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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 

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

 
 

  

PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 

25/05  

Terça-Feira 

26/05 

Quarta-Feira 

27/05  

Quinta-Feira 

28/05  

Sexta-Feira 

29/05  

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Produzir texto 
narrativo a partir 
de tirinha. 

HISTÓRIA  
Compreender de 
que forma Getúlio 
Vargas chegou ao 
poder e como 
permaneceu nele 
por 15 anos 
ininterruptos; 
Entender o que foi 

a Revolução 
Constitucionalista 
de 1932; 
 Identificar as 
fases do governo 
de Vargas e as 
características 

principais de cada 
uma delas; 
 Reconhecer que 
em seu governo foi 
instituído o 
sufrágio (voto) 
feminino; 
Identificar a 
política 
trabalhista 
instituída por 
Vargas. 

MATEMÁTICA 
Compreender os 
números 
fracionários e  
números inversos. 

GEOGRAFIA 
Compreender a 
formação do bloco 
econômico e os 
países que fazem 
parte do mesmo. 
Compreender 
sobre os recursos 
hidrográfico e o 

relevo europeu. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Revisar um pouco 
da origem e 
historia  do 
Futsal. 

ARTES 
Fazer com que o 

aluno adquira 

informações a 

respeito da Arte 

Contemporânea, 

reconhecendo a 

criatividade dos 

materiais 

utilizados. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Identificar 

sentidos do viver e 
do morrer em 
diferentes 
tradições 
religiosas através 
do estudo de 
mitos fundantes.  

CIÊNCIAS 
Comparar as 
ideias    
evolucionistas    
de   Lamarck e 
Darwin. 

 

INGLÊS 
Relacionar as 
atitudes enquanto 
sujeito ativo em 
sociedade com as 
questões 
ambientais. 

Conscientizar 
sobre o cuidado 
com questões 
ambientais 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Selecionar em um 
texto narrativo 
informações 
relevantes. 
 
Produzir um texto 
com coerência a 
partir de outro 
texto. 
MATEMÁTICA 
Ampliar o estudo 
da potenciação. 

Compreender e 
aplicar as 
propriedades das 
potências. 
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SEGUNDA SEMANA 
Segunda-Feira 

01/06  

Terça-Feira 

02/06  

Quarta-Feira 

03/06  

Quinta-Feira 

04/06  

Sexta-Feira 

05/06  
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Resumir um 

objeto cultural. 
Reconhecer e 
utilizar as figuras 
de linguagem. 
 

HISTÓRIA  
Entender que o 

rádio se tornou o 

principal meio de 

comunicação no 

Brasil durante a 

Era Vargas, 

servindo como 

propagador da 

política 

trabalhista do 

presidente.    

Compreender as 
principais 
características 
dessas 
constituições no 
que diz respeito ao 

direito de votar. 

MATEMÁTICA 
Compreender e as 
operações com 

radicais. 
Compreender e 
simplificar 
radicais. 

GEOGRAFIA 
Identifique os 
tipos de vegetação 
e o clima que 
predomina na 
Europa. 
 

Fazer com que os 
alunos adquiram 
conhecimento de 
todos os aspectos 
do continente 
Europeu. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Entender os 

fundamentos do 
futsal e identificar 
suas regras 
básicas. 

ARTES 
Fazer com que o 

aluno reconheça 

alguns artistas 

brasileiros. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Identificar 
sentidos do viver e 
do morrer em 
diferentes 
tradições 
religiosas através 
do estudo de 
mitos fundantes. 

CIÊNCIAS 
Levar os alunos a 
entender as ideias 

evolucionistas. 

INGLÊS 
Dominar o tempo 
verbal passado 
simples nas 
formas afirmativa, 
negativa e 
interrogativa. 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Identificar e 

classificar 
unidades 
utilizando a 
terminologia 
correta; 
 

MATEMÁTICA 
Racionalizar 
denominadores 
das frações. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

REVISÃO: TEXTO NARRATIVO 

A  consiste em arranjar uma sequência de fatos, na qual os narrativa

personagens se movimentam num determinado espaço, à medida que o 
tempo passa. 

O texto narrativo é baseado na  que envolve personagens, ação

tempo, espaço e conflito. 

ELEMENTOS DA NARRATIVA: 

: quem conta a história Narrador

: quem participa da história Personagens

: desenrolar dos acontecimentos Enredo

: ambiente em que se passa a história Espaço

: quando acontecem os fatos Tempo

FOCO NARRATIVO: 

Perspectiva por meio da qual se conta uma história. É, basicamente, a 

posição da qual o narrador conta a história. Os pontos de vista mais 

conhecidos são: 

: conta a história de uma perspectiva de fora da Narrador-Observador

história, isto é, ele não se confunde com nenhum dos personagens. 

Narrado em 3ª pessoa (ele, ela, eles, elas). 

: conta a história de uma perspectiva de dentro da Narrador-Personagem

história, isto é, ele, de alguma forma participa do enredo, sendo um 
dos personagens da história. 

Narrado em 1ª pessoa (eu, nós). 
PERSONAGENS: 

,  ou : desempenha um papel Protagonista personagem principal herói

central, a sua atuação é fundamental para o desenvolvimento da ação. 

: representa a oposição contra o que o protagonista tem de Antagonista

lutar. Se opõem ao personagem principal. 

: assume um papel de menor relevo que o Personagem secundária

protagonista, sendo ainda importante para o desenrolar da ação. 
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: tem um papel irrelevante no desenrolar da ação. Figurante

ENREDO: 

O  a sequência de fatos que acontecem na história, as situações enredo

vividas pelos personagens, as ações que elas sofrem ou fazem. 

: quando o tempo, o espaço e os personagens são Enredo linear

apresentados de maneira lógica. Observa-se o começo, o meio e o fim 
da narrativa. 

: não segue uma sequência cronológica, desenvolve-se Enredo não linear

descontinuamente, com saltos, antecipações, retrospectivas, cortes e 

com rupturas do tempo e do espaço em que se desenvolvem as ações. 

Partes do enredo:  
 Conflito: é uma oposição entre elementos da história – fatos, 

personagens, ambiente, ideias, desejos, opiniões – da qual resulta uma 

tensão que organiza os fatos. O conflito cria no leitor ou no ouvinte 

expectativa em relação aos fatos da história e a ele se deve a estruturação 

do enredo em partes: introdução (ou apresentação), complicação (ou 

desenvolvimento), clímax e desfecho.  

 Introdução (ou apresentação): geralmente coincide com o 

começo da história. Nela o narrador costuma apresentar os fatos iniciais, 

as personagens e, eventualmente, o tempo ou o espaço. A introdução de 

um texto narrativo é muito importante, porque deve despertar a atenção 

do leitor e situá-lo na história que vai ler. É comum optarmos ou não pela 

leitura de um livro depois de lermos seu início.  

 Complicação (ou desenvolvimento): é a parte do enredo em 

que é desenvolvido o conflito.  

 Clímax: é o momento culminante da história, o momento de 

maior tensão, aquele em que o conflito atinge o seu ponto máximo. Numa 

história o clímax pode ser o ponto de referência para as outras partes do 

enredo.  
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 Desfecho (desenlace ou conclusão): É a solução do conflito, 

a parte final: boa, má, surpreendente, trágica, cômica, feliz, etc.  

ESPAÇO: 

O  ou  pode ser desde uma praia a um lago espaço ambiente

congelado. De acordo com espaço ou ambiente é que os fatos da narração 

se desenrolam. 

: é o espaço real, que serve de cenário à ação, onde as Espaço físico

personagens se movem. 

: é constituído pelo ambiente social, representando, por Espaço social

excelência, pelas personagens figurantes. 

: espaço interior da personagem, abarcando as suas Espaço psicológico

vivências, os seus pensamentos e sentimentos. 
TEMPO: 

: determinado pela sucessão cronológica dos Tempo cronológico

acontecimentos narrados, ou seja, segue uma ordem lógica. 

: refere-se à época ou momento histórico em que a Tempo histórico

ação se desenrola. 

: é um tempo subjetivo, vivido ou sentido pela Tempo psicológico

personagem, que flui em consonância com o seu estado de espírito. 

TIPOS DE DISCURSO 

Os discursos da narrativa 

 

Discurso direto: as falas dos personagens são apresentadas diretamente 

ao leitor, sem a interferência do narrador. Exemplo: 

Daniela disse: "eu não quero ir para escola hoje".  
 

Discurso indireto: o narrador reconta o diálogo. As falas, quando existem, 

são apresentadas indiretamente pelo narrador. Exemplo: 

Daniela disse que ela não queria ir para escola naquele dia. 

 

Romance de aventura 

 

Este gênero literário, que surgiu no final do século XIX, tem o 

objetivo de contar aventuras. O herói desse tipo de romance em geral é um 
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personagem simpático (criança, adolescente ou adulto), que é arrancado de 

sua vida cotidiana e se vê obrigado a enfrentar circunstâncias 

extraordinárias.          

                    

 Características:        

 Romance é um tipo de história longa e complexa, com várias 

personagens. Caracterizado por livros, eles permitem que o leitor se 

aprofunde na trama e conheça bem cada um dos protagonistas 

dela. Dentro de um romance podem existir histórias secundárias que 

ajudam a compor o caráter e a personalidade das personagens ou ajudam 

no entendimento do que se passa na história.          

 O protagonista reage com certas qualidades (coragem, astúcia, 

inteligência) que, muitas vezes, ignorava possuir. Nesses romances o 

desenlace não é importante. Terminada a aventura, o personagem retorna 

à vida cotidiana. 

  Essas obras apresentavam lugares exóticos, situações extremas de 

sobrevivência, ações de grande coragem e inteligência, dentre outras que 

serviram de inspiração a ficção de aventuras. Vem daí que, no final do 

século XIX, surge o romance de aventuras, com o objetivo de contar 

aventuras de cunho fictício.       

O herói desse tipo de romance é, em geral, um personagem 

simpático (criança, adolescente ou adulto) que é arrancado da sua vida 

cotidiana e se vê obrigado a confrontar circunstâncias extraordinárias de 

grande perigo.       

Ele é capaz de dominá-las com certas qualidades (coragem, astúcia, 

inteligência) que, muitas vezes, ignorava possuir. Mas, regra geral, não é 

um personagem solitário, acompanha-lhe um amigo fiel, que lhe obedece 

cegamente. Ou, então, é apoiado por uma figura de autoridade, geralmente 

paterna.    

    Terminada a aventura o herói é compensado com valores 

espirituais ou materiais e se reincorpora a vida cotidiana.           

