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PREZADOS PAIS OU RESPONSÁVEIS...  

 

Estamos em um período que exige o isolamento social e cuidados 

com a higiene e com a saúde no geral. Neste momento, entendemos que 

é primordial estarmos em segurança em nossas casas, respeitando as 

normas legais estabelecidas pelos órgãos governamentais que estipulam 

prazos, considerando os desdobramentos da pandemia da Covid-19. 

Os professores, pedagogos, diretores e Secretaria Municipal de 

Educação estão empenhados em propor atividades e meios que 

possibilitem a seu filho(a) estimular a escrita, a leitura, a interpretação 

e o cálculo de maneira independente. 

O trabalho pedagógico realizado nesse período de pandemia 

compreende atividades de todas as disciplinas (Componentes 

Curriculares) a serem realizadas pelos alunos sem a interação direta do 

professor, ou quando possível o aluno entra em contato com o professor 

via redes sociais (Messenger ou whatsapp). 

Conforme o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica, a 

avaliação é um processo contínuo, sistemático e cumulativo, onde se 

observam os aspectos qualitativos e quantitativos no desenvolvimento 

do ensino e da aprendizagem. Sendo assim, os Estudos Domiciliares 

(atividades das apostilas) e as atividades não-presenciais constituirão a 

avaliação deste período de isolamento social.  

Então, o aluno que não entregar as apostilas ou não fizer as 

atividades propostas NÃO receberá nota / conceito, ou seja, NÃO será 

avaliado. Cada apostila é composta por várias atividades de todas as 

disciplinas e a não realização dessas atividades resultará em “0” (zero). 

Informamos ainda, que o resultado das atividades e a avaliação do seu 

filho será comunicada no retorno das atividades presenciais. É também 

por meio da entrega das apostilas e da realização das atividades que os 

professores estarão registrando a frequência do aluno. 
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Ressalto ainda que todas as atividades propostas estão de acordo 

com as Disciplinas (Componentes Curriculares) e Conteúdos (Objeto do 

Conhecimento) da BNCC e do Planejamento Anual, e que todas as 

atividades e seus conteúdos serão retomados pelos professores quando 

as aulas voltarem ao normal.  

Temos certeza que nesse período de pandemia o trabalho em 

conjunto, escola e família, favorece significativas aprendizagens.  

 

Secretaria Municipal de Educação 
Junho /2020 

 

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 
06/07 

Terça-Feira 
07/07 

Quarta-Feira 
08/07 

Quinta-feira 
09/07 

Sexta-Feira 
10/07 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Compreender a 
classificação de 
conjunções através 
da interpretação 
textual da tabela e do 
resumo sobre o 
objeto de estudo 

GEOGRAFIA  
Entender sobre os 
conflitos que ocorrem 
no Oriente Médio. 

MATEMÁTICA 
Compreender que 
ax² + bx + c = 0 é 
a forma geral de 
uma equação do 
2º grau. 
 

HISTÓRIA  
Compreender em 
que contexto 
ocorreu a 
pandemia da 
Gripe Espanhola, 
suas 
características e 
as semelhanças 
com a pandemia 
que vivemos 
atualmente 

causada pelo 
Novo coronavírus 
(Covid-19) 

CIÊNCIAS  
Compreender o 
que é 
variabilidade 
genética. 
Assimilar os 
diferentes 
mecanismos que 
evolve a evolução. 

ENSINO 
RELISOSO 
Dialogar com os 
alunos por meio 
do conteúdo quais 
são os valores que 
devem ser 
valorizados no 
cotidiano da vida 

INGLÊS 
Revisar os verbos 
modais e suas 
diversas formas 
de uso em inglês.  

LINGUA 

PORTUGUESA 
Respectivamente as 
duas atividades 
sobre a 
classificação de 
conjunções, para 
aperfeiçoar os 
conhecimentos 
obtidos através do 
resumo da 
atividade 1 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer historia e 

origem da Dança, 

bem como da dança 

da quadrilha, 

identificando suas 

principais 

características. 

MATEMÁTICA  
Resolver equações 
do 2ºgrau 
incompletas. 

ARTE 
Ensinar a 
reconhecer as 
características 
históricas e 
artísticas do 
movimento Op Art 
identificando os 
elementos da 
linguagem visual 
que caracterizavam 
este período 
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SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
13/07 

Terça-Feira 
14/07 

Quarta-Feira 
15/07 

Quinta-feira 
16/07 

Sexta-Feira 
17/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Respectivamente as 
duas atividades 
sobre a classificação 
de conjunções, para 
aperfeiçoar os 
conhecimentos 
obtidos através do 
resumo da atividade1 

GEOGRAFIA  
Compreender sobre 

os conflitos que 
ocorrem no Oriente 
Médio. 
Entender sobre os 
conflitos que ocorrem 
no Oriente Médio e 
épocas que 
ocorreram. 

MATEMÁTICA 
Identificar os 
coeficientes de 
uma equação do 
2ºgrau. 

HISTÓRIA  
Identificar a 
situação da 
Rússia no século 
XIX, os principais 
partidos políticos 
da época e como 

se deu o processo 
revolucionário 
russo 
Reconhecer a 
participação da 
população na 
história do país, 
bem como a 

busca por 
melhores 
condições de 
trabalho e 
salários justos.  
Perceber o uso da 
violência pelo 
estado czarista. 

CIÊNCIAS  
Compreender o 
que é 
variabilidade 
genética. 
Assimilar os 
diferentes 
mecanismos que 
evolve a evolução. 

ENSINO 
RELISOSO 
Dialogar com os 

alunos por meio 
do conteúdo quais 
são os valores que 
devem ser 
valorizados no 
cotidiano da vida 

INGLÊS 
Reconhecer e 

compreender as 
question tags em 
inglês. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Leitura e 
interpretação de 
resumo sobre 
História em 
Quadrinhos e 
proposta de 
produção de uma –
HQ- de autoria 
própria dos alunos, 
estimulando a 

criatividade e 
produção textual 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer historia e 
origem da Dança, 
bem como da dança 
da quadrilha, 

identificando suas 
principais 
características. 

MATEMÁTICA  
Aprender a resolver 
equações do 2º 
grau pela fórmula 
de Bhaskara. 
 

ARTE 
Reconhecer o termo 

“cinético” a arte de 

representar o 

movimento na 

contemporaneidade 

 

TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
20/07 

Terça-Feira 
21/07 

Quarta-Feira 
22/07 

Quinta-feira 
23/07 

Sexta-Feira 
24/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Atividade de 
interpretação de 
texto (HQ), com 
objetivo de avaliar os 
conhecimentos sobre 
o objeto de estudo 
resumido e 
produzido na 
atividade anterior 

GEOGRAFIA  
Identificar as divisões 
regional do 

continente Asiático. 

MATEMÁTICA 
Resolver 
problemas com 
equações do 2º 
grau. 
 

HISTÓRIA  
Auxiliar na 
fixação do 
conteúdo sobre a 
Revolução Russa 
através do caça 
palavras e 
imagens. 

CIÊNCIAS  
Compreender o 
que é 
variabilidade 
genética. 
Assimilar os 
diferentes 
mecanismos que 
evolve a evolução 

INGLÊS 
Conhecer e 
entender o que é 
a primeira 
condicional em 

inglês. 
Revisar e dominar 

o Present Perfect 
de forma 
inteligível 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Ortografia, analisar 
a escrita correta 
das palavras; e 
pratica através das 
atividades. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer historia e 
origem da Dança, 
bem como da dança 
da quadrilha, 
identificando suas 

principais 
características. 

MATEMÁTICA  
Resolver problemas 
com equações do 2º 
grau. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  06/07 

A conjunção é uma palavra usada para ligar duas orações ou dois 
termos que exercem a mesma função sintática. 

Observe as frases: 

1. Tenho vontade de aprender a cozinhar, mas preciso de alguém que 

me ensine. 

2. Ele foi ao supermercado para comprar bolo e pratinhos de plástico. 

 

As palavras acima, em destaque nas frases, são conjunções. 

Se observarmos atentamente as orações, podemos 

definir conjunção como sendo a palavra invariável usada para ligar 

orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática. 

 

Na primeira oração apresentada, o termo mas estabelece uma ligação 

entre duas orações: Tenho vontade de aprender a 

cozinhar /mas/ preciso de alguém que me ensine. 

 

Já na segunda oração, o termo e está ligando dois termos de mesma 

função sintática (objeto direto): bolo / e / pratinhos de plástico. 

 

Locução conjuntiva: quando duas ou mais palavras equivalem a uma 

conjunção. 

Exemplos: logo que, assim que, uma vez que, já que, para que. 
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Quanto à classificação, as conjunções podem ser coordenativas ou 

subordinativas. 

 

Conjunções coordenativas: Ligam orações independentes entre si ou 

termos de mesma função sintática. 

 

Joana pegou o bolo de aniversário e colocou a jarra de suco na mesa. 

 

Observe que as duas orações acima são independentes, ou seja, não 

necessitam uma da outra para completo entendimento: Joana pegou o 

bolo de aniversário e Joana colocou a jarra de suco na mesa. 

 

Conjunções subordinativas: Ligam orações dependentes entre si. 

Observe que sua honestidade foi honrada no decorrer dos anos. 

 

Na oração acima, a conjunção que está ligando a primeira oração 

“Observe” que depende da segunda “sua honestidade foi honrada no 

decorrer dos anos” para ser completamente entendida. 

 

Veja a classificação das conjunções subordinativas: 

a) integrantes: que, se. 

b) causais: porque, uma vez que, já que, como, etc. 

c) concessivas: embora, ainda que, etc. 

d) comparativas: mais .... do que, menos... do que, assim como, etc. 

e) condicionais: se, contando que, desde que, caso, a não ser que, etc. 

f) conformativas: conforme, segundo, consoante, etc. 

g) consecutivas: tanto que, tão que, etc. 

h) finais: para que, a fim de que, etc. 

i) proporcionais: à medida que, quanto mais...mais, quanto 

menos...menos, à proporção que, etc. 

j) temporais: quando, antes que, depois que, até que, logo que, 

enquanto, etc. 

Importante observar que uma mesma conjunção pode ter mais de uma 

classificação, sendo que o que irá definir é o contexto em que está 

inserida: 

É necessário que vocês gostem de estudar. (que – conjunção integrante) 

Leiam bastante que as perguntas não serão tão fáceis. ( que – 

conjunção explicativa) 
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ATIVIDADE 02  09/07 

Leia: 

“A visita” 

Elise é uma mulher muito medrosa. Tem medo de aranha, medo 

de gente e até medo de árvore. Por isso vive sozinha e sozinha pretende 

ficar. Mas, quando menos espera, um aviãozinho de papel entra por 

uma janela, atrapalhando sua paz diária. No dia seguinte, certa visita 

bate em sua porta. E Elise não sabe o que fazer! Será que ela deve 

receber um estranho - e abrir um espaço como esse em sua vida? Ou 

deve ignorar e manter tudo da mesma forma? Nesta narrativa, fica claro 

como, às vezes, basta abrir uma porta para que grandes transformações 

aconteçam em nossas vidas. 

Disponível em: <https://www.amazon.com.br>. 

