Explique o que é uma onda eletromagnética? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/eletrons.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/cancer.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-atmosfera.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/radioterapia-1.htm
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e) Escreva  o nome das seguintes partes da onda: 

 

 
 

 
Como se chama a região A? _____________________________ 

 
Como se chama a região entre V1 (vales): ____________________ 
 

 

ATIVIDADE 03  09/12 

Leia o texto sobre luz e cor. 

 
Luz e Cor 

 
É intrigante como percebemos o mundo a nossa volta, como 

enxergamos os objetos, as pessoas, as cores e a natureza em geral 

através dos nossos olhos, que são os órgãos responsáveis por captar 
a luz proveniente dos objetos. Você já se perguntou como 
conseguimos diferenciar as cores dos objetos? Essa resposta depende 

de muitas variáveis, por isso, vamos analisar inicialmente de que forma 
a luz é emitida pelos objetos. 

 
O que é a cor? 

 

Entre os vários fenômenos relacionados com a luz, podemos dizer 
que a refração e a reflexão difusa da luz são os grandes responsáveis 

pela nossa percepção visual dos objetos. 
Sabemos que a luz branca proveniente do Sol ou de uma lâmpada 

é uma onda eletromagnética composta por diversas outras ondas 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/estrutura-interna-dos-olhos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/visao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/visao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/luz.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/luz.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/a-refracao-luz.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/reflexao-luz.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/o-sol.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/ondas-eletromagneticas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/ondas-2.htm
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eletromagnéticas, que se diferenciam por seu comprimento de onda, 

mas que se assemelham pela sua velocidade de propagação no vácuo. 
Assim, cada cor é uma onda eletromagnética. 

Isaac Newton (1642 – 1727) fez uma experiência na qual fazia 

um feixe de luz branca atravessar um prisma de vidro. Ao atravessar 
esse prisma, essa luz era refratada, ou seja, sofria desvios e era 
decomposta, de forma que se podia observar sete cores: vermelho, 

laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A esse conjunto de cores 
separadas, dá-se o nome de espectro da luz visível, pois, ao atravessar 

um prisma invertido, as cores juntam-se novamente, resultando na luz 
branca visível. 

 

Como percebemos as diferentes cores? 
 

Como a luz branca é uma composição de todas as outras cores, 
quando iluminamos um objeto com ela e o enxergamos, por exemplo, da 
cor azul, é porque esse objeto refletiu difusamente a luz de cor azul e 

absorveu todas as outras luzes. De outra forma, se enxergamos esse 
objeto como branco, é porque ele refletiu difusamente todas as cores. Se 
for visto da cor negra, é porque o objeto absorveu todas as cores que 

incidiram sobre ele. 
Além disso, podemos ver somente objetos que emitem luz, que 

são chamados de fontes primárias de luz, ou os objetos que refletem 
a luz que recebem. A esses últimos chamamos de fontes secundárias. 
A luz vinda das fontes secundárias chega aos nossos olhos, passa 

pela córnea e chega até a lente, que é o cristalino. Essa lente é 
delgada e convergente e pode deformar-se, tornando-se mais 
ou menos convergente, pois está ligada aos músculos ciliares que se 

contraem. A imagem é formada invertida na retina e, por meio do nervo 
óptico, é encaminhada até o centro da visão, no cérebro, onde é 

interpretada. 
Os receptores visuais de nossos olhos são os cones e os 

bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão colorida (o olho 

possui cerca de 7 milhões de cones); e os bastonetes são 
responsáveis pela visão noturna, uma vez que não são sensibilizados 

pelas variações de cor e, por isso, contribuem muito para a adaptação 
visual. 