No romance de aventuras não há preocupação com a 

verossimilhança, o que lhe permite o exagero em ações inesperadas. O 

desenlace também não é tão importante.  

Agora é a sua vez... 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

Email: smebvt@hotmail.com 
 

ATIVIDADE 01  25/05 

Continue a narrativa iniciada pelo personagem da tirinha. Era uma noite 

escura e tempestuosa... O que poderia ter acontecido nessa noite? Em que 

lugar essa história poderia se passar? Quem seria o personagem? Que 

conflito ele poderia viver nessa noite tão tenebrosa? 
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Texto: 
Um mergulho no mais gigantesco abismo que se pode imaginar. 

Essa foi a sensação de Eugênio logo depois de comandar com o controle o 

seu próprio cibertransporte. Uma explosão aguda feriu- -lhe os ouvidos e 

um zumbido insuportável tomou conta de seu cérebro. 

Ele foi lançado de cabeça no centro de um redemoinho espiralado 

sem conseguir controlar seu corpo, jogado livremente de um lado para o 

outro numa queda sem fim. Na verdade, nem mesmo sabia se ainda tinha 

corpo. 

―Estou morrendo‖, pensou ele, assustado. ―A experiência fracassou.‖ 

Quis se agarrar a alguma coisa numa tentativa de parar de cair, mas só o 

nada estava ao alcance da mão. Tentou gritar, mas não conseguiu; a voz 

saía como um fiapo em meio ao barulho ensurdecedor. Os olhos se 

ofuscavam com a luz brilhante e multicolorida, braços e pernas sacudiam 

descontrolados enquanto o garoto despencava no vazio. 

Depois de um tempo interminável, tudo parou de repente. Deitado 

de costas no chão, Eugênio não via mais o redemoinho em forma de espiral 

nem as luzes cheias de cores. O zumbido foi diminuindo aos poucos e um 

silêncio doído tomou conta do lugar. 

O garoto bateu no peito para se certificar de estar mesmo vivo. 

Notou, aliviado, que o controle do cibertransporte estava firmemente 

seguro entre os dedos e que o capacete continuava enfiado na cabeça. 

Apesar do susto, sentia-se leve, quase capaz de sair flutuando. Foi quando 

viu à sua frente o que parecia ser a entrada de um túnel. 

Levantou devagar e caminhou até lá. Era mesmo um túnel escuro e 

comprido, tão comprido e tão curvo que não dava para avistar a saída. 

Eugênio viu apenas uma luz distante e se sentiu irresistivelmente atraído 

por ela. Então, entrou ali com passos lentos e andou em sua direção. 

(Laura Bergallo, A criatura. Edições SM, 2005, pp. 100-101) 

 

ATIVIDADE 02  29/05 

Responda:  

a) Como o narrador caracteriza o espaço inicial em que se desenvolve esse 

trecho da narrativa de aventura?  
 

b) Que impressões essa descrição provoca no leitor?  



 

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 
 

 

c) Que sensações o personagem Eugênio experimenta nesse momento 

inicial?  
2  
d) O que as palavras destacadas no trecho a seguir sugerem ao leitor?  

 
 

ATIVIDADE 03  29/05 

 Produção Textual: Continue a história do texto acima. 
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ATIVIDADE 04  01/06 

 Escolha um livro (pode ser o que foi emprestado da escolha, ou que 

você tenha em sua casa, ou em pdf), ou filme para resumir. 
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ATIVIDADE 05  01/06 

FIGURAS DE LINGUAGEM (Paradoxo, Anáfora, Metáfora, Eufemismo) 

Figuras de Linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são 
recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-
la mais bonita. 

Dependendo da sua função, elas são classificadas em: 

 Figuras de palavras ou semânticas: estão associadas ao significado das 
palavras. Uma delas é a metáfora. 

 Figuras de pensamento: trabalham com a combinação de ideias e 
pensamentos. Uma delas é o eufemismo. 

 Figuras de sintaxe ou construção: interferem na estrutura gramatical da 

frase. Uma delas é a anáfora. 
 Figuras de som ou harmonia: estão associadas à sonoridade das 

palavras. Uma delas é a onomatopeia. 
 

PARADOXO: O paradoxo representa o uso de ideias que tem sentidos 

opostos, não apenas de termos. Ex: Estou cego de amor e vejo o quanto 

isso é bom. (Como posso estar cego e ver?) 

ANÁFORA: A anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma 

regular. Ex: Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar. Se você 

“qualquer coisa”, eu estarei aqui. 

METÁFORA: A metáfora representa uma comparação de palavras com 

significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na 

frase. Ex: A vida é uma nuvem que voa. (A vida é como uma nuvem que 

voa.)  

EUFEMISMO:  O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Ex: 

Entregou a alma a Deus. (Esta frase está informando a morte de 

alguém.) 

ONOMATOPEIA: É a inserção de palavras no discurso que imitam sons. 

Ex: Não aguento mais o tic-tac desse relógio. 

Através do resumo acima elabore duas frases por figura de linguagem. 

Se alguma dúvida surgir fale com seu professor ou faça uma pequena 

pesquisa. Vamos lá! 
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ATIVIDADE 06  05/06 

Frases ativas e passivas 

Frases ativas: quando seu sujeito é ativo (realiza algo). Ex.: Juca fez as 

compras, (ele fez algo). 

Frases passivas: quando o sujeito está passivo (não realiza nada, mas a 

ação é realizada por ele). Ex.:  As compras foram feitas por Juca. 

1- Transforme a frase ativa em frase passiva: 

 

a) Ana fez um belo trabalho. 

 

 

b) Ele lavou a máscara corretamente! 

 

 

 

 

c) A cobra mordeu a moça na canela. 

 

 

 

d) Os professores aconselham os alunos. 

 

 

 

e) A pandemia acabou com a economia.  

 

 

f) Meus pais fizeram uma grande biblioteca em casa. 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01  26/05 

Potência com expoente negativo  

Quando uma potência possui expoente negativo, a propriedade 

usada para calculá-la é a seguinte: 

 

Assim, para resolver potências cujo expoente é negativo, proceda da 

seguinte maneira: 

Escreva a base da potência na forma de fração; Inverta a base e também o 

sinal do expoente; 

1º Exemplo – Calcule a potência de expoente negativo a seguir: 

 

2º Exemplo – Calcule a potência de expoente negativo a seguir: 

 

1- Calcular as seguintes potências: 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

Email: smebvt@hotmail.com 
 

ATIVIDADE 02  29/05 

1- Dadas as expressões A = -a2 – 2a + 5    e    B = b2 + 2b + 5. Assinale a 
alternativa correta para A = B, quando: 

a) Se a = 2 e b = -2;    d) Se a = 2 e b = 2; 

b) Se a = -2 e b = -2;   e) Se a = -2 e b = 2; 
c) Se a = -2 e b = 2. 

 

ATIVIDADE 03  29/05 

 

Propriedades da Potenciação 

 

*Produto (multiplicação) de potências de mesma base. 

 Na multiplicação das potências de bases iguais, mantém-se a base e 

somam-se os expoentes: 

Ex: ax . ay = ax+y    Ex: 52.53= 52+3= 55 

 

*Quociente (divisão) potências de mesma base. 

Na Divisão das potências de bases iguais, mantém-se a base e 

subtraem-se os expoentes: 

Ex: (ax) / (ay) = ax-y   Ex: (53) / (52) = 53-2 = 51 

     
 

*Potência de potência. 

Quando a base está entre parênteses e há outro expoente fora 

(potência de potência), mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes: 

Ex: (ax)y = ax.y        Ex: (32)5= 32.5 = 310 

1- Das três sentenças abaixo:  
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I. 2x+3 = 2x . 23 

II. (25)x = 52x 

III. 2x + 3x = 5x 

Assinale a alternativa correta: 

a) somente a I é verdadeira;    d) somente a II é verdadeira; 
b) somente a III é verdadeira;   e) somente a II é falsa; 

c) somente a III é falsa. 

2- Simplificando a expressão [29 : (22 . 2)3]-3, obtém-se: 

a) 236   b) 2-30 c) 2-6  d) 1  e) a 

 

ATIVIDADE 04  02/06 

Radiciação 

Adição e subtração de radicais 

1º caso: Radicais semelhantes 

Fazemos como na redução de termos semelhantes de uma soma algébrica. 

Exemplos: 

 

2º caso: Radicais semelhantes após simplificação 

Depois de obter radicais semelhantes, procedemos como no 1º caso. 
(números grandes, faz-se a decomposição em fatores primos). 

 

3º caso: Os radicais não são semelhantes 
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Extraímos as raízes e efetuamos as operações. 

 

Calcule as adições e subtrações de radicais. Se necessário faça a 

decomposição em fatores: 

a)  √  + √  =            g) √    √ 
 

 = 

b) √  
 

  - √   =             h) √  
 

 + √  
 

 = 

c) √    + √   =             i) √   
 

 - √ 
 

 = 

d) √     - √    =     j) √    - √   =    

e)  √ 
 

 + 3√ 
 

 + √  -  √  =   k) √      + √     = 

f)  √ 
 

   + √ 
 

   - 10√ 
 

 =   l) √      - √    = 

 

ATIVIDADE 05  02/06 

Multiplicação e divisão de radicais 

Os radicais têm o mesmo índice. Efetuamos a operação entre os 

radicandos. 

  

Decomposição em fatores primos o radical  √  
 

 

18 | 2     

 9  | 3     

 3  | 3  

 1 

18 = 2x3x3 = 2 x 3²  

 

 

 

 

Determine o valor de cada expressão, efetuação a operação indicada: 
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a) √     . √         =    e) √         = 

b)   . √    . √     =    f) √
    
  

  = 

c) √
      
  

  =     g) √    : √   = 

d) √     : √   =    h) √           = 

 

ATIVIDADE 06  05/06 

 

Racionalização de Denominadores com uma Raiz Quadrada 

 

Racionalização de denominadores é uma técnica para tornar frações 

com denominadores irracionais em racionais. 

As frações cujo denominador é uma raiz, podem ser transformadas 

em uma fração com denominador que não seja uma raiz, sem alterar o seu 

resultado.  

Racionalizar uma fração com raiz quadrada no denominador é o caso 

mais simples. 

Exemplo:  Considere a seguinte fração: 

  Para racionalizar frações com denominadores que são raízes 

quadradas, devemos multiplicar toda a fração pela mesma raiz quadrada 

do denominador. Assim: 

 

Nesse caso, dizemos que √2 é o fator racionalizante da fração. 

De acordo com a propriedade de radiciação, eliminamos a raiz 

quadrada multiplicando a raiz por ela mesma, pois √2 . √2 = 2. 

