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CARTA nº 03 

AOS PAIS/RESPONSÁVEIS  

Estamos vivendo uma situação atípica... Diferente em todos os 

sentidos... Não podemos fazer aglomerações e somos obrigados a usar 

máscaras... Aulas presenciais estão suspensas... Professores 

elaborando atividades em casa... Pais tendo que ajudar os filhos com as 

atividades escolares... Filhos não querendo realizar as atividades porque 

não estão na escola... E, assim por diante... 

Calma!!!... Essa situação é passageira e os professores estão cientes das 

dificuldades que muitos alunos têm no momento de realizar as 

atividades. Então, não se preocupem, todas essas atividades e 

conteúdos abordados nas apostilas serão retomados pelos professores 

quando as aulas voltarem ao normal, seja em 2020 ou 2021.  

Agora pensem se seus filhos e nossos alunos, nesses 5 meses, 

estivessem sem fazer nenhuma atividade escolar... Seria mais cômodo 

para os professores e até para os pais/responsáveis, mas para os seus 

filhos/alunos a perda seria maior (porque, pela vontade dos 

filhos/alunos eles não realizariam nenhuma atividade escolar). Por isso, 

mais uma vez pedimos: calma!!!    

Sabemos que algumas atividades são mais fáceis, outras mais difíceis, 

mas tenha certeza que todas elas estimulam a escrita, a leitura, a 

interpretação de texto, o cálculo e a criatividade. 

Os alunos são capazes de realizar todas as atividades, só é preciso 

calma e persistência. Aquela mesma calma e persistência que eles têm 

quando estão brincando, jogando no celular ou assistindo filme e 

desenho.  

Em relação as notas (principalmente as baixas), também não se 

estressem, os professores vivem isso diariamente na escola e sempre 

buscam soluções para reverter a situação e fazer com que os alunos 

aprendam. Como disse anteriormente: essa é uma situação diferente 

daquela que estávamos acostumados e as atividades serão retomadas, 

ai então, na presença dos professores, os alunos poderão tirar todas as 

dúvidas. 

Outro pedido aos pais/responsáveis é que não façam as atividades pelo 

seu filho. Nesses meses de atividades remotas, os professores já 

receberam várias atividades preenchidas por outras pessoas, e que não 

corresponde com a letra do aluno. Nesses casos (quando as atividades 
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forem respondidas com ―letras‖ que não seja do aluno), as atividades 

serão desconsideradas, não contabilizando na ―nota final‖. 

É PRECISO TRABALHARM EM CONJUNTO E, NESSE MOMENTO, A 

PRIORIDADE É CUIDAR DA NOSSA SAÚDE. 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Agosto /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 
03/08 

Terça-Feira 
04/08 

Quarta-Feira 
05/08 

Quinta-feira 
06/08 

Sexta-Feira 
07/08 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Fixar a compreensão 
pelos alunos no uso 
correto das 
preposições; 

GEOGRAFIA  
Identificar os blocos 
econômicos que 

fazem parte das 
Américas. 

MATEMÁTICA 
Relembrar a 
resolução de 
equações de 
1ºgrau 

HISTÓRIA  
Entender que 
mesmo tendo sido 
descobertas 

inúmeras minas 
de ouro e 
diamantes no 
Brasil (no final do 
século XVII e 
início do XVIII), 
que esses 
produtos foram 
levados quase em 
sua totalidade, 
para fora do país; 
Conhecer quem 
foi o Aleijadinho, 
um dos maiores 
artistas do 
barroco mineiro. 

CIÊNCIAS  
Compreender 
melhor as 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis, na 
vida humana 
cotidiana. 

ENSINO 

RELISOSO 
Conviver com a 
diversidade de 
crenças, 
pensamentos, 
convicções, 
modos de ser e 
viver. 
 

INGLÊS 
Fazer uso da 
língua inglesa 
para descrição 
física de pessoas e 
objetos; utilizar 
recursos e 

repertório 
linguísticos 
apropriados para 
informar/comunic
ar/falar sobre 
aparência de 
pessoas e objetos 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Fixar a 
compreensão pelos 
alunos no uso 
correto das 
preposições; 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer a origem 

da Dança de salão, 

identificando suas 

principais 

características. 

MATEMÁTICA  
Identificar, 
compreender e 
resolver equações 
do 2ºgrau. 

ARTE 
Reconhecer as 
características da 
midia, publicidade 

e propaganda. 
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SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
10/08 

Terça-Feira 
11/08 

Quarta-Feira 
12/08 

Quinta-feira 
13/08 

Sexta-Feira 
14/08 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Fixar a compreensão 
pelos alunos no uso 
correto das 
preposições; 

GEOGRAFIA  
Analisar alguns 
aspectos naturais da 
América Andina. 
Conhecer e analisar 
a América 

Desenvolvida. 

MATEMÁTICA 
Recordar e efetuar 
cálculos com 
razão. 

HISTÓRIA  
Compreender o 
contexto histórico 
em que ocorreu 
esse movimento 
bem como suas 
características e 
consequências. 

Conhecer os 
motivos que 
levaram ao início 
desse 
movimento, suas 
semelhanças e 
diferenças com a 
Conjuração 

Mineira. 

CIÊNCIAS  
Entender que 
saber sobre as 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis é 
muito importante. 

ENSINO 
RELISOSO 
Compreender, 
valorizar e 
respeitar as 

manifestações 
religiosas e 
filosofias de vida, 
suas experiências 
e saberes, em 
diferentes tempos, 
espaços e 
territórios. 

 

INGLÊS 
Empregar de 
modo inteligível 
os pronomes 
relativos 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Fixar a 
compreensão pelos 
alunos no uso 
correto das 
preposições; 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer a origem 
da Dança de salão, 
identificando suas 

principais 
características. 

 

MATEMÁTICA  
Recordar e efetuar 
cálculos com razão. 

ARTE 
Levar o aluno a 

reconhecer e 

identificar os 

artistas 

catarinenses. 

 

 

TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
17/08 

Terça-Feira 
18/08 

Quarta-Feira 
19/08 

Quinta-feira 
20/08 

Sexta-Feira 
21/08 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Apreciar e valorizar o 
texto de cordel como 
manifestação 
popular; 

GEOGRAFIA  
Conhecer América 
Platina. 

MATEMÁTICA 
Recordar e efetuar 
cálculos com 
proporção 

HISTÓRIA  
Conhecer quais 
foram as penas 
aplicadas aos 
líderes das 

Conjurações 
Mineira e Baiana 
e as semelhanças 
entre ambas. 

CIÊNCIAS  
Estabelecer que 
essas doenças 
sexualmente 
transmissíveis 
não são 
brincadeira. 
Compreender que 
essas doenças 

estão presentes 
na nossa vida. 

INGLÊS 
Conhecer o grau 
comparativo, 

compreendendo a 
estrutura e 
aplicação  
Conhecer o grau 
superlativo, 
compreendendo a 
estrutura e 
aplicação 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Apreciar e valorizar 
o texto de cordel 
como manifestação 
popular; 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer a origem 

das Danças de 
salão Gaúchas e 
seus diferentes 
ritmos, 
identificando suas 

principais 
características. 

 

MATEMÁTICA  
Recordar e efetuar 
cálculos com 
proporção 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  03/08 

Classificação das preposições 

As preposições dividem-se em dois grupos: essenciais e acidentais. 

As essenciais são aquelas que sempre foram preposições: a, ante, após, 
até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, 

sobre, trás. 

Já as acidentais são palavras de outras classes gramaticais que 
passaram a funcionar também como preposição: conforme, consoante, 
segundo, mediante, como, durante, exceto, fora etc. 

Uso das preposições 

A maioria das preposições são palavras vazias de sentido se 
consideradas isoladamente. Mas ao ligarem palavras ou orações, 

estabelecem determinados significados, que são definidos pelo contexto. 
Observe a seguir possíveis relações: 

 posse: São lindos os olhos de Patrícia. 

 companhia: Viajará com as amigas. 
 lugar: Estive em São Paulo. 
 meio: Voltaremos de ônibus. 

 fim: Parou para abastecer o carro. 
 causa: Manuel Bandeira não morreu de tuberculose. 
 assunto: É melhor não falarmos sobre futebol. 

 oposição: O avião decola contra o vento. 
 recurso: Estamos sem condições de viajar no momento. 

 matéria: A bicicleta é de alumínio. 
 instrumento: Feriu-se com o martelo. 

 

ATIVIDADE 02  06/08 

11 de abril – Dia do Infectologista 

 

Em comemoração ao Dia do Infectologista, celebrado em 11 de 

abril, vamos conhecer o que esse profissional faz. O infectologista é o 

médico capaz de diagnosticar e tratar doenças infecciosas que podem 
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ser provocadas por vírus, bactérias, fungos, entre outros 

microrganismos. 

A data foi escolhida pela Sociedade Brasileira de Infectologia por 

ser o aniversário de Emílio Ribas, médico sanitarista que trabalhou 

intensamente no combate a doenças infecciosas, como febre amarela, 

varíola e tuberculose. Para se ter uma ideia da sua dedicação, Emílio 

Ribas se deixou picar por um mosquito infectado para provar que a 

febre amarela não era contagiosa e que seu meio de transmissão era 

apenas pela picada de um inseto contaminado. Ele nasceu em 1862 e 

morreu em 1925, em São Paulo. 

 

Disponível em: <plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados>. 

(Fragmento). 

 

Questão 1 – Na passagem abaixo, há uma preposição. Sublinhe-a: 

 

―O infectologista é o médico capaz de diagnosticar e tratar doenças 

infecciosas [...]‖ 

 

Questão 2 – Identifique a frase em que o vocábulo destacado é uma 

preposição:  

(     ) ―[...] vírus, bactérias, fungos, entre outros microrganismos.‖ 

(     ) ―[...] médico sanitarista que trabalhou intensamente [...]‖ 

(     ) ―[...] pela picada de um inseto contaminado.‖ 

 

ATIVIDADE 03  10/08 

1 – Observe as preposições destacadas abaixo e escreva qual das 
relações cada uma estabelece em cada frase: 

       Tempo – modo – oposição – lugar – posse – assunto. 
 
    a)     A professora voltou de Belo Horizonte. =  

    b)    Irei a São Paulo com muita pressa.  =  
    c)     Falaram de política na televisão. =  
    d)    Os alunos fizeram um excelente trabalho até as 10 horas. =  

    e)     A palestra foi sobre a economia de energia. =  
    f)      Lutamos contra a poluição do meio ambiente. =  

 
 
 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
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2 – Construa frases com as palavras abaixo: 

      A – ante – até – após – com – contra – de – durante – em – entre 
– para – desde – perante – por – sem – sob – sobre – trás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 04  13/08 

 Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, indicando o sentido das 
preposições destacadas. 

(1) Origem.                (  ) Não conversamos sobre política. 
(2) Tempo.                 (  ) Esse brinco é da minha irmã. 

(3) Lugar.                  (  ) Juntei dinheiro para viajar. 
(4) Assunto.              (  ) Esse brinco é de ouro? 
(5) Finalidade.           (  ) Ele passou mal de tanto come. 

(6) Instrumento.        (  ) Eu sou de Minas Gerais. 
(7) Posse.                  (  ) Vou sair com minha tia. 
(8) Matéria.               (  ) Ele se cortou com a tesoura. 

(9) Companhia.         (  ) Vou ao shopping. 
(10) Causa.               (  ) Viajaremos em dois dias. 

 

ATIVIDADE 05  17/08 

CORDEL-SOBRE FOLCLORE 

Boto Cor-de-Rosa 
Sou bicho que vive n’água 

mas a noite quando vem 
me transforma num humano 
tão belo como ninguém 

depois de bailar com as moças 
volto ao rio e durmo bem… 

Curupira 

Eu sou protetor das matas 
de todos os animais 

não gosto de quem destrói 
quem polui eu vou atrás 
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eu despisto os caçadores 

C’os pés virados pra trás.. 

Saci 
 

Faço muitas travessuras 
venho num redemoinho 
vou pulando pela mata 

fumando meu cachimbinho 
pulo sempre se um pé só 

e é vermelho o meu gorrinho. 
 
Mula sem cabeça 

Eu assusto todo mundo 
com meu forte relinchar 

apareço quando é noite 
bem escura, de luar 
tenho corpo de cavalo 

e fogo para soltar. 