 

Cor-pigmento e Cor-luz 
 

Cor-luz é a estreita faixa de frequência do espectro luminoso 

visível dentro da qual o olho humano identifica determinada tonalidade 
de cor. Baseia-se na luz solar ou em fontes luminosas artificiais. E é 

observada essencialmente nos raios luminosos, como por exemplo, 
quando você vê uma lâmpada emitindo uma luz vermelha. A cor-luz 
branca solar representa a própria luz capaz de se decompor em todas as 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/ondas-2.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/ondas-2.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/newton-as-cores.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/newton-as-cores.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/newton-as-cores.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/luz.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/luz.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/olho-humano-um-instrumento-optico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/lentes-esfericas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/olho-humano-um-instrumento-optico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/lentes-esfericas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/lentes-esfericas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/lentes-esfericas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/olho-humano-um-instrumento-optico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/olho-humano-um-instrumento-optico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/olho-humano-um-instrumento-optico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/olho-humano-um-instrumento-optico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/visao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/visao.htm
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cores. A cor-pigmento é a cor observada no reflexo da luz em algum 

objeto.  
Diferentes materiais refletem apenas determinadas faixas do 

espectro visível, decompondo a luz natural branca resultando na cor 

observada especificamente. A tinta é a substância na qual pigmentos 
são concentrados e usados para imitar o fenômeno da cor-luz. O 
pigmento surge extraído da natureza, em materiais de origem vegetal, 

animal ou mineral. Paralelamente, não pode ser esquecido a forma 
como a cor surge ao olho humano e ainda a interferência que a 

intensidade da luz (luminosidade) poderá ter sobre a mesma. 
 

 

ATIVIDADE 04  16/12 

Complete a atividade proposta. 
 

a) Por que não é possível enxergar em ambientes totalmente escuros? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
b) O que é cor? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

c) Como percebemos as diferentes cores? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
d) Explique a experiência de Isaac Newton? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
e) Quais são os receptores visuais de nossos olhos? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

  

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/newton-as-cores.htm
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01  03/12 

LEIA COM ATENÇÃO OS TEXTOS! 

 

História do basquetebol no Brasil e no mundo 

O basquetebol surgiu na década de 1890, nos Estados Unidos, em um 

contexto de instabilidade política, social e cultural. Os conflitos raciais 

eram uma das grandes causas desse momento turbulento, marcado 

pelas desigualdades de oportunidades e violências sofridas pela 

população negra e trabalhadora. 

O esporte surgiu para suprir a necessidade de recreação dos jovens da 

Associação Cristã de Moços. Procurava-se  tambem uma atividade que 

fosse interessante e possível de ser feita no inverno, em ambiente 

fechado. James Naismith se incumbiu da tarefa, tentando criar um 

esporte competitivo que atraísse jovens norte-americanos. 

Nas primeiras tentativas, o basquetebol foi praticado por dois times 

compostos cada um de nove jogadores e com um conjunto de 13 regras. 

Naismith acreditava que o esporte traria uma melhora física e espiritual 

aos jogadores, além de uma oportunidade de atenuar a desordem 

social. 

A primeira cesta do esporte tinha um fundo onde a bola não 

atravessava. Com o passar dos jogos, esse fundo acabou se rompendo e, 

assim, surgiu a ideia de cortar o fundo dos cestos. Dessa forma, a 

continuação do jogo foi facilitada. 

O basquetebol é um esporte bastante disseminado e reconhecido 

internacionalmente. No Brasil, apesar de ser uma prática esportiva que 

não é tão forte como o futebol, é bastante apreciado não apenas no 

campo profissional mas também em escolas ou mesmo 

no streetball (basquete de rua). 
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Esse esporte é jogado por duas equipes adversárias, compostas por 5 

jogadores cada uma. O objetivo é marcar pontos na cesta do campo do 

oponente e impedir que a outra equipe faça o mesmo. Vence, assim, o 

time que conquistar mais pontos no fim do tempo de jogo.  

 

Regras Básicas  

Com a institucionalização, a racionalização e a profissionalização das 

práticas esportivas, os esportes passaram a conter regras específicas e 

uniformes de funcionamento. Dessa forma, o basquetebol possui regras 

padronizadas que são utilizadas em jogos oficiais. 

Um jogo de basquetebol tem de 4 períodos que duram 10 minutos cada.  

O jogo começa no momento em que a bola deixa as mãos do árbitro e é 

lançada para o alto. Os demais períodos do jogo começam com o 

jogador que faz a reposição lateral.Existem pelo menos três intervalos 

no jogo: dois de 2 minutos (um entre o primeiro e o segundo período e 

outro entre o terceiro e o quarto período) e um de 15 minutos na 

metade da partida, ou seja, entre o terceiro e o quarto período. Além 

disso, a partir da metade do jogo, as equipes trocam o lado da cesta.Em 

caso de empate no fim do quarto período, são feitos períodos extras de 5 

minutos cada, até uma das equipes conseguir o desempate. 