 

1 – Na passagem “Tem medo de aranha, medo de gente e até medo de 

árvore.”, a conjunção coordenativa “e” indica: 

a) (   ) a soma dos medos de Elise. 

b) (   ) o contraste entre os medos de Elise. 

c) (   ) a justificativa para os medos de Elise. 

 

2 – No período “Por isso vive sozinha e sozinha pretende ficar.”, a 

conjunção coordenativa grifada introduz: 

a) (   ) uma condição  

b) (   ) uma conclusão 

c) (   ) uma explicação   

 

3 – Identifique a frase em que a conjunção destacada é coordenativa: 

a) (   )  “Mas, quando menos espera, um aviãozinho de papel entra por 

uma janela [...]” 

b) (   ) “[...] e abrir um espaço como esse em sua vida?” 

c) (   ) “[...] basta abrir uma porta para que grandes transformações 

aconteçam em nossas vidas.” 

 

4 – Na pergunta “Ou deve ignorar e manter tudo da mesma forma?”, a 

conjunção coordenativa sublinhada é: 

a) (   ) aditiva  
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b) (   ) alternativa 

c) (   ) adversativa  

 

5 – No período: “Da própria garganta saiu um grito de admiração, que 

Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo”, a palavra 
destacada expressa uma ideia de: 

a) explicação 

b) concessão 
c) comparação 
d) modo 

e) consequência 

ATIVIDADE 03  14/07 

1-Assinale a alternativa que possa substituir, pela ordem, as partículas 
de transição dos períodos abaixo, sem alterar o significado delas. 

"Em (primeiro lugar), observemos o avô. (Igualmente), lancemos um olhar 
para a avó. (Também) o pai deve ser observado. Todos são altos e 
morenos. (Consequentemente), a filha também será morena e alta." 

a) primeiramente, ademais, além disso, em suma 

b) acima de tudo, também, analogamente, finalmente 
c) primordialmente, similarmente, segundo, portanto 

d) antes de mais nada, da mesma forma, por outro lado, por 
conseguinte 
e) sem dúvida, intencionalmente, pelo contrário, com efeito. 

 

2-– “Podem acusar-me: estou com a consciência tranqüila.” Os dois 

pontos (:) do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, 
explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção: 

a) portanto 

b) e 
c) como 
d) pois 

e) embora 
 

 
3-No fragmento “A vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, 
sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda [...]", a 

oração destacada expressa ideia de: 

a) Condição 
b) Consequência 
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c) Concessão 

d) Comparação 
e) Causa 
 

4-Em: “… ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das 
ondas…” a partícula como expressa uma ideia de: 

a) comparação 

b) causa 
c) explicação 

d) conclusão 
e) proporção 
 

5- “Que não pedes um diálogo de amor, é claro, desde que impões a 
cláusula da meia-idade.” 
O segmento destacado poderia ser substituído, sem alteração do sentido 

da frase, por: 
a) desde que imponhas. 

b) se bem que impões. 
c) contanto que imponhas. 
d) conquanto imponhas. 

e) porquanto impões. 
 

ATIVIDADE 04  17/07 

O que é História em Quadrinhos? 

História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar 

histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, 
normalmente na horizontal. 

Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: 

enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, 
apresentam linguagem verbal e não-verbal. 

Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com 

o intuito de trazer o leitor para "dentro" da história contada. Para 
comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados 
balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite 

intenções distintas. 

1-Crie sua própria história em quadrinhos, com no mínimo 3 
quadrinhos, contendo todos os fundamentos básicos da narrativa 

descritos no breve resumo acima. Tema de sua escolha, pode ser uma 
HQ de humor, suspense, terror, romance etc... Tomem cuidado para 
que seja uma narração coerente e com um Título que chame atenção do 
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leito, caprichem nas ilustrações que são parte importante desta obra 

que será de sua autoria. 

Obs: FAÇA EM UMA FOLHA A PARTE, E ENTREGUE JUNTAMENTE 
COM A APOSTILA. VAMOS LÁ 

ATIVIDADE 05  21/07 

Leia a tirinha de Mafalda para resolver as próximas 4 (quatro) questões: 

 

 
 
 

1ª) As tirinhas são gêneros textuais que exploram as linguagens verbal 
e não verbal. Suas principais características são: 

a) Leitura atraente/produção em quadrinhos/apresentação descritiva. 
 

b) Leitura atraente/produção injuntiva/posicionamento crítico. 

c) Leitura atraente/produção em quadrinhos/narrativa de fatos. 

d) Leitura atraente/narrativa de fatos/produção injuntiva. 

 

2ª) No texto, a palavra “inquilino” é utilizada para 

a) caracterizar o morador de um imóvel alugado. 

b) caracterizar o coração da personagem do quadrinho. 

c) caracterizar a importância da devolução do troco. 

d) caracterizar a necessidade que a criança tem de comprar balas. 

 

3ª) No quadrinho 1, o período “Tome, pensei em ficar com o troco da 

padaria para 

comprar balas, mas não consegui”, a expressão grifada assume função 

a) Injuntiva 

https://4.bp.blogspot.com/-B3-sJNVYqeU/W3tv98OEIdI/AAAAAAAAY_0/ebWpmivtI8A8fsHQp_IkttQNSFRdam_NgCLcBGAs/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.png
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b) Apelativa 

c) Adversativa 

d) Aditiva 

 

4ª) Em: “Esse que a gente tem aqui dentro”, no último quadrinho, o 

pronome demonstrativo encontrado na frase refere-se 

a) ao troco. 

b) ao pagamento. 

c) ao inquilino. 

d) ao coração. 

ATIVIDADE 06  24/07 

Conteúdo: ortografia 

Homófonas (homo: mesmo; fono: som) - pronúncias iguais, grafias 

diferentes.: Homógrafas (homo: mesmo; grafia: escrita) - escritas iguais, 

sons diferentes. 

Palavras homófonas 

1-Preenche os espaços em branco com a palavra adequada. 

noz/nós                          

Gostas desta torta de __? 

__vamos ao teatro esta noite. 
cozer/ coser                 

Sabes_____   a tua roupa? 

Ele está a_____  o almoço.  
conselho/concelho      

Vou dar-te um bom _________. 
Eu moro no ________ de Câmara de Lobos. 
concerto/conserto     

Quanto pagaste pelo _______do teu carro? 

Eles adoraram o ________ de piano. 

 

Palavras homógrafas 

2 – Das frases abaixo, assinale quais delas apresentam uso ERRADO da 
palavra homófona. 
A) Pedro e Maria fizeram mau em brigar. 

B) No evento, foi reservado um assento para cada professor. 
C) O prêmio da sena era de cinco milhões de reais. 

D) Foi constatado um alto índice de faltas. 
E) O bom senso daquele médico era surpreendente. 
F) Sinto muito pelo que aconteceu. 

G) O conserto da roupa ficou excelente. 
H) A cela do cavalo não foi colocada. 
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MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE 01  07/07 

Equações do 2º grau completas e incompletas 

Você sabe qual a diferença entre uma equação de 1º grau e uma de 2º? 

Está enganado quem achar que o nome tem a ver com ensino 

fundamental ou médio! O que determina o grau de uma equação é o 

expoente (a potência) da incógnita (a letra, geralmente x e y). Nas de 

2o grau, o maior expoente da incógnita é 2. 

 

Raízes da equação: 

A solução de uma equação é chamada de raiz. O número de raízes 

possíveis de uma equação é igual ao seu grau. Equações de 2o grau 

possuem, então, no máximo duas raízes; equações de 3o grau possuem 

no máximo 3 raízes, etc. 

 

Equações de 2o grau incompletas 

 

Por exemplo: qual o número que elevado ao quadrado resulta 25? 

Equacionando o problema: 

x2 = 25 

Há dois números que satisfazem essa condição, ou há dois números 

que são raízes da equação (já que ela é de 2º grau). 

Veja a resolução: 

x =  

x =    S = +5 e - 5 são raízes da equação de 2o grau x2 = 25 

x = +5 e x = -5 

 

Resolução de equações do 2º grau incompletas 

Resolver uma equação é determinar todas as suas soluções. 

Vejamos, através de exemplos, como se resolvem as equações 

incompletas do 2° grau. 
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1° CASO – equações da forma ax² + c = 0, quando (b = 0) 

Exemplos: 

a) x² - 25 = 0 

    x² = 25 

    x = √25 

    x = 5       logo S = (+5 e -5) 

 

b) 2x² - 18 = 0 

    2x² = 18 

     x² = 18/2 

     x² = 9 

     x = √9 

     x = 3        logo S = (-3 e +3) 

 

c) 7x² - 14 = 0 

    7x² = 14 

      x² = 14/7 

      x² = 2 

      x = √2     logo S = (-√2 e +√2)  

 

d) x²+ 25 = 0 

    x² = -25 

    x = √-25 

                    Observação: não existe nenhum número real que elevado 

ao quadrado seja igual a -25. Portanto não possui raízes reais. 

 

2° CASO: Equações da forma ax² + bx = 0, quando (c = 0) 

 

Propriedade: Para que um produto seja nulo é preciso que um dos 

fatores seja zero. 

Exemplos 

 

a) Resolver x² - 5x = 0 

fatorando x ( x – 5) = 0 

deixando um dos fatores nulo temos x = 0 

e o outro x – 5 = 0 , passando o 5 para o outro lado do igual temos x = 5 

logo S = (0 e 5) 

 

b) resolver: 3x² - 10x = 0 

fatorando: x (3x – 10) = 0 

deixando um dos fatores nulo temos x = 0 
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Tendo também 3x – 10 = 0 

3x = 10 

x = 10/3             logo S = (0 e 10/3) 

 

Observe que, nesse caso, uma das raízes é sempre zero. 

 

1-Assinale. Quais das equações abaixo são equações do 2ºgrau? 

(a) x³ - 2x² + 18 =   (d) x² = 6 

(b) 3x + 10 = 0    (e) 2x – x² + 8 = 5 

(c) y² - 5y +15 = 10   (f) b4 + b3 + b = -1 

 

2- Dadas as equações abaixo. 

Marque C para as equações completas e I para as equações 

Incompletas. 

a) (   ) -x² + x + 12 = 0                  e) (   ) -x² + 6x - 5 = 0 

b) (   ) 6x² + x = 0             f) (   ) x² = 1 

c) (   ) 5y² - 20 = 0     g) (   ) t² - 2t = 0 

d) (   ) 3y² - 7y + 2 = 0     h) (   ) k² -100 = 0 

 

ATIVIDADE 02  10/07 

3-Resolva as equações incompletas do 2º grau: (arme no verso da folha) 

a) 3x2 – 30 =     e) 5x² + 15x = 0   

 

b) 2x² - 90 = 8      f) x2 + 64 = 0 

 

c) x2 + 8x = 0      g) 3x2 – 15x = 0 

 

d) x2 – 16 = 0      h)4x2 – 100 = 0  

 

4- Assinale a alternativa correta. Na equação 3x² - 12 = 0 as soluções 

são:  

(a) 0 e 1      (b) -1 e 1       (c) -2 e 2      (d) -3 e 3     (e) 0 e 4 

 

ATIVIDADE 03  14/07 

Equação Completa do 2º grau 

Uma equação do segundo grau é completa, se todos os coeficientes 

a, b e c são diferentes de zero. 