Exemplo: Considere a seguinte fração: 

https://matematicabasica.net/radiciacao/
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Da mesma forma, racionalizá-la é multiplicar toda a fração por √10, 

assim: 

 

Racionalize os denominadores de cada fração: 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  26/05 

União Europeia. 

 
O que é a União Europeia: 

A União Europeia (UE) é um bloco econômico e político formado por 
países europeus. Atualmente fazem parte da União Europeia 28 países e a 
sede do bloco fica em Bruxelas, capital da Bélgica. 

Estes países estão reunidos para participar de um dos maiores projetos de 
integração e de desenvolvimento político e econômico do mundo. 
Como surgiu a União Europeia? 

As raízes da atual União Europeia estão nas já extintas Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e Comunidade Econômica Europeia 

(CEE). Estes grupos se uniram com a Benelux, um pequeno bloco 
econômico formado por Holanda, Bélgica e Luxemburgo, originando o 
Mercado Comum Europeu (MCE), com a assinatura do Tratado de Roma 

em 1957. 
O Mercado Comum Europeu era uma associação de países para criar uma 

zona econômica sem tarifas e taxas e com liberdade de circulação entre os 
países. Faziam parte do MCE: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Holanda e 
Luxemburgo. 

A criação da UE aconteceu com a assinatura do Tratado de Maastricht 
em 1992. A União Europeia foi formada inicialmente pelos mesmos países 
que formavam o Mercado Comum Europeu. 

Depois disso, em 2009, todos os princípios que regem o bloco europeu 
foram revistos com a aprovação do Tratado de Lisboa. 

 
 
Atividade; 

a) Explique; O que foi o tratado de Maastricht? 

 

 

b) O que é a uniao europeia? Quais paises fazem parte dela? 

 

c) Destaque os paises que fazem parte da Uniao Europeia no mapa 

Abaixo? 
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ATIVIDADE 02  26/05 

Europa hidrografia e relevo 

 
A hidrografia da Europa é marcada pela grande quantidade de rios. Apesar 

da existência de elevadas altitudes, o relevo europeu caracteriza-se por 
áreas com menos de 200m acima do nível do mar. Essas áreas 
representam 2/3 de seu território e, em grande parte, são constituídas por 

planícies fluviais. As regiões mais elevadas do relevo europeu, como os 
Alpes, os Pirenéus e o Planalto central da Rússia, funcionam como 

importantes centros dispersores de água.  
De modo geral, as capitais europeias são banhadas por rios importantes, 
como é o caso dos rios tamisa (Londres), Sena (Paris), Spree (Berlim) e 

Danúbio (Viena, Bratislava, Budapeste, Belgrado). Os rios europeus são 
historicamente importantes como meio de transporte, o que facilitou o 
desenvolvimento do comércio e da indústria. Além dos rios, o norte do 

continente possui importantes lagos, em sua maior parte de origem glacial.  
O continente apresenta igualmente uma complexa rede hidrográfica, com 

grandes rios como o Volga, na Rússia, e o Danúbio, que atravessa 
territórios (ou delimita fronteiras) da Alemanha, Áustria, República 
Tcheca, Croácia, Hungria, Sérvia, Romênia, Bulgária e Ucrânia. O rio 

Volga é o maior rio da Europa. Começa no Lago Ládoga e atravessa de 
cima a baixo o oeste da Rússia até ao "Mar das Caspas" como é conhecido. 

 
Relevo; 
O relevo europeu apresenta padrões diferenciados, articulando um 

conjunto de terras baixas, com menos de 200m de altitude, e um sistema 
de regiões montanhosas. A combinação de montanhas e planícies, de 
distintas idades geológicas, oferece grande variedade de ambientes. A 

Europa é o segundo menor continente, depois da Oceania, e também o que 
apresenta o relevo mais plano, com altitude média de 230m. Suas grandes 

planícies, como a estepe russa, alternam-se com as cordilheiras de 
formação geológica mais recente. 
A história geológica da Europa teve início há cerca de 3 bilhões de anos, 

adquirindo a aparência atual há 540 milhões de anos. Sua região mais 
antiga é a Península Escandinava, com origem na Era Pré-Cambriana. A 

glaciação deu origem aos aspectos físicos da região, com o surgimento de 
fiordes – formados com o avanço do mar sobre os espaços escavados pelas 
geleiras há 12 mil anos – e a erosão da superfície. A segunda região 

geológica mais antiga estende-se desde a Grã-Bretanha e sudeste da 
França até o oeste da Rússia, com predominância de rochas sedimentares. 
É onde localiza-se a Grande Planície da Europa. Já a região de formação 
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mais recente corresponde ao sul do continente, onde os principais 

sistemas montanhosos europeus se originaram há 40 milhões de anos, em 
decorrência dos choques entre as placas tectônicas Africana e Eurasiana. 
 

Atividade; 

a) Quais são os principais rios da Europa? 

 

b) A Russia é importante para a hidrografia da Europa por que? 

 

c) Explique sobre o relevo Europeu; 

 

d) A história geológica da Europa teve início quando? 

 

e) Em relação ao relevo europeu, identifique no mapa abaixo. 
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ATIVIDADE 03  02/06 

Clima e vegetação da Europa. 

 
Clima 

O continente apresenta grande variedade climática devido à configuração 
topográfica, que permite a penetração da influência moderadora do oceano 
Atlântico. Há três tipos de clima: o oceânico, o continental e o 

mediterrâneo. O primeiro se estende pela faixa ocidental, da Noruega a 
Portugal. O clima continental predomina na Polônia, no leste da 
Alemanha, nas regiões banhadas pelo Danúbio, na Suécia, na Finlândia, 

nos países bálticos e nas regiões européias da Rússia. O clima 
mediterrâneo cobre uma grande extensão do continente em virtude do 

longo corredor formado pelo mar Mediterrâneo, que atrai as massas de ar 
atlânticas no outono e no inverno. Abrange sobretudo o sul da França. 
 

Flora e fauna  
Há cinco regiões botânicas. A tundra aparece nas áreas mais ao Norte do 

continente (Escandinávia, Islândia, Rússia). A faixa situada ao sul dessa 
área é coberta pelo bosque boreal de coníferas (pinheiros, abetos e lariços). 
O bosque temperado se estende ao longo da costa atlântica (faias, 

carvalhos, tílias) e limita-se, a leste, com a estepe, cuja vegetação gramínea 
se prolonga da Hungria à Ucrânia. Ao sul do bosque temperado, prevalece 
a vegetação mediterrânea (pinheiros, azinheiras e sobreiros).A ação 

humana reduziu o número e o hábitat das espécies selvagens européias. 
Na zona mais setentrional vivem animais de peles finas, como a rena e a 

foca.  
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ATIVIDADE 04  02/06 

Aspecto geral da Europa. 

 
A Europa é conhecida como um continente, porém tecnicamente deveria 

ser somente uma enorme península localizada a oeste da Eurásia (nome 
oriundo da junção entre Europa e Ásia), a maior concentração de terras 
emersas do mundo. 
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Geograficamente, o continente europeu não se encontra separado por 

acidentes geográficos como acontece com a Oceania e a América - que tem 
o oceano como meio de separação de territórios. A Europa está ligada 
fisicamente com o continente asiático. Desse modo, o que os classificam 

como continentes distintos são na verdade os aspectos culturais e 
históricos. 
 

O continente em questão possui um limite territorial com o Oceano 
Glacial, ao norte; com os mares mediterrâneo, Negro e de Mármara e pela 

cadeia do Cáucaso, ao sul; com o oceano Atlântico, a oeste; e com os 
Montes Urais, rio Ural e o Mar Cáspio, a leste. 
 

O território em que se encontra a Europa ocupa uma área de 10,3 milhões 
de Km2, espaço geográfico limitado se comparado aos outros continentes. 

O continente europeu é bastante dividido politicamente, uma vez que são 
48 países independentes presente no interior do mesmo. Em decorrência 
da fragmentação do território, existem países que tem em seu poder áreas 

restritas. Tal fato proporcionou o surgimento de micro-países, como 
Andorra, com 453 km2; Malta, com 315 km2; Liechtenstein, com 160 
km2; San Marino, com 60,5 km2; Mônaco, com 1,95 km2; e o menor país 

do planeta, o Vaticano, com 0,44 km2. Realidade que não vale para a 
Rússia, tendo em vista que esse país detém o maior território do 

continente e do mundo, ocupa cerca de 40% da área total da Europa. 
 
O continente europeu está situado totalmente no hemisfério norte, 

praticamente todos os países se encontram na parte oriental. Localizado 
na zona temperada da Terra e uma parte no círculo polar Ártico. 
 

Apesar de a maioria dos países europeus serem limitados espacialmente, 
os mesmos se tornaram importantes nações no cenário mundial, dentre 

elas Alemanha, França, Itália e Reino Unido, países que integram o G-7 
mais um (G-8). 
 

 
Atividade: 

 
1."É definida como uma  união econômica e monetária composta por 27 
estados ou países-membros." O texto faz referencia a: 

A. Nações Unidas 
B. ONU 
C. União Europeia 

D. Unicef 
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2. A Europa é muito visada por migrantes visto que 
A. O desenvolvimento conquistado pelas nações europeias viabiliza 
melhores oportunidades de emprego e de acesso aos serviços de saúde e de 

educação. 
B. O turismo é muito desenvolvido, fazendo com que milhares de pessoas 
passem a morar na Europa anualmente. 

C. é o destino ideal para aventureiros. 
D. Não há oportunidades em outras partes do mundo. 

 
3. A União Europeia tem como objetivo a eliminação do controle das 
fronteiras dos países participantes, de modo que permita o livre trânsito de 

pessoas entre os países; fim das barreiras comerciais, proporcionando 
uma economia livre e concorrencial; adoção da moeda única em 2002. 

Esta moeda, hoje, é oficial em 16 dos 27 MEMBROS da União Europeia. A 
moeda oficial da UE é o 
A. Real 

B. Cruzeiro 
C. Dólar 
D. Euro 

 
4. Os rios da Europa tiveram muita importância na ocupação daquele 

Continente, bem como para o seu desenvolvimento, visto que muitos 
desses rios são navegáveis. Os maiores rios da Europa são: 
A. O Nilo, o Danúbio e o Reno. 

