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Queridos alunos, 

 

É com grande satisfação que estamos finalizando, o nosso I TRIMESTRE do ano letivo de 

2021. Para que possamos atribuir uma nota na sua participação, nesta caminhada, é importante 

que você fique atento a entrega dos QUATRO blocos de atividades que compõem essa unidade. 

 

Se você não retirou todos os QUATRO blocos, dirija-se a secretaria da escola e solicite  

aquele que você está com pendência.  

Mas, atenção! Você terá até dia 15/07/21 para entregar todos os QUATRO blocos de 

atividade e regularizar a sua situação nesta unidade.  

Para o II TRIMESTRE, é importante que você se organize para a retirada e devolutiva no 

prazo a fim de evitar acúmulo dos blocos de atividades. 

          Lembre-se de que você não está sozinho!  

Qualquer dúvida você poderá postar no grupo do whatsapp da turma ou comparecer na 

secretaria da escola.  

Estamos te esperando para a caminhada da próxima unidade.  

Vamos todos juntos e um grande abraço! 

Equipe do Noturno 
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ATIVIDADE 01 

 
 
 
 

 

 

 

OS ALIMENTOS E A SAÚDE 

 

Os alimentos fornecem substâncias para a 

construção das células e energia necessária 

às atividades dos orgãos.  

 

O que os alimentos contêm? 

 

Os alimentos que ingerimos são formados 

por uma mistura de substâncias como se 

seguem: 

 

Água. Entra na composição das células. É a 

principal substância dos materiais que 

existem entre as células. Alimentos que 

contêm uma quantidade relativamente 

grande de água: leite, frutas e sucos, 

legumes e verduras. 

 

Sais minerais. Há vários tipos de sais 

minerais; cada um desempenha uma função 

importante em nosso organismo. Exemplos: 

sais de ferro-encontrados no feijão, na 

lentilha, na carne, nos ovos, nos “miúdos” 

(fígado, rim, moela) e nas verduras (couve, 

espinafre, brócolis); sais de cálcio e sais de 

fósforo, indispensáveis à formação dos ossos 

e dentes e a atividade dos musculos; são 

encontrados no leite, no queijo, nos ovos, 

nos mariscos. 

 

Proteínas. Grande parte delas participa da 

estrutura de nossos tecidos. A carne, o leite, 

o queijo, os ovos, o feijão, a soja e a ervilha 

são exemplos de alimentos ricos em 

proteínas.  

 

Carboidratos ou glicidios. Atuam como 

“combustíveis”, fornecendo energia 

necessárias as atividades das células. 

Existem vários tipos por exemplo; a glicose e 

a frutose (encontrados no mel e em frutas 

diversas), a lactose ( encontrada no leite), o 

amiido (encontrada na mandioca, na batata, 

no trigo, no milho, no feijão, etc. 

 

Lipídios. Os mais conhecidos são os óleos e 

as gosduras. Têm basicamente função 

energética, mas participam da constituição 

das membranas celulares. Exeplos de 

alimentos ricos em lipídios; leite integral, 

ovos, castanha de cajú, azeite. 

 

Vitaminas. Substâncias fundamentais para o 

funcionamento harmonioso do organismo. 

Existem vários tipos de vitaminas. Ex; 

vitamina A (sua falta pode causar dificuldade 

para enxergar em ambientes pouco 

iluminados; se a deficiência dessa vitamina 

não for corrigida, a pessoa pode ficar 

totalmente cega. Fontes de vitamina A: leite, 

gema de ovo, agrião, cenoura, mamão, etc); 

vitamina D (indispensável para a formação 

dos ossos; sua falta provoca na criança o 

raquitismo, doença que torna os nossos 

ossos frágeis e deformáveis; fonte de 

vitamina D: leite, ovos, manteiga, etc.). 

vitaminas do complexo B ( B1, B2, B6, B12, 

entre outras funções, estão associadas ao 

crescimento do organismo; sua carência 

provoca fraqueza muscular, alteração nos 

ossos, anemia, entre outros distúrbios; fontes 

de vitamina do complexo B: feijão, soja, 

ervilha, lentilha, miúdos, etc); Vitamina C 

(importante na manutenção dos tecidos de 

sustentação do corpo, como ossos, 

cartilagem, na formação e conservação dos 

dentes, no crescimento e no fortalecimento 

OBJETIVOS: Reconhecer a importância da alimentação saudável e equilibrada para a manuteção da 

saúde.  Adotar hábitos de higiene na manipulação dos alimentos para evitar contaminação e 
critérios adequados na hora de escolher os alimentos que serão consumidos.  