 

Exemplos: 

a) 2x² + 7x + 5 = 0, onde a = 2, b = 7 e c = 5 
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b) 3y² + y + 2 = 0, onde a = 3 , b = 1 e c = 2 

 

c)  x² -7x + 10 = 0, onde a = 1, b = -7 e c = 10 

 

d) 5t² - t -3 = 0, onde a = 5, b = -1 e c = -3 

 

5- Dados os coeficientes, escreva a equação do 2º grau e depois escreva 

se ela é completa ou incompleta: 

Coeficiente 

a 

Coeficiente 

b 

Coeficiente 

c 

Equação Tipo de 

equação 

a = -2 

 

b = 1 c = -2 -2x² + x – 2 = 0 Completa 

a = 2 

 

b = 0 c = 5   

a = 1 

 

b = -5 c = -8   

a = -3 

 

b = 1 c = 0 -3x² + x = 0 Incompleta 

a = 2 
 

b = 0 c = 0   

a = -1 
 

b = -3 c = 4   

 

6-Dadas as equações. Identifique os coeficientes a, b e c em cada uma 

delas. 

Equação Coeficiente a Coeficiente b Coeficiente c 

2x² = -12x - 18 2 -12 -18 

x² - 4x - 5 = 0    

-x² + x + 12 = 0    

-x² + 6x - 5 = 0    

6x² - 1 = 0    

3x² - 7x = 0    

2x² - 7x = 15    

2x² - 7x = 15    

4x² + 9 = 12x    

x² = 12     

x² = 4x 1 4 0 

 

ATIVIDADE 04  17/07 

Resolução de equações completas do 2° grau 

Vamos determinar pelo método resolutivo de Bhaskara os valores 

da seguinte equação do 2º grau: x² – 2x – 3 = 0. 
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Uma equação do 2º grau possui a seguinte lei de formação ax² + 

bx + c = 0, onde a, b e c são os coeficientes da equação. Portanto, os 

coeficientes da equação x² – 2x – 3 = 0 são a = 1, b = –2 e c = –3. 

 

Na fórmula de Bhaskara utilizaremos somente os coeficientes. Veja: 

 
1º passo: determinar o valor do discriminante ou delta (Δ ) 

 

Δ = b² – 4 . a . c 

Δ  = (–2)² – 4 . 1 . (–3) 

Δ  = 4 + 12 

Δ  = 16 

 

2º passo 

Logo: As raízes são x’ = 3 e x” = –1 

                                                               (duas raízes reais e  diferentes) 

 

Exemplo 2 

Determinar a solução da seguinte equação do 2º grau: x² + 8x + 16 = 0. 

Os coeficientes são: 

a = 1   b = 8  c = 16 

 

Δ  = b² – 4 . a . c 

Δ  = 8² – 4 . 1 . 16 

Δ  = 64 – 64 

Δ = 0 
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 Logo. As raízes são x’ = -4 e x” = -4.  

(duas raízes reais e iguais). 

 

No exemplo 2 devemos observar que o valor do discriminante é 

igual a zero. Nesses casos, a equação possuirá somente uma solução ou 

raiz única.  

 

7-Resolva as equações completas do 2º grau:  

(armar no verso da folha, ou em folha de caderno e anexar na apostila). 

a) x² - 5x + 6 = 0  

b) x² - 8x + 12 = 0  

c) 2x² - 8x + 8 = 0 

d) x² - 4x - 5 = 0  

e) -x² + 6x - 5 = 0  

f) 6x² + x - 1 = 0  

g) 2x² - 7x = 15  

h) 4x² + 9 = 12x 
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ATIVIDADE 05  21/07 

Problemas do 2º grau  

Um problema é chamado do 2º grau quando pode ser resolvido 

por meio de uma equação do 2º grau. 

 

SOLUÇÃO: 

  Na resolução de um problema do 2º grau, você deve proceder do 

seguinte modo: 

 

a)Tradução das sentenças do problema para a linguagem simbólica; 

b) Resolução da equação; 

c) Interpretação das raízes obtidas; 

 

Exemplos: 

a) A soma de um número com o seu quadrado é 72. Calcule esse 

número. 

Solução: 

 Número procurado: x 

 x + x² = 72 

 Resolução: x² + x – 72 = 0 

 

∆= b² - 4ac 

∆= 1²- 4 . 1 .(-72) 

∆ = 1 + 288 

∆= 289 

x = -1 +- √289 / 2 . 1 

x = (-1 +- 17) / 2 

x’ = 16/2 = 8 

x” = -18/2 = -9 

 

Resposta: O número é 8 ou -9 

 

b)  A diferença entre o quadrado e o triplo de um número é 10. Calcule 

esse número. 

Solução: 

 Numero procurado: x 

  x²  - 3x = 10 

 Resolução: x² - 3x – 10 = 0 

 

∆= b² - 4ac 

∆= (-3)²- 4 . 1 .(-10) 

∆ = 9 + 40 
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∆= 49 

 

x = -(-3) +- √49 / 2 . 1 

x = (3 +- 7) / 2 

x’ = 10/2 = 5 

x” = -4/2 = -2 

 

Resposta: O número é 5 ou -2 

 

c) Determine quais os valores de k para que a equação 2x² + 4x + 5k = 0 

tenha raízes reais e distintas: 

Solução: 

Logo: k< 2/5. 

 

8-Multiplique o quadrado de um número real inteiro por 3. O resultado 

é igual ao quíntuplo do mesmo número aumentado de  2 unidades. 

Qual é esse número? 

 

 

 

 

 

 

 

9-Calcule um número inteiro e positivo tal que seu quadrado menos o 

dobro desse número seja igual a 48. 
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ATIVIDADE 06  24/07 

10-O triplo do quadrado de um número é igual a 75. Qual é esse 

número? 

 

 

 

11-Quais desses números são raízes da equação 3x² - 15x + 18 = 0? 

(a) 1 e 3   (b) 1 e 5 (c) 2 e 4 (d) 2 e 3 (e) 3 e 4 

 

 

 

12-Assinale. Qual dessas equações não tem raízes reais? 

(a) x² + 6 = 0     (c) -x² -10x = 0 

(b) x² + 3x =0     (d)  x² - 49 = 0 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  06/07 

CONFLITOS NO ORIENTE MÉDIO  

       Conflitos no Oriente Médio vêm ocorrendo continuamente desde a 
época das invasões do Império Romano. O cenário começou a ficar 
sombrio mesmo a partir do final do século XIX, com o retorno dos 

judeus a terras agora sob o domínio dos palestinos. Desde então, as 
disputas por territórios tornaram-se mais ambiciosas, diversificaram o 

foco (político, religioso e étnico) e transformaram a região numa das 
mais sangrentas do planeta – título que, infelizmente, perdura até hoje. 
Separamos a seguir os conflitos mais sangrentos da região – alguns, 

inclusive, continuam ativos e sedentos por vidas humanas. 
Grande Revolta Síria 1925; Foi o primeiro levante armado da Síria, em 

parceria com o Líbano, contra a colonização francesa. A iniciativa foi 
um fracasso e terminou com um saldo de 6 mil pessoas mortas e 100 
mil desabrigadas. O país ficou em ruínas. 

Grande Revolta Árabe1936: Foi outro levante contra a colonização 
inglesa e francesa que dominava a região. A primeira aconteceu na 
forma de greves e protestos. Não funcionou. A segunda apelou para a 

violência e foi fortemente reprimida. O saldo: 9 mil mortos e quase 15 
mil feridos. O conflito terminou em 1939. 

Árabe-Israelense1948: Em 15 de maio de 1948, quando Israel foi 
declarado estado independente, estourou outro conflito envolvendo os 
árabes, que não aceitavam as condições impostas pela ONU. Com a 

derrota dos árabes, a Palestina foi desmontada e mais de 900 mil 
pessoas foram expulsas de suas terras. Até hoje não foi encontrada 

uma solução para a questão palestina. 
Guerra de Suez 1956: A crise política começou em 1956, quando Israel 
declarou guerra ao Egito. O motivo era a nacionalização do Canal de 

Suez, importante via de acesso ao Mediterrâneo, agora sob controle 
árabe (o que impediria a passagem de navios israelenses). A guerra 
durou pouco, mas teve consequências diplomáticas seríssimas. De um 

lado, França e Reino Unido se uniram a Israel. De outro, a União 
Soviética prestava apoio e fornecia armas aos países árabes. 

 
Através do conteúdo acima responda; 
 

1 - Explique sobre os conflitos no Oriente Médio? 
 

2 - Explique sobre a Revolta Árabe e a Revolta Síria: 
 
3 - O que foi a Guerra de Suez? 
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ATIVIDADE 02  13/07 

Guerra Irã-Iraque1980: A guerra entre os dois países começou depois 

que o Iraque invadiu territórios iranianos em 1980. Esse foi apenas o 
estopim de um conflito que duraria anos e estenderia seus tentáculos 

para religião e questões nacionais. Por quase 8 anos muito sangue foi 
derramado, especialmente civil. Os dois países até hoje vivem em 
constante tensão. Guerra do Líbano1982: O conflito armado no Líbano 

tem duas frentes: a primeira trata do conflito armado que durou mais 
de 20 anos entre as milícias libanesas, aliadas ao Hezbollah, e as 

israelenses. A outra é a tensão interna no país, fruto do embate entre os 
refugiados palestinos e diversas facções libanesas – o que acabou por 
fomentar uma guerra civil. Nesse período, mais de 30 mil perderam a 

vida. Guerra do Golfo1990: Depois de invadir o Kuwait, o Iraque teve 
que enfrentar a força militar dos Estados Unidos, que enviou para o 
Oriente Médio quase meio milhão de homens. A empreitada, que teve 

autorização da ONU, visava libertar o território – riquíssimo em petróleo 
– das mãos de Saddam Hussein. A guerra teve duração de 7 meses e 

estima-se que tenha deixado entre 20 mil e 35 mil mortos. 
 
Através do texto responda 

1-  A Guerra do Líbano, o conflito Irã/Iraque, a questão Palestina, a 
Guerra do Golfo são alguns dos conflitos que marcam ou marcaram o 

Oriente Médio. Das alternativas abaixo, aquela que corretamente 
explica essa situação conflituosa é: 

a) A disputa de terras favoráveis ao cultivo, como as encontradas na 
planície da Mesopotâmia, numa área desértica. 

b) Os grandes lucros provenientes do petróleo que não beneficiam a 
maioria da população nos países árabes. 

c) O aumento, de forma rápida, do preço do barril de petróleo nos países 
membros da OPEP. 

d) A criação do Estado de Israel, sob a tutela britânica, numa região de 
ricas reservas de petróleo. 

e) O emaranhado de culturas, religiões e interesses estrangeiros numa 
área localizada a meio caminho entre a Ásia, Europa e África.  

2- Conflito armado que durou mais de 20 anos entre as milícias 

libanesas; Qual foi? 