B. O São Francisco, o Sena e o Amazonas. 
C. O Volga, o Danúbio e o Reno. 
D. O Mississipi e o Nilo. 

 
5. Defina Xenofobia. 

A. Doença presente em imigrantes. 
B. é o medo irracional, aversão ou a profunda antipatia em relação aos 
estrangeiros, a desconfiança em relação a pessoas estranhas Ao meio 

daquele que as julga ou que vêm de fora do seu país. 
C. É uma união econômica e política de 27 Estados-membros 

independentes que estão localizados principalmente na Europa.[8] A UE 
tem suas origens na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e 
na Comunidade Econômica Europeia (CEE), formadas por seis países em 

1958. 
D. Antipatia, desprezo, preconceito, aversão e medo irracional aos povos 
eslavos. 
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6. É capital da Espanha 

A. Miami 
B. Florida 
C. Manaus 

D. Madri 
 
7. Marque a opção que contem as formas de relevo predominantes na 

Europa. 
A. Maciços antigos, planícies fundas e cordilheiras recentes. 

B. Maciços antigos, planalto meridional e depressões. 
C. Maciços antigos, planícies centrais e cordilheiras recentes. 
D. Maciços antigos, planícies centrais e depressões. 

 
8. Marque o item que não contem uma forma de regionalizar a Europa. 

A. Regionalização com critério da localização geográfica. 
B. Regionalização Europa Ocidental e Europa Oriental. 
C. Regionalização com base na União Europeia. 

D. Regionalização Central e periférica. 
 
9. Qual a capital da Hungria? 

A. Budapeste 
B. Berna 

C. Dublin 
D. Oslo 
 

10.Marque a opção que Não contem um país europeu. 
A. Islândia 
B. Itália 

C. Portugal 
D. México 

 
11.Na Holanda, a área de planície sujeita à inundação pelo mar ou pelos 
rios, protegida por diques e utilizável para  práticas agrícolas, recebe o 

nome de:  
A. Punas 

B. Horst 
C. Pôlder 
D. Necks 

 
12.Leia o texto abaixo: 
Com superfície de 10.368.099km2, a Europa forma com a Ásia um 

conjunto de terras contínuas conhecido como Eurásia. Os limites entre a 
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Europa e a Ásia não são claros, mas fatores históricos, étnicos e culturais 

conferem à Europa uma individualidade bem definida. A parte continental 
é limitada a Norte pelo Oceano Glacial Ártico, a oeste pelo Oceano 
Atlântico, a sul pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, pelas montanhas 

do Cáucaso e pelo Mar Cáspio, e a Leste pelos Montes Urais e pelo Rio 
Ural. Segundo a mitologia grega, Europa foi uma mulher muito bonita que 
despertou os amores de Zeus, deus-rei do Olimpo. 

Ele relata características da: 
A. África 

B. América 
C. Europa 
D. Oceania 

 
13.Nome da moeda que, em 1º de janeiro de 1999, apareceu e considera-se 

que tem possibilidade de competir com o dólar norte-americano, 
disputando com este a condição de divisa internacional. 
A. Libra esterlina 

B. Euro 
C. Iene 
D. Marco alemão 

 
14. Quais são os pontos turísticos mais importantes da Europa. 

A. Torre Eiffel, Museo do Louvre e Muralha da China. 
B. Torre Eiffel, Big Bang e Palazzo Vecchio. 
C. Torre Eiffel, Pirâmides e Big Bang 

D. Torre Eiffel, Palazzo Vecchio e Pirâmides 
 
15. Quais são os grupos que a população europeia pode ser dividida? 

A. Germânicos, árabes e escandinavos 
B. Germânicos, latinos e eslavos 

C. Germânicos, latinos e escandinavos 
D. Germânicos, árabes e eslavos 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             25/05 

Leia o resumo abaixo e depois responda as questões 

                                                        Era Vargas 

           A Era Vargas foi o período de quinze anos da história brasileira que 

se estendeu de 1930 a 1945 e no qual Getúlio Vargas era o presidente do 
país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 

1930, que destituiu Washington Luís e impediu a posse 
de Júlio Prestes (presidente eleito que assumiria o país). 
Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. 

Muitos historiadores, inclusive, entendem o período 1930-1937 como a 
―gestação‖ da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua 

aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante 
durante o Estado Novo. 
Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à 

presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de 
Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país 
e  iniciada outra fase da nossa história: a Quarta República (1946-1964) 

As características da Era Vargas podem ser destacadas da seguinte forma: 
Centralização do poder → Ao longo de seus quinze anos no poder, Vargas 

tomou medidas para enfraquecer o Legislativo e reforçar os poderes do 
Executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo. 
Política Trabalhista → Vargas atuou de maneira consistente no sentido 

de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do 
Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de 

reforçar seu poder aproximando-se das massas. 
Propaganda Política → O uso da propaganda como forma de ressaltar as 
qualidades de seu governo foi uma marca forte de Vargas e que também 

ficou evidente durante o Estado Novo a partir do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP.) 
Capacidade de negociação política → A capacidade política de Vargas 

não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de 
sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos 

opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias 
dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/washington-luis.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/vargas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/republica-populista-1945-1964.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-dip-estado-novo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-tenentismo.htm
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A postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode ser 

também relacionada com o populismo, principalmente pelos seguintes 
aspectos: 

1. Relação direta e não institucionalizada do líder com as massas; 

2. Defesa da união das massas; 

3. Liderança baseada no carisma; 

4. Sistema partidário frágil. 

     Como Vargas chegou ao poder: A ascensão de Getúlio Dornelles 
Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que 
existia no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 

1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico que vigorava 
em nosso país, sendo os tenentistas um dos movimentos de oposição de 

maior destaque. 
A implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição 
de 1930. Nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a 

oligarquia paulista porque o presidente Washington Luís recusou-se a 
indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação para 
presidente foi do paulista Júlio Prestes. 

Isso desagradou profundamente à oligarquia mineira, uma vez que a 
atitude do presidente rompia com o acordo existente entre as duas 

oligarquias (Política do Café com Leite). Assim, os mineiros passaram a 
conspirar contra o governo e, aliando-se às 
oligarquias paraibana e gaúcha, optaram por lançar um candidato para 

concorrer à presidência: Getúlio Vargas. 
A disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como 

desfecho a vitória do primeiro. No entanto, mesmo derrotados, membros 
da chapa eleitoral de Vargas (chamada Aliança Liberal) começaram a 
conspirar para destituir Washington Luís do poder (Vargas, porém, havia 

aceitado a derrota). 
Essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, vice de 
Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato 

de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a eleição disputada, mas 
o acontecido foi utilizado como pretexto para que um levante militar contra 

Washington Luís fosse iniciado. 
A revolta iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e estendeu-se por três 
semanas. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luís 

foi deposto da presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 
10 dias e, em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à 

rebelião quando ela estava em curso, assumiu a presidência do Brasil. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/republica-velha-1889-1930.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/politica-cafe-com-leite.htm
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Fases da Era Vargas:  
Governo Provisório (1930-34) : O governo provisório, como o próprio 
nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas 
rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma 

nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento, já 
deu mostras da sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o 
quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, Vargas já 

realizou as primeiras medidas de centralização do poder e, 
assim, dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. A demora de Vargas 

em realizar eleições e convocar uma Constituinte teve impactos em alguns 
locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932 
no que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. 

O movimento foi um fracasso e, após a sua derrota, Getúlio Vargas 
atendeu as demandas dos paulistas, nomeando para o estado um 

interventor (governador) civil e nascido em São Paulo, além de garantir a 
realização de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Dessa 
Constituinte, foi promulgada a Constituição de 1934. 

A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e 
trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino (confirmando o que 

já havia sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932). Junto da 
promulgação da nova Constituição, Vargas foi reeleito indiretamente para 
ser presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após isso, um novo presidente 

deveria ser eleito. 
Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os 

efeitos da Crise de 1929 no Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de 
sacas de café e incendiando-as como forma de valorizar o principal 
produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas, autorizou a criação 

do Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente na 
atuação dos sindicatos. 
Governo Constitucional (1934-1937) 

Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, estender-se-ia até 
1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a 

política brasileira como um todo – o próprio Vargas, inclusive – caminhava 
para a radicalização. Assim, surgiram grupos que expressavam essa 
radicalização do nosso país. 

1. Ação Integralista Brasileiro (AIB): grupo de extrema-direita que 
surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração 
no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até 

mesmo antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado. 
2. Aliança Libertadora Nacional (ANL): grupo de orientação comunista 

que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolucaoconstitucionalista.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/crise29.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-integralismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/fascismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-antissemitismo.htm
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um movimento que buscava tomar o poder do país pela via 

revolucionária. O grande líder desse grupo era Luís Carlos Prestes. 
A ANL, inclusive, foi a responsável por uma tentativa de tomada do poder 
aqui no Brasil em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Intentona 

Comunista e foi deflagrado em três cidades (Rio de Janeiro, Natal e Recife), 
mas foi um fracasso completo. Após a Intentona Comunista, Getúlio 
Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou 

no Estado Novo. 
Essa fase constitucional da Era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, 

quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 
e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como 
pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano 

Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que 
estava em curso no país. 

Estado Novo (1937-1945) 
O Estado Novo foi a fase ditatorial da Era Vargas e estendeu-se por oito 
anos. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, reduziu as liberdades 

civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda 
política e um momento em que Vargas estabeleceu sua política de 
aproximação das massas. 

No campo político, Vargas governou a partir de decretos-leis, ou seja, as 
determinações de Vargas não precisavam de aprovação do Legislativo, pois 

já possuíam força de lei. O Legislativo, por sua vez, foi suprimido e, assim, 
o Congresso e as Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais 
foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na 

ilegalidade. 
A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP), responsável por censurar as opiniões contrárias ao 

governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para 
fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio 

chamado ―A Hora do Brasil‖. 
Durante esse período, também se destacou a política trabalhista, 
destacando-se a criação do salário-mínimo (1940) e Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) em 1943. Os sindicatos passaram para o controle 
do Estado. 

A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto 
político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. 
Assim demandas por novas eleições começaram a acontecer. Pressionado, 

Vargas decretou para o fim de 1945 a realização de eleição presidencial e, 
em outubro desse mesmo ano, foi deposto do poder pelos militares. 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/luis-carlos-prestes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/intentona-comunista.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/intentona-comunista.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/brasil-segunda-guerra.htm
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Responda 

a) Como Getúlio Vargas chegou à presidência do Brasil e quanto tempo 
durou a Era Vargas? 
...................................................................................................................

......................................................................................................... 
b) Quais as características da Era Vargas? 
...................................................................................................................

......................................................................................................... 
c) Quais as fases do governo de Vargas? Descreva brevemente cada uma 

delas: 
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

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

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

d) O que era a ANL e quem era seu líder? 

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

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

e) o que foi o Plano Cohen? 

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

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

f) O que eram os decretos-leis? 

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

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

g) O que levou ao enfraquecimento do Estado Novo? 