A bola 

É permitido o uso apenas das mãos para manejar a bola. Desse modo, é 

proibido chutar ou bloquear a bola com partes dos membros inferiores. 

Apesar disso, se a bola tocar, por acidente, na perna ou nos pés, não é 

considerada uma falta. 

Quando o árbitro lança a bola ao alto, um jogador de cada equipe está 

disposto em lados opostos e saltam, tentando dar um tapa na bola, com 

o objetivo de jogá-la para sua equipe. Nesse movimento, nenhum dos 

jogadores pode segurar ou dominar a bola. Na marcação de pontos, 

uma bola é considerada dentro da cesta quando ela passa por cima dela 

e permanece ou atravessa-a por completo. Existem ainda os pontos-
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contra, quando um jogador acidentalmente marca uma cesta em sua 

própria equipe. Isso dá ao oponente 2 pontos. 

Existe ainda uma série de regras que controlam as possibilidades 

dentro do jogo. Algumas delas podem incluir os fundamentos do 

basquetebol, e também regular as medidas da quadra e a posição dos 

jogadores.  

Fundamentos 

 Assim como os outros esportes o  basquetebol  também tem 

movimentos e técnicas essenciais para a sua prática que são chamados 

de fundamentos. Por exemplo destacamos, o passe, os giros, a defesa, o 

arremesso, o drible e a finta. Para a  boa prática do basquetebol  é 

preciso aprender esses fundamentos e também ter muito trabalho em 

equipe. 

 Passe: o passe é o ato de troca, jogando a bola em direção ao 

companheiro de equipe.  

 Giros: pode ser utilizado como uma forma de enganar o 

adversário, indo em uma direção e girando para outra após atrair 

o oponente; 

 Defesa: na defesa, o jogador não deve permitir que o adversário 

lhe ultrapasse, cuidando das marcações individuais, bloqueando 

os arremessos e ajudando o companheiro quando este for 

ultrapassado; 

 Arremesso: o arremesso é a ação que vai permitir a equipe marcar 

pontuações com o acerto da bola dentro do cesto. Pode ser 

considerado o ponto final de toda uma jogada; 

 Drible: há várias técnicas para fazer o drible, que consiste em se 

movimentar pela quadra quicando a bola no solo com apenas 

uma mão. Não é permitido driblar com duas mãos; 

 Finta: é uma tática para enganar o adversário, demonstrando 

uma intenção falsa de movimento e confundindo o oponente. 
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Quadra  

 

 

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; 

https://1.bp.blogspot.com/-ziX7qCNboCc/T3DkFaRyabI/AAAAAAAAAE4/4JuaFFZYbBk/s1600/quadra-de-basquete.gif
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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.  

Jogadores e suas posições 

O basquete possui um total de cinco jogadores titulares em quadra e 

mais 7 reservas. Cada um exerce uma função correspondente à sua 

posição em quadra. 

• Armador: deve armar a jogada. Na maioria das vezes, é o jogador com 

melhor passe e controle de bola;  

• Ala: é um dos jogadores mais completos quanto à habilidade e 

ao atletismo. Possui bons arremessos e costuma ser muito agressivo 

dentro do garrafão; 

• Ala/Armador: sua função é variada, já que inclui desde ajudar o base 

até fazer as cestas; 

https://www.resumoescolar.com.br/educacao-fisica/regras-do-atletismo-corrida-de-100-200-400-800-1500-5000-e-10000-metros/
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• Pivô: sua principal característica são os rebotes e a proteção do 

garrafão; 

• Ala/Pivô: é responsável por ajudar na defesa e a fazer as cestas. 

 

ATIVIDADE 02  10/12 

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

AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1)(      )O basquetebol surgiu na década de 1890, no Brasil. 

2)(   )O BASQUETE surgiu porque procurava-se uma atividade que fosse 

interessante e possível de ser feita no inverno, em ambiente fechado. 