 
Iara 

Já fui bela indiazinha 
e hoje vivo a nadar 

nas profundezas do rio 
sempre gosto de cantar 
se for um belo rapaz 

poderá se enfeitiçar… 

Lobisomem 
Me transformo numa fera 

nas noites de Lua cheia 
se arrepia com meu uivo 

quem tiver sangue na veia 
sou um caçador feroz 
com bocarra grande e feia… 

Boitatá 
Eu rastejo pela mata 

minha pele é de serpente 
os meus olhos vão brilhando 
como arde o fogo quente 

quem me encontrar por aí 
ficará cego ou doente… 
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Cuca 

Vou atrás das criancinhas 
que são desobedientes 
sou uma bruxa do mato 

meu disfarce é diferente 
eu sou como um jacaré 
mas fico em pé como gente… 

 

ATIVIDADE 06  20/08 

DESENHE OU RECORTE CADA PERSONAGEM  DO CORDEL DA 
ATIVIDADE ANTERIOR:  
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE 01  04/08 

Equação do 1º grau 

 
Equações são igualdades que contém pelo menos uma letra 

que representa um ou mais números desconhecidos. 
Este número desconhecido (x) é chamado de incógnita.  
Nas equações do primeiro grau o expoente da incógnita é 1. 

 
Exemplo de equações do 1º grau: 
• 2x – 1 = 5 

• 20 – y = 15 
• 30n + 12 = 20 

• 20x + 2y = 5z – 3 
 

Resolvendo equações do 1ºgrau 

 
Representação geral de uma equação do primeiro grau é  

  ax + b = 0 

 

Em uma equação, temos uma igualdade, a qual separa a equação 

em dois membros.  

Do lado esquerdo da igualdade, vamos ter o primeiro membro, e 

do lado direito, o segundo membro. 

ax + b = 0 

(1º membro) = (2º membro) 

 

Para manter a igualdade sempre verdadeira, devemos operar 

tanto no primeiro membro como no segundo, ou seja, se realizarmos 

uma operação no primeiro membro, devemos realizar a mesma 

operação no segundo membro. Essa ideia recebe o nome 

de princípio da equivalência. 

15 = 15 

   15 + 3 = 15 + 3 

18 = 18 

  18 – 30 = 18 – 30 

       – 12 = – 12 
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Veja que a igualdade permanece verdadeira desde que operemos 

de maneira simultânea nos dois membros da equação. 

 

O princípio da equivalência é utilizado para determinar o valor da 

incógnita da equação, ou seja, determinar a raiz ou solução da equação.  

Para encontrar o valor de x, devemos utilizar o princípio da 

equivalência para isolar o valor da incógnita. 

 

Veja um exemplo: 

2x – 8 = 3x – 10 

 

O primeiro passo é fazer com que o número – 8 desapareça do 

primeiro membro. Para isso, vamos somar o número 8 em ambos os 

lados da equação. 

2x – 8 + 8 = 3x – 10 + 8 

  2x = 3x – 2 

 

O próximo passo é fazer com que 3x desapareça do segundo 

membro. Para isso, vamos subtrair 3x em ambos os lados. 

2x – 4x = 3x – 2 – 4x 

      – 2x = – 2 

 

Como estamos à procura de 2x, e não de – 2x, vamos agora 

multiplicar ambos os lados por (– 1). 

(– 1)· (– 2x) = (– 2) · (– 1) 

   2x = 2 

 Como estamos a procura de x, e não de 2x, vamos dividir ambos 

os membros da igualdade por 2: 
  

 
 = 

 

 
 

x =1 

O conjunto solução da equação é, portanto, S = {1}. 

 

1- Assinale com um X. Quais sentenças são equações? 

a) (   ) 7x – 6 = 10   e) (   ) 8 – 4x  = x - 3 

b) (   ) 8x + 1 < 5   f) (   ) 
 

 
        

c) (   ) 6y – 6 = 9y   g) (   ) 3x + 5 

d) (   ) 
 

 
   

 

 
    h) (   ) 18     

 
2-Escreva na linguagem matemática a equação em cada caso: 

 
a) O dobro de um número mais 15 é igual a 12; 
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b) Um número mais o triplo desse número é igual a 18; 
 

c) Um número somado com a terça parte desse número é igual a 36. 
 

3-Encontre o valor da incógnita que satisfaz a equação:  

5.(9 + y) = 20 – 3 + 6y 

 

 

 

4-Resolva em Reais, as equações a seguir: (arme na folha, ou no verso). 

a) x + 5 = 11 

b) 6x = 42 

c) -3x = 24 

d) 
 

 
 = -12 

e) 2x -4 + 6 = 20 

f) 2x – 2(3x – 6) = 12 

g) 7x – 2 = 5x + 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Paulo pensou em um número racional, somou 1/3 a ele e obteve 11. 

Em qual número Paulo pensou? (monte a equação e resolva). 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 02  07/08 

Equações do 2º grau 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 
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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. 

 

Resolvendo 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 

 

Resolver uma equação é determinar todas as suas soluções. 

Vejamos, através de exemplos, como se resolvem as equações 

incompletas do 2° grau. 

 

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 
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     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 

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. 

 

6-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 
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7-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  

 

 

8- Assinale a alternativa correta. Na equação 3x² - 12 = 0 as raízes da 

equação são:  

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

 

 

ATIVIDADE 03 e 04  11 e 14/08 

RAZÃO E PROPORÇÃO 

Razão e proporção são conceitos que estão intimamente ligados. 

Dizemos que existe uma proporção ao observar duas ou mais razões e 

construir uma relação entre elas. 

 

O conceito de razão está relacionado com o conceito de divisão. 

Dizemos que a razão entre os números A e B é o quociente A : B, ou 

seja, o resultado da divisão de A por B é chamado de razão. A 

representação de uma razão pode ser A : B, A/B, o próprio resultado ou 

o mais usual: 
 

 
, onde A é o numerador e B é o denominador.  

 

Como exemplo, a razão entre os números 20 e 5 pode ser escrita: 

20:5, 20/5 ou 
  

 
  e tem como resultado o número 4. Logo, 4 é a razão 

entre 20 e 5. 

 

Outro exemplo de razão é a porcentagem. Porcentagem é uma 

razão que tem o denominador igual a 100. 

 

Resolva os problemas a seguir 

9-A distância entre duas cidades é de aproximadamente 500 km. 

Determine a velocidade média de um veículo que faz esse percurso em 8 

horas e 30 minutos. 
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10-Determine a densidade demográfica de uma cidade que possui 

13.834.971 habitantes, e que ocupa uma área de 564.692 km². A 

densidade demográfica é calculada através da divisão entre número de 

habitantes e área em km².  

 

 

11-Um carro percorre cerca de 668 km com aproximadamente 48 litros 

de combustível. Para determinarmos o consumo desse carro, devemos 

dividir a distância percorrida pela quantidade de litros de combustível.  

 

 

12-Um minério com massa igual a 32,24 kg possui volume igual a 

12,40 cm³. Determine a densidade desse minério. 

 

 

13-A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a 

razão entre as idades de Pedro e Josefa? 

 

 

14-Pedrinho resolveu 20 problemas de Matemática e acertou 18. Cláudia 

resolveu 30 problemas e acertou 24. Quem apresentou o melhor 

desempenho? 

 

 

 

 

ATIVIDADE 05 e 06  18 e 21/08 

Proporção: 

Quando duas razões têm o mesmo resultado, elas são 

chamadas de proporção.  

Portanto, tem-se uma proporção quando é observada a igualdade 

entre duas ou mais razões. Assim, se a razão entre A e B é igual à razão 
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entre os números C e D, dizemos que a seguinte igualdade é uma 

proporção: 
 

 
  

 

 
 

Nesse caso, leia essa igualdade da seguinte maneira: A está para 

B assim como C está para D.  

É importante dizer ainda que A e D são chamados extremos das 

proporções e B e C são chamados meios. 

 

Propriedades: 

1º– Em toda proporção, o produto entre os extremos é igual ao 

produto entre os meios, ou seja, se  
 

 
  

 

 
 

Então: A·D = B·C 

 

 Essa é a técnica utilizada para o cálculo de proporções quando se 

tem apenas três dos números acima e é necessário descobrir o quarto.  

Por essa razão, esse cálculo é chamado de regra de três. 

 

2º- Em toda proporção, é possível trocar os extremos de lugar. 

Dessa maneira, as igualdades a seguir são verdadeiras. 

 
 

 
  

 

 
 por  

 

 
  

 

 
 

 

3º– Em toda proporção, é possível trocar os meios de lugar. Essa 

propriedade funciona exatamente como a anterior. 

 

4º – Em toda proporção, é possível inverter as duas razões ou 

trocá-las de lugar. Portanto, as igualdades abaixo são verdadeiras e 

equivalentes. 
 

 
  

 

 
 por  

 

 
  

 

 
 ou 

 

 
  

 

 
  

 

Grandezas: 

 

Grandeza é qualquer coisa que pode ser medida ou contada. 

Dizemos que duas grandezas são proporcionais quando duas razões 

entre elas, tomadas respeitando a mesma ordem, são iguais.  

 

Por exemplo: em uma fábrica, 6 funcionários produzem 70 

sapatos por dia. Em dois dias, serão 140 sapatos produzidos, pois, 

dobrando o tempo de trabalho, dobra-se a produção. Dessa maneira, a 

razão de sapatos produzidos por dias trabalhados pode ser escrita: 
  

 
  
   

 
    

https://escolakids.uol.com.br/regra-tres.htm
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Cálculos: 

Com esse conhecimento, é possível descobrir um valor de duas 

grandezas proporcionais tendo apenas outros três valores em mãos.  

Por exemplo: em uma fábrica, 70 funcionários produzem 400 

sapatos por hora. Quantos funcionários serão necessários para produzir 

1600 sapatos por hora? 

Escreva a proporção: 70 funcionários está para 400 sapatos 

assim como x funcionários está para 1600 sapatos. O número de 

funcionários necessários para a nova produção de sapatos é 

desconhecido e, por isso, representado pela letra x. 

  

   
  

 

    
 

Lembre-se: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, 

portanto: 

70·1600 = 400x 

400x = 112000 

x = 112000 

        400 

x = 280 

Serão necessários 280 funcionários para a produção de 1600 sapatos. 

 

15-Para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$ 200,00 de 

comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 

automóveis? 

Resolva os seguintes exercícios sobre proporção, encontrando o valor de 

x.  

Obs: x representa o valor que deve ser atribuído para que a proporção 

seja satisfeita. 

 

b) 
 

 
 = 
 

 
                  c) 

 

 
 = 

 

  
                   

 

d) 
  

 
 = 
  

 
               e) 

 

 
 = 
 

 
                    f) 

 

 
 = 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  03/08 

Leia o texto a seguir Economia da América e assinale a alternativa 

correta: 

ECONOMIA DA AMÉRICA 

Economicamente, a maior parte dos países americanos é considerada 

periférica ou em desenvolvimento, com exceção dos Estados Unidos e do 
Canadá, considerados como países centrais. Em todos eles, a 
agricultura é bastante difundida, tornando-se o principal foco de 
exportações na América Latina. 

Os dois mais desenvolvidos são, obviamente, as nações mais 
industrializadas, apesar de países como Brasil, México e Argentina 
também apresentarem elevados níveis de produção fabril. No entanto, 

nesses últimos, as principais empresas são estrangeiras, ou seja, 
multinacionais advindas de países ricos e que se instalam nesses locais 

em busca de mão de obra barata e maiores concessões tributárias e 
ambientais. 

Há dois blocos econômicos principais: a NAFTA (Tratado Norte-
Americano de livre comércio), composto por EUA, Canadá e México; e o 

MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), tendo como membros 
permanentes Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai; como membros 
associados Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia; e como membro 

observador o México. Há também outros blocos, como a ALADI 
(Associação Latino-Americana de Integração), a ALBA (Alternativa 
Bolivariana para as Américas), entre outras composições minoritárias. 

Atividade: 

1- A qual bloco econômico americano o Brasil faz parte? 

a) ALBA. 

b) MERCOSUL. 

c) NAFTA. 

ATIVIDADE 02  10/08 

Leia o texto a seguir América Andina e assinale a alternativa correta: 

 AMÉRICA ANDINA 
 

A América Andina é composta pelos seguintes países: Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Todas essas nações são cortadas 
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pela Cordilheira dos Andes na América do Sul, daí a denominação 

América Andina. A superfície ocupada pela América Andina corresponde 

a 5,3 milhões de quilômetros quadrados no quais existem distribuídos 

cerca de 144 milhões de habitantes. 

A Cordilheira dos Andes se estabelece de norte a sul no extremo oeste 

da América do Sul. 

Atividade: 

1- Qual é a Cordilheira que faz parte da América Andina? 

a) Cordilheira dos Andes. 

b) Cordilheira do Himalaia. 

c) Cordilheira Rochosas. 

ATIVIDADE 03  10/08 

Leia o texto a seguir América Desenvolvida e assinale a alternativa 

correta: 

 AMÉRICA DESENVOLVIDA 
 

A América desenvolvida é composta pelos EUA e Canadá, os dois 
correspondem a 37% da população do continente americano, são 300 
milhões de habitantes americanos e 31 milhões de canadenses. 