 



do organismo; sua falta provoca o escorbuto, 

com sangramento em diversas partes do 

corpo, como nas gengivas; fontes de 

vitamina C: acerola, limão, laranja, cajú, 

manga, tomate, pimentão, espinafre, etc.). 

 

A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Saber escolher é o primeiro passo para uma 

alimentação saudável. Mas somente isso não 

basta. Adotar cuidados higiênicos e manter 

um ambiente tranquilo na hora da refeição 

são atitudes igualmente importantes e que 

devem ser cultivadas pelas pessoas. De 

maneira geral, recomenda-se: escolher a 

maior variedade possível de alimentos 

(grãos, frutas, carne, leite, ovos); dar 

preferência a produtos naturais; verificar se 

os produtos estão em bom estado de 

conservação. 

 

Recomendações.  

 

1) Produtos industrializdos: as latas não 

devem estar enferrujadas, amassadas nem 

estufadas; o prazo de validade deve ser 

obedecido ( caso contrário, o produto pode 

provocar infecções graves). 

 

2.) As carnes bovinas precisam estar 

vermelhas e com bom aspecto; os miúdos 

não podem apresentar cor escurecida e 

devem ter consistência firme; os peixes 

podem ser frescos ou congelados, mas é 

preciso bem o seu aspecto ( se as guelras 

estiverem escuras, ele não deve ser 

consumido, os olhos brilhantes e as escamas 

duras indicaam que o peixe está fresco. 

 

3.) Frutas e verduras: devem ser muito bem 

lavadas para remover resíduos de 

agrotóxicos e evenntuais microorganismos 

ou ovos de vermes parasitas. 

 

 
Conservação dos alimentos – todo 

alimento precisa ser bem conservado para 

não perder seu valor nutritivo, não apodrecer 

nem sofrer outro tipo de alteração. 

Principais técnicas: resfriamento ( alimentos 

congelados conservam-se por mais tempo); 

salgamento ( o sal impede a proliferação de 

microorganismos que causam deterioração 

dos alimentos, pode-se salgar: carne de boi, 

de peixe e de porco; as vezes, além de 

salgar a carne, costuma-se secá-la ao sol); 

fervura (mata os micróbios contidos no 

alimento); pasteurização (consiste em fever 

o alimento, especialmente o leite até atingir a 

temperatura de 65ºC e 85ºC e, em seguida 

resfriá-lo rapidamente matando os micróbios; 

liofilização ( o alimento é congelado a 

aproximadamente -40º, em seguida o 

alimento é rapidamente desidratado numa 

câmara à vácuo, quando necessário, os 

alimentos liofilizados podem ser reidratados e 

praticamente retomam a sua forma e 

aparências originais. 

PIRÂMIDE ALIMENTAR 

As pirâmides alimentares visa informar e 

orientar as pessoas sobre hábitoos 

alimentares saudaveis. Elas representam 

graficamente os grupos de alimentos, 

facilitando a escolha das refeições diárias. 

Mas a escolha da quantidade e do tipo de 

alimento que cada pessoa necessita deve 

levar em conta certos fatores como: idade, 

peso, altura, atividade física e condição de 

saúde. Portanto devemos usar o bom senso 

na hora de escolher os alimentos. Há vários 

modelos de pirâmide alimentar, (em todas, a 

base, se refere sempre a exercícios físicos 

diários). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           

 

 

 

 



1 – Se a água entra na composição das 

células, consequentemente entra na 

composição dos tecidos, órgãos e sistemas 

de nosso corpo. Quais alimentos contém 

relativamente uma grande quantidade de 

água? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

2 – Dê dois exemplos de alimentos ricos em 

proteínas. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

3 – Qual é o nome das substâncias 

alimentares que atua como combustíveis em 

nosso organismo? Dê dois exemplos de 

alimentos que contêm essas substâncias. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

4 – Qual é o grupo de alimentos em que 

fazem parte os óleos e as gorduras? 

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

5 – A cegueira noturna impede que a pessoa 

enxergue em ambientes pouco iluminados. O 

escorbuto provoca sangramentos, como os 

da gengiva. Qual a substância cuja falta no 

organismo é responsável por essas 

doenças? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

6 – Quando for ao mercado comprar 

alimentos industrializados, o que é 

recomendado observar? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

7 – Ao comprar peixes para alimentação, 

eles devem estar frescos. Quais são os 

aspéctos que devem ser observados para 

esse critério? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

8 – Quais são as principais técnicas 

utilizadas para conservação dos alimentos 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

9. Faça, no caderno uma lista dos alimentos 
que você consome no café da manhã, no 
almoço e no jantar. 
 

Agora separe os alimentos por nutrientes: 
 
a) Carboidratos_______________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

b) Proteínas_________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

c) Vitaminas 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 



d) Sais minerais 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

e) Desses, qual foi o maior consumo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
10. “Quem come muito está bem alimentado.” Voce concorda com essa afirmação? Por 
quê? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
11.O que você entende por uma alimentação rica e variada? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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OBJETIVO: Compreender as formas de transmissão do COVID pela alimentação.  
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A DIGESTÃO DOS ALIMENTOS 

 

A digestão ocorre no tubo digestório, que começa na boca e termina no ânus. 