3)(      )A primeira cesta do esporte tinha um fundo onde a bola não 

atravessava. Com o passar dos jogos, esse fundo acabou se rompendo e, 

assim, surgiu a ideia de cortar o fundo dos cestos. Dessa forma, a 

continuação do jogo foi facilitada. 

4)(   ) No Brasil, o basquete não é tão forte como o futebol, mas é 

bastante apreciado.  

5)(      ) Nas primeiras tentativas, o basquetebol foi praticado por dois 

times compostos cada um de nove jogadores e com um conjunto de 13 

regras. 

 

ATIVIDADE 03  12/12 

COMPLETE 

1) o _____________é o ato de troca, jogando a bola em direção ao 

companheiro de equipe.  

2)Os________________ podem ser utilizado como uma forma de enganar o 

adversário, indo em uma direção e girando para outra após atrair o 

oponente; 

3)O___________________ é a ação que vai permitir a equipe marcar 

pontuações com o acerto da bola dentro do cesto.  
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4)O ______________________ há várias técnicas para fazê-lo, que consiste 

em se movimentar pela quadra quicando a bola no solo com apenas 

uma mão.  

5)A_____________________é uma tática para enganar o adversário, 

demonstrando uma intenção falsa de movimento e confundindo o 

oponente. 

 

ATIVIDADE 04  17/12 

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

 

1)É a maior linha da quadra e deve medir 28 m; 

a)Área restritiva 

b)Linha lateral 

c)Linha central 

d)Circulo central 

 

2)Essa linha divide a quadra na metade ficando paralela à linha final. 

 a)Linha final 

b)Linha lateral 

c)Linha central 

d)Circulo central 

 

3)É um círculo com um raio de 1,80 m marcado no centro da quadra;  

a)Linha final 

b)Linha lateral 

c)Linha central 

d)Circulo central 
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4)São campos retangulares limitados pelas linhas finais, medindo 5,8 m 

de comprimento e 4,9 m de largura; 

a)Área restritiva 

b)Linha lateral 

c)Linha central 

d)Circulo central 

 

5)É o nome comum que se dá ao encestar  a bola(fazer a bola passar 

pelo aro) e então marcam-se pontos. 

a) cesta                                         b)cesto 

 

6)Um jogo oficial de basquete possui um total de: 

a)5 jogadores titulares e mais 7 reservas.  

b) 15 jogadores titulares e mais 17 reservas.  

 

7)É o jogador que deve armar a jogada. Na maioria das vezes, é o 

jogador com melhor passe e controle de bola. 

a)armador   b)pivô 

 

8)Jogador com uma função variada, já que inclui desde ajudar o base 

até fazer as cestas. 

 a)Ala/Armador  b)Pivô 

 

9)a principal característica desse jogador são os rebotes e a proteção do 

garrafão. 

a)Armador   b)Pivô 

 

10)jogador responsável por ajudar na defesa e a fazer as cestas. 

a)Ala/Pivô   b)Armador 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  28/11 

O QUE SÃO VALORES HUMANOS? 

Os valores humanos podem ser definidos como os princípios 

morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Eles fazem parte 

da formação de sua consciência e da maneira como vivem e se 

relacionam em uma sociedade. Os valores humanos funcionam como 

normas de conduta que podem determinar decisões importantes e 

garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta e 

justa. São os valores cultivados por uma pessoa que vão basear suas 

decisões e demonstrar ao mundo quais os princípios que regem sua 

vida. 

Existem muitos valores que são importantes em qualquer 

contexto ou lugar, podendo ser considerados valores universais. Eles 

devem ser cultivados para garantir uma convivência ética e saudável 

entre as pessoas que fazem parte de uma sociedade. 

 

QUAIS SÃO OS MEUS VALORES? 