 
O território dos dois países está entre os maiores em extensão, em 

segundo e quarto lugar, respectivamente. Devido às dimensões 
territoriais há uma grande diversidade de clima, vegetação e relevo. 
As características físicas da América desenvolvida apresentam 

vegetações como a tundra com clima frio, floresta temperada, estepe e 
pradaria com clima semi-árido, vegetação desértica com clima desértico, 
savana com clima subtropical, vegetação de altas montanhas com clima 

frio e ausência de vegetação com clima polar. 
 

A colonização e formação da América desenvolvida (EUA e Canadá) 
ocorreram com a chegada dos europeus que tinham como finalidade 
realizar uma colônia de povoamento, que teve início no século XVII, os 

europeus eram sobretudo ingleses, franceses e espanhóis, formando a 
América Anglo-Saxônica. 

 
Atividade: 

1- Quais são os países que compõem essa divisão? 

a) Estados Unidos da América e Brasil. 

b) Estados Unidos da América e Canadá. 

c) Estados Unidos da América e Dinamarca. 
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ATIVIDADE 04  17/08 

Leia o texto a seguir América Platina e assinale a alternativa correta: 

 AMÉRICA PLATINA 
Ocupando uma área de aproximadamente 3,3 milhões de quilômetros 

quadrados, a América Platina é uma região da América do Sul formada 
por três nações: Argentina (2,7 milhões de km²), Paraguai (406,7 mil 
km²) e Uruguai (177,4 mil km²). Esses três países são banhados pelos 

principais rios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Prata – 
Paraná, Paraguai e Uruguai. O clima e o relevo da América Platina 

variam de acordo com cada região. Na porção oeste, na fronteira da 
Argentina com o Chile, está localizada a Cordilheira dos Andes. Nas 
regiões próximas ao Brasil, prevalecem as áreas de planícies. Ao norte, 

o clima predominante é o tropical; ao sul, o clima é temperado. Durante 
parte do período colonial, toda a América Platina teve uma única 
administração política. Esse fato contribuiu para que esses países 

apresentassem alguns pontos em comum, como, por exemplo, o idioma 
oficial (espanhol). Também existem semelhanças nos aspectos humanos 

e culturais. A população Platina é composta por cerca de 50,5 milhões 
de habitantes, dos quais 40,6 milhões residem na Argentina. Em razão 
do intenso fluxo migratório de espanhóis e italianos para a região, 

principalmente para a Argentina e Uruguai, a população branca de 
origem européia é maioria nesses dois países. No Paraguai, predominam 
os habitantes de origem ameríndia e os mestiços. A economia local é 

bastante diversificada. Argentina, Paraguai e Uruguai desenvolvem 
atividades agropecuárias, com destaque para a criação de ovinos e 

bovinos e os cultivos de milho, trigo, soja, algodão e frutas. O setor 
industrial baseia-se nos segmentos alimentício, têxtil, eletroeletrônico, 
etc. Outros destaques são o turismo, a mineração e a produção de 

vinho, em especial na Argentina e Uruguai. Com o intuito de maximizar 
as relações econômicas entre os países da América Platina e o Brasil, foi 

criado o MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), considerado o maior 
bloco econômico da América do Sul. A formação desse bloco 
proporcionou um maior fluxo de importações e exportações entre os 

quatro países membros. No aspecto social, Argentina e Uruguai 
apresentam elevados Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), com 
média de 0, 775 e 0, 765, respectivamente. O Paraguai, por sua vez, 

detém IDH médio: 0, 640. 
 

Atividade: 

1- O texto acima se refere a qual América? 

a) América do Norte. 

b) América Platina. 

c) América do Sul. 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             04/08 

Leia o texto a seguir sobre o destino do ouro brasileiro. 

              [...] O resultado [da grande produção de ouro nas Minas 

Gerais] foi a redução de Portugal à condição de entreposto, de um lado 
para os produtos importados da Inglaterra e do Norte da Europa 

demandados pelos brasileiros, mas que Portugal era incapaz de suprir; 
de outro, para as remessas do ouro brasileiro, que chegavam ao [rio] 
Tejo apenas para serem despachadas para Londres para pagar essas 

importações. [...] O ouro brasileiro [...] estimulou o comércio e as 
exportações inglesas para Portugal durante toda a primeira metade do 
século XVIII. (É possível dizer que o ouro brasileiro lançou as bases 

para a futura Revolução Industrial na Inglaterra) [...]. 

a) De onde vinham os produtos importados consumidos no Brasil? Qual 
era a função de Portugal nesse comércio? 

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

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

b) Qual era o destino final do ouro brasileiro? 

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

c) Qual foi o resultado para Portugal da grande produção de ouro em 
Minas Gerais? 

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

..............................................................................................................  
 
 Conheça um mestre da nossa arte colonial: 

 
                                                   ALEIJADINHO  

     Aleijadinho, apelido de Antonio Francisco Lisboa, foi um dos maiores 
artistas coloniais brasileiros e transformou igrejas, adros e portais, por 
isso é necessário ir ver e rever.  

   Aleijadinho nasceu provavelmente no dia 29 de agosto de 1730, em 
Ouro Preto, Minas Gerais. Faleceu em 18 de novembro de 1814.   

   Antonio  Francisco  Lisboa  era  filho  de  uma  escrava africana 
chamada  Isabel  e  do arquiteto português Manoel Francisco Lisboa.  
     Algumas  das  obras  mais importantes  de  Aleijadinho são: projeto  

e  ornamentação  da Igreja  de  São  Francisco  de  Assis,  em  Ouro  
Preto;  os profetas  de  Congonhas;  Passos  de Congonhas; além de 
muitos trabalhos feitos nas antigas cidades mineiras.  
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     O  apelido  de  Aleijadinho  vem  do  fato  de  ele  haver sido  vítima 

de  uma  doença degenerativa. No final de sua vida, era carregado por 
escravos e sofria de dores nos dedos mutilados, enquanto esculpia em 
pedra e madeira sua obra original.  

(Adaptado. ORTHOF, Sylvia. O Anjo de Aleijadinho) 
 
a) Quem foi Aleijadinho? 

.............................................................................................................. 
b) Por que ele recebeu esse apelido? 

.............................................................................................................. 
 
              " Por ser mulato, o Aleijadinho não podia frequentar as igrejas 

destinadas aos brancos. Mas [...] todas as irmandades queriam que ele 
projetasse e decorasse suas igrejas." 

 
a) Por que Aleijadinho não podia frequentar a maioria das igrejas em 
que trabalhava? 

.............................................................................................................. 
b) As igrejas decoradas ou projetadas por Aleijadinho eram acessíveis à 
maior parte da população?Por quê? 

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

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

 
         Chama-se Barroco mineiro a versão peculiar que o 
estilo Barroco desenvolveu no estado de Minas Gerais, Brasil, entre o 

início do século XVIII e o final do século XIX. O termo usualmente se 
refere à arquitetura desse período, mas teve expressões importantes 
também na escultura e na pintura. 

 

ATIVIDADE 02             11/08 

Leia o texto 

   

                                             Conjuração Mineira 

 A capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil, em razão 
da extração de ouro e diamantes na região. A exploração trouxe uma 
enorme riqueza e fez Minas Gerais prosperar e crescer. A atenção da 

Coroa portuguesa sobre sua capitania mais importante era redobrada e, 
no século XVIII, a relação entre os habitantes da capitania e a Coroa 
começou a demonstrar sinais de desgaste.  

A partir da segunda metade do século XVIII, a política fiscal de 
Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida. Portugal, 

governado pelo Marquês de Pombal, ordenou o aumento da cobrança 
de impostos no Brasil como forma de financiar a reconstrução de 
Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. Isso contribuiu para 

corroer a relação entre colonos e Coroa até o ponto de, na década de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barroco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/marques-pombal.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/terremoto-lisboa-1755.htm
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1780, começar a ser organizada uma conspiração. A Conjuração 

Mineira foi uma conspiração organizada pela elite socioeconômica da 
capitania das Minas Gerais. Nas palavras das historiadoras Lília 
Schwarcz e Heloísa Starling, o grupo que formava os conspiradores da 

conjuração eram pessoas que ―tinham laços familiares, de amizade ou 
econômicos‖ que os vinculavam com a ―cúpula da sociedade das 
Minas‖. E que, apesar de ser formado majoritariamente por membros da 

elite socioeconômica, o grupo era composto por pessoas dos mais 
diversos ofícios, tais como poetas, cônegos, engenheiros, médicos, 

militares, comerciantes etc. O membro da conspiração de situação 
econômica mais humilde era Joaquim José da Silva Xavier, 
o Tiradentes, comandante da tropa que monitorava a estrada (Caminho 

Novo) que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Ele, por sua vez, foi 
um dos membros mais participativos da conjuração. 

 Os envolvidos com essa revolta tinham em mente que os impostos 
cobrados por Portugal eram excessivos, mas também estavam imbuídos 
de outros ideais – como a separação de Minas Gerais e sua 

transformação em uma república. 
O estopim para a deflagração do movimento contra a Coroa aconteceu 
durante as administrações de Luís da Cunha Meneses e 

do Visconde de Barbacena, ambos governadores da capitania. O 
primeiro teve uma administração corrupta que prejudicou interesses da 

elite local para favorecimento de seus amigos pessoais. 
Já na administração do Visconde de Barbacena, foi enviada uma ordem 
para realizar o cumprimento da cota de ouro anual, que era estipulada 

pela Coroa. Para cumprir essa cota, foi autorizada a realização da 
―derrama‖, a cobrança obrigatória com o objetivo de alcançar as cem 
arrobas de ouro. Isso causou indignação porque a economia local estava 

em crise, em virtude da queda na quantidade de ouro extraído. 
A possibilidade de uma derrama alarmou a elite local e antecipou os 

preparativos para uma revolta contra a Coroa. Os conspiradores 
planejaram iniciar a revolta para o dia em que a derrama fosse 
realizada. Um dos grandes propagandistas dessa conspiração 

foi Tiradentes. 
As reivindicações feitas pelos inconfidentes eram variadas, mas, em 

geral, podem ser resumidas nos seguintes pontos: 

 Proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos; 

 Realização de eleições anuais; 

 Incentivo a instalação de manufaturas como forma de diversificar a 
produção econômica das Minas Gerais; 

 Formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos 

das Minas Gerais. 

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/tiradentes-biografia.htm
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Na questão do trabalho escravo, não existia um consenso entre os 

inconfidentes. Assim, alguns defendiam a libertação dos escravos, mas 
outros defendiam a permanência da escravidão caso a capitania 
alcançasse sua independência. 

Os colonos pensavam em realizar uma revolta em Vila Rica que depois 
se espalharia por toda a capitania. Para ter sucesso nessa empreitada, 
os inconfidentes planejavam uma guerra de desgaste que forçaria a 

Coroa portuguesa a negociar o fim das hostilidades. Eles buscaram 
ajuda internacional de americanos e franceses e até tiveram alguns 

acenos de apoio, mas que não se concretizaram em ações efetivas. 
As reuniões secretas que organizavam e divulgavam os princípios dessa 
revolta contra Portugal estenderam-se durante anos, mas o movimento 

não chegou nem ao ponto de ser deflagrado. Isso porque, antes 
mesmo de sua deflagração, denúncias levaram ao conhecimento da 

Coroa de que uma conspiração acontecia. 
Em 18 de maio de 1789, alguns dos inconfidentes foram informados de 
que a conspiração contra Portugal tinha sido descoberta. O Visconde de 

Barbacena recebeu seis denúncias a respeito de uma conspiração em 
curso nas Minas Gerais. A denúncia mais importante foi realizada 
por Joaquim Silvério dos Reis. 

Silvério dos Reis estava envolvido com a conspiração e devia grandes 
somas de dinheiro à Coroa portuguesa. Acabou denunciando o 

movimento organizado pelos inconfidentes como uma forma de ter as 
suas dívidas perdoadas. O relato de Silvério dos Reis deu todos os 
detalhes da estratégia da inconfidência e permitiu que autoridades 

coloniais planejassem a repressão contra os envolvidos. 

O Visconde de Barbacena ordenou a suspensão da derrama e deu 
início às prisões e interrogatórios. Todo o processo de julgamento dos 
presos por envolvimento na conspiração estendeu-se durante três anos 

e foi uma demonstração de poder da Coroa como forma de desencorajar 
outras conspirações do tipo. 
A leitura da sentença, conforme afirmação do historiador Boris Fausto, 

estendeu-se por dezoito horas. As condenações foram as mais diversas 
e incluíram penas como degredo (expulsão para a África), prisão 

perpétua, condenação à forca etc. Vários dos envolvidos foram 
condenados por morte na forca, mas d. Maria, rainha de Portugal, 
perdoou todos os condenados, menos um: Tiradentes. 

Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, em maio de 1789. Sua morte foi 
utilizada como exemplo de intimidação e ocorreu porque Tiradentes era 
o grande propagandista do movimento. Quando preso, estava em 

viagem para divulgar a conspiração que estava sendo organizada. 

Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio 
de Janeiro. Foi esquartejado e partes do seu corpo foram espalhadas 
pela estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Sua cabeça foi 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/escravidao-no-brasil.htm
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colocada em exposição na praça central de Vila Rica e lá permaneceria 

até apodrecer, mas acabou desaparecendo e não se sabe o seu 
paradeiro até hoje. 
A Conjuração Mineira foi uma das mais importantes revoltas 

organizadas contra a Coroa portuguesa e mostrou a disposição dos 
colonos a romper o laço colonial e a existência 
de ideais republicanos no seio da principal capitania brasileira. Poucos 

anos depois, foi a vez da Bahia rebelar-se contra o domínio português 
na Conjuração Baiana. 

   
Responda: 
a) Onde e quando ocorreu a Conjuração Mineira? 

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

 b) Por que a capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil? 
.............................................................................................................. 
 

c) Por que Marquês de Pombal ordenou o aumento da cobrança de 
impostos? 
..............................................................................................................

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

d) O que foi a Conjuração Mineira? 
.............................................................................................................. 
 

e) Que tipo de pessoas formavam o grupo dos conspiradores? 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

 
f) Quem foi Tiradentes? 

.............................................................................................................. 
 
g) O que os envolvidos com a revolta tinham em mente? 

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

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

 
h) o que foi a derrama? 
.............................................................................................................. 

 
i) Todos os inconfidentes defendiam a libertação dos escravos? Por quê? 
............................................................................................................. 

j)Por que esse movimento não chegou ao ponto de ser deflagrado? 
..............................................................................................................

..............................................................................................................  
 
k) Por que Joaquim Silvério dos Reis denunciou o movimento? 
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.............................................................................................................. 

 
l) Quais foram as condenações impostas aos envolvidos? 
.............................................................................................................. 

 
m) Como a morte de Tiradentes foi utilizada? 
..............................................................................................................

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

n) Por que a Conjuração Mineira foi uma das mais importantes revoltas 
organizadas contra a Coroa portuguesa? 
..............................................................................................................

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

 

ATIVIDADE 03             11/08 

Conjuração Baiana 

 

 A Conjuração Baiana, também chamada Inconfidência Baiana, foi um 
movimento de caráter separatista ocorrido no ano de 1798, na então 

Capitania da Bahia. Este movimento ficou conhecido também como 
a Revolta dos Alfaiates pois a grande maioria dos membros que 
participaram da revolta exerciam essa profissão. 

Diferente da Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, o movimento 
baiano possuía caráter popular, sendo composto, em sua maioria, 
por escravos, negros livres, mulatos, brancos pobres e mestiços que 

exerciam as mais diferentes profissões, como alfaiates, sapateiros, 
pedreiros, entre outras ocupações. 

Em 1763, a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. Com 
tal mudança, Salvador, antiga capital, sofreu com a diminuição dos 
recursos designados à cidade. Juntamente, o aumento da taxa de 

impostos e exigências pioraram radicalmente as condições de vida da 
população local. 

Com isso, a população de Salvador começou a sofrer com a falta de 
certos mantimentos, que consequentemente elevaram os preços dos 
produtos e alimentos fundamentais para a sobrevivência que estavam 

disponíveis. A população estava cada vez mais inconformada. 
Além disso, o povo também não estava satisfeito com o governo de 
Portugal e a ideia do Brasil se tornar independente ganhava cada dia 

mais força na população. 
Eventos como a independência dos Estados Unidos, a independência do 

Haiti e a Revolução Francesa acabaram ocasionando na capitania 
baiana a disseminação dos ideais de liberdade e igualdade, causando 
euforia em uma pequena parcela de toda a população que residia em 

Salvador. 
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Os principais objetivos da Conjuração Baiana eram: 

 O fim do pacto colonial com Portugal, ou seja, tornar o Brasil um 
país independente; 

 Implantação de um regime republicano; 

 Liberdade comercial no mercado interno e externo; 

 Liberdade e igualdade entre as pessoas. Por isso, 

eram completamente a favor da abolição da escravidão e dos 
privilégios sociais; 

 Aumento do salários para militares. 

Os principais líderes da Conjuração Baiana foram: 

 Os alfaiates João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos 

Santos Lira; 
 O médico Cipriano Barata, conhecido como médico dos pobres e 

revolucionário de todas as revoluções; 
 Os soldados Lucas Dantas de Amorim Torres, Luiz Gonzaga das 

Virgens; 

 O farmacêutico João Ladislau de Figueiredo; 
 O professor Francisco Barreto. 

As ruas de Salvador foram tomadas pelos inconfidentes que 

distribuíram folhetos informativos a fim de obter mais apoio popular e 

incitar a revolução. Os panfletos traziam pequenos textos e palavras 

de ordem, com base no que as autoridades portuguesas chamavam de 

―abomináveis princípios franceses‖. 

Confira um dos trechos de alguns desses panfletos:“Animai-vos Povo 
baiense que está para chegar o tempo feliz da nossa Liberdade: o 
tempo em que todos seremos irmãos: o tempo em que todos 
seremos iguais". 

O governador da Bahia D. Fernando José de Portugal e Castro, recebeu 

a denúncia, feita por Carlos Baltasar da Silveira, de que os 
conspiradores estariam reunidos em Campo de Dique, no dia 25 de 
agosto. O coronel Teotônio de Souza foi encarregado pela Coroa 

portuguesa de flagrá-los. Muitas pessoas conseguiram fugir, mas 49 
pessoas foram presas, entre elas três mulheres, nove escravos, porém 

a grande maioria era composta de alfaiates, barbeiros, soldados e 
pequenos comerciantes.Os envolvidos na Conjuração Baiana que eram 
de classes sociais mais baixas tiveram condenações mais 

duras. Manuel Faustino, João de Deus Nascimento, Luís Gonzaga 
das Virgens e Lucas Dantas foram executados e esquartejados.As 

partes de seus corpos foram espalhados pela cidade de Salvador, com o 
intuito de demonstrar autoridade e reprimir outros possíveis 
movimentos de conspiração. 
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Responda: 

a) Quando e onde ocorreu a Conjuração Baiana? 

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

b) O que diferencia esse movimento da Inconfidência Mineira? 

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

c) Quais pessoas faziam parte da Conjuração Baiana? 

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

 d) Quais motivos levaram ao início desse movimento? 

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

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

 e) Quais eventos acabaram ocasionando na capitania baiana a 
disseminação dos ideais de liberdade e igualdade? 

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

 f) Por que os inconfidentes baianos eram completamente a favor da 
abolição da escravidão? 

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

.g) O que os panfletos distribuídos pelos inconfidentes traziam? 

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

.....................................h) Quais os envolvidos que tiveram 

condenações mais duras? 

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

 i) Por que nas duas Conjurações os corpos dos rebeldes foram 
esquartejados e espalhados pelas cidades das duas capitanias? 

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

.............................................................................................................. 
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ATIVIDADE 04             18/08  

A sentença de Tiradentes 

 A Conjuração Mineira foi organizada em 1789, e o processo contra 
os revoltosos durou 29 meses. As condenações só foram publicadas 

em 20 de abril de 1792, no Rio de Janeiro - na época, capital da 
colônia. Trechos da sentença de morte de Tiradentes podem ser 
lidos a seguir: 

    (...) Portanto condenam ao Réu Joaquim José da Silva Xavier, por 
alcunha o Tiradentes, Alferes que foi da tropa paga da Capitania de 

Minas, a que com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas públicas 
ao lugar da forca e nela morra morte natural para sempre, e que depois 
de morto lhe seja cortada a cabeça e levada a Vila Rica, aonde em lugar 

mais público dela será pregada, em um poste alto até que o tempo a 
consuma, e o seu corpo será dividido em quatro quartos, e pregado em 

postes pelo caminho de Minas no sítio da Varginha e das Cebolas, 
aonde o Réu teve as suas infames práticas, e os mais nos sítios de 
maiores povoações até que o tempo também os consuma; declaram o 

Réu infame, e seus filhos e netos tendo-os, e os seus bens aplicam para 
o Fisco e a Câmara Real, e a casa em que vivia em Vila Rica será 

arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique e não 
sendo própria será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados e 
no mesmo chão se levantará um padrão pelo qual se conserve em 

memória a infâmia deste abominável Réu (...)". 
Outros dez revoltosos também foram sentenciados à pena capital. 
Mesmo o réu Claudio Manoel da Costa, que se matou no cárcere, teve 

declarada infame a sua memória e infames seus filhos e netos, tendo 
seus bens sido confiscados para o Fisco e a Câmara Real. 

Baraço e pregão: expressão usada nos tempos coloniais em referência 

ao modo pelo qual os condenados deviam ser conduzidos até o local onde 

receberiam a pena. Primeiro, eram açoitados pelas ruas com uma corda 

(baraço) e, em seguida, ouviam a descrição do que haviam feito de errado 

e a sentença (pregão). 

a) Qual foi a pena aplicada a Tiradentes? 

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

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

b) Como você interpreta a expressão "morte natural para sempre"? 

.............................................................................................................. 
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c) O que você pensa sobre a pena destinada a Tiradentes? 

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

                                       A sentença dos Conjurados 

         Em 5 de novembro de 1799 foram publicadas em Salvador as 

sentenças contra alguns dos líderes da Conjuração Baiana. Leia a 

seguir, um trecho dessas decisões judiciais: 

                 (...) condenam os réus Lucas Dantas d' Amorim Torres e 

João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira, a que 

com baraço e pregão, pelas ruas públicas desta cidade, sejam levados à 

Praça da Piedade, por ser também uma das mais públicas dela, onde na 

forca, que para este suplício se levantará, mais alta, do que a ordinária, 

morram morte natural para sempre, depois do que lhes serão separadas 

as cabeças e os corpos dos dois primeiros feitos em quartos, sendo 

conduzida a do réu Lucas Dantas ao sítio mais descoberto, e público do 

Campo do Dique do Desterro, e pregada em um poste levantado, até que 

o tempo a consuma, e da mesma sorte os quatro quartos, ficando em 

distâncias proporcionadas, desde a casa, que foi de sua habitação até o 

dito sítio (...): será igualmente posta a cabeça do réu João de Deus, 

defronte da casa, que lhe servia de morada, e os quartos nos cais de 

maior frequência e comércio desta dita cidade até que uns e outros 

sejam consumidos pelo tempo, para assim ser patente a todos a 

enormidade do seu delito, e a correspondente punição: e a cabeça do 

réu Manuel Faustino, por não ter habitação certa, se porá defronte da 

casa do primeiro réu Lucas Dantas (...). 

Sítio: local 

a) Segundo as sentenças judiciais, as cabeças dos réus eram colocadas 

diante das respectivas casas. Por que a ordem foi colocar a cabeça do 

réu Manuel Faustino na frente da casa de Lucas Dantas? 

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

b) Quais as semelhanças entre a sentença de Tiradentes e a dos outros 

conjurados? 

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

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  05/08 

PHYSICAL APPEARANCE (Aparência Física) 

 

VOCABULARY 

Curly hair – Cabelo encaracolado Tall - Alto 

Straight hair – Cabelo liso Short – Baixo 
Long hair – Cabelo longo Fat – Gordo 

Short hair – Cabelo curto Thin/Skinny - Magro 
Wavy hair – Cabelo ondulado Handsome – Bonito 

Dark hair – Cabelo escuro Beautiful – Bonita (o) 

Blonde hair – Cabelo loiro Ugly – Feio 
Brown hair – Cabelo castanho Big – Grande 

Ponytail – Rabo de cavalo Small – Pequeno 

Beard – Barba Young – Jovem 
Mustache – Bigode Old – Velho 

Bald – Careca Middled-aged – Meia-idade 
Green eyes – Olhos verdes Glasses – Óculos 

White teeth – Dentes brancos Small mouth – Boca pequena 

Freckles - Sardas Big nose – Nariz grande 
Weight – Peso Height - Altura 

 

Para perguntar a característica física ou aparência em inglês, dizemos: 

What does she/he look like? – Como ela/ele é fisicamente? 

 

 What do I look like? — Como eu sou fisicamente? 
 What do you look like? — Como você é fisicamente? 

 What does he/she look like? — Como ele/ela é fisicamente? 
 What do they look like? — Como eles são fisicamente? 