 

Aspectos gerais da digestão 

 

A digestão envolve processos mecânicos e químicos 

 

 

Processos mecânicos da digestão. 

Representados pela mastigação (que 

fragmenta e mistura os alimentos à saliva); 

pela deglutição (engolimento do alimento); 

pelos movimenttos peristalticos 

(movimentos da parede muscular do 

esôfago, do estômago e dos intestinos 

delgado e grosso, que possibilitam o fluxo do 

alimento ao longo do tubo digestório). 

 

Processos químicos da digestão. Algumas 

moléculas (como as proteínas) são muito 

grandes para serem digeridas. Elas são 

transformadas em moléculas menores para 

serem absorvidas pelas células. Essas 

transformações resultam em reações 

químicas da digestão, e são possíveis graças 

às ações dos sucos digestórios em nossoo 

organismo. Esses sucos contêm substâncias 

que são as enzimas digestórias, capazes 

de promover a digestão química dos 

alimentos. Mas há substâncias que o sistema 

digestório humano não é capaz de digerir; 

uma delas é a celulose que existe nas 

células da parede dos vegetais. As 

substâncias não digeridas são eliminadas 

com as fezes. 

 

 

 

 

O SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO 

 

Conheça os órgãos envolvidos na formação 

do nosso sistema digestório observando esse 

esquema: 

 

 
 

Boca dentes e glândulas salivares. Na 

boca estão localizados os dentes, que 

cortam, prendem e trituram os alimentos. 

Num ser humano adulto, existem 32 dentes, 

sendo 16 em cada arco dental. Anexos à 

boca estão três pares de glândulas salivares, 

que são órgãos produtores de saliva. A saliva 

umedece o alimento, auxiliando a mastigação 

e a delutição através da faringe e do 

OBJETIVOS: - Relacionar as funções do corpo humano com o processo de absorção de 
nutrientes e conhecer as etapas da digestão. 
 

 



esôfago.  

Faringe. Órgão alongado, situado logo após 

a boca, com as cavidades nasais, com a 

laringe e com o esôfago. 

 

Esôfago. Órgão em forma de tubo, que 

mede aproximadamente 25 cm de 

comprimento. Em sua parte superior, o 

esôfago se comunica com a faringe, em sua 

parte inferior, comunica-se com o estômago. 

 

Estômago. Órgão muscular revestido 

internamente por uma membrana chamada 

mucosa gástrica. Essa possui glândulas  

 

 

especiais para fabricação do suco gástrico. 

Quando chega ao estômago, o alimento 

recebe o suco gástrico, uma das etapas da 

digestão química dos alimentos. 

 

Intestino delgado. Depois de processado no 

estômago, o alimento vai pouco a pouco 

deixando o estômago e passando para o 

intestino delgado, através do duodeno ( 

porção inicial do intestino delgado), órgão no 

qual a digestão se completa. A digestão no 

intestino delgado ocorre pela ação conjunta 

do suco pancreático, da bile e do suco 

intestinal. Os produtos resultantes da 

digestão, juntamente com as vitaminas e os 

sais minerais são absorvidos e passam para 

o sangue e a linfa.  

 

Intestino grosso. O material que passa do 

intestino delgado para o intestino grosso 

quase não possui substâncias aproveitáveis. 

Mas o intestino grosso absorve grande parte 

da água presente nesse material, o que 

impede a desidratação do corpo. Formando-

se então as fezes, que são eliminadas 

através do ânus. Assim as funções básicas 

do intestino grosso são: absorção de água; 

formação e acumulo de fezes; eliminação de 

fezes (defecação). 

 

Produtos das glândulas anexas ao 
sistema digestório – Glândulas salivares. 
A saliva. Ela é constituída por diversas 
substâncias, como a mucina – uma proteína 
que apresenta as funções de lubrificar e 
proteger as mucosas – e a enzima amilase 
salivar, ou ptialina, que digere o amido. 
Pâncreas. Suco pancreático com várias 
enzimas que digerem as proteínas e a 

insulina que atua no equilíbrio do açúcar no 
sangue. Vesícula biliar. Armazena a bile 
que é produzida no fígado. A bile atua na 
emulsificação dos óleos e gorduras para 
auxiliar a digestão. O suco intestinal contém 
várias enzimas digestórias que atuam na 
digestão química dos alimentos no intestino.  
 