Uma primeira coisa que a gente deve levar em conta quando vai 

discutir valor é o que esta palavra pode significar. Porque, mesmo sendo 

uma das palavras mais usadas, quando você pergunta o que é um 

valor, poucos conseguem dizer o que é. Portanto, a primeira coisa que a 

gente precisa distinguir é que valor significa uma porção de coisas 

diferentes. O valor pode significar o econômico, que é o preço, quanto 

você paga por alguma coisa. Outro sentido, que já está mais próximo do 

que se vai falar aqui, é o valor natural, isto é, o valor que provém do fato 

de algo ser da natureza, de algo não ter sido feito pelos homens. Por 

exemplo, a terra, tem um valor natural, o ar, a água, que é o valor da 

natureza.  E há um terceiro sentido para a palavra valor: alguma 

convicção profunda que está dentro da gente e dentro dos grupos, 

alguma convicção que faz com que a gente faça aquilo, e ache que seja 

bom. É exatamente o que a gente poderia dizer do valor ético, que é 

aquela atribuição que a gente dá às coisas. A gente pergunta: esta coisa 

é boa ou ruim? É o valor que está encaixado nas coisas. 

O interessante é que tudo tem valor, nesse sentido. Não há nada 

que seja neutro. Todas as ações vêm enroladas em valores, tudo o que a 
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gente faz, no fundo, no fundo é por um motivo de valor. Então, o valor é 

aquilo que dá o impulso fundamental às nossas ações. Só que a gente 

não para pensar: qual é a razão daquilo que estou dizendo? Por que 

decidi fazer esse curso e não outro? Por que decidi responder dessa 

maneira e não de outra maneira?  

ATIVIDADES  

1. Qual a definição de valores humanos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Qual a importância de o ser humano praticar bons valores na 

sociedade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Leia a característica e tente descobrir o valor a qual a definição se 

refere: 

a) Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou 

de alguma coisa: (dica - 4 letras) 

_________________________________________ 

b) Capacidade de cada um se decidir ou agir segundo a própria 

vontade ou determinação: (dica – 9 letras) 

________________________________________ 

c) Qualidade que tem a pessoa que não desiste daquilo em que 

acredita: (dica – 12 letras) 

_____________________________________________________  

d) Harmonia. Momento em que não há guerras ou conflitos. Estado 

de humor de quem está tranquilo: (dica – 3 letras) 

________________________ 

 

ATIVIDADE 02  17/12 

A FÉ EM TEMPOS DE PANDEMIA 

O impacto provocado pela pandemia do novo coronavírus não 

escolhe cor, gênero, classe social ou religião. Para muitos dos que 

alimentam alguma crença, inclusive, a crise na saúde era fato previsto e 

requer, bem mais do que o distanciamento social recomendado pelas 

autoridades sanitárias, reflexão e disposição para mudanças. 
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Do judaísmo ao cristianismo, passando pelo budismo e religiões 

de matriz africana, há uma compreensão de que, ao mesmo tempo em 

que provoca sofrimento, o momento atual também pode contribuir para 

a evolução das pessoas. 

As religiões acreditam 

"A maioria absoluta das igrejas entende que estão se cumprindo 

previsões bíblicas, no que diz respeito aos princípios de dores relatados 

(Mateus, capítulo 24). São dias difíceis" 

Para superar as adversidades, um pastor ressalta que os fiéis são 

orientados a buscar mais a Deus. ―Como no exemplo de Paulo, quando 

uma víbora venenosa o mordeu e mal algum lhe fez, pois, pela fé, 

vencemos qualquer obstáculo‖, acrescenta, com mais uma citação das 

Escrituras. Na leitura da Torá, os judeus também encontram respostas 

para os desafios da atualidade. ―Muitos dos fatos que aprendemos nas 

leituras semanais conferem maior credibilidade às informações de 

nossos antepassados, de conceitos religiosos e espirituais, e fortalecem 

nossa fé. Um dos eventos que aconteceriam antes da vinda do Messias 

era exatamente uma pandemia como a de agora. Outro é a invasão de 

cidades por animais selvagens, coisa que está ocorrendo na Europa‖, 

sinaliza o presidente da Congregação Israelita Capixaba (Cicapi), Alfredo 

Silbermam. 

"Um momento que, para nós, é excepcional, mas não tem nada de 

excepcionalidade. É uma transição planetária. A Terra está classificada 

num processo para um mundo de regeneração. Então, esses flagelos 

destruidores, como as grandes catástrofes ou a pandemia, servem para 

mudança. No último livro da codificação diz que os tempos são 

chegados, e um estudioso fala sobre essa necessidade de mudança, 

como se fosse uma purificação" Segundo um estudioso da religião, a 

sociedade está ligada ao consumismo de maneira exacerbada e 

transformou-se na ―geração selfie‖, muito mais preocupada consigo. 