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

......................................................................................................... 
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Observe a charge abaixo e responda às questões: 

 

 

h) A charge faz alusão a uma história infantil. Que história é essa? 

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

i) Quem é o personagem principal da charge? 

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

j) Como o governo desse personagem pode ser considerado: populista ou 

popular? Explique: 

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

l) Por que o primeiro governo desse personagem não pode ser considerado 
democrático? 

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

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

 

ATIVIDADE 02             25/05 

Leia e responda as questões  

 
‘Getúlio Dorneles Vargas 
É o orgulho de uma raça (...) 
O Brasil de norte a sul 
Tem grande admiração 
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A esse grande estadista 
Que hoje dirige a nação, 
O chefe do Estado Novo 
Conquista a alma do povo 
        Do litoral ao sertão. 
 
Lessa, O Getúlio Vargas na literatura de. Cordel. SP: Moderna, 1982 p.24 

a 40. 
 

 
a) Segundo os versos acima, é possível afirmar que Getúlio Vargas era bem 
visto pelo povo? Justifique a sua resposta. 

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

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

 
b) Leia o texto sobre Getúlio Vargas e o contexto da década de 1930, e 
encontre as palavras destacadas.  

 
O regime de Getúlio Vargas também sofreu influência de todo um contexto 
gerado pela crise de 1929, em que fascismo e comunismo disputavam o 

cenário político Mundial. O primeiro, representando uma tendência da 
direita, era representado por Plínio Salgado, adepto de Hitler, que ganhou 

simpatia das elites e parte da classe média, já seu rival representava as 
propostas de esquerda, sendo representado no Brasil por Luís Carlos 
Prestes tendo parte da classe média e operários como apoiadores. Josef 

Stálin era o representante maior do comunismo na época rivalizando com 
Franklin Delano Roosevelt na geopolítica Mundial. Os primeiros eram 
conhecidos por integralistas e os segundos aliancistas. Getúlio Vargas, 

alegando ameaça comunista, conseguiu aprovar no congresso um projeto 
de lei de segurança nacional, o que justificou o fechamento da ANL 

(aliança nacional libertadora) e levando a uma revolta da esquerda 
conhecida como intentona comunista, facilmente dominada. Pouco tempo 
depois foi implantada a ditadura do estado novo tendo por base o plano 

Cohen (plano forjado de um possível golpe comunista no Brasil). 
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ATIVIDADE 03             01/06 

Leia o texto a seguir. 

         O Departamento de Imprensa e propaganda) foi criado por decreto 
presidencial em dezembro de 1939 durante o governo de Getúlio Vargas, 

com o objetivo de difundir a ideologia do Estado Novo junto às camadas 
populares. [..] 

         O DIP possuía os setores de divulgação, radiodifusão, teatro, cinema, 
turismo e imprensa. Cabia-lhe coordenar, orientar e centralizar a 

propaganda interna e externa, fazer censura ao teatro, cinema e funções 
esportivas e recreativas, organizar manifestações cívicas, festas patrióticas, 
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exposições, concertos, conferências, e dirigir o programa de radiodifusão 

oficial do governo. Vários estados possuíam órgãos filiados ao DIP, os 
chamados ―Deips". Essa estrutura altamente centralizada permitia ao 
governo exercer o controle da informação, assegurando-lhe o domínio da 

vida cultural do país.  

Na imprensa, a uniformização das notícias era garantida pela Agência 
Nacional. O DIP as distribuía gratuitamente ou como matéria 
subvencionada, dificultando assim o trabalho das empresas particulares. 

Contando com uma equipe numerosa e altamente qualificada, a Agência 
Nacional praticamente monopolizava o noticiário. 

Quanto ao rádio, buscou-se difundir uso nas escolas e nos 

estabelecimento agrícolas e industriais, de modo a promover a cooperação 
entre a União, os estados os municípios e particulares. O programa oficial 
―A Hora do Brasil" era transmitido para todo o território nacional. 

 Devido a importância de suas funções, o DIP acabou se transformando em 
uma espécie de "superministério". Cabia-lhe exercer a censura às 
diversões públicas, antes de responsabilidade da Polícia Civil do Distrito 

Federal. Também os serviços de publicidade e propaganda dos ministérios, 
departamentos e órgãos da administração pública passaram a 
responsabilidade do DIP. 

                                          A Música no rádio 

      " A música brasileira não encontrou espaço imediato no rádio. Ela foi 
aumentando a sua participação conforme as estações foram popularizando 
a sua programação. Nos anos 20, as emissoras transmitiam quase que 

exclusivamente músicas eruditas importadas. [...]. 

        Porém, com a popularização alavancada pela permissão de 
comerciais, as emissoras passaram a demandar um produto com maior 
identificação das massas, o que permitiu uma efervescência da música 

popular [...]. 

       A música foi classificada pelo governo como importante aliada no 
processo de formação da cultura nacional e do cidadão brasileiro. Por isso, 

entre os ritmos que eclodiam nas camadas populares através do rádio, o 
governo teve a preocupação de eleger um estilo que representasse o 
genuinamente brasileiro, como parte do processo de nacionalismo. O 

samba surgiu como um representante do ritmo nacional [...]."  
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1-Responda: 

a) Qual o significado da sigla DIP? 

.............................................................................................................. 
 
b) Qual era o objetivo do DIP? 

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

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

c) O que fazia a Agência Nacional? 
...................................................................................................................

.........................................................................................................  
 
d) Qual era a política do DIP no que dizia respeito ao rádio? 

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

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

 
e) No Brasil, a música sempre teve espaço no rádio? Justifique: 
...................................................................................................................

......................................................................................................... 
 
f) Que tipo de música era transmitido no rádio nos anos 1920? 

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

g) Segundo o governo qual era o papel da música? 
.............................................................................................................. 
 

h) Por que, segundo o texto, o samba foi escolhido como um "representante 
do ritmo nacional"? 

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

......................................................................................................... 
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a) Como a juventude brasileira foi 

representada na ilustração do 

cartaz?................................................

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

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

b) De acordo com seus dizeres, quais 

seriam as aspirações do Estado Novo? 

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

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

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

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

c) Explore a relação entre a mensagem 

do cartaz e o poder pessoal de Getúlio 

Vargas. 

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

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

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

2- Observe o cartaz ao lado e 

responda aos questionamentos. 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

3- Observe a imagem e responda as 

perguntas: 
a) Que tipo de manifestação social a 
imagem representa? 

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

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

............................................................... 
b) O que aparece escrito em seus 
cartazes? 

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

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

.............................................................. 
 
c) Por que será as pessoas da 

manifestação desejam Getúlio Vargas? 
...............................................................
...............................................................

............................................................... 
d) Por que num dos cartazes há a 

menção de que Vargas era o candidato 
dos operários? 
...............................................................

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

...............................................................
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ATIVIDADE 04             01/06  

Leitura de trechos das constituições de 1891, 1937 e 1988 

1891 "Art. 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se 
alistarem na forma da lei. 1º Não podem alistar-se eleitores para as 
eleições federais ou para as dos estados: 1º) os mendigos; 2º) os 

analfabetos, 3º) as praças de pré [...]". 

1937 " Art. 117 - São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, 
maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Parágrafo único -  
Não podem alistar-se eleitores: a) os analfabetos; b) os militares em serviço 

ativo; c) os mendigos. [...]" 

1988 " Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei 

[...]. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 
anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores 
de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2º - Não podem alistar-se como 

eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, 
os conscritos." 

Responda:        

a) Em relação ao voto, qual a principal diferença entre a Constituição de 

1937 e a de 1891? 

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

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

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

b) Liste as diferenças da Constituição de 1988 em relação à de 1937 e à de 
1891: 

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

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

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

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

 

c) Na sua opinião, em relação ao voto, qual dessas constituições é mais 

democrática? Por quê? 

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

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

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

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  28/05 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS (Problemas Ambientais) 

Environmental issues are defined as problems with the planet's systems 

(air, water, soil etc.) that have developed as a result of human interference 

or mistreatment of the planet. 

As questões ambientais são definidas como problemas com os sistemas do 
planeta (ar, água, solo etc.) que se desenvolveram como resultado da 

interferência humana ou maus-tratos ao planeta. 

PRINCIPAIS: 

 Pollution - poluição 

 Genetic modification of crops - modificação genética de culturas 
 Waste production – produção de residues    

 Population growth – crescimento populacional 
 Water pollution – poluição da água 
 Deforestation - desmatamento 

 Urban sprawl – expansão urbana 
 Acid rain – chuva ácida 

 Ozone layer depletion – depleção da camada de ozônio 
 Air pollution – poluição do ar 
 Natural resource use – uso de recursos naturais 

 Climate change – mudança climática 
 Garbage – lixo 
 Consumerism - consumismo 

  

1. Escreva em inglês os principais problemas ambientais que existem 
na sua cidade. 

 

a) ___________________________________________________ 

b) ___________________________________________________ 
c) ___________________________________________________ 
d) ___________________________________________________ 

e) ___________________________________________________ 
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2.   Desembaralhe o problema ambiental de cada figura  

 

 
Tafdorestione _______________ 

 
npotlluio ___________ 

 
conrimesmsu ___________________ 

 
Agarbeg ________________ 

 
maclite agchne ________________ 

 

 

3. Leia alguns trechos da música “Dear Future Generations: Sorry” e 

sua tradução, para depois fazer a atividade. 

Dear future Generations 
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I think I speak for the rest of us when I say sorry. 

(   ) Sorry we left you with our mess of a planet. 

I'm (   ) sorry we used nature as a credit card with no spending limit, over 

drafting animals to extinction, stealing your chance to ever see their 
uniqueness or become friends with them. 

(   ) We are a part of nature. 

(   ) Sorry we poison the oceans so much that you can't even swim in them. 

But most of all, I'm (   ) sorry about our mindset, 'cause we had the nerve 

to call this destruction progress. 

It is up to us to take care of this planet. 

(   ) It is our only home. 

Sorry. 

TRADUÇÃO: 

Caras futuras gerações 

 Acho que falo pelo resto de nós quando peço desculpas. 

Desculpe por deixá-los com a nossa bagunça de um planeta. 

Lamentamos por termos usado a natureza como um cartão de crédito sem 
limite de gastos, levando animais até a extinção, roubando sua chance de 
ver sua singularidade ou fazer amizade com eles. 

Nós somos uma parte da natureza. 

Desculpe, envenenamos tanto os oceanos que vocês nem consegue nadar 

neles. 

Mas, acima de tudo, sinto muito por nossa mentalidade, porque tivemos a 
coragem de chamar esse progresso de destruição. 