Para descrever as pessoas usamos o VERBO TO BE (AM, IS, ARE) e/ou 
o verbo HAVE/HAS (HAVE para I, you, we, they e HAS para he, she, it) 

 
 My brother is thin. (Meu irmão é magro) 

 Mary has green eyes and dark hair. (Mary tem olhos verdes e cabelos 

escuros)  

 My sisters are tall and have wavy hair. (Minhas irmãs são altas e tem 

cabelos ondulados) 
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EXERCÍCIO 1) Observe as informações e a frase sobre a aparência 

de Andrew, em seguida complete o quadro e a frase abaixo com 

informações sobre você, depois faça um pequeno desenho. Utilize a 

lista de palavras do vocabulário. 

 

                      

 

HOW DOES HE LOOK LIKE? 

His name is Andrew. He is 36 years old. He is tall and thin. He has 

short wavy brown hair and brown eyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOW DO I LOOK LIKE? 

 

My name is _________________________. I am ___________________________ 

I am ________________________________. I have __________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

FACT FILE 
 

Name: Andrew 

Age: 36 years old 

Height: tall 

Weight: thin 

Hair: short wavy brown  

Eyes: brown 

 

FACT FILE 
 

Name: _____________________ 

Age: _____________________ 

Height: _____________________ 

Weight: _____________________ 

Hair: _____________________ 

Eyes: _____________________ 
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EXERCÍCIO 2) Relacione as características abaixo com a palavra 

oposto, como no exemplo. 

OLD TALL UGLY SHORT 

PONYTAIL SMALL CURLY SHORT 

FAT YOUNG STRAIGHT BIG 

LONG HANDSOME BALD THIN 

    
1)     OLD    -  YOUNG  5) _________ - _________ 
2) _________ - _________ 6) _________ - _________ 
3) _________ - _________ 7) _________ - _________ 

4) _________ - _________ 8) _________ - _________ 
 

 

EXERCÍCIO 3) Escreva abaixo da figura como é a aparência dos 

personagens de acordo com os nomes do quadro: 

 

FRECKLES OLD TALL FAT 

BEAUTIFUL PONYTAIL MUSTACHE UGLY 

    

    

A)  B) C) D) 

    
E) F) G) H) 

 

 

 

 

6 
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ATIVIDADE 02  12/08 

RELATIVE PRONOUNS (Pronomes Relativos) 

Os pronomes relativos em inglês (relative pronouns) são 

palavras utilizadas como sujeito ou objeto em relação ao verbo 

principal. Na frase, eles fazem referência a um termo que já foi citado 

anteriormente. 

Quando exercem a função de sujeito, os pronomes relativos vêm 

acompanhados por um verbo. Por sua vez, se exercem a função de 

objeto, são seguidos por um substantivo ou pronome. Confira abaixo 

uma tabela com os principais pronomes relativos 

WHO - (quem, 
que, o qual) 

Relativo a 
pessoas 

There is a man outside who wants 
to see you. (Há um homem lá fora 
que quer falar com você) 

WHOM - (quem) 

The woman whom you called is my 
cousin. (A mulher a quem você 

ligou é minha prima). 

WHOSE - (cujo, 

cuja, cujos, 
cujas) 

Relativo à posse 

This is the shirt whose sleeves are 
too tight. (Esta é a camisa cujas 
mangas são muito apertadas). 

WHICH - (que, o 
qual, o que) 

Relativo a coisas 
e animais 

This is the bus which I take to go 
home. (Este é o ônibus que eu pego 

para ir para casa). 

WHERE - (onde, 
em que, no que, 

no qual, na 
qual, nos quais, 
nas quais) 

Relativo a 
lugares 

I know where the books are. (Eu 

sei onde estão os livros.) 

WHEN - 
(quando, em 

que, no qual, na 
qual, nos quais, 

nas quais) 

Relativo ao 
tempo 

I was talking with him when she 

arrived. (Eu estava falando com ele 
quando ela chegou.) 

THAT - (que) 
Relativo a 
pessoas, 

animais e coisas 

He is the man that saved the 
planet. (Ele é o homem que salvou 

o planeta). 
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WHAT - (o que) 
Relativo a algo 
que é sujeito ou 

objeto da frase 

I don't know what happened last 
week. (Eu não sei o que aconteceu 

na semana passada) 

 

EXERCÍCIO 1) Complete as frases com os Relative Pronouns do 

quadro acima.  

 

a) This is the hospital _____________ I was born 

b) The film is about a woman _____________ becomes invisible 

c) This is the man _____________ car was stolen yesterday 

d) A car park is a place _____________ you can park your car 

e) This is the train _____________ goes to Madrid 

f) A doctor is a person _____________ makes people feel better 

g) That's the woman _____________ dog bit the postman 

h) These are the shoes _____________ I bought last week 

i) This is the restaurant _____________ I ate an amazing pizza! 

j) That's the teacher _____________ taught me English last year 

 

EXERCÍCIO 2) Escolha a alternativa correta que completa a frase 

 

a) That's the girl _____ brother is in my class  
(    ) which (    ) whose (    ) where 

         
b) The Mayans, _____ lived in Central America, built some amazing 

temples 

(    ) where (    ) who (    ) what 
    

c) The town _____ we spent our holidays was very beautiful 

(    ) where (    ) when (    ) whom 
  

d) My grandma, _____ is a helicopter pilot, is coming to visit next week 
(    ) when (    ) whose  (    ) that 
 

e) What's the name of the man _____ car you bought? 
(    ) whose (    ) when (    ) what 

 

f) Dracula, _____ was written by Bram Stoker, is about a vampire 
(    ) who  (    ) whom   (    ) that 

  
g) A vegetarian is a person _____ doesn't eat meat 

(    ) what (    ) that (    ) whose 
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h) The lion _____ escaped from the zoo yesterday has been recaptured 

(    ) which (    ) who       (    ) where 
  

i) That's the old woman _____ I often see on my way to work 

(    ) who  (    ) which       (    ) when 
 

j) I don't like people _____ eat with their mouths open 

(    ) that  (    ) who       (    ) whose 

EXERCÍCIO 3) Relacione as colunas para completar as frases 
corretamente com os pronomes relativos: 

1. The scientists will search the 
reasons... (    ) 

A) ...where you can taste 
traditional dishes. 

2. I was the happiest man in the 

world... (    ) 

B) ...when I had a surgical 

operation last summer. 

3. This is the best restaurant in 
the town... (    ) 

C) ...why people catch the flu so 
easily 

4. It was the most difficult day for 
me... (    ) 

D) ...where he can stay for two 

weeks. 

5. Samuel really doesn't know a 
book shop... (    ) 

 

E) ...when I had a baby girl two 

years ago. 

6. His parents want to know... (    
) 

F) ...why the house burnt down 

so quickly. 

7. He is looking for a nice hotel... 

(    ) 

G) ...where he can find a book 
about pyramids. 

8. The firemen are trying to find... 
(     ) 

H) ...why he failed in the Science 

exam. 

 

EXERCÍCIO 4) Escreva em inglês 3 frases com diferentes pronomes 

relativos da primeira tabela 

 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03  19/08 

DEGREE OF ADJECTIVES: COMPARATIVE (Adjetivos Comparativos) 

  

Sabe quando queremos 
comparar? Ou então dizer que 
uma coisa é melhor que a outra? 

Para isso utilizamos os adjetivos 
comparativos (Comparative 
Adjectives) e os adjetivos 
superlativos (Superlative 
Adjectives).  

 
Entretanto, é muito 

importante compreender a 
diferença entre eles e como usá-
los. Vamos iniciar estudando o 

comparativo, veremos duas 
formas que podemos usar para 

fazer comparações. São elas: 

Utilizamos AS…AS quando 
queremos dizer que duas coisas 
são iguais ou semelhantes. 

Examples:  

 Marly is as nice as her sister. 
(Marly é tão legal quanto sua 
irmã) 

 I am as happy as you. (Eu sou 
tão feliz quanto você) 

Outra forma é utilizar a estrutura 
ADJECTIVE + THAN, usado para 

comparar duas coisas/pessoas, 
dentre outros. Nesse caso, um 

sempre irá prevalecer, ou seja, ser 
mais do que o outro. Exemplo: 

 My car is more expensive than 

yours (Meu carro é mais caro 
que o seu) 

 The summer is better than the 
winter (O verão é melhor que o 
inverno) 

ATENÇÃO ÀS REGRAS: 

Para ADJETIVOS CURTOS (1 ou 2 sílabas):  

REGRA 1) Para a maioria dos adjetivos curtos deve-se acrescentar – ER no 

final. Exemplo: 

STRONG: I’m strong (Eu sou forte) STRONGER: I’m stronger than you 

(Eu sou mais forte que você) 

FAST: My car is fast (Meu carro é 
rápido) 

FASTER: My car is faster than his 
(Meu carro é mais rápido que o dele) 

REGRA 2) Se a palavra já termina com a vogal – E, apenas acrescenta-se o 
– R. Exemplo: 

NICE: My mother is nice (Minha mãe 

é legal) 

NICER: My mother is nicer than 
yours (Minha mãe é mais legal que a 
sua) 

REGRA 3) Se a palavra termina em –Y precedido de uma consoante, 
devemos retirar o –Y e acrescentar – IER. Exemplo: 

https://cursodeingles.online/2016/09/nouns
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HEAVY: The truck is heavy (O 
caminhão é pesado)  

HEAVIER: The truck is heavier than 

the car (O caminhão é mais pesado 
que o carro) 

EASY: Learning English is easy 

(Aprender Inglês é fácil)  

EASIER: Learning English is easier 
than French (Aprender inglês é mais 
fácil que Francês) 

REGRA GERAL: Todas as palavras que tiverem a terminação CVC 
(Consoante + vogal + consoante) deverão ser a última letra dobrada. 
Exemplo: 

BIG: Your house is big (Sua casa é 
grande) 

BIGGER: Your house is bigger than 
mine (sua casa é maior que a minha) 

HOT: The summer is hot (O verão é 
quente) 

HOTTER: The summer is hotter than 
spring (O verão é mais quente que a 

primavera) 

Para ADJETIVOS LONGOS (3 ou mais sílabas): 

REGRA 1) Não é necessário usar as regras de terminação como nos 

exemplos anteriores. Usamos ―more….. than‖ para dizer que algo ou 
alguém se destaca em relação ao outro e ―less…. than‖ para expressar 
uma relação de inferioridade. Exemplo: 

BEAUTIFUL: Bruna is beautiful 
(Bruna é bonita) 

MORE BEAUTIFUL THAN: Bruna 
is more beautiful than Mary (Bruna 

é mais bonita que Mary) 

INTELLIGENT: I’m intelligent (Eu 
sou inteligente) 

LESS INTELLIGENT THAN: I’m 

less intelligent than my sister (Eu 
sou menos inteligente que a minha 
irmã) 

Para ADJETIVOS IRREGULARES 

As formas irregulares tem o funcionamento parecido com os 
adjetivos curtos. Nas frases, o adjetivo irregular vem seguido de than, ou 

seja, adjetivo irregular + than. Veja os exemplos dos adjetivos irregulares 
mais utilizados:  

GOOD: She is a good at making 
cakes (Ela é boa em fazer bolos) 

BETTER: She is better at making 
cakes than cleaning the house (Ela 
é melhor em fazer bolos do que em 

limpar a casa) 

BAD: Last year was a bad year 
(Ano passado foi um ano ruim) 

WORSE: This year is worse than 

last year (Esse ano está pior que o 
ano passado) 

FAR: My house is far (Minha casa é 
longe) 

FARTHER: Your house is farther 
than mine (Sua casa é mais longe 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

FONE: (047) 3629 0182 
Email: smebvt@hotmail.com 

 

que a minha) 

OBS: Alguns adjetivos podem ser usados tanto da forma regular, quanto 
da forma irregular. São alguns deles: friendly, polite, simple, quiet e 
tired. 

EXERCÍCIO 1) Complete as frases com a forma comparativa dos 
adjetivos em parênteses (Não esqueça de escrever o than): 

a) John Lennon was (old) ____________________ Paul McCartney. 

b) Some people think the Met is (good) ____________________ the Louvre. 
c) Cats are (nice) ___________ dogs. 

d) Cartoons are (good) _____________ music programmes. 
e) The Empire State is (big) _____________ the Chrysler Building. 
f) Barcelona is (small) ________________ Madrid, but (big) ___________ 

Valencia. 
g) Tom is two years (young) ________________ than Paul. 

h) Pam’s hair is (long) ________________ than Kate’s hair 

i) My mobile is (expensive) ________________ than yours 

j) My father is (tall) ________________ my mother 

 

EXERCÍCIO 2) Escreva as sentenças abaixo na ordem correta.  

a) are / than / faster / Cars / bikes. 

__________________________________________________________ 

b) interesting / is / than /more / History / Maths. 