―Isso faz com que nos tornemos menos empáticos, mais egoístas e 

orgulhosos. O que ocorre agora é uma parada em que temos a 

oportunidade de estar conosco mesmo e de refletir.‖ 

O ser humano não está se respeitando, nem à natureza. Essa 

pandemia serve para cada um reavaliar como está vivendo nos dias de 

hoje. Não é só o ter, o poder e o prazer que resolvem. A vida é mais que 

isso‖, sustenta o frei que, durante o Oitavário deste ano, com o 

Convento praticamente vazio devido às medidas de isolamento social, 

fez suas orações do alto da pedra voltado para Vitória. ―Pedi que 

sumisse essa doença, que tivesse uma cura, que essas dificuldades 
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acabassem. O mundo todo sofre; é o povo de Deus que sofre por isso‖, 

completa. 

É importante que as pessoas tomem consciência da 

―impermanência‖, ou seja, que tudo sempre muda. E, segundo a 

praticante do budismo, quando há esse entendimento, cria-se menos 

expectativas, frustrações e, consequentemente, menos sofrimento. Um 

estudioso ressalta que, na umbanda, sempre se espera que as pessoas 

busquem a evolução espiritual. ―Sabemos que existem várias provações 

em curso na Terra, pois ainda estamos no nível de expiação. Desejamos 

mesmo, rogamos ao Criador, que todos possam ter refletido e que 

busquem o progresso espiritual, porque essa é a única riqueza que 

levamos quando desencarnamos‖, finaliza. 

Para os mais tradicionais do judaísmo, o mundo não mais voltará 

a ser como conhecido antes da pandemia, mas a expectativa é de que as 

relações humanas sejam mais valorizadas. 

 

ATIVIDADES 

1. Para você, a pandemia do Coronavírus afetou a fé e a crença das 

pessoas? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Segundo o que foi estudado, de que maneira a chegada da 

pandemia está relacionada com profecias religiosas? Você 

acredita nisso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Que hábitos podem ser aperfeiçoados no comportamento das 

pessoas quando a pandemia passar e a vida voltar a sua 

normalidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03  18/12 

A VIDA VALE MAIS: NÃO AO SUICÍDIO! 

O suicídio é um fenômeno complexo que intriga a humanidade ao 

longo dos séculos e que tem natureza multifatorial, ou seja, pode ser 

relacionado a fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, 

culturais, ambientais, dentre outros. Um dos principais agentes 

causadores do suicídio, entretanto, é o próprio estado mental do 

suicida, destacando-se que o acometimento de algum transtorno mental 

conforma um importante fator de risco: depressão, por exemplo, é o 

diagnóstico prevalente em suicídios consumados. 

As estatísticas ilustram porque o tema representa um importante 

problema de Saúde Pública na atualidade: a cada 40 segundos uma 

pessoa comete suicídio no mundo, o que totaliza 800 mil casos por ano 

(OMS, 2019). 

A MORTE NUNCA SERÁ SOLUÇÃO 

Diga sim à vida! Eu sei que dói, e na maior parte das vezes a 

gente acha que não vai mais aguentar, mas se você acreditar em si 

mesmo, você consegue. Seja forte, uma hora, cedo ou tarde, tudo isso 

vai passar. As coisas melhoram e você aprende a ser feliz! Apenas 

mantenha-se vivo! 

A FÉ COMO MECANISMO DE ESPERANÇA 

―No cristianismo, a experiência de fé vem junto com a esperança. 

Um Deus que é amor e que morre por nós nos leva a ter esperança 

neste mesmo Deus. A entrega de Cristo por nós nos faz ver que a vida é 

um dom precioso, a ponto de Deus mandar o seu Filho ao mundo como 

vítima pascal a fim de nos salvar‖, diz o Padre Waldir. 