 

3-  Fale sobre a Guerra do Golfo? 
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ATIVIDADE 03  13/07 

Final do Século XIX: Conflito Israel x Palestina 

O conflito começou quando judeus passaram a migrar para a região da 
Palestina, fugindo do antissemitismo que tomava conta da Europa. 

Conforme a população judaica foi crescendo, passou-se a discutir a 
ideia de um estado judeu, não-islâmico. Isso enfureceu os árabes e, 
desde então, os conflitos de caráter religioso perduram até hoje. 

Guerra do Iraque 2003: Pouco mais de 10 anos depois da Guerra do 
Kuwait, os Estados Unidos invadiram o Iraque novamente. O conflito foi 

motivado pela ideia de que o Iraque estava desenvolvendo armas de 
destruição em massa e que ameaçava a segurança do planeta. Na pauta 
estava o desmonte da Al-Qaeda e a captura de Saddam Hussein. O 

conflito durou até 2011. Não foram encontradas provas de ligação entre 
Saddam (que foi assassinado) e a Al-Qaeda, tampouco armas nucleares. 
Restou um saldo de mortos que, segundo estimativas, se aproxima de 

500 mil. Depois da invasão norte-americana, o Iraque afundou numa 
guerra civil que dura até hoje. Guerra Civil Síria2011: A guerra síria 

começou em 2011 com protestos contra o governo de Bashar al-Assad. 
O conflito foi aos poucos evoluindo e hoje inclui também causas 
religiosas, territoriais e étnicas. Envolve, além da própria Síria, o 

Líbano, o Iraque e, mais recentemente, a Turquia. Segundo o 
Observatório Sírio de Direitos Humanos, mais de 470 mil já foram 

mortos na guerra, que não tem data para acabar. 
Invasão de Israel à Faixa de Gaza; Num dos episódios mais recentes,  
Israel e a Faixa de Gaza iniciaram uma batalha motivada assassinato de 

três jovens israelenses, supostamente pela milícia do Hamas. O conflito 
foi um dos mais sangrentos e violentos já vistos no Oriente Médio. Em 
poucas semanas, 2 mil palestinos e 60 militares israelenses foram 

mortos – numa clara comprovação de poder bélico. Israel e Gaza já 
haviam entrado em combate antes, em 2008, por causa do bloqueio 

israelense. 
 
Através do texto responda; 

1) O conflito foi um dos mais sangrentos e violentos já vistos no 
Oriente Médio. Qual foi esse conflito? 

2) Explique sobre o Conflito Israel X Palestina; 

 

3) Explique sobre a Guerra do Iraque; 

 

 

4) O que foi a Guerra Irã-Iraque? 
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ATIVIDADE 04  20/07 

Mapa; divisão regional da Ásia.

  
 
Pinte as regiões da Ásia conforme o mapa acima e complete a legenda; 

 
 

Complete a legenda com os nomes das divisões regionais da Ásia. 
Legenda; 

1-..........................     2-..........................   3-.......................... 
4-.......................... 5-..........................     6-.......................... 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             16/07 

O texto a seguir foi escrito por pesquisadores de uma importante 

instituição brasileira de pesquisa: a Fiocruz. Leia e responda ao que 
se pede. 

         Abrigados em trincheiras, os soldados enfrentavam, além de um 

inimigo sem rosto, chuvas, lama, piolhos e ratos. Eram vitimados por 
doenças como a tifo e a febre quintana, quando não caíam mortos por 
tiros e gases venenosos. 

Parece bem ruim, não é mesmo? Era. Mas a situação naquela Europa 
transformada em campo de batalha da Primeira Grande Guerra 
Mundial pioraria ainda mais em 1918. Tropas inteiras griparam-se, mas 

as dores de cabeça, a febre e a falta de ar eram muito graves e, em 
poucos dias, o doente morria incapaz de respirar e com o pulmões 

cheios de líquido. 

A gripe espanhola – como ficou conhecida devido ao grande número de 
mortos na Espanha – apareceu em duas ondas diferentes durante 1918. 

Na primeira, em fevereiro, embora bastante contagiosa, era uma doença 
branda não causando mais que três dias de febre e mal-estar. Já na 

segunda, em agosto, tornou-se mortal. 

Enquanto a primeira onda de gripe atingiu especialmente os Estados 
Unidos e a Europa, a segunda devastou o mundo inteiro: também 

caíram doentes as populações da Índia, Sudeste Asiático, Japão, China 
e Américas Central e do Sul. 

O mal chega ao Brasil 

No Brasil, a epidemia chegou em setembro de 1918: o navio inglês 
"Demerara", vindo de Lisboa, desembarca doentes em Recife, Salvador e 

Rio de Janeiro (então capital federal). No mesmo mês, marinheiros que 
prestaram serviço militar em Dakar, na costa atlântica da África, 
desembarcaram doentes no porto de Recife. Em pouco mais de duas 

semanas, surgiram casos de gripe em outras cidades do Nordeste e em 
São Paulo. 

As autoridades brasileiras ouviram com descaso as notícias vindas de 
Portugal sobre os sofrimentos provocados pela pandemia de gripe na 
Europa. Acreditava-se que o oceano impediria a chegada do mal ao 

país. Mas, essa aposta se revelou rapidamente um engano. 

Tinha-se medo de sair à rua. Em São Paulo, especialmente, quem tinha 
condições deixou a cidade, refugiando-se no interior, onde a gripe não 

tinha aparecido. Diante do desconhecimento de medidas terapêuticas 
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para evitar o contágio ou curar os doentes, as autoridades 

aconselhavam apenas que se evitasse as aglomerações. 

Nos jornais multiplicavam-se receitas: cartas enviadas por leitores 
recomendavam pitadas de tabaco e queima de alfazema ou incenso para 

evitar o contágio e desinfetar o ar. Com o avanço da pandemia, sal de 
quinino, remédio usado no tratamento da malária e muito popular na 
época, passou a ser distribuído à população, mesmo sem qualquer 

comprovação científica de sua eficiência contra o vírus da gripe. 

 Imagine a avenida Rio Branco ou a avenida Paulista sem 

congestionamentos ou pessoas caminhando pelas calçadas. Pense nos 
jogos de futebol. Mas, ao invés de estádios cheios, imagine os jogadores 
exibindo suas habilidades em campo para arquibancadas vazias. Pois, 

durante a pandemia de 1918, as cidades ficaram exatamente assim: 
bancos, repartições públicas, teatros, bares e tantos outros 

estabelecimentos fecharam as portas ou por falta de funcionários ou 
por falta de clientes. 

Pedro Nava, historiador que presenciou os acontecimentos no Rio de 

Janeiro em 1918,  escreve que “aterrava a velocidade do contágio e o 
número de pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de 
nossas calamidades chegara aos pés da moléstia reinante: o terrível não 

era o número de casualidades - mas não haver quem fabricasse caixões, 
quem os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse os 

mortos. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato de 
estarem quase todos doentes, a impossibilidade de ajudar, tratar, 
transportar comida, vender gêneros, aviar receitas, exercer, em suma, 

os misteres indispensáveis à vida coletiva”. 

Estima-se que entre outubro e dezembro de 1918, período oficialmente 
reconhecido como pandêmico, 65% da população adoeceu. Só no Rio de 

Janeiro, foram registradas 14.348 mortes.  Em São Paulo, outras 2.000 
pessoas morreram. As estimativas do número de mortos em todo o 

mundo durante a pandemia de gripe em 1918-1919 variam entre 20 e 
40 milhões. Para você ter uma ideia nem os combates da primeira 
Grande Guerra Mundial mataram tanto. Cerca de 9 milhões e 200 mil 

pessoas morreram nos campos de batalha da Primeira Grande Guerra 
(1914-1918). 

a) Identifique os sintomas da gripe espanhola: 

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

b) De que forma as autoridades brasileiras reagiram às notícias de que 

a gripe assolara a Europa? Por quê? 

.............................................................................................................. 
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c) A gripe atingiu igualmente todas as pessoas? 

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

d) O que publicavam nos jornais na época da pandemia? 

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

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

e) O texto permite concluir que a gripe espanhola afetou a economia 
brasileira? Como? 

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

f) Compare o número de mortes na Primeira Guerra Mundial ao número 

de mortos em razão da gripe espanhola: 

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

g) Cite quais as características da pandemia que aparecem no texto que 
são semelhantes às que estamos vivenciando nos últimos meses em 
função da pandemia de Covid-19: 

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

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

 

ATIVIDADE 02             14/07 

Leia o texto e a seguir responda ao que se pede 

A Revolução Russa de 1917 foi um dos principais acontecimentos do 
século XX. Acontecimento esse que irrompeu durante a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918), apesar de seus antecedentes remeterem ao ano 

de 1905, em que o correu a primeira tentativa revolucionária, que 
teve como estopim o episódio marcante conhecido 

como Domingo Sangrento. 
O principal aspecto da Revolução Russa é ela ter sido orientada 
pela doutrina comunista, desenvolvida pelo filósofo 

alemão Karl Marx no século XIX – com a ressalva de que tal doutrina 
foi complementada e acrescida de um plano estratégico por aquele que 

se tornou o mais importante líder da revolução: Lenin. 
Na virada do século XIX para o século XX, a Rússia, então um império 
czarista que vinha sendo governado por mais de trezentos anos pela 

mesma dinastia (Romanov), começava a sofrer pressões de ordem 
econômica e de ordem política. Um dos grandes problemas que a Rússia 
enfrentava era o atraso tecnológico. O Império Romanov não havia 

conseguido ainda promover transformações profundas na área da 
indústria e permanecia sendo uma sociedade profundamente agrária e 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/o-ensaio-revolucionario-1905.htm
https://brasilescola.uol.com.br/guerras/o-domingo-sangrento-russo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/guerras/o-domingo-sangrento-russo.htm
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com uma população insatisfeita, tanto camponeses e operários quanto a 

classe burguesa que se formava. 
Além disso, o Império czarista gastava boa parte de seu orçamento com 
guerras, como a Guerra Russo-Japonesa, desencadeada entre 1904 e 

1905. Nesse contexto, ganharam força os partidos políticos que 
buscavam dar representação aos setores da sociedade russa mais 
insatisfeitos com o regime do czar. Além de partidos de matriz liberal, 

o Partido Operário Social-Democrata Russo (POSDR) destacou-se 
como um partido de inspiração marxista, porém com grande 

divergência de pensamento entre seus membros. As tendências 
divergentes do POSDR polarizaram-se entre os mencheviques, a 
minoria, e os bolcheviques, a maioria. 

Os mencheviques eram liderados 
por Yuly Martov e Georgy Plekanov e tinham uma postura mais 

ajustada com o pensamento do marxismo ortodoxo, isto é, defendiam 
que a revolução comunista na Rússia deveria seguir as etapas definidas 
por Marx. Sendo assim, a burguesia deveria desenvolver o país por 

intermédio de uma reforma industrial capitalista profunda, enterrar o 
regime czarista e só depois a classe operária protagonizaria uma 
revolução na esteira do comunismo. 