__________________________________________________________ 

c) than / is / exciting / New York / Albany. / more 

__________________________________________________________ 

d) than / funnier / Comics / magazines. / are 

__________________________________________________________ 

 

e) Japan / than / The U.S.A / is /farther 

__________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 04  19/08 

DEGREE OF ADJECTIVES: SUPERLATIVE (Adjetivos Superlativos) 

Usa-se o superlativo toda vez que queremos expressar a qualidade 
de um adjetivo no seu mais alto grau. Não há comparações com outros 

seres, uma vez que a intenção é intensificar uma determinada 
característica.  

 

Para ADJETIVOS CURTOS (1 ou 2 sílabas)  

 

REGRA 1) Para a maioria dos adjetivos curtos deve-se utilizar o the + 
adjetivo terminado com EST 

LONG: The Volga is a long river (O 

Volga é um rio longo) 

LONGEST: The Volga is the 
longest river in Europe. (O Volga 

é o maior (em extensão) rio da 
Europa). 

CHEAP: This car is cheap (Esse 
carro é barato) 

CHEAPEST: This car is the 
cheapest of this store. (Este carro 
é o mais barato dessa loja). 

 

REGRA 2) Se o adjetivo com uma ou duas sílabas terminar em CVC 
(consoante + vogal + consoante), deve-se dobrar a última letra e 

acrescentar EST no final 

THIN: Cindy is thin (Cindy é 
magra) 

THINNEST: Cindy is the thinnest 

girl of our family. (Cindy é a 
garota mais magra da nossa 
família). 

BIG: Mount Everest is big (Monte 

Evereste é grande) 

BIGGEST: Mount Everest is the 
biggest mountain in the world. 

(Monte Everest é a maior 
montanha do mundo). 

 

 
REGRA 3) Se o adjetivo terminar em ―y‖ precedido de consoante, deve-

se retirar o “Y” e acrescentar “IEST” ao adjetivo. 

FUNNY: Daniel is funny (Daniel é 
engraçado) 

FUNNIEST: Daniel is the funniest 

guy I’ve ever seen. (Daniel é o 
cara mais engraçado que eu já vi). 

CRAZY: Bob is crazy (Bob é louco) 
CRAZIEST: Bob is the craziest 
boy of our classroom. (Bob é o 
garoto mais louco da nossa sala). 

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

FONE: (047) 3629 0182 
Email: smebvt@hotmail.com 

 

Para ADJETIVOS LONGOS (3 ou mais sílabas): 

REGRA 1) Utilizamos THE MOST + ADJECTIVE. Veja os exemplos: 

 
 Mary is the most intelligent girl of our class. (Mary é a garota mais 

inteligente da nossa sala). 

 Gisele Bündchen is the most beautiful model of the world. (Gisele 
Bündchen é a modelo mais bonita do mundo). 

 
Para expressarmos o significado de inferioridade, utilizamos, bem 

como na língua portuguesa, a palavra menos. Em inglês, utiliza-se a 

fórmula: THE LEAST + Adjetivo. Exemplos: 

 The least important thing right now is to buy a new car. (A coisa 
menos importante a se fazer agora é comprar um carro novo) 

 The least expensive toy is the one I am going to buy for him. (O 
brinquedo menos caro é o que irei comprar para ele) 

Para ADJETIVOS IRREGULARES 

As formas irregulares tem o funcionamento parecido com os 

adjetivos curtos. Nas frases, o adjetivo irregular vem precedido de the, ou 
seja, the + adjetivo irregular. Veja os exemplos dos adjetivos irregulares 
mais utilizados:  

GOOD: Amanda is a good teacher 
(Amanda é uma boa professora) 

BEST: Amanda is the best 
teacher of our school. (Amanda é 

a melhor professora da nossa 
escola). 

BAD: This film is bad (Esse filme 
é ruim 

WORST: This is the worst movie 
I’ve ever seen. (Este é o pior filme 
que eu já vi). 

FAR: That country is far (Aquele 
país é longe) 

FARTHEST: That country is the 
farthest (Aquele país é o mais 

longe) 

 

EXERCÍCIO 1) Complete as frases com a forma superlativa dos 

adjetivos: 

a) Samantha is the (pretty) __________ girl that Paul has ever met. 

b) I think that King Kong was the (bad) _____________ film ever! 

c) Mounth Everest is the (high) ____________ mountain in the world. 

d) Our English teacher is the (good) _____________ teacher ever! 

e) My room is the (clean) ______________ room in my house. 

f) Ron is the (clever) _______________ person I’ve ever met. 
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g) The Millenium Star is one of the (expensive) _______________ 

diamonds in the world. 

h) I think it is the (cold) _______________ day today. 

i) It is the (big) _______________ size of the dress. 

j) Bob is the (good) _______________ student in our class. 

 

EXERCÍCIO 2) Complete o quadro abaixo com os adjetivos que 
estão faltando, como no exemplo: 
 

ADJECTIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE 

High Higher than The highest 

Good   

 Nicer than  

  The most annoying 

 Cheaper than  

Expensive   

Bad   

 Bigger  

  The tallest 

 Prettier  

Fast   

 Happier  

  The smallest 

 Sadier  

Boring   

 

EXERCÍCIO 3) Complete as frases com a forma comparativa ou 

superlativa dos verbos.  

1. April is _________________ (warm) than January. 

2. August is the _________________ (hot) month of the year. 

3. November is _________________ (cold) than September. 

4. It is the _________________ (old) tree in this park. 

5. My mobile is _________________ (expensive) than yours. 

6. This text is the _________________ (easy) text in the book. 

7. It is the _________________ (boring) film this week. 

8. Pam’s hair is _________________ (long) than Kate’s hair. 

9. I think it is the _________________ (long) day. 

10. The _________________ (beautiful) place is Paris. 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  05/08 

Leia o texto 

Na apostila anterior foi visto um pouco sobre as ITS, em muitos 
desses sinais, não tem sintomas perceptível, em vez de doenças, são 

chamadas de infecções, porque doença, a palavra é usada quando os 
sintomas são perceptíveis, quer dizer quando estão sempre presentes, 
assim veremos mais sobre as doenças sexualmente transmissíveis. 

Um ponto importante é nunca deixar de avisar o parceiro a 
respeito de uma DST, pois assim se evita que ele tenha complicações 
em decorrência da doença, além de interromper o ciclo de transmissão. 

Se o parceiro não tem conhecimento da doença e, assim, não recebe 
tratamento correto, há sérios riscos de reinfecção. 

Geralmente as DSTs são motivos de vergonha para o portador, 
que evita procurar um médico para tratar do assunto. Infelizmente o 
tratamento incorreto ou tardio pode desencadear problemas mais 

graves, tais como infertilidade, câncer e, em alguns casos, óbito. 
Veremos agora detalhadamente algumas delas. 

 Aids, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença 
causada pelo vírus HIV. O HIV ataca os linfócitos, células do sistema 
imunológico do ser humano, deixando-o mais susceptível a outras 

doenças, principalmente aquelas provocadas por vírus e bactérias. A 
Aids ainda não possui uma cura definitiva. Seu tratamento é realizado 
por meio de um conjunto de medicamentos, popularmente conhecido 

como "coquetel", que tenta impedir a replicação do HIV. Também é 
importante tratar adequadamente as doenças oportunistas adquiridas. 

Vírus do papiloma humano – HPV O vírus do papiloma humano 
(HPV) é uma doença causada por alguns tipos de vírus que provocam 
lesões e verrugas - na vulva, na vagina, no colo do útero, no pênis ou no 

ânus. Alguns tipos de HPV podem levar ao desenvolvimento de câncer, 
principalmente de colo do útero. O diagnóstico do HPV pode ser feito 
por meio de exames físicos realizados pelo médico, biópsias e, no caso 

das mulheres, por meio de um exame de rotina chamado papanicolau, 
que detecta alterações nas células uterinas. Dependendo do tipo de 

HPV, o tratamento pode ser feito por meio da remoção cirúrgica ou da 
cauterização das lesões e verrugas, administração de medicamentos que 
melhoram o sistema. 

Gonorreia é uma doença causada pela bactéria Neisseria 
gonorrheae, que provoca ardor ao urinar e secreções com odor 

desagradável na uretra ou na vagina. O período de incubação - ou seja, 
entre a contaminação (durante a relação sexual) e a manifestação dos 

sintomas - é curto, cerca de 2 a 10 dias. A gonorreia pode ser 
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totalmente curada, desde que seja diagnosticada corretamente e 

tratada. O tratamento é realizado por meio da administração de 
antibióticos orais ou injetáveis. Porém, quando não tratada, a gonorreia 
pode levar a complicações como infertilidade e, nas mulheres, provocar 

uma doença inflamatória chamada de doença inflamatória pélvica, que 
pode ser fatal. 

Sífilis A doença apresenta três estágios: sífilis primária, 

secundária e terciária. Após o contágio, o período de incubação é de 
cerca de um mês. Após este período surge o principal sintoma do 

estágio primário, uma lesão genital, geralmente na região da cabeça do 
pênis ou nos lábios vaginais, sem secreções e com a borda endurecida, 
conhecida como cancro duro ou úlcera genital. No estágio terciário, a 

sífilis provoca lesões maiores na pele e pode atingir o sistema nervoso, 
provocando problemas neurológicos e podendo levar à morte. O 

tratamento da sífilis é feito através da administração de penicilina. 
Herpes genital embora possa ser controlada, a herpes genital não 

pode ser eliminada do organismo. Assim, seus portadores apresentam 

uma série de episódios de manifestação da doença ao longo da vida. Em 
geral, a doença se manifesta em fases nas quais o sistema imunológico 
está baixo, como períodos de estresse e de cansaço extremo. O 

tratamento é feito com o uso de medicamentos antivirais orais ou de 
uso tópico. Esses medicamentos não eliminam completamente o vírus, 

mas diminuem o tempo de manifestação dos sintomas e reduzem os 
incômodos provocados pelas lesões. 

Algumas são de tratamento fácil e rápido, como, por exemplo, a 

gonorreia, enquanto outras, como a Aids, ainda não possuem uma cura 
definitiva e podem levar à morte. A Organização Mundial de Saúde 
estima que ocorram 340 milhões de casos de DSTs por ano no mundo. 

Porém, a prevenção das DSTs não é complicada. E o uso de 
preservativos, que podem fornecer uma barreira física durante as 

relações sexuais, é o melhor método para prevenir o contágio. Além 
disso, consultas regulares ao urologista ou ginecologista são muito 
importantes para diagnosticar a presença de alguma DST e realizar o 

tratamento apropriado. 
 

ATIVIDADE 02  12/08 

Faça um resumo em forma de acróstico com a palavra DOENÇA no 
espaço abaixo. 

D............................................................................................................ 
O............................................................................................................ 
E............................................................................................................ 

N............................................................................................................ 
Ç............................................................................................................ 

A............................................................................................................ 
S............................................................................................................ 
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ATIVIDADE 03  19/08 

Analise o quadro e depois faça a atividade. 

No quadro a seguir, apresentamos um resumo das principais 
doenças sexualmente transmissíveis. 

São listados o agente causador, os sintomas e os modos de prevenção. 

Doenças Agente Causador Sintomas Prevenção 

Condiloma 
acuminado 
(crista-de-

galo) 

HPV(vírus) 

Formação de 
verrugas na região 
anogenital ou colo-

do-útero 

Evitar o contato 
com pessoas 

contaminadas; 
usar camisinha. 
Há vacinas. 

Herpes 

Genital 
HSV tipo 2 (vírus) 

Aparecimento de 
vesículas (bolhas) 

típicas na região 
ano-genital. 

Evitar a auto-
inoculação, ou 

seja, evitar que - 
ao manipular as 

lesões - a pessoa 
espalhe o agente 
causador para 

outros locais; 
evitar o contágio 

por meio do ato 
sexual. 

AIDS HIV (retrovírus) 

Queda da 
imunidade, perda 

de peso, fraqueza, 
febre, gânglios. 
Aparecimento de 

infecções 
oportunistas. 

Não entrar em 
contato com os 
líquidos 

transmissores de 
HIV (sangue, 
esperma, líquido 

da vagina, leite 
materno 

contaminado); 
usar camisinha 
independente de 

quem seja o 
parceiro; não 

compartilhar 
agulhas ou 
seringas. 

Cancro mole 
Haemophilus 
ducreye (bactéria) 

Formação de uma 
ferida no pênis ou 

na região anala, 
dolorosa, com 
secreção clara. 

Predomina no sexo 
masculino. 

Evitar a auto-

inoculação; evitar 
o contágio por 
meio de parceiros 

portadores. 
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Gonorreia 
(blenorragia) 

Neisseria 
gonorrhoeae( 
bactéria) 

Coceira, corrimento 

purulento, ardor ao 
urinar, várias 

micções (urinar 
várias vezes). Pode 
levar a 

infertilidade. 

Evitar a 

multiplicidade de 
parceiros; usar 

camisinha; em 
recém nascidos; 
gotejar solução 

diluída de nitrato 
de prata na 
conjuntiva do 

olho. 