Cabe a nós cuidar deste planeta. 

É a nossa única casa. 

Desculpa. 

 

4. Volte na música e nos trechos sublinhados marque:  
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(1) para as frases que são argumentos do porquê de nós termos que salvar 

o planeta. 

(2) para as frases que são problemas da atual geração. 

ATIVIDADE 02  28/05 

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ATTITUDES (Atitudes ambientalmente 
amigáveis) 

 

Environment friendly processes are sustainability and marketing terms 
referring to goods and services, laws, guidelines and policies that claim 
reduced, minimal, or no harm upon ecosystems or the environment. 

 

Environment friendly são termos de sustentabilidade e marketing 

referentes a bens e serviços, leis, diretrizes e políticas que reivindicam 
danos reduzidos, mínimos ou nenhum dano aos ecossistemas ou ao meio 

ambiente. 

 

1. Para coisas que você faz marque: Yes, I do.  
Para coisas que você não faz marque: No, I don’t. 

 

a) _________________buy green products - comprar produtos verdes. 

b) _________________carry trash (in the car, in your purse, pocket etc.) - 
carregar o lixo (no carro, em sua bolsa, bolso etc.) 

c) _________________collect rainwater - coletar água da chuva. 

d) _________________consume organic food - consumir alimentos 
orgânicos. 

e) _________________not use disposable plastic cups - não usar copos 

plásticos descartáveis. 
f) _________________recycle - reciclar. 

g) _________________take short showers - tomar banhos curtos. 
h) _________________turn off taps - fechar as torneiras. 
i) _________________unplug electric devices after using them - desconectar 

dispositivos elétricos depois de usá-los. 
j) _________________use biodegradable products - usar produtos 

biodegradáveis. 
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k) _________________use both sides of the paper in your notebook or 

printed material - usar os dois lados do papel em seu caderno ou 
material impresso. 

l) _________________use energy saving light bulbs at home - usar 

lâmpadas economizadoras de energia em casa. 
m) _________________use reusable bags - usar sacolas reutilizáveis. 
2. Identifique se as palavras e expressões abaixo representam 

environmental problems (EP) ou environmentally friendly 
attitudes (EFA). 

a. Recycling _________ 
b. Deforestation _________ 
c. Ocean pollution _________ 

d. Energy saving light bulb _________ 
e. Running water in a shower when not in use _________ 

 

3. Relacione as figuras com as palavras do exercício 2. 

      

___________________________  ___________        __________________________ 

 

             

_____________________________                 ______________________________ 
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ATIVIDADE 03  04/06 

PAST TENSES (REVIEW)  

 

Em inglês, o tempo verbal simple 
past (passado simples) é utilizado 

para expressar hábitos ou ações 
que aconteceram no passado e 
não irão mais acontecer. 

● I liked him very much. (Eu 
gostava muito dele) 

● She traveled alone. (Ela 

viajou sozinha) 

Formas de uso: 

O simple past pode ser formado 

na afirmativa, negativa e 
interrogativa seguindo as regras 
de uso explicadas abaixo: 

Afirmativa: Formado pelo sujeito 
+ passado do verbo principal, 

sendo que é necessário observar 
se o verbo é regular ou irregular e 
assim saberá sua conjugação. 

VERBOS REGULARES: 
Acrescenta ―D‖ e ―ED‖ no final dos 

verbos. 

- se o verbo terminar em vogal + 
―Y‖: recebem ―ED‖ 

Exemplo: PLAY > I played the 
piano (Eu tocava piano) 

- se o verbo terminar em 
consoante + ―Y‖: troca-se por 
―IED‖. 

Exemplo: TRY > She tried to read 
that book. (Ela tentou ler aquele 

livro) 

- se o verbo terminar em 
consoante/vogal/consoante sendo 

que a última sílaba é tônica dobra 
a última consoante + ―ED‖. 

Exemplo: PREFER > I preferred 

the blue shoes. (Eu preferia os 
sapatos azuis) 

- se o verbo terminar em ―e‖: 
recebem ―D‖. 

Exemplo: ARRIVE > He arrived 

yesterday. (Ele chegou ontem) 

VERBOS IRREGULARES: Os 
verbos irregulares variam quanto 

a escrita, veja alguns exemplos: 

● I wrote letters to my friends. 
(Eu escrevi cartas aos meus 
amigos) – verbo to write. 

● He paid the bills yesterday. 
(Ele pagou as contas ontem) 

– verbo to pay. 

● We knew to do the tests. 
(Nós sabíamos fazer os 
testes) – verbo to know. 

 

https://www.infoescola.com/ingles/tempos-verbais-em-ingles/
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Negativa: Ao formar frases 

negativas no simple past é 
necessário acrescentar o verbo 
auxiliar did + not (forma 

contraída: didn’t) o verbo não 
muda para o passado, pois o ―did‖ 
já está no passado do verbo ―do‖ 

Exemplos: 

● The teacher didn’t wait for 
the students. (O professor 
não esperou pelos 

estudantes) 

● She didn’t sell her house. 
(Ela não vendeu a casa 
dela) 

● Sorry but I didn’t 
understand your e-mail. 
(Desculpe-me, mas eu não 
entendi seu e-mail) 

Interrogativa: Ao formar frases 
interrogativas no simple past é 
necessário colocar o auxiliar did 

antes do sujeito da frase. 

Exemplos: 

● Did he wash his car last week? (Ele lavou o carro dele semana 

passada?) 

● Did the boy pay for the apple? (O garoto pagou pela maçã?) 

● Did she start to read that book? (Ela começou a ler aquele livro?) 

Veja a lista com os principais verbos irregulares no final da apostila: 

ATENÇÃO ALUNO: DESTAQUE A FOLHA QUE CONTÉM A TABELA DOS 

VERBOS IRREGULARES E GUARDE JUNTO COM SEU MATERIAL 
ESCOLAR, POIS VEREMOS OUTROS ASSUNTOS EM UMA PRÓXIMA 
APOSTILA QUE SERÁ NECESSÁRIO UTILIZÁ-LA NOVAMENTE. 

1. Passe as frases abaixo para o Passado Simples. 

a. They collect cans. 
__________________________ last year. 

b. You arrive late. 
__________________________ yesterday morning. 

c. She listens to music. 

__________________________ last night. 
d. He plays basketball. 

__________________________ two years ago. 
e. Peter and Susan walk to school. 

________________________________ yesterday. 

 

2. Passe as frases abaixo para a forma negativa do Passado Simples. 
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a. The gang robbed the bank last night. 

____________________________________________ 

b. I danced a lot last Saturday. 
____________________________________________ 

c. John played chess yesterday evening. 
____________________________________________ 

d. You studied hard last weekend. 

____________________________________________ 

 

3. Reescreva as frases na forma interrogativa do Passado Simples. 

 

a. He watched TV last evening. 
____________________________________________ 

b. You went late last night. 
____________________________________________ 

c. I talked to my friends. 
____________________________________________ 

    d.The boys studied to be doctor. 

         ____________________________________________  
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Infinitivo 
Passado 

Simples 

Particípio 

Passado 
Tradução Infinitivo 

Passado 

Simples 

Particípio 

Passado 
Tradução 

to arise arose arisen erguer, levantar to learn learnt learnt aprender 

to awake awoke awoken Acordar/despertar to leave left left partir, deixar, sair 

to be was/were been ser, estar, ficar to lend lent lent emprestar 

to beat beat beaten bater, superar to let let let permitir, deixar 

to become became become tornar-se to lie lay lain deitar, jazer 

to begin began begun começar, iniciar to light lit lit iluminar 

to bet bet bet apostar to lose lost lost perder 

to bite bit bitten morder to make made made fazer, criar 

to bleed bled bled sangrar to mean meant meant significar 

to break broke broken quebrar, romper to meet met met encontrar, reunir 

to bring brought brought trazer, servir to pay paid paid pagar 

to build built built construir, edificar to put put put pôr, colocar 

to burn burnt burnt queimar, incendiar to quit quit quit Desistir/abandonar 

to buy bought bought comprar to read read read ler, interpretar 

to catch caught caught pegar, entender to ride rode ridden cavalgar, andar de 

to choose chose chosen Escolher/selecionar  to ring rang rung soar, tocar 

to come came come vir, chegar to rise rose risen erguer-se, levantar 

to cut cut cut Cortar/reduzir to run ran run correr, apressar-se 

to do did done fazer to saw sawed sawn serrar 

to draw drew drawn desenhar, extrair to say said said dizer, afirmar,  

to drink drank drunk beber to see saw seen ver, perceber 

to drive drove driven dirigir, guiar to sell sold sold vender 

to eat ate eaten comer to send sent sent enviar, mandar 

to fall fell fallen cair, decrescer, to set set set pôr, dispor, ajustar 

to feed fed fed alimentar, nutrir to shine shone shone brilhar 

to feel felt felt sentir, notar to show showed shown mostrar, apresentar 

to fight fought fought lutar, brigar to sing sang sung cantar 

to find found found achar, encontrar to sit sat sat sentar(-se) 

to fly flew flown voar to sleep slept slept dormir 

to forget forgot forgotten esquecer(-se) to smell smelt smelt cheirar 
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to forgive forgave forgiven perdoar to speak spoke spoken falar 

to forsake forsook forsaken abandonar, largar to spell spelt spelt soletrar 

to freeze froze frozen congelar, gelar to spend spent spent GastarDinheiro/tempo 

to get got got obter, conseguir to steal stole stolen roubar, furtar 

to give gave given dar to swear swore sworn jurar 

to go went gone ir to swim swam swum nadar 

to grow grew grown crescer, florescer to take took taken tomar, pegar, levar 

to have had had ter, possuir to teach taught taught ensinar 

to hear heard heard ouvir, escutar to tell told told dizer, contar 

to hide hid hidden esconder, ocultar to think thought thought pensar, achar 

to hit hit hit bater, chocar-se to throw threw thrown lançar, atirar 

to hold held held segurar, agarrar 
to 

understand 
understood understood 

entender, 

compreender 

to hurt hurt hurt ferir(-se), machucar to wake woke woken acordar 

to keep kept kept manter, conservar to wear wore worn vestir, usar, trajar 

to know knew known saber, conhecer to win won won ganhar, vencer 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  28/05 

: LEIA O TEXTO 

Teorias Evolucionistas 
O primeiro Darwin a estudar a evolução não foi Charles, mas 

sim Erasmus, seu avô. Ele achava que as espécies se adaptavam ao 
meio, por uma espécie de esforço consciente. A teoria dos caracteres 
adquiridos. Mas foi seu contemporâneo Jean-Baptiste Lamarck que 

ficou mais famoso defendendo uma teoria semelhante, a do ―Uso e 
Desuso‖. 