Os bolcheviques, que tinham como líder Vladimir Ilitch Ulianov, 
conhecido como Lenin, propunham uma alternativa diferente daquela 

sustentada pelo marxismo ortodoxo. Para Lenin, a revolução poderia ser 
acelerada em um país sem quadros econômicos com alto 
desenvolvimento capitalista (como era o caso da Rússia). Essa 

“aceleração” poderia ser operada e protagonizada pela aliança entre a 
classe operária e o campesinato – sendo que ambos receberiam a 
orientação de um comitê revolucionário formado por intelectuais e por 

dirigentes partidários. 
Após as rebeliões e greves iniciadas em 1905, o Império Russo procurou 

articular-se com os liberais para tentar promover reformas que 
beneficiassem camponeses, operários e burgueses. A saída para isso foi 
a criação da Duma, isto é, Assembleia de representação popular. 

Enquanto isso, havia também o processo de organização política dos 
trabalhadores em torno dos sovietes, isto é, conselhos deliberativos que 

foram extintos após a retomada da ordem pelo czar e que só voltariam a 
ter destaque em 1917. Com a entrada da Rússia em mais uma guerra, a 
Primeira Guerra Mundial, o poder do czar Nicolau II começou a ficar 

ainda mais debilitado. Em fevereiro de 1917, uma junção de 
manifestações, greves e vários atos de insubordinação por parte de 
camponeses, operários e militares por toda a Rússia provocou a queda 

do czar e o fim do Império. Esses acontecimentos ficaram conhecidos 
como Revolução de Fevereiro. Seguiu-se, a partir desses 

acontecimentos, o que alguns historiadores denominaram de “etapa 
democrático-burguesa”, constituída de 
um Governo Provisório, resultante de uma aliança entre 

https://brasilescola.uol.com.br/guerras/guerra-russojaponesa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-fevereiro.htm
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o soviete de Petrogrado, que era controlado por trabalhadores e 

militares, e um poder central controlado pela burguesia liberal. 
Essa aliança, entretanto, logo se mostrou frágil. A dualidade dos 
interesses burgueses e proletários acirrou-se nos meses seguintes. Um 

dos principais pontos de divergência entre os dois comandos era a 
continuação da presença na guerra, defendida pelo Governo Provisório e 
repudiada pelo soviete de Petrogrado. Em abril de 1917, Lenin 

encaminhou aos bolcheviques as teses, ou propostas, que retirariam a 
Rússia da guerra e dissolveria o Governo Provisório. 

A proposta de Lenin apregoava sobretudo o lema:  
“Todo poder aos sovietes. Em outubro de 
1917, Lenin e Trotsky comandaram a Revolução Bolchevique, que 

depois passou a ser denominada de Revolução de Outubro. A primeira 
tática da revolução bolchevique foi o chamado comunismo de guerra 
(que pautava-se na permissão de que todas as forças produtivas do país 

deveriam se orientar no sentido de combater os inimigos do povo, ou 
seja, os Russos Brancos e tropas de ocupação estrangeiras), usado 

sobretudo na luta do Exército Vermelho, liderado por Trotsky, contra 
o Exército  Branco, de matriz conservadora e contrarrevolucionária. 
De 1919 em diante, a ofensiva bolchevique passou ao plano político e, 

sobretudo, político-econômico, com a criação da NEP (Nova Política 
Econômica), desenvolvida por Lenin em 1921. O governo de 
Lenin assentou as bases do que seriam as “repúblicas soviéticas”. 

* Com a revolução, o Império Russo passou a se chamar URSS (União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas) tornando-se o primeiro país com 

regime socialista da história. 
  
a) Qual era a situação da Rússia na virada do século XIX para o XX? 

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

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

b) O que propunham os mencheviques? E os bolcheviques? 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

c) O que foi a Duma? 
.............................................................................................................. 
 d) Qual o lema proposto por Lenin? 

.............................................................................................................. 
e) O que foi o comunismo de guerra? Quem usou essa tática? 

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

.............................................................................................................. 
f) O que significa URSS? 

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

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-outubro.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/governo-lenin.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/governo-lenin.htm
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ATIVIDADE 03             14/07 

a) Complete o texto com as palavras que estão faltando e 

identifique o que foi o Domingo Sangrento. 

 

Num..................do mês de janeiro de 1905, trabalhadores de São 

Petersburgo (capital da Rússia) organizaram uma........................na 
qual planejaram levar um...............onde reivindicavam do Czar Nicolau 

II melhores condições de...................e melhores..................... Rumaram 
para frente da residência do Czar (Palácio de Inverno), naquele dia, em 
torno de 200 mil pessoas reunidas entre elas mulheres 

e......................que foram recebidas com....................de fuzil. O sangue 
das pessoas misturou-se no chão criando um cenário de filme de terror, 
aumentando ainda mais o clima de.......................Pressionado, pela sua 

impopularidade, o Czar, decidiu criar um........................(DUMA). 
Contudo, seus membros nada puderam fazer, pois eram controlados 

pelo Czar (monarca). Esse clima favoreceu a...........................das ideias 
socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels. 
 

b) Observe a imagem: 

 

 

 

 

 

O episódio retratado 
na imagem ficou 
conhecido como: 

a) (   )Revolução do 
proletariado 

b) (   ) Domingo sangrento 

c) (   ) Guerra das trincheiras 

d) (   ) Guerra Fria  
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ATIVIDADE 04             21/07  

a) Encontre as palavras: 

STALIN – AGRICULTURA – DOMINGO SANGRENTO – NICOLAU II – 

BOLCHEVIQUES –  DUMA – URSS – MENCHEVIQUES – LENIN – 

RÚSSIA –SOVIETES – TROTSKY – SOCIALISMO – COMUNISMO  

 

b) Observe a imagem : 
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O lema da Revolução Russa foi: 

a) (   ) Paz, pão e terra 

b) (   ) Liberdade, igualdade e fraternidade 

c) (   ) Paz, dinheiro e revolução  

d) (   ) Liberdade ainda que tardia  

 

c) Até no começo do seculo XX, o imperio da Rússia tinha um 

grande número de habitantes, mas também vivia um dos maiores 

problemas sociais:  

 

a) (   ) A extrema pobreza do povo 

b) (   ) A falta de mão de obra qualificada 

c) (   ) Epidemias de doenças contagiosas  

d) (   ) Grande índice de natalidade entre recém-nascidos 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  08/07 

Reminding the modal verbs - relembrando os verbos modais 

Os verbos modais são utilizados como auxiliares de outro verbo. 

Tem a função de expressar a ideia de que algo é possível ou necessário, 
de que algo é proibido ou permitido, alguns indicam habilidade ou 

capacidade, outros expressam conselho, sugestão. Alguns podem ter o 
mesmo significado, então você deve prestar atenção se quer dizer 
alguma coisa de modo formal ou informal. É o caso do can e may, 

ambos têm o significado de poder/ter permissão, porém o can é informal 
e o may é formal. Geralmente usamos uma linguagem informal com 

nossos amigos, familiares, e usamos linguagem formal no trabalho, na 
escola, em uma reunião. A seguir vamos relembrar os verbos modais: 

MODO 
VERBO 

MODAL 
EXEMPLOS 

Habilidade Can, Could 

 David can speak three languages. (David 

consegue falar três línguas). 

 He could speak fluent French when he 
was 5. (Ele conseguia falar Francês 

quando tinha 5 anos). 

Permissão 
Can, Could, 

May 

 Can I sit in that chair please? (Posso 

sentar nesta cadeira por favor) 

 Could I open the window? (Eu poderia 

abrir a janela?) 

 May I borrow your dictionary? (Posso 

emprestar seu dicionário?) 

Conselho Should 
 You should visit your dentist at least 

twice a year. (Você deveria ir ao dentista 
duas vezes ao ano). 

Obrigação 
Must, Have 

to 

 She must stop smoking. (Ela tem que 

parar de fumar). 

 They have to pay more attention. (Eles 

tem que prestar mais atenção). 

Possibilidade 
Might, May, 
Could, Can 

 It looks nice, but it might be very 
expensive. (Isso parece legal, mas deve 
ser muito caro). 

 It may rain in the afternoon. (Poderá 

chover à tarde.) 
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EXERCÍCIO 1) Escolha o verbo modal mais apropriado (should, can, 

must): 

a) She looks very sick. I think she __________________ go to a doctor. 
b) You are driving all day. You __________________ be exhausted. 
c) You ___________________smoke so much. It`s bad for your health. 

d) Hey, I´m lost, _________________you help me? 
e) You have a beautiful voice. You __________________ sing for us. 
f) I know He speaks five languages, but _________________ He speaks 

Chinese? 
g) You _________________ Remember to send that e-mail. It’s very 

important. 
h) I ________________ believe that you failed your test! 
i) I ________________ come to your house in about 10 minutes. I´m really 

fast. 
j) I ________________ afford that. It´s to expansive. 

EXERCÍCIO 2) Complete com mustn’t (proibição, não deve, algo grave) 

ou don´t have to (não deve, como uma opção, não tão grave): 

a) Remember: you _________________ tell anyone about this. It´s a 
secret. 

b) Come on! Hurry up! We ________________ be late. 
c) We_________________ hurry. we still have plenty of time. 

d) That´s OK. I __________________ finish my project now. I can finish it 
tomorrow. 

e) Be quiet! You _______________talk in the library. 

EXERCÍCIO 3) Escolha o verbo modal correto: 

a) I_________________ (may/can´t) come. I´m not sure. (possibilidade) 

b) In my opinion the government _________________ (might/should) do 
something about this. (conselho) 

c) Don´t worry, you_________________ (don´t have to/mustn’t) pay now. 
(obrigação, negativa) 

d) It _______________ (may/must) be cold tomorrow. (possibilidade) 

e) Sara __________________ (should/might) come tomorrow. She´s not 
sure yet. (possiblidade) 
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ATIVIDADE 02  15/07 

QUESTION TAGS – Complemento Interrogativo 
 

As denominadas question 
tags são perguntas curtas 

usadas no final das frases em 
inglês, com o objetivo de 
confirmar a informação 

anteriormente expressa na 
mesma frase. Em português, 
“tag” pode ser traduzida como 

“acréscimo”. Na língua 
portuguesa as question tags 

funcionam da mesma maneira. 
Veja alguns exemplos: 

 Você vai à festa comigo, 
não vai? 

 Ele não é maior de idade, 
é? 

Agora em inglês: 

 You like to sing, don’t you? 
(Você gosta de cantar, não 
gosta?) 

 He is not shy, is he? (Ele 
não é tímido, é?) 

Perceba que a oração principal 

da primeira frase é “You like to 
sing” e a question tag é “don’t 

you?” 

Na segunda frase, a oração 

principal é “He is not shy” e 
a question tag é “is he?” 

Se a primeira parte da frase for 

negativa, a segunda parte 
(question tag) será positiva, e se 
a primeira parte for positiva, a 

segunda parte (question tag) 
será negativa. Quando a tag for 

negativa, ela deverá aparecer 
contraída. Assim sendo, nunca 
teremos uma question tag como 

“is not she?” ou “does not he?”. 

 Observe a imagem abaixo: 

 

Veja mais exemplos: 

Positivo          negativo 

 She likes to play 
soccer, doesn't she? (Ela 
gosta de jogar futebol, não 

gosta?) 
 You know him, don’t you? 

(Você o conhece, não 
conhece?)  