Sífilis 
Treponema 
pallidum (bactéria) 

Ferida coberta de 

secreção clara, com 
pús (cancro duro), 

pouco dolorosa. 
Pode levar a 
complicações no 

sistema nervoso 
central  e sistema 
cardiovascular. 

Usar 

preservativos 
regularmente, 

reduzir o número 
de parceiros 
sexuais; fazer 

diagnóstico 
precoce em 

mulheres em 
idade reprodutiva 
e em seus 

parceiros; realizar 
o teste VDRL 
(para identificação 

da sífilis) em 
mulheres que 

manifestem 
intenção de 
engravidar. 

Tricomoníase 

Trichomonas 
vaginalis (protozoár
io) 

Corrimento vaginal 

amarelado, fétido e 
dor ao urinar. O 

homem é, 
geralmente, 
portador 

assintomático. 

Evitar o contato 

sexual com 
portadores. 
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Clamídia 
Chlamydia 
trachomatis 
(bactéria) 

De início, vesículas 

no local de 
penetração das 

bactérias. A seguir, 
formação de ínguas 
(inchaços nos 

linfonodos), que 
evoluem para um 
inchaço 

avermelhado e 
doloroso, conhecido 

como "mula". 

Evitar o contato 
sexual com 
portadores. 

Pediculose 
pubiana 

(ftiríase) 

Phthirus 
pubis ("chato", um 

artrópode)(Piolho) 

Prurido (coceira), 
ferimentos leves 

(escoriações) e 
infecções 
bacterianas 

secundárias. 

Evitar contato 

com portadores e 
incentivar a 
higiene pessoal e 

a lavagem 
adequada das 

roupas. 

Hepatite B Vírus da hepatite B 

Icterícia 
(amarelamento da 
pele e da 

conjuntiva ocular). 
Dores abdominais. 

Cirrose hepática. 
Insuficiência 
hepática. Câncer 

hepático. 

Evitar contato 

sexual com 
portadores. Existe 
vacina. 

Hepatite C Vírus da hepatite C 

Icterícia, febre, 
cansaço fácil. Pode 
evoluir para câncer 

hepático. 

Evitar contato 
sexual com 

portadores. Por 
ora, não há 
vacina. 

 
1- Analise o quadro acima e classifique as doenças sexualmente 

transmissíveis por: AGENTE CAUSADOR; SINTOMAS; PREVENÇÃO. 
OBS: Então o objetivo é, ver o que as doenças têm em comum se 

tiverem o mesmo sintoma, ou a mesma causa, coloca no mesmo lugar. 
Faça em uma folha de caderno e cole atrás da apostila de ciências. 
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ATIVIDADE 04  19/08 

 

 

  



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

FONE: (047) 3629 0182 
Email: smebvt@hotmail.com 

 

Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LEIA COM ATENÇÃO OS TEXTOS!!!!!!! 

 

Dança de Salão 

Pode-se dizer que dança de salão é toda a dança social, ou seja, 

que se dança a dois. Os mais variados ritmos são englobados pela 

dança de salão. A expressão dança de salão refere-se a diversos tipos 

de danças em casal, que são executadas em salões com práticas 

técnicas e artísticas. As danças de salão são consideradas uma forma 

de entretenimento e de integração social, bem como uma forma 

de atividade física. 

A pratica da dança de salão é, além de uma forma de lazer e 

descontração, uma atividade física indicada tanto para jovens, quanto 

para pessoas mais velhas, pois oferece vários benefícios a saúde, por 

exemplo ao dançar, é trabalha-se a capacidade aeróbica, as funções 

cardiovasculares e respiratórias, a flexibilidade, entre outras. 

As danças de salão podem ser caracterizadas de várias formas. 

Algumas são dançadas predominantemente no mesmo lugar do salão 

(como o Forró de salão) enquanto outras são dançadas com 

deslocamento pelo salão (como no Samba, no Bolero e no Tango). O 

deslocamento é chamado de ronda e ocorre circulando o salão no 

sentido anti-horário. Outra forma de rotular as danças é pela forma 

condução. 

Segundo historiadores, as danças de casais tornaram-se 

populares no início do século XIX, embora tenham surgido no século 

XIV, e evoluído nos séculos seguintes (apenas entre os nobres). 

A dança de salão foi introduzida no Brasil em 1914, a princípio 

com a valsa e a mazurca. 
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Os ritmos mais presentes nos salões do Brasil, assim como nas 

academias de dança são: soltinho, forró, samba de gafieira, tango, 

bolero e salsa. 

Danças Brasileiras de Salão 

 Lambada 

 Samba de Gafieira 

 Forró 

 Soltinho 

 Maxixe 

 Gaúchas: vaneira, vaneirinha, vaneirão, xote, milonga, 

rancheira, valsa, dentre outras. 

 

ATIVIDADE 01  06/08 

Leia com atenção as questões e marque (V) nas afirmações verdadeiras 

e (F) nas afirmações falsas. 

 

1)(  )A expressão dança de salão refere-se a diversos tipos 

de danças em casal, que são executadas em salões com práticas 

técnicas e artísticas. 

 2)( )As danças de salão são consideradas uma forma 

de entretenimento e de integração social, e nao é uma forma 

de atividade física. 

3)(   )A dança de salão foi introduzida no Brasil em 1914, a princípio 

com a valsa e a mazurca. 

4)(   )Segundo historiadores, as danças de casais tornaram-se populares 

no início do século XIX, embora tenham surgido no século XIV, e 

evoluído nos séculos seguintes (apenas entre os nobres). 

5)(  )A pratica da dança de salão é uma atividade física indicada tanto 

para jovens, quanto para pessoas mais velhas. 
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ATIVIDADE 02  13/08 

RESPONDA 

 

1) O que é Dança de Salão? 

 

 

 

 

 

2) Quais benefícios a dança de salão oferece a saúde? 

 

 

 

 

 

 

CONHECENDO UM POUCO DA HISTÓRIA DOS RITMOS DA DANÇA 

DE SALÃO GAÚCHA. 

 

Vaneira: 

 A origem da vaneira remete ao ritmo 

cubano habanera ou havaneira em algumas traduções para o 

português, é um estilo musical criado em havana. A habanera foi a 

primeira música genuinamente afro-latino-americana, que foi levada de 

Cuba para salões europeus por volta do século XVII. Foi sofrendo 

alterações em sua estrutura básica devido aos arranjos que lhe deram 

os músicos da Europa e assim, alterada, voltou às Américas através dos 

imigrantes portugueses e espanhóis por volta de 1866. 

Da habanera derivam diversos ritmos, dentre eles a vaneira 

gaúcha, muito popular nos bailes do Sul do Brasil. 
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Da habanera para atual vaneira, várias modificações foram feitas, 

na grafia e no andamento bem mais rápido, para se tornar bailável. Ao 

longo do tempo os conjuntos de baile gaúchos (fandangos) vêm 

desenvolvendo com sua experiência e criatividade vários padrões 

rítmicos em seus instrumentos típicos: acordeon, guitarra, baixo, 

bateria e pandeiro. Quer em suas apresentações ou em suas gravações. 

A vaneira conquistou um espaço privilegiado nos bailes gaúchos, 

sendo hoje, presença marcante e obrigatória em qualquer fandango que 

se  preze. Com alterações de andamento na execução, surgiram diversas 

variantes: vaneirão, vaneirinha. 

Vaneirinha: 

A vaneirinha é uma variante criada pelos gaiteiros gaúchos. Seu 

ritmo é executado um pouco mais rápido que a vaneira e mais lento que 

o vaneirão. 

 

Os passos da vaneirinha são idênticos aos da vaneira, dançados 

um pouco mais rápidos. O grupo Os Mirins se destacava na 

vaneirinha.  Seus maiores sucessos são Vaneirinha da Saudade e 

Vaneirinha do Amor. 

 

Vaneirão: 

O vaneirão é uma variante da veneira. Sua música é executada 

num ritmo rápido e é o que o distingue da vaneira e da vaneirinha. 

 

Os passos de vaneirão são iguais aos passos da vaneira, apenas 

com um andamento mais rápido. 

Também conhecido como limpa banco, o vanerão, presta-se à 

habilidade do gaiteiro de gaita piano ou botonera, sendo assim muitas 

vezes um tema instrumental. Quanto à forma musical o vaneirão pode 
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ser construído em três partes, utilizado em ritmos tradicionais 

brasileiros como o choro e a valsa. 

 

Quando cantado, dependendo do andamento e da divisão rítmica 

da melodia, exige boa e rápida dicção por parte dos intérpretes. O 

vaneirão com sua vivacidade exige bastante energia, tantos dos 

músicos, como dos bailadores de fandango. 

 

Xote: 

O xote é um tipo de música brasileira, nascida na Alemanha. O 

termo ―xote‖ significa escocesa, pois a dança inicialmente era referência 

à polca escocesa, um tipo de dança. O xote tem origem também na 

dança de salão portuguesa, que é muito tradicional no Brasil. O xote 

veio para o Brasil em 1851, e inicialmente era difundida apenas entre 

os mais ricos, mas logo os escravos se interessaram e se afeiçoaram a 

este ritmo, observando a coreografia e adaptando-a para seu próprio 

jeito, com mais flexibilidade, giros e movimentos. 

O xote tornou-se um dos símbolos do Nordeste do Brasil, e 

também da região Sul, chamando-o de xote gaúcho. O xote acabou se 

tornando um misto de ritmos, como a salsa, a rumba e o mambo, e é 

muito dançada em todo o Brasil. Os xotes são compostos com o 

pandeiro e o triângulo, e vocalizadas por uma banda, e pode ser 

dançado por casais, ou até mesmo por duas mulheres. Há outros tipos, 

como o xote carreirinha, quando os casais correm no mesmo rumo, e é 

muito comum no Rio Grande do Sul, e o xote de sete volta, que o casal 

tem que dar voltas pelo salão, em uma direção, depois em outra 

contrária. 

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

FONE: (047) 3629 0182 
Email: smebvt@hotmail.com 

 

Milonga: 

A milonga também é chamada por ritmo rio-platense, porque é 

comum na área de Argentina, Uruguai e Rio Grande Sul. Embora o 

ritmo seja muito conhecido na Argentina, teve muita influência no Rio 

Grande do Sul, formando parte das tradições gaúchas. 

O termo “milonga” vem de uma palavra africana que 

significa “palavra”, também fazem a relação às origens com alguns tipos 

de danças africanas que se dançavam entre um homem e uma mulher, 

o que também se tornou uma característica da milonga. 

No início, a milonga era um tipo de poema cantado, onde as letras 

eram mais importantes do que a música. Quando este ritmo foi 

evoluindo, as músicas viraram mais complexas e um pouco mais 

rápidas.  Este ritmo surgiu no século XIX com os gaúchos argentinos e 

depois se introduziu ao Brasil pela fronteira com Argentina. Era uma 

música principalmente cantada pelos ―payadores‖ acompanhados pela 

guitarra, logo depois se incorporaram instrumentos como a flauta, o 

piano e o violino. 

 

A milonga foi influenciada por outros ritmos como o candombe, a 

mazurca e a valsa, e foi se formando o tango, ritmo que se tornou 

famoso mundialmente e foi evoluindo paralelamente à milonga. O termo 

milonga depois virou conhecido por ser uma dança, similar ao tango. 

Porém, o jeito de dançar milonga muda por regiões, por exemplo, a 

milonga rio-grandense gaúcha é uma dança calma. 

Pelas influencias à dança, ela possui giros lentos entre outros 

cortantes, lembrando os ganchos e sacadas do tango. Em 1968 o 

conjunto Farroupilha gravou pela primeira vez uma milonga no Rio 

Grande do Sul, “A Milonga do Bem Querer”. 
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Rancheira:  

A Rancheira é uma versão da mazurca, muito divulgada no século 

XIX em toda a comunidade européia. Este ritmo é também muito 

conhecido no sul da Argentina como ranchera ou, 

inicialmente, “mazurca de rancho”. 

No Rio Grande do Sul, segundo Paixão Cortes e Babosa Lessa, a 

divulgação deste ritmo se deu em maior escala com o aparecimento do 

rádio, sendo uma versão regional da mazurca polonesa. 

Sua coreografia é executada de três maneiras: primeiro como uma 

espécie de valsa, típica da fronteira; depois, à maneira serrana, a 

rancheira sendo dançada com maior vitalidade, com forte marcação na 

primeira batida; finalmente, ela é dançada no litoral, onde sua forma 

mais usada é a marchadinha, ou seja, com passos duplos de terol. 