Segundo ele os órgãos se aperfeiçoavam com o uso e se enfraqueciam 
com a falta de uso. Mudanças que são preservadas e transmitidas a 

prole. O exemplo mais típico seria do pescoço da girafa, que cresceria a 
medida que ela o estica para alcançar as folhas mais altas das árvores.  
A teoria de Lamarck era uma espécie de Darwinismo ao contrário, 

com os organismos controlando seu próprio desenvolvimento. Suas 

ideias eram bastante intuitivas e mais cativantes por se adaptarem 

mais facilmente ao senso comum. Suas teorias sofriam de um problema 

de seleção das observações e sua abordagem de carência de 

comprovação científica. 

Comprovação essa que ele se recusou a apresentar (e nem conseguiria). 

Claro, se amarrarmos o braço de um bebe junto ao seu corpo, e o 

mantivermos assim por 30 anos, os músculos não iram se desenvolver, 

e com o tempo vão atrofiar perdendo a capacidade de se desenvolver. 

Esse adulto terá os braços com tamanhos desiguais. Mas ao contrário 

do que Lamarck previa, os filhos desse homem não nascerão com 

braços pequenos. Assim como as cicatrizes que adquirimos durante 

nossa vida não são transmitidas a nossos filhos. 

O Darwinismo 

Para Darwin, as mudanças de um indivíduo ao longo da vida não 

tinham relação com os seus desejos e vontades. Ele considerava que 

organismos de uma mesma espécie poderiam ser diferentes, e que essas 

variações os ajudariam a sobreviver no ambiente que vivem. 

Se tomarmos os elefantes como exemplo novamente, os que possuíssem 

troncos longos sobreviveriam e se reproduziriam, transmitindo esses 

caracteres aos seus descendentes. Já os elefantes de tronco curto 

morreriam, sem transmitir este traço à prole. Darwin acreditava que a 

evolução ocorre sem qualquer tipo de plano, ao acaso. 

Ou seja, o Darwinismo defendia dois conceitos importantes que 

estudamos hoje. O primeiro,  a ancestralidade comum, afirmava que 
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todos os seres vivos compartilham um ancestral comum, em algum 

lugar do passado. O segundo, a seleção natural, diz que os indivíduos 

mais adaptados a um determinado ambiente, possuem maiores chances 

de se reproduzir e se sobreviver. 

O que os Darwin e Lamarck tinham em comum? 

Apesar da distinção das duas teorias, Darwin e Lamarck acreditavam 

que a vida estava mudando com o passar do tempo, e que os seres vivos 

também estavam e precisavam se adaptar ao ambiente. Além disso, 

compartilhavam a ideia de que a vida evoluiu de organismos mais 

simples para mais complexos. 

Importância das ideias de Lamarck 

Lamarck foi muito importante para o desenvolvimento das teorias 

evolucionistas, uma vez que naquela época, dominavam as ideias 

fixistas ou criacionistas. 

Lamarck acertou ao analisar a importância das espécies se adaptarem 

ao meio em que vivem e por acreditar que os fósseis eram um registro 

da evolução dos seres. 

No entanto, suas ideias falham ao afirmar que as características 

adquiridas durante a vida podem ser transmitidas aos descendentes. 

Lamarckismo e Darwinismo 

Enquanto o Lamarckismo refere-se às ideias de Lamarck, 

o Darwinismo corresponde ao conjunto de estudos e teorias 

desenvolvidos pelo naturalista inglês Charles Darwin. 

Em comum, os dois naturalistas buscaram compreender os 

mecanismos da evolução dos seres vivos. 

 

ATIVIDADE 02  28/05 

CONSIDERANDO O TEXTO ACIMA RESPONDA AS QUESTÕES. 

1- Lendo o texto qual das teorias não teve um aceitamento pelos outros 

cientistas? 

2- Darwin e Lamarck concordavam em alguma coisa? 

3- Qual teoria sugeria o uso e desuso? E o que é isto? 

4- O que é uma teoria evolucionista? 

5- Por que as essas teorias foram importantes? 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/criacionismo/
https://www.todamateria.com.br/darwinismo/
https://www.todamateria.com.br/charles-darwin/
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ATIVIDADE 03  04/06 

CAÇA PALAVRAS 

 
 

 

ATIVIDADE 04  04/06 

RESUMO NO CADERNO 

1- Com base em todos os textos, perguntas e no caça palavras, escreva 

o que você entendeu sobre as ideias evolucionistas, em 10 linhas. 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01  27/05 

LEIA COM ATENÇÃO 

 

Origem do Futsal 

As origens do futebol de salão, também conhecido como futsal estão 

enraizadas no Uruguai, mais precisamente na cidade de Montevidéu. O 

responsável pela criação da modalidade é o professor de Educação 

Física, Juan Carlos Ceriani Gravier. O esporte surgiu em 1933, na 

Associação Cristã de Moços, como uma variante do futebol. É uma 

variação do futebol, tendo, portanto, estruturas e algumas regras 

semelhantes. Pode ser praticado tanto por homens quanto mulheres e 

em quadras tanto abertas quanto fechadas.O chão da quadra, 

entretanto, deve ser uma superfície lisa em vez um gramado, como no 

futebol. É disputado por duas equipes, cada uma com 5 jogadores em 

campo. Devido às menores proporções, tanto da área da quadra quanto 

do número de jogadores, pode ser considerado um dos esportes mais 

populares do Brasil, ainda mais popular que o futebol.O objeto usado 

para a prática desse esporte é uma bola e o objetivo principal do futsal é 

a marcação de gols. 

 

ATIVIDADE  

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

AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1)(  )As origens do futebol de salão, também conhecido como futsal 

estão enraizadas no Paraguai, mais precisamente na cidade de 

Montevidéu.  
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2)(   )O Futsal é uma variação do futebol, Pode ser praticado tanto por 

homens quanto por mulheres, no entanto somente em quadras  

abertas. 

3)(    ) O Futsal pode ser considerado um dos esportes mais populares 

do Brasil. 

4)(     ) O objetivo principal do futsal é a marcação de gols. 

 

ATIVIDADE 02  27/05 

RESPONDA : 

1)QUEM FOI O RESPONSAVEL PELA CRIAÇÃO DO FUTSAL? 

 

 

 

2)EM QUE ANO E EM QUE PAIS SURGIU O FUTSAL? 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 03  03/06 

LEIA COM ATENÇÃO. 

 

Fundamentos básicos do futsal 

No futsal, todos os jogadores devem defender e atacar por mais que 

existam posições definidas. Esse esporte é muito dinâmico e permite a 

constante troca de posições dos jogadores. 

Controle/domínio 

Esse fundamento consiste basicamente em controlar e dominar a bola, 

geralmente após receber um passe. Pode ser feito com qualquer parte 

do corpo, com exceção das mãos, dos antebraços e dos braços. 
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Passe 

É considerado um dos mais importantes fundamentos do futsal. 

Basicamente, é o ato de passar a bola para um companheiro de equipe. 

Esse passe pode ser realizado a curta, a média ou a longa distância, 

pelo chão ou pelo alto e, dependendo da circunstância da jogada, pode 

ser realizado com qualquer parte do corpo, com exceção das mãos, dos 

antebraços e dos braços. 

Condução de bola 

Neste caso, a condução é o ato de se movimentar pela quadra em 

diversas direções, com a bola, tendo-a sob total domínio. 

Finta/drible 

São dois fundamentos parecidos; a diferença é que a finta é feita sem a 

bola, e o drible com a bola, porém ambos têm o mesmo propósito: 

enganar o adversário e conseguir progredir para o gol. 

Cabeceio 

O cabeceio é um fundamento que pode ser realizado pelo jogador, 

principalmente, para três fins: defender a própria meta, realizar um 

passe para algum companheiro ou marcar um gol. 

Chute 

É o fundamento que corresponde ao ato de bater na bola com os pés, 

seja para tirá-la de perto da sua meta ou para tentar acertar a meta 

adversária e marcar um gol. Existem alguns tipos de chute, como o 

chute feito com a parte interna do pé, o chute feito com a parte externa 

do pé, chutes com o peito do pé e até mesmo de calcanhar. 

 

Regras  básicas do futsal 

1- O futsal é disputado em quadras de 24 a 42m de comprimento por 

14 a 22m de largura. 

2- A bola pesa entre 410 e 500g e tem de 53 a 62cm de circunferência. 

3- As metas medem 3 metros de largura por 2 de altura. 
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4- As partidas são disputadas entre duas equipes compostas por 5 

jogadores cada uma. 

5- O objetivo do jogo é fazer com que a bola entre na meta defendida 

pelo adversário, popularmente conhecida como gol, porém sem utilizar 

as mãos, antebraços ou braços. 

6- Será vencedora a equipe que tiver o maior número de gols a seu favor 

no placar. 

7- A partida tem a duração de quarenta minutos (dois tempos de vinte) 

para adultos e de trinta minutos (dois tempos de 15) para juvenis. 

8- O arremesso lateral e o arremesso de canto são cobrados com os pés. 

9- O goleiro deve sempre repor a bola em jogo, com a mão ou com os 

pés, quatro segundos após defendê-la e de modo que não atravesse a 

linha central sem que primeiro toque o piso, ou um jogador. 

10- Após a quinta falta coletiva, a equipe infratora é punida com a 

cobrança de um tiro livre direto, sem barreira, do local onde foi 

cometida a falta. 

11- O atleta que cometer cinco faltas será desclassificado. O atleta 

quando expulso da partida não deverá ficar no banco de reservas e nem 

retornar a mesma. O seu time ficará 2 minutos com 4 jogadores ou até 

que sofra um gol; então assim será permitido entrar um outro jogador 

para recompor a sua equipe. 

12- A bola estará fora de jogo quando sair completamente quer pelo solo 

ou pelo alto das linhas laterais ou de fundo. 

13- Quando o atleta da mesma equipe ao cobrar uma falta atrasa a bola 

para o goleiro e ela entra diretamente no gol, o tento não será válido e 

deverá ser marcado um arremesso de canto a favor da equipe 

adversária. 

14- Na hora do pênalti o goleiro deverá ficar sobre a linha do gol, 

podendo movimentar-se exclusivamente sobre ela. 
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15- No lateral ou no escanteio se um atleta do futsal arremessar a bola 

contra a sua própria meta e a bola penetrar na mesma, tocando ou não 

no goleiro, o tento não será válido. 

16- No lateral se um atleta arremessar a bola contra a meta adversária 

e a bola penetrar na mesma, tocando ou não no goleiro, o tento não 

será válido. 