 You saw him, didn’t you? 

(Você o viu, não viu?) 
 
Negativo             positivo 

 
 You are not Brazilian, are 

you? (Você não é Brasileiro, 
você é?) 

 You have not finished the 

homework, have you? (Você 
não finalizou a lição de casa, 

finalizou?) 
 You do not study English, do 

you? (Você não estuda Inglês, 

estuda?) 
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ATENÇÃO: se a frase estiver no 

tempo presente a question tag 
também deverá estar no 
presente, se a frase estiver no 

passado a question tag também 

deverá estar no passado. Ex: 
 
Presente           She works out 
every morning, doesn’t she? (Ela 

se exercita todas as manhãs, 

não se exercita?)  
 

Passado             They studied 
together, didn’t they? (Eles 
estudaram juntos, não 

estudaram?) 
 
 

EXERCÍCIO 1) Complete com as question tags: 
a) He’s not coming, __________________? 
b) You don`t take sugar in coffee, __________________? 

c) We can do that, __________________? 
d) You are John, __________________? 

e) You don’t like hamburgers, __________________? 
f) We can play video games now, __________________? 
g) They can’t smoke here, __________________? 

h) The shop is open, __________________? 
i) She always arrives late at school, __________________? 
j) They played volleyball last Sunday, __________________? 
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EXERCÍCIO 2) Encontre as 12 question tags e preencha as frases que 

estão no centro no caça-palavras 
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ATIVIDADE 03  22/07 

1ST CONDITIONAL – FIRST CONDITIONAL – Primeira Condicional 

 
A First Conditional (primeira condicional) exemplifica as ações 

futuras que apresentam chances de serem concretizadas, ou seja, 
possibilidades reais de algum resultado. Essas orações condicionais 
normalmente são baseadas em acontecimentos verdadeiros. 

COMPOSIÇÃO DA FIRST CONDITIONAL: 

 

If (se) + verbo no Simple Present + verbos modais no Simple Future 
(will ou going to) + infinitivo 

A estrutura não segue padrões fixos, pois as frases podem 

aparecer em ordem invertida. No entanto, trata-se apenas de outra 
forma de escrita, que não modifica o sentido. A única alteração é no uso 
da vírgula. Quando o termo “If (se)” é colocado no início das orações 

precisa-se da vírgula. Já na inversão é retirada. Entenda melhor nos 
exemplos a seguir: 

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

Salvador, eu verei o estádio da Fonte Nova) 

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

estádio da Fonte Nova se eu for em Salvador). 

 If she works a lot today, she will feel tired tomorrow (Se você 

trabalhar muito hoje, estará cansado amanhã).  

 He will feel tired tomorrow if he works a lot today (Estará 

cansado amanhã se você trabalhar muito hoje).  
 

   

Para a forma negativa, a palavra negativa pode ser em um ou ambos os 
lados da frase. Lembre-se WILL = WILL NOT (WON’T) e GOING TO = 

NOT GOING TO 

 If I am busy, I won’t come. (Se eu estiver ocupado, eu não irei) 

 If he doesn’t go, I won´t go either. (Se ele não for, eu também não 
vou) 

 

primeira condição 

If it´s sunny, 

If it´s sunny, we will go to the 
beach 

resultado 

we will go to the 
beach 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/ingles/simple-present
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/ingles/simple-future
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EXERCÍCIO 1) Escolha A, B ou C: 

1) If we come home late, mum ________________ angry. 
a) is                 b) won`t be             c) will be 

 
2) He _________________ to your party if you don´t invite him. 

a) Will come     b) comes                c) won´t come 

 
3) If it rains, _______________ an umbrella. 

a) take    b) takes        c) will take 
 

4) If it __________________, we´ll go skiing. 

a) Snow           b) will snow            c) snows 
 

5) If you can´t find the answer, ________________ your teacher. 

a) Asked          b) will ask               c) ask 
 

6) If you want to come with us, _______________ me. 
a) You call       b) call                     c) called 
 

7) If you make lunch, I _________________the dishes. 
a) Wash           b) will wash            c) washes                

 
8) If he ________________ his homework, his teacher won´t be pleased. 

a) Don´t do      b) does                    c) doesn´t do 

 
9) The boys will have to play well if they _________________ to win the 

game. 

a) wanted        b) will want             c) want 
 

EXERCÍCIO 2) Complete os espaços em branco com os verbos que 
estão entre parênteses: 

a) If I ______________ (have) time, I _____________ (go) to your party. 

b) If he ______________ (like) her, he ________________ (invite) her out. 

c) If they ______________ (enjoy) the place, they _________________ (come) 

back. 

d) If she _________________ (love) him, she __________________ (forgive) 

him. 

e) If we _________________ (not/arrive) late, we ___________________ 

(arrive) on time. 
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ATIVIDADE 04  22/07 

PRESENT PERFECT TENSE (Passado Composto) 

 
Para entender bem o Present Perfect, existem duas coisas importantes 

das quais você precisa se lembrar: 
 
1 – Sua estrutura é formada 
por: have/has + verbo principal 

no particípio e complemento 

 
2 – NUNCA use o Present 
Perfect com datas específicas. 

Você já deve saber que 
o have pode ser tanto um verbo 

principal, que significa “ter”, 
quanto um verbo auxiliar que 
acompanha o verbo principal. 

Nesse segundo caso, o have não 
tem tradução; ele está ali só 

para alterar o tempo verbal do 
verbo principal. 
Vamos dar um exemplo para 

ficar bem entendido: 
1 – Have como verbo principal: 

I have two brothers and three 

sisters. (Eu tenho dois irmãos e 
três irmãs.) 
(Percebeu que o have é o único 
verbo desta frase e ele significa 
“ter”? Então aqui ele está 
funcionando como verbo principal 
da frase. 
2 – Have como verbo auxiliar: 
I have been to Italy three 
times. (Eu estive na Itália três 

vezes) 
(Já aqui, o have está 
acompanhando o verbo principal 
be e ele não tem tradução, notou? 
Ele simplesmente alterou o tempo 
verbal de be (“estive”). Portanto, 
aqui o have está funcionando 
como verbo auxiliar.) 

ESTRUTURA DO PRESENT PERFECT 
have/has + particípio passado 

AFIRMATIVA: 
I have seen the film. 

She has seen the film. 

NEGATIVA: 
I haven´t seen the film. 

She hasn´t seen the film. 

INTERROGATIVA: 
Have you seen the film? 
Has she seen the film? 

Importante: Usa-se HAVE com os sujeitos: I, YOU, WE e THEY; 

                             Usa-se HAS com os sujeitos: HE, SHE e IT. 

Em português, particípio é quando o verbo termina com –ado ou –ido 
(chegado, acabado, jogado, partido, ferido, resolvido, etc.). Em inglês, o 

particípio dos verbos regulares termina com –ed (loved, liked, walked, 
passed, killed, tried, etc.). 

Já os irregulares podem ser bem diferentes do verbo no infinitivo 
(been, done, gone, felt, left, bought, written, broken, seen, etc.) ou ser 
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exatamente iguais ao infinitivo (read, put, cut, hurt, let, become, cost, 
run, etc.)  
OBSERVAÇÃO: o tempo verbal passado particípio você encontra na 
terceira coluna da tabela que você destacou da segunda apostila. 

Quando devemos utilizar este tempo verbal: 
 
EXERCÍCIO 1) Escreva os verbos no passado particípio, circule os 

particípios irregulares. 

DRUNK VISITED EATEN RIDDEN WON 

STOPPED DRIVE GONE SWUM PLAYED 

CLEANED WATCHED FORGOTTEN CLIMBED SEEN 

HAD RUN LEARNT SPOKEN BROKEN 

a) Climb - climbed 
b) Ride - ridden 

c) See - 
d) Play - 

e) Visit - 
f) Swim - 
g) Drink - 

h) Break - 
i) Win - 

j) Eat - 
k) Go - 

l) Forget – 

m) Drive - 
n) Watch - 

o) Stop - 
p) Clean - 
q) Have - 

r) Run - 
s) Learn - 

t) Speak - 

EXERCÍCIO 2) Leia e relacione as colunas: 

(1) My hands are dirty. 

(2) There aren´t any apples.        

(3) The television is on. 

(4) I´m hungry. 

(5) My hair is untidy. 

 

(   ) I haven´t been to the market. 

(   ) I haven´t eaten my lunch yet. 

(   ) I haven´t combed my hair yet. 

(   ) I haven´t washed them yet. 

(   ) The detective film hasn´t 
finished yet 

EXERCÍCIO 3) Preencha os espaços com HAVE ou HAS corretamente: 

a) I_________ answered the questions. 
b) She ________ opened the window. 

c) They ________ called us. 
d) You ________ carried a box. 
e) It_________ rained a lot. 

f) We_______ washed the car. 
g) He________ closed the window. 
h) Jenny________ locked the door. 

i) The girls_______ visited the museum. 
j) It__________ stopped raining 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  08/07 

Texto 1: Variabilidade genética  

A variabilidade genética é a diversidade de alelos (formas 
alternativas de um mesmo gene) presentes nos indivíduos de 

uma espécie, o que lhes confere diferenças morfológicas e 
fisiológicas. A variabilidade genética permite que os indivíduos 
respondam de diferentes maneiras às mudanças que ocorrem no 

ambiente. 
Alguns fatores influenciam na variabilidade genética, como a 

mutação, o fluxo gênico, a reprodução sexuada e a deriva genética. 

Entre eles, a mutação é o principal fator gerador de variabilidade, 
permitindo o surgimento de novas combinações dentro do conjunto 

de genes da população. 
O que variabilidade genética? 

Variabilidade genética, também chamada de diversidade 

genética, refere-se à diversidade de alelos presentes nos indivíduos 
de uma espécie. Essa diversidade de alelos dentro de uma espécie 

permite que os indivíduos respondam de diferentes maneiras às 
mudanças que possam surgir no ambiente, sendo, assim, de grande 
importância para a evolução das espécies. 

Variabilidade genética e seleção natural 
Diversas mudanças podem ocorrer nos mais diferentes 

ambientes, por exemplo, mudanças climáticas, disponibilidade de 

alimento e surgimento de doenças, sendo que, muitas vezes, as 
mudanças ocorrem de forma imprevisível. Elas influenciam as 

populações que habitam aquele local, e a variabilidade genética dentro 
delas será de extrema importância para a sobrevivência das espécies. 

Indivíduos que apresentam alelos que lhes conferem 

características, que os permitem sobreviver a essas mudanças e deixar 
descendentes, terão maior sucesso sobre os que não os apresentam. 
Quando um alelo determina o surgimento de uma característica que 

confere uma vantagem ao indivíduo, ele tende a permanecer dentro da 
espécie, sendo transmitido assim aos descendentes. 

Já alelos que não interferem, não conferindo assim vantagem ou 
desvantagem, têm a sua ocorrência oscilando nas diferentes gerações, 
um mecanismo chamado de deriva genética. Alelos que conferem 

alguma desvantagem tendem a desaparecer. Assim, quanto maior a 
variabilidade genética dentro de uma espécie, maiores são as chances 

dela apresentar indivíduos que consigam sobreviver às mudanças que 
ocorrem no ambiente, garantindo assim a evolução da espécie. 