 

ATIVIDADE 03  13/08 

De acordo com o texto complete as frases: 

a) A origem da ___________________ remete ao ritmo 

cubano _____________________ ou __________________ em algumas 

traduções para o português, é um estilo musical criado em 

_________________. 

b) A ___________________ é uma variante criada pelos 

__________________ gaúchos. Seu ritmo é executado um pouco 

mais rápido que a __________________ e mais lento que o 

_____________________. 

c) O ___________________ é uma variante da veneira. Sua música é 

executada num _______________ rápido e é o que o distingue da 

___________________ e da _____________________. 
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d) Também conhecido como limpa ______________, o vanerão, presta-

se à _____________________ do gaiteiro de gaita piano ou botonera, 

sendo assim muitas vezes um tema ______________________. 

e) O _____________________ com sua vivacidade exige bastante 

_________________, tantos dos __________________, como dos 

bailadores de ____________________. 

 

ATIVIDADE 04  20/08 

Assinale com (X) a Alternativa correta: 

a) (     )O xote é um tipo de música brasileira, nascida na Grécia. O 

termo ―xote‖ significa escocesa, pois a dança inicialmente era 

referência à polca escocesa, um tipo de luta.  

b) (    )O xote tem origem também na dança de salão portuguesa, 

que é muito tradicional no Brasil. O xote veio para o Brasil em 

1851, e inicialmente era difundida apenas entre os mais 

ricos, mas logo os escravos se interessaram e se afeiçoaram a este 

ritmo, observando a coreografia e adaptando-a para seu próprio 

jeito, com mais flexibilidade, giros e movimentos. 

c) (   )O xote tornou-se um dos símbolos do Norte do Brasil, e 

também da região Sudeste, chamando-o de xote gaúcho. O xote 

acabou se tornando um misto de ritmos, como a valsa, a lambada 

e o mambo, e é muito dançada em todo o Brasil. 

d) (      )A milonga também é chamada por ritmo rio-platense, porque 

é comum na área de Alemanha, Itália e Rio Grande do Norte.  

e) (     )A Rancheira é uma versão da brazuca, muito divulgada no 

século XXV em toda a comunidade europeia. Este ritmo é também 

muito conhecido no Note da Alemanha como ranchera ou, 

inicialmente, “mazurca de rancho”. 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  05/08 

QUAL É A ORIGEM DAS RELIGIÕES? 

Crenças religiosas e rituais ajudam a unir grupos de indivíduos. 
 

Ao longo da história, a fé e a prática da religião têm sido uma 
parte importante da sociedade, preocupando-se em oferecer uma 
explicação ao desconhecido. Hoje, o cristianismo, o islamismo, o 

judaísmo, o hinduísmo e o budismo são as cinco principais religiões, 
embora existam muitas outras profissões de fé. 

Muitas outras apareceram e desapareceram ao longo do tempo. 

Todavia, as diferentes religiões não emergiram do nada, mas em algum 
momento da história o ser humano começou a ter e estruturar esses 

tipos de crenças. De onde vem essa necessidade de vida espiritual? 
É difícil determinar em que ponto da evolução humana 

começaram a surgir as crenças religiosas, não sendo possível definir 

com certeza quando surgiram as primeiras religiões organizadas, uma 
vez que a origem remonta à pré-história (não havendo registros escritos 

sobre isso). 
O que podemos afirmar é que existem fortes indícios evidenciando 

que a religião é ainda mais antiga que o próprio Homo Sapiens.  As 

primeiras crenças de tipo religioso são anteriores à expansão de nossa 
espécie. 

Concretamente sabemos que nossos parentes neandertais já 

realizavam enterros rituais, algo que mostra a existência de um sentido 
da morte e uma preocupação com o que acontece depois dela. Nos 

restos de assentamentos de algumas tribos ou clãs parece que eles 
observavam algum tipo de culto a certos animais, como aos ursos. 

Outro aspecto a destacar é a consideração do que possibilita o 

surgimento do pensamento religioso. Neste sentido, é preciso ter uma 
série de capacidades mentais básicas: é necessária uma certa 
capacidade de abstração, a existência de uma teoria da mente (que 

permite ao sujeito perceber que os outros têm a sua própria 
perspectiva, objetivos e vontades distintas das que ele próprio tem), a 

detecção de agentes causais e a capacidade de fazer associações 
complexas. 

Considera-se que a fé pode ter surgido ou como uma adaptação 

vantajosa que se manteve por seleção natural (uma vez que permite a 
criação e a coesão grupal, o que facilita a sobrevivência e a reprodução) 

ou como um subproduto do surgimento de habilidades cognitivas como 
as mencionadas anteriormente. 
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Outro aspecto a se notar é o fato de as religiões frequentemente 

incluírem diferentes tipos de crenças, surgindo, seguramente, alguns 
tipos delas antes que outras. 

O animismo, a crença na existência de uma força vital ou alma 

em todos os animais, plantas ou mesmo acidentes geológicos e 
fenômenos naturais, possuindo estes uma vontade própria, é o tipo 
mais difundido e antigo de crença religiosa. Este tipo serve como base 

para o desenvolvimento posterior da crença no sobrenatural ou no 
místico. 

Logo depois dela se situa a crença no além ou na vida após a 
morte, que é considerada como um dos aspectos mais comuns e antigos 
das religiões. Para isso é necessário o conceito de alma ou algo que 

existe além da morte, justamente sendo necessário que o animismo 
existisse anteriormente. 

Depois disso pode se desenvolver a ideia de um especialista que 
gere as normas que permitam um acesso ou um contato com o além. 
Daí surgiria o xamã e, mais tarde, a instituição clerical. Esta figura se 

tornaria um especialista na comunicação e gestão do fato religioso. 
Também daí pode surgir a crença no culto aos antepassados. 

Finalmente, a crença nos deuses é algo que pode ser derivado da 

crença em entidades superiores que podem nos olhar e afetar nossas 
vidas, mas que parecem surgir de um reflexo do modo como uma 

sociedade ou tribo se organiza. 
Quem e como somos e onde estamos é o resultado do avanço da 
história. Qualquer fenômeno é um fenômeno humano que se tornou o 

que é. E isso também acontece com a religião. 
 
ATIVIDADES: 

 
DEPOIS DE LER O TEXTO, RESPONDA: 

 
1- A fé e a prática da religião têm sido uma parte importante da 

sociedade para quê? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2- Em que ponto da evolução humana começaram a surgir as 
crenças religiosas?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3- Segundo o texto, como a fé pode ter surgido?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

4- O que é o animismo?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

5- O texto diz que ―a crença nos deuses é algo que pode ser derivado 
da crença em entidades superiores que podem nos olhar e afetar 

nossas vidas, mas que parecem surgir de um reflexo do modo 
como uma sociedade ou tribo se organiza.‖ Você acha que Deus 
sabe de tudo o que fazemos e pensamos e nos castiga ou nos 

ajuda em nosso dia-a-dia? Justifique sua resposta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 02  12/08 

HINDUÍSMO – O QUE É? COMO SURGIU? 
 

O hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa que 
engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de 

diferentes povos. Passando por constantes adaptações até chegar ao 
que se conhece hoje, o Hinduísmo foi dividido em fases para melhor 
apresentar sua história. 

Na primeira fase, chamada de Hinduísmo Védico, cultuava-se 
deuses tribais como Dyaus (deus do céu, deus supremo) que gerou 
outros deuses. Na segunda fase, a partir de adaptações de outras 

religiões, surgiu o Hinduísmo Bramânico que cultuava a trindade 
composta por Brahma (divindade da alma universal), Vishnu (divindade 

preservadora) e Shiva (divindade destruidora). 
Na terceira fase percebem-se diferentes adaptações influenciadas 

por religiões a partir do cristianismo, islamismo e outras. O Hinduísmo 

Híbrido surgiu então como a agregação de diversas influências. Para os 
hindus: 
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 A trajetória que a alma terá é traçada de acordo com as ações 

praticadas aqui na Terra (lei do Carma); 
 A libertação final da alma (moksha) determina o fim do ciclo da 

morte e do renascimento; 

 Os rituais hindus devem ser feitos sempre tendo a meditação 
(darshan) e a oferenda aos deuses (puja); 

 A alimentação deve ser vegetariana, pois considera-se a utilização 

da carne na alimentação como uma prática impura; 
 As preces cantadas (mantras) devem ser dedicadas a todos os 

deuses; 
 O OM (aum) é o mantra mais importante, pois representa Deus; 

 

No sistema religioso hinduísta atual há uma série de ramificações, 
que geraram crenças e práticas diversas, assim como há muitos deuses 

(politeísmo) e muitas seitas de diversas características. O Hinduísmo 
tem sua ênfase no que seria o modo correto do viver (dharma). Os cultos 
hinduístas são realizados tanto em templos e congregações quanto 

podem ser domésticos. 
A cerimônia mais comumente realizada é relativa à oração (puja). A 

palavra "Om", representa a vibração original, uma vibração que 

transcende o início, o meio e o fim de todas as coisas, vinculando-se, 
desta maneira, à imagem da própria divindade. Os códigos sagrados do 

Hinduísmo são: os Vedas, consistindo em escrituras que incluem 
canções, hinos, dizeres e ensinamentos; o Smriti, escrituras tradicionais 
que incluem o Ramayana, o Mahabarata, e o Bhagavadgita. O 

Hinduísmo é a religião atualmente predominante na Índia (pouco mais 
de oitenta por cento da população).  
 

 

 

SÍMBOLO DO HINDUÍSMO 
 
 

 
 

ATIVIDADES 
 

1- O que é: 

a) Monoteísmo: 
______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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b) Politeísmo: 

________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Onde o hinduísmo é praticado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3- O que é ―puja‖ e ―darshan‖? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4- O que a palavra "Om" representa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5- Qual é a ênfase do hinduísmo? Quais seus códigos sagrados? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  07/08 

Artes gráficas (mídia, publicidade e propaganda) 

Mídia 

A mídia é uma expressão usada para designar os principais veículos de 

um determinado sistema de comunicação social, considerando os 
setores tradicionais - Emissoras de Rádio e TVs, Jornais, Revistas e 

agora a Internet, a grande mídia internacional. 

Publicidade 

Significa, genericamente, divulgar, tornar público um fato ou uma ideia. 

A palavra publicidade deriva do latim ―publicus‖, "público" em 

português. Publicidade é uma técnica de comunicação em massa, cuja 

finalidade precípua é fornecer informações sobre produtos ou serviços 

com fins comerciais. É, sobretudo, um grande meio de comunicação 

com a massa, com o propósito de condicioná-la para o ato da compra. A 

publicidade além de estimular a ação de compra, tem o propósito de dar 

maior identidade a um produto ou à empresa; torna os benefícios e 

vantagens do produto conhecidos e aumenta a convicção racional ou 

emocional do consumidor em relação ao produto. 
 
                                       Propaganda 

A propaganda é um meio de anunciar um determinado produto. É 

mostrar em um curto espaço (comerciais, revistas, jornais), o porquê o 

produto é bom, fazer com que chame a atenção do cliente, o 

estimulando a possuí-lo e depois comprar. Muitas pessoas dizem que 

―propaganda é a alma do negócio‖, uma vez que ela faz o produto se 

tornar conhecido.  
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Agora é com você escolha um produto e crie uma propaganda, lembre 

se ―A PROPAGANDA É A ALMA DO NEGÓCIO‖ seja criativo. 
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ATIVIDADE 02  14/08 

Artistas catarinenses  

  
Caio Borges 

 
As formas arredondadas consolidam a identidade do trabalho do artista 
plástico catarinense Caio Borges, 56 anos. Reconhecido nacionalmente 

por explorar as formas geométricas circulares em suas obras, Borges 
começou a trabalhar com pintura e desenho aos 22anos. 

Hoje, mais de três décadas depois, é grato por ter decidido seguir a 
carreira artística. Mesmo que eu não queira, as figuras dos meus 
trabalhos sempre acabam ficando redondas. Os gordinhos deixam 

minhas telas mais simpáticas: as formas arredondadas são mais 
harmoniosas. Meu traço é gestual e continuo. Busco o volume, o 
equilíbrio e a integração, afirma ele, que atualmente mora em São Pedro 

de Alcântara, porém tem uma galeria própria aberta ao público no 
Centro Histórico de São José.  A união poética entre objeto e natureza, 

cor e movimento, volume e textura, fortalece o trabalho de Caio Borges. 
Rendas, pombos, frutas, flores e peixes constroem o cenário para dar a 
expressão e identidade a arte do catarinense. As mulheres com formas 

irregulares e volumes realçados são frequentes em suas telas, assim 
como o uso criativo das cores, marcantes ou suaves. Busco referencias 

no cubismo, expressionismo e figurativo moderno, conta o artista. 
Ele expôs suas telas e esculturas na Grécia, Rússia e França e em 
diversas capitais brasileiras.  
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Agora você é o artista faça um desenho baseado na obra do artista Caio 

Borges. Não esqueça de colorir!  

 

 