17- No escanteio se um atleta arremessar a bola contra a meta 

adversária e a bola penetrar na mesma, tocando ou não no goleiro o 

tento será válido. 

18- No arremesso lateral é suficiente que a bola esteja apoiada no solo 

colocada sobre ou junto a linha demarcatória da lateral, do lado de fora 

da quadra de jogo, podendo mover-se levemente. 

 

COMPLETE: 

1)No futsal, todos os ________________________ devem defender e atacar 

por mais que existam posições definidas. Esse esporte é muito dinâmico 

e permite a constante troca de posições dos jogadores. 

2) O domínio da _________________pode ser feito com qualquer parte do 

corpo, com exceção das mãos, dos antebraços e dos braços. 

3) O Passe é considerado um dos mais importantes fundamentos do 

futsal. Basicamente, é o ato de____________ a bola para um 

companheiro de equipe. Esse passe pode ser realizado a curta, a média 

ou a longa distância, pelo chão ou pelo alto. 

4) A Condução de bola é o ato de se movimentar pela quadra em 

diversas direções, com a bola, tendo-a sob total ____________. 

5) A Finta e o drible são dois fundamentos parecidos; a diferença é que 

a finta é feita sem a bola, e o drible com a bola, porém ambos têm o 

mesmo propósito: _____________________o adversário e conseguir 

progredir para o gol. 
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6) O Cabeceio é um __________________ que pode ser realizado pelo 

jogador, principalmente, para três fins: defender a própria meta, realizar 

um passe para algum companheiro ou marcar um gol. 

7)O Chute é o fundamento que corresponde ao ato de bater na 

___________ com os pés, seja para tirá-la de perto da sua meta ou para 

tentar acertar a meta adversária e marcar um gol.  

 

ATIVIDADE 04  03/06 

 

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

AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1)(  ) As partidas  de futsal são disputadas entre duas equipes 

compostas por 11 jogadores cada uma. 

2)(    ) O objetivo do jogo é fazer com que a bola entre na meta defendida 

pelo adversário, popularmente conhecida como gol, podendo utilizar as 

mãos, antebraços ou braços. 

3)(     ) Será vencedora a equipe que tiver o menor número de gols a seu 

favor no placar. 

4)(    )  Após a quinta falta coletiva, a equipe infratora é punida com a 

cobrança de um tiro livre direto,  com barreira, do local onde foi 

cometida a falta. 

5)(    ) A bola estará fora de jogo quando sair completamente quer pelo 

solo ou pelo alto das linhas laterais ou de fundo. 

6)(    )  Na hora do pênalti o goleiro deverá ficar sobre a linha do gol, 

podendo movimentar-se exclusivamente sobre ela. 

 7)(    ) No arremesso lateral é suficiente que a bola esteja apoiada no 

solo colocada sobre ou junto a linha demarcatória da lateral, do lado de 

fora da quadra de jogo, podendo mover-se levemente. 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  27/05 

DIA DOS MORTOS É COMEMORADO EM FESTA CHEIA DE ALEGRIA 

NO MÉXICO 

A comemoração tradicional toma conta do país e celebra a visita das 

almas à Terra com variedade de cores, sabores, caveiras e zero 

melancolia 

No México, a morte tem significado único. Em vez de lamentada, é 
festejada uma vez ao ano — de 31 de outubro a 2 de novembro (Dia de 

Finados no Brasil). Durante a festa, considerada pela Unesco como 
patrimônio da humanidade, é tradição reunir família e amigos para 

comemorar a visita dos antepassados à Terra. Se, no Brasil, a data é 
sinônimo de cemitérios lotados e melancolia, no México a animação 
toma conta, pois se acredita que os mortos devem ser recebidos com 

alegria e coisas de que gostavam enquanto vivos. A famosa caveira 
mexicana (La Catrina), altares coloridos, fantasias, comidas e bebidas 

típicas mudam a cara de várias cidades do país. A atmosfera é fúnebre, 
mas promete estimular até os mais desanimados. 

A comemoração é antiga. Já ocorria antes da chegada dos 

espanhóis à América. Nessa época, era comum conservar crânios para 
exibi-los como troféus durante os rituais do Dia dos Mortos, no nono 
mês do calendário asteca, por volta de agosto. O destaque da festa era a 

Dama da Morte, deusa que teria inspirado a criação de La Catrina, 
caveira símbolo do evento nos dias de hoje. A personagem foi criada 

pelo cartunista José Guadalupe Posada, um dos responsáveis por 
consolidar a data no México. O artista é conhecido por suas imagens de 
caveiras atuando como gente comum. 

A influência dos crânios humanos na comemoração é profunda e 
vai da decoração ao vestuário. Algumas cidades organizam concursos 

de fantasia para eleger quem se veste melhor de La Catrina. Os 
mexicanos também competem pelo título de quem faz o melhor pão de 
morto, quitute que leva raspas de laranja, erva-doce e é enfeitado com 

caveiras. Outras iguarias são caveiras de açúcar — usadas para decorar 
mesas ou adoçar o café em restaurantes descolados —, doces de 
abóbora, frutas, mescal, tequila e sal. 

Outro símbolo do Dia dos Mortos são os altares coloridos e 
adornados com velas, imagens e alimentos. Eles servem para 

homenagear as almas e devem incorporar os quatro elementos da 
natureza. Há papéis e imagens que se movimentam com o vento, para 
simbolizar a passagem dos mortos pelo local. A água fica à disposição 

dos mortos, para matar a sede. As frutas representam a terra e servem 
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para matar a fome — acredita-se que os defuntos percorrem um longo 

caminho até o mundo dos vivos. O fogo é simbolizado pelas velas — 
uma para cada alma lembrada. 
 

ATIVIDADES 
 

1- Qual é a diferença do dia em que se lembra os mortos para o 

México e para o Brasil? 
2- Como é o Dia dos Mortos no México? 

3- Quais são os símbolos usados no Dia dos Mortos no México? E 
no Brasil? 

4- Qual sua opinião a respeito desse modo de celebrar o Dia dos 

Mortos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 02  03/06 

AS DIFERENTES RELIGIÕES E COMO CADA UMA LIDA COM A 
MORTE E O LUTO 

 
O luto pela morte de um ente querido é um momento bastante delicado, 
mas que precisa ser enfrentado e superado. Uma das formas de 

encontrar paz e aceitação para superar o luto é buscar apoio na fé, 
independente da religião seguida. Confira a seguir como cada religião 

lida com a morte e o processo de luto: 
 
Catolicismo 
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Religião da maioria da população brasileira, para o catolicismo quem 

morre está numa dimensão espiritual melhor. A Igreja acredita que o 
falecido está bem, feliz e continua amando aqueles que deixou para 
trás. A religião também ressalta que um dia o reencontro com pessoas 

queridas deve acontecer. 
 
Protestantismo 

Para a religião com maior crescimento nos últimos anos, a morte é uma 
situação natural da vida por qual todos irão passar. Para ela, há uma 

segunda vida após a breve passagem pela Terra, onde todos darão conta 
do que fizeram. Os protestantes acreditam em céu e inferno, e o destino 
dependerá não só do que foi feito na terra, mas também da força da fé e 

do amor a Deus. Como conforto, a religião prega a esperança de uma 
vida ao lado de Cristo após a morte, sendo assim, todos se encontrarão 

um dia. 
 
Espiritismo 

Para o espiritismo, a dor sentida durante o luto é grande pelo fato de o 
conceito de imortalidade ainda não ser aceito pela maioria das pessoas. 
A religião acredita que o espírito pode reencarnar várias vezes em 

diversos planos espirituais. É natural a saudade, pela ausência da 
presença física de quem partiu, no rumo da pátria espiritual. Mas deve-

se levar em conta que não é um adeus, mas um até breve. O momento 
da separação deve ser entendido como um partir antes, mas que os 
reencontros sempre acontecerão, seja durante os períodos de 

emancipação da alma ou durante o sono físico, em forma de sonhos. 
 
Budismo 

O budismo acredita que o indivíduo precisa treinar sua mente durante 
toda a vida para estar sereno e tranquilo quando chegar a hora de 

morrer. Isso ajudaria a ter um renascimento melhor, pois a religião 
acredita na reencarnação. O sofrimento e o choro são ações evitadas 
pelos budistas, pois é preciso buscar o equilíbrio e a positividade, para 

que a alma do ente querido vá em paz. 
 

Islamismo 
Para os seguidores do islamismo, a morte é uma passagem para a vida 
eterna. Todos serão julgados, e quem fizer o bem irá para o céu, já 

quem fizer o mal irá para o inferno. Após a morte, o corpo perde o 
significado. 
 

Judaísmo 
No judaísmo a morte não é o fim da vida, apenas do corpo, já que a 

pessoa é a alma, e a alma é eterna. Os judeus acreditam que a alma vai 
para outro mundo, mas que ela pode voltar à Terra em outro corpo para 
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terminar sua missão. Para eles, a dor da perda deve ser expressada de 

diversas maneiras. 
 
Santos dos últimos dias (Mórmon) 

Os mórmons acreditam que a morte não é o fim, mas um passo adiante 
no plano celestial. A religião diz que ao morrer o espírito seguirá 
aprendendo os ensinamentos de Deus, para assim progredir e encontrar 

seus entes queridos no reino celeste. Uma vez que os espíritos dos 
familiares se encontrarem, ficarão unidos para sempre. 
 

ATIVIDADES 

1- O que significa a palavra luto? 

2- O que significa a palavra morte? 

3- Quais são as diferenças e as semelhanças da morte das 

religiões citadas? 

4- O que a morte significa para você? 

5- Como sua religião explica a morte? 

6- Qual a diferença entre morte e luto? 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  27/05 

Arte contemporânea 

O século XX foi marcado por intensas e significativas transformações na 
arte, especialmente, referente as Artes Visuais. Já no início desse século 
as Artes Visuais sofreram grandes rupturas estéticas, desvencilhando-

se dos padrões artísticos vigentes a séculos.A Arte Contemporânea é 
uma tendência artística que começou a se manifestar no período Pós-

Guerra como uma ação de separação com a Arte Moderna. Embora não 
haja consenso entre os historiadores e críticos de arte acerca do 
princípio da Arte Contemporânea, considera-se que ela ficou mais 

evidente e ganhou mais espaço na segunda metade do século XX, 
estendendo-se até os dias atuais. 

        Atividade a partir desta imagem crie um desenho 

contemporâneo;neste espaço.                                                                                                            
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ATIVIDADE 02  03/06 
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Faça uma releitura sobre a imagem da obra autorretrato de Tarsila do 

Amaral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