 

https://www.biologianet.com/ecologia/o-que-e-especie.htm
https://www.biologianet.com/genetica/genes.htm
https://www.biologianet.com/ecologia/populacao-comunidade.htm
https://www.biologianet.com/evolucao
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ATIVIDADE 02  15/07 

Faça um resumo do texto 1 no caderno. 

 

ATIVIDADE 03  22/07 

Texto 2: Fatores responsáveis pela variabilidade genética 
Alguns fatores são fontes para o surgimento da variabilidade 

genética, enquanto outros atuam diminuindo-a. Dentre esses fatores, 

podemos citar a mutação, o fluxo gênico, a reprodução sexuada e a 
deriva genética. 
1. Mutação: é a principal fonte para o surgimento de variabilidade 

genética. As mutações ocorrem ao acaso e permitem o surgimento de 
novos alelos nos indivíduos. O surgimento de novos alelos ocorre devido 

à inserção, troca ou até mesmo deleção de algum nucleotídeo do DNA, 
alterando assim a sequência de bases do DNA, o que acarretará em 
alterações na proteína que seria codificada e, consequentemente, em 

alterações no fenótipo daquele indivíduo. Muitas vezes as mutações são 
relacionadas a algo ruim, no entanto, é importante destacar que elas 
podem ser as responsáveis também pelo surgimento de características 

que conferem vantagens aos indivíduos, garantindo assim a sua 
sobrevivência mediante alterações no meio onde vivem. Leia mais sobre 

esse processo acessando: Mutação. 
2. Fluxo gênico: é a movimentação de genes de uma população para a 
outra. Essa movimentação acaba por inserir um novo gene ou 

reintroduzir um gene em uma população, aumentando sua 
variabilidade genética. 

3. Reprodução sexuada: uma das vantagens da reprodução sexuada é 
o fato de que para ela ocorrer é a necessária a participação de 
dois gametas, um masculino e um feminino. O processo de produção 

dos gametas já permite o aumento da variabilidade genética, devido à 
recombinação gênica, na qual ocorre a quebra dos cromossomos e a 
troca de partes entre as cromátides homólogas. Além disso, na 

fecundação, a união do gameta masculino e do feminino gerará um 
indivíduo que herdará uma nova combinação de genes. 

4. Deriva genética: assim como a mutação, ela ocorre de forma 
aleatória. A deriva genética gera variações aleatórias nas frequências de 
alelos entre as gerações, podendo um alelo fixar-se ou até mesmo 

desaparecer com o passar das gerações, principalmente em populações 
pequenas. A deriva genética, diferentemente dos demais fatores, atua 

diminuindo a variabilidade genética da espécie. 
Neodarwinismo 

O que Darwin e seus contemporâneos não conseguiram explicar 

começou a ser esclarecido poucos anos mais tarde pelo austríaco 
Gregor Mendel (1822-1884). O monge botânico realizou diversas 

https://www.biologianet.com/biologia-celular/dna.htm
https://www.biologianet.com/genetica/diferenca-entre-genotipo-fenotipo.htm
https://www.biologianet.com/genetica/mutacao.htm
https://www.biologianet.com/biodiversidade/reproducao-assexuada-sexuada.htm
https://www.biologianet.com/biologia-celular/gametas.htm
https://www.biologianet.com/embriologia-reproducao-humana/gametogenese.htm
https://www.biologianet.com/embriologia-reproducao-humana/gametogenese.htm
https://www.biologianet.com/biologia-celular/cromossomos.htm
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experiências com cruzamento de plantas, em especial ervilhas, 

postulando duas leis:“Lei da Segregação dos Fatores” e a “Lei da 
Segregação Independente”. 

Mendel utilizava o nome fatores para definir os genes, termo 

criado em 1905 pelo biólogo holandês Wilhelm Johannsen. Muitos 
outros biólogos foram importantes no desenvolvimento da genética, 
como Walter Sutton que contribuiu para a teoria cromossômica de 

hereditariedade. 
A partir do conhecimento do mecanismo genético da 

hereditariedade, das mutações e recombinações gênicas, algumas das 
lacunas no processo evolutivo foram esclarecidas. Com isso, foi definida 
uma síntese da teoria da evolução que passou a ser uma referência 

fundamental para a explicação de muitos processos biológicos. 
 

ATIVIDADE 04  22/07 

Responda as questões  
 

1. Explique resumidamente o que é mutação. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

2. Qual a vantagem da reprodução sexuada para a variabilidade 

genética? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. 0 que é fluxo gênico? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. O que é Neodarwinismo?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

5. Com base nos textos acima o que é variabilidade genética? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

https://www.todamateria.com.br/mutacao/
https://www.todamateria.com.br/recombinacao-genica/
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LEIA COM ATENÇÃO OS TEXTOS!!!!!!! 

1.O QUE É A DANÇA 

A dança é uma manifestação artística que utiliza o corpo como 

instrumento para produzir movimentos ritmados. 

Caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, 

geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. mas também podem 

acontecer independente do som que se ouve, e até mesmo sem ele. 

Presente em todos os povos e culturas essa é uma atividade que pode 

ser praticada por crianças, jovens, adultos e idosos, de forma individual 

em duplas ou coletiva. 

Através da dança é possível expressar a alegria, a tristeza, o amor e 

todos os sentimentos humanos. 

2.HISTORIA DA DANÇA 

A dança nasceu com os primeiros seres humanos, foi uma das 

primeiras demonstrações expressivas do ser humano, seu surgimento 

se deu ainda na Pré-História, quando os homens batiam os pés no 

chão. Aos poucos, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo 

que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos, 

através das palmas. A partir das descobertas de novos sons, ritmos e 

intensidades sonoras, as pessoas foram combinando movimentos do 

corpo, resultando nas chamadas danças primitivas. Através do 

movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar, os seres 

humanos criaram a dança como forma de expressão. Por meio das 

pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e mulheres já 

dançavam desde a pré-história. 

O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos rituais 

religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos 

deuses o sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram 
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que elas surgiram no Egito, há dois mil anos antes de Cristo. Portanto, 

é muito provável que a dança tenha surgido juntamente com a música, 

também como uma forma de comunicação. Além disso, estava bastante 

relacionada a cerimônias ritualísticas e espirituais. 

 

ATIVIDADE 01  09/07 

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

AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1)(    ) A dança é caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar 

movimentos ritmados geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. 

2)(    ) A dança é uma atividade proibida para adultos e idosos, somente 

as crianças podem praticar. 

3)(    ) Através da dança é possível expressar a alegria, a tristeza, o amor 

e todos os sentimentos humanos. 

4)(  ) A dança nasceu com os primeiros seres humanos, foi uma das 

primeiras demonstrações expressivas do ser humano, seu surgimento 

se deu ainda na Pré-História. 

5)(  )Por meio das pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que 

homens e mulheres já dançavam desde a pré-história. 

6)(  )A partir das descobertas de novos sons, ritmos e intensidades 

sonoras, as pessoas foram combinando movimentos do corpo, 

resultando nas chamadas danças primitivas. 

 

ATIVIDADE 02  16/07 

COMPLETE : 

1) O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos 

______________ religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou 

pediam aos_______________ o sol e a chuva. Os primeiros registros 

dessas danças mostram que elas surgiram no _______________, há dois 

mil anos antes de Cristo. Portanto, é muito provável que a dança tenha 
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surgido juntamente com a ________________, também como uma forma 

de comunicação. Além disso, estava bastante relacionada a cerimônias 

ritualísticas e ___________________. 

 

3.DANÇAS FOLCLÓRICAS 

São formas tradicionais de danças recreativas do povo. As danças 

sempre foram um importante componente cultural da humanidade e 

tem origens anônimas, passadas de geração para geração durante um 

longo período de tempo. 

4.AS DANÇAS  FOLCLÓRICAS NO BRASIL 

O folclore brasileiro é rico. Suas danças folclóricas representam as 

tradições e a cultura de uma determinada região e são ligadas aos 

aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do 

cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-

se pelas músicas animadas (com letras simples e populares) e figurinos 

e cenários representativos. Estas danças são realizadas, geralmente, em 

espaços públicos. Uma das formas de caracterizar as danças folclóricas, 

é pelo número de participantes. Por exemplo, as danças onde uma 

única pessoa executa os passos são chamadas de solistas, como o frevo. 

As danças de casal são chamadas de par enlaçado, como  a valsa. 

Existe ainda a dança de par solto, como a chimarrita. Algumas formas 

de dança podem mesclar os dois estilos, como as quadrilhas juninas, 

onde existem coreografias de par e individual. 

        A quadrilha, também chamada de quadrilha junina, quadrilha 

caipira ou quadrilha matuta, é um estilo de dança folclórica coletiva  

dos mais populares do Brasil.Essa dança de teor caipira é típica das 

festas juninas, que geralmente acontecem nos meses de junho e julho 

em todas as regiões do país.Por ser uma dança caipira, sua linguagem 

se aproxima da coloquial e dos meios sertanejos e nordestinos. 

5.ORIGEM DA QUADRILHA E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
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De acordo com historiados e pesquisadores da cultura popular, a 

quadrilha surgiu na França do século XVIII. Principalmente em Paris 

ocorriam danças coletivas, formadas geralmente por quatro casais, que 

tinham o nome de quadrille. Estas danças ocorriam em grandes salões 

palacianos e contavam com a participação exclusivamente de membros 

da aristocracia francesa. 

A quadrilha chegou ao Brasil no final da década de 1820 e, assim como 

em seu país de origem, foi muito comum entre as classes sociais mais 

ricas da sociedade brasileira da época (principalmente entre os 

integrantes da corte brasileira residente no Rio de Janeiro). Foi somente 

no final do século XIX que a quadrilha se popularizou e tornou-se 

comum entre as camadas populares da sociedade. Porém, ao tornar-se 

popular, agregou diversos elementos culturais populares, 

principalmente os relacionados às tradições e modo de vida no campo. 

Ganhou também, neste momento, um caráter mais divertido, com 

pitadas de momentos descontraídos e engraçados. 

A partir do início do século XX, as quadrilhas se espalharam por várias 

regiões do Brasil, sendo até hoje muito populares tanto nas cidades do 

interior quanto nas grandes capitais. Porém, em cada região ela 

assumiu aspectos específicos da cultura popular típica da cidade ou 

estado. A beleza desta dança está justamente nestes aspectos populares 

e culturais múltiplos e diversos, que enchem a dança de cores, músicas 

e ricos elementos culturais. 

Atualmente a quadrilha é o ponto alto das festas juninas brasileiras. 

Ocorrem principalmente, empresas, clubes e associações culturais,.Os 

locais em que ocorrem são enfeitados com bandeirinhas e balões, 

símbolos típicos das festas juninas. Em áreas abertas, a fogueira 

também costuma estar presente. Os dançarinos se vestem com roupas 

caipiras antigas. As mulheres (damas) fazem maquiagem e os homens 

(cavalheiros) pintam bigodes e cavanhaques. O chapéu de palha 
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também é um adereço quase que obrigatório para os dançarinos da 

quadrilha. 