É de fundamental importância o cuidado e a atenção à 

singularidade sempre presente no sofrimento humano. A forma com que 

cada um poderá lidar com determinadas experiências dependerá 

também de sua própria organização psíquica, ou seja, da posse de 

recursos internos mais ou menos estruturados. 

Algumas situações de tentativas de suicídio são resultantes de 

contextos nos quais o sujeito se vê acometido por uma invasão de 

estímulos que seu aparelho psíquico se mostra incapaz de processar. 

Assim, diante da vivência de intensa dor psíquica, para algumas 

pessoas o ato de matar-se parece ser a única via de descarga possível. 
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Suporte, apoio e compreensão dos familiares contribuem 

efetivamente, além de ser indicado o acompanhamento de profissionais 

especializados na área da saúde mental, sobretudo o tratamento 

psicológico, uma vez que estes poderão oferecer uma escuta adequada e 

legitimação de seu sofrimento, auxiliando no fortalecimento de recursos 

psíquicos para ressignificação do momento vivenciado. 

Além destes, outros recursos, tais como o Centro de Valorização 

da Vida (CVV), podem ser acessados, visto que consistem em canais de 

acolhimento aos conteúdos emocionais despertados nessa fase. O 

telefone 188 está sem disponível para ajudar pessoas que em algum 

momento da vida precisam de ajuda.  

ATIVIDADES 

1. O suicídio é um fenômeno que intriga a sociedade há muito 

tempo. Segundo o estudo de hoje, quais os principais fatores em 

que ele está relacionado?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Para você, por que a morte nunca será solução para os problemas 

que o ser humano enfrenta?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Segundo os estudos, o que leva um pensamento suicida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Que alternativas a aula de hoje trouxe para as pessoas que em 

algum momento da vida apresentam um certo desejo suicida 

como forma de resolver seus problemas?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

Arte Cinética – Movimento/artistas inovadores do século XX. 

A ―Arte Cinética” ou ―Cinetismo‖ representa um movimento 

artístico moderno das artes plásticas, surgido em Paris na década de 

50. Como o próprio nome indica,   determina uma arte vibrante e 

dinâmica que possui como principal característica o movimento, em 

detrimento do caráter estático da pintura e da escultura. 

As principais características da arte cinética são: 

 Estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais (movimentos, 

ilusão de ótica, etc.) 

 Profundidade e tridimensionalidade; 

 Uso de cores, luz e sombra; 

 Uso de formas simples e repetidas; 

 Oposição a arte figurativa; 

        Os artistas dessa corrente artística trabalham especialmente com 

a arte abstrata (abstracionismo), de forma a gerar no espectador uma 

ilusão de ótica, expressa por meio de efeitos visuais de uma ―obra 

móvel‖. Nesse sentido, vale lembrar que o movimento da "Op Arte" está 

intimamente relacionada com a proposta da arte cinética. 

Um dos maiores exemplos da arte cinética está o pintor e 

escultor estadunidense Alexander Calder (1898-1976), muito conhecido 

por seus ―Móbiles‖ (desenho em quatro dimensões). Vamos ver algumas 

de suas obras: 

https://www.todamateria.com.br/op-art/
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Black Sun                                                     Pyramids and Sun on 

Target 
 

Ilusão de óptica ou ilusão de ótica são termos usados para ilusões 

que "enganam" o sistema visual humano fazendo-nos ver qualquer coisa 

que não está presente ou fazendo-nos vê-la de um outro modo. Algumas 

são de carácter fisiológico, outras de carácter cognitivo. 
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ATIVIDADE 01  28/11 

De acordo com o texto responda as seguintes questões: 

 
1-Qual movimento artístico está associado com a arte cinética? 

______________________________________________________________________ 
 
 

2- Cite duas características da arte cinética? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
3- Os artistas da arte cinética tem um propósito de causar e gerar no 

expectador uma: 
______________________________________________________________________ 
 

4- Todas as obras cinéticas nos dão a sensação de: 
(  )  estático;                       (  ) Uniformidade;                (  ) Movimento;  

 

ATIVIDADE 02  11/12 

Descreva no espaço abaixo quantos animais você está vendo nesta 

imagem? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03  18/12 

Com o lápis de cor preto vamos reproduzir as imagens de acordo com a 

figura ao lado. 
 

 
 