Dessa maneira, se popularizou nos meios rurais como um festejo para 

agradecer a colheita e, ainda, homenagear os santos populares. 

 

ATIVIDADE 03  16/07 

 

ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA (somente uma é 

correta). 

1) De acordo com historiados e pesquisadores da cultura popular, a 

quadrilha surgiu em qual país? 

a) Chile               b) México            c) Peru              d) França 

2) A quadrilha chegou ao Brasil no final da década de : 

a)1820                b)1280               c)180                d)1080 

3) A quadrilha se popularizou e tornou-se comum entre as camadas 

populares da sociedade somente no final do século: 

a) XIX                  b)XXI                 c)VX                 d)IXX 

4) As quadrilhas se espalharam por várias regiões do Brasil a partir do 

século 

a) XX                b)XXI                 c)VX                 d)IXX 

5) Uma das formas de caracterizar as danças folclóricas, é pelo número 

de : 

a)participantes         b)roupas                c)pares                     d)músicas 

6)Algumas formas de danças folclóricas podem mesclar dois estilos, ou 

seja, coreografias de par e individual,como no exemplo temos: 

a)funk b)rock c)quadrilha d)tango                           

7) A quadrilha, também chamada de quadrilha junina, quadrilha 

caipira ou quadrilha matuta, é um estilo de dança: 

a)urbana                  b)clássica         c)folclórica coletiva        d)individual 
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ATIVIDADE 04  23/07 

1)Descreva como são os trajes e figurinos utilizados nas apresentações 

de dança da quadrilha. 

 

 

2) Descreva quais aspectos estão ligados as danças folclóricas. 

 

 

 

3)Pelo que se caracterizam as danças folclóricas brasileiras? 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  08/07 

VALORES HUMANOS 

 
No Dicionário Aurélio, de língua portuguesa, temos valor como: 

qualidade que faz estimável alguém ou algo; importância de 
determinada coisa; preço; legitimidade. 
 

Mas o que são valores humanos? 
 

Quando decidimos fazer algo, estamos realizando uma escolha. 

Manifestamos certas preferências por umas coisas em vez de outras. 
Evocamos então, certos motivos para justificar as nossas decisões. 

 
Podemos definir os valores partindo das várias dimensões em que 

usamos: 

a) Os valores são critérios segundo os quais valorizamos ou 
desvalorizamos as coisas; 

b)    Os valores são as razões que justificam ou motivam as nossas 
ações, tornando-as preferíveis a outras. 
 

Exemplo: Participar numa manifestação a favor da categoria dos 
professores em prol de melhorias de salário e qualidade no ensino pode 
significar que atribuímos a essa ação um valor que chamamos de 

solidariedade. 
 

Os valores humanos seriam, portanto, as razões ou motivos pelos 
quais nos faz se aproximar ou se afastar de certas pessoas ou que nos 
fazem optar por determinadas escolhas e decisões. 

 
Os valores não são coisas nem simples ideias que adquirimos, 

mas apreciações ou julgamentos que traduzem nossas preferencias. 

Existe uma enorme diversidade de valores, podemos agrupá-los 
quanto a sua natureza da seguinte forma: 

 

 Valores éticos: São aqueles que se referem às normas ou 

critérios de conduta que afetam todas as áreas da nossa vida.  
Exemplos: solidariedade, honestidade, verdade, bondade, 
altruísmo. 

 

 Valores estéticos: São os valores de expressão. Exemplo: 

harmonia; belo; feio; sublime (digno); trágico. 
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 Valores religiosos: São os que dizem respeito à relação do 
homem com a transcendência. Exemplo: Sagrado, pureza, 

santidade, perfeição. 
 

 Valores políticos: São valores que geralmente estão voltados 

para opiniões, decisões, julgamentos e consensos universais. 
Exemplo: Justiça, Igualdade, imparcialidade, cidadania, 

liberdade. 
 

 Valores vitais: são aqueles referentes a vida. Exemplo: saúde, 

força, entre outros. 
 

ATIVIDADES: 
 

1- Cite exemplo de, no mínimo, dois valores para cada tipo de 
valores abaixo: 
a)valores éticos:_______________________________________________________ 

b) valores políticos:____________________________________________________ 
2- Quanto vale um amigo? Há quem diga que é “Melhor ter amigo 

na praça do que dinheiro na caixa.” Isto é um clichê muito ouvido 
quando o assunto é amizade. E você, concorda? Justifique. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3- Você acha justo não darmos o devido valor a alguém por termos 
sido maltratados ou ignorados por outra pessoa? Justifique. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
4- Explique a frase: “Cuide bem do seu jardim que as borboletas 
aparecerão.” 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5- Diz um dito popular que a gente só dar valor as pessoas e/ou 
coisas quando perdemos. Você concorda? Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 02  15/07 

VALORES HUMANOS 

 
Será que damos “valor” às pessoas que nos rodeiam? Quanto 

valem os nossos amigos? Qual o “preço” de uma amizade? Somos 
pequenos “pedaços de madeira” perdidos neste “mar” a que chamamos 
sociedade, pedaços de madeira como aqueles que podem ser apanhados 

por qualquer pessoa numa praia, atirados e maltratados, mas que 
também podem ser acarinhados e polidos pelas mãos de quem souber 

dar “valor” ao que está por trás desse pedaço de madeira… 
A muitas pessoas falta valor, não parecem ter qualidade alguma 

nem utilidade, no entanto, acredito que essas pessoas servem para 

darmos valor a outras. Quantos de nós não demos valor a alguém por 
termos sido maltratados ou ignorados por outra pessoa? Apesar do 
nosso valor estar na importância que temos para as pessoas que nos 

rodeiam, está também e principalmente na nossa própria valorização e 
na capacidade de tentarmos ser melhores. 

Muitas vezes não valorizamos as pessoas que nos rodeiam, e de 
um dia para o outro podemos perder alguém querido, sem termos 
oportunidade de lhe dizer e mostrar o quão importantes eram e o 

quanto valiam para nós. 
 

Responda: 
 
1- O que você entende por valores humanos? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2- Você dá valor às pessoas ao seu redor? Elas também te 

valorizam? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

3- Você se valoriza? Que atitudes você toma para que isto seja 
possível? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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4- Quais os valores humanos, que na sua opinião, contribuem para 

a convivência do homem em sociedade? Justifique 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

5- Leia os provérbios, escolha quatro deles e dê seu ponto de vista. 
 

         As aparências enganam. 
         Amor com amor se paga. 
        Quem procura acha. 

       Homem que é homem não chora. 
              A corda arrebenta no lado mais fraco. 

           A pressa é inimiga da perfeição. 
                A mentira tem pernas curtas. 
 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  10/07 

Op Art 

Apesar de ter começado nos anos 1950, o Op Art teve um 

desenvolvimento relativamente lento, ganhando força e 

representatividade na década de 1960. Eram pinturas baseadas em 

recursos visuais, principalmente na ilusão de ótica e tinha por objetivo 

serem obras mais de visualização do que de expressão propriamente. 

 

As principais características do movimento eram: 

 Fazer o observador ser um participante. 

 Explorar a falibilidade do olho pelo uso de ilusões de óticas. 

 Busca nos efeitos ópticos sua constante alteração. 

 Defender a arte “menos expressão e mais visualização”. 

 Oposição de estruturas idênticas que interagem umas com as 

outras, produzindo o efeito ótico. 

 Quando as obras são observadas, dão a impressão de movimento, 

clarões ou vibração, ou por vezes parecem inchar ou deformar-se. 

 Busca nos efeitos ópticos sua constante alteração. 

 As cores têm a finalidade de passar ilusões ópticas ao observador. 

Em 1965 ocorreu a primeira exposição totalmente voltada a Op-Art, no 

Museu de arte moderna de Nova York, e foi batizada de “The Responsive 

Eye” (O Olho que Responde). A exposição apresentou 123 obras entre 

pinturas e esculturas de diversos artistas que representavam o 

movimento tais como Vasarely, Riley, Cruz-Diez entre outros. O 

museu atraiu muitos visitantes que ficaram intrigados com a mistura 

de arte e ciência e teve muito sucesso entre o público em geral, porém 
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não agradando muito os críticos da época que foram contrários ao 

movimento. 

   

Agora use sua criatividade e faça um desenho sobre a op art,seja 

criativo! 
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ATIVIDADE 02  17/07 

A “arte cinética” ou “cinetismo” 

Representa um movimento artístico moderno das artes plásticas, 
surgido em Paris, com a exposição “Le mouvement” (O movimento), na 

galeria Denise René, em 1955.  A arte cinética, como o próprio nome 
indica, determina uma arte vibrante e dinâmica que busca romper com 

a condição estática da pintura e da escultura, apresentando a obra 
como um objeto móvel, que não apenas traduz ou representa o 
movimento, mas está em movimento.  

                                  

 Os artistas dessa corrente artística trabalham especialmente com a 

arte abstrata (abstracionismo), de forma a gerar no espectador uma 
ilusão de ótica, expressa por meio de efeitos visuais de uma “obra 
móvel”. Nesse sentido, vale lembrar que o movimento da “Op Arte” está 

intimamente relacionado com a proposta da arte cinética.Um dos 
maiores exemplos da arte cinética está o pintor e escultor 

estadunidense Alexander Calder (1898-1976), muito conhecido por 
seus “Móbiles” (desenho em quatro dimensões), um tipo de escultura 
com peças que se movimentam, seja pela ação dos ventos ou por 

motores de energia.Ainda que seja Calder o mais lembrado quando se 
fala de “mobiles”, foi o artsita francês Marcel Duchamp (1887-1968) 
seu criador.Essa corrente artística se espalhou pelo mundo de forma 

que despontou no Brasil na década de 60, sendo seus maiores 
representantes: Lygia Clark (1920-1988), Ivan Serpa (1923-1973), 

Abraham Palatnik (1928), Lothar Charoux (1912-1987), Luiz Sacilotto 
(1924-2003), Almir Mavignier (1925), Mary Vieira (1927-2001), dentre 
outros.  

Arte Cinética tem como principais características: 

O estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais (movimentos, 

ilusão de ótica, etc.) 
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A profundidade e tridimensionalidade 

O uso de cores, luz e sombra 

O uso de formas simples e repetidas 

A oposição à arte figurativa. 

 

Móbiles 

Móbiles são esculturas móveis, geralmente penduradas e com várias 

partes que podem se movimentar com o vento. O artista que propôs 

essa categoria de esculturas foi Alexander Calder. Seus trabalhos 

influenciaram a criação da Arte Cinética, que utiliza o movimento como 

um elemento básico. Ela foi bastante desenvolvida na década de 50 

tanto no Brasil como em outros países da América Latina e do mundo. 

Aqui, o principal nome da arte cinética foi Abraham Palatnik, que utiliza 

motores, ímãs e outros sistemas em suas obras também bastante 

coloridas e visualmente atraentes. 

-    

                                                    

 Agora é com você usando materiais alternativos (materiais recicláveis)  

e sua criatividade crie um móbile. 

                        

                            SEJA CRIATIVO VOCE É CAPAZ! 

http://www.calder.org/
http://www.infoescola.com/artes/arte-cinetica/