            

 

 



  

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Doenças mais comuns do sistema digestório 
 

AZIA 
 
A azia é uma sensação de queimadura na parte de trás do peito. Às vezes, ela sobe até o 
pescoço e a garganta. 
Para prevenir e controlar essa doença, basta evitar alimentos que favorecem essa “queimação”: 
café, chá, bebidas alcoólicas, bebidas gaseificadas, chocolate e refeições pesadas como, por 
exemplo, com muita gordura. Além disso, é indicado evitar ir para a cama antes do esvaziamento 
gástrico (cerca de três horas). Parar de fumar também é fundamental para prevenir essa doença 
do sistema digestório. 
 
GASTRITE 
 
A gastrite é uma inflamação na mucosa do estômago. Em casos mais graves, podem até evoluir 
para úlceras. No entanto, se for controlada com medicamentos leves e reeducação alimentar, 
dura pouco tempo. 
Além disso, é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas, alimentos ácidos e tabagismo. 
Essas são as principais causas da doença. 
 
ÚLCERA PÉPTICA 
 
A úlcera nada mais é do que uma erosão que ocorre nos tecidos que revestem o estômago. Se 
não for bem tratada, pode gerar complicações como perfuração ou sangramentos. 
 



 

 

DISPEPSIA, CONSTIPAÇÃO E INTESTINO IRRITÁVEL 

 

A dispepsia funcional é caracterizada por um acometimento do estômago ou do duodeno (parte 

do intestino), mas sem alterações de natureza orgânica, estrutura (parte do intestino) mas sem 

alterações de natureza orgânica, estrutural ou metabólica. Seus sintomas mais comuns são dor 

na região do estômago, difícil digestão, sensação de peso ou de estufamento no...  

 

CÂNCERES 

No aparelho digestivo, os cânceres mais comuns – e temidos – são o câncer de estômago e o de 

intestino. Geralmente esses tumores têm um fator genético importante, por isso, pessoas cujos 

pais, tios e avós tiveram cânceres nessa região devem começar cedo a investigação. Mais uma 

vez, também se associa a dieta a esses cânceres, sugerindo que a menor ingestão de carne 

vermelha e o aumento de fibras e alimentos integrais poderiam reduzir a chance da doença. 

 

1) Cruzadas: 
 

 

1         S           

 2  I       

 3- 

 

     S  

4-  T        

  5- E         



6-     M      

 7  A       

   

 8- D       

9-    I            

 10- G       

 11-       E    

 12-    S  

13-        T     

 14-     O      

 15-     R     

 16-   I       

 17-     O   

 

1- Produz saliva e a enzima ptialina que digere o amido durante a mastigação. 

2- Órgão responsável pela movimentação do alimento enquanto é umedecido pela saliva. 

3- Corta e tritura os alimentos transformando-o em partículas menores para facilitar a deglutição e 

digestão. 

4- É uma enzima digestiva liberada pelas glândulas salivares. 

5- Tubo digestivo que liga a boca ao estômago. 

6- Órgão muscular revestido internamente por uma membrana chamada mucosa gástrica. Essa 

possui glândulas especiais para fabricação do suco gástrico. 

7- Glândula anexa que produz e libera o suco pancreático. 

8- Intestino....................., onde ocorre a finalização da digestão. Nele os nutrientes são distribuídos 

para as células. 

9- Local de armazenamento da bile ( substância que emulsiona as gorduras para facilitar a 

digestão). 

10-  Intestino ..........................., porção final do sistema digestório onde ocorre maior absorção de 

água. 

11-  Situa-se logo após a boca e e tem ligação com as cavidades nazais. 

12- Porção final do intestino grosso, onde há liberação dos restos de alimento não utilizado pelo 

organismo (fezes). 

13-  Suco ............................, liberado pelo pâncreas. 

14- Organismo que contamina oos alimentos e podem causar doenças. 

15-  Doença causada pela ingestão de alimentos contaminados, que causa fortes dores de barriga. 

16- Tipo de alimento não recomendado para uma alimentação saudável. 

17-  Doença do fígado, causada pela má alimentação, ingestão de bebidas alcoólicas e excesso de 

medicamentos. 

 



 

2 – Informe um mal hábito alimentar e 
possível doença que pode ser proveniente 
desse mal hábito 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________________________________ 
 
3) Observe o esquema abaixo, que mostra 
alguns órgãos do sistema digestório humano. 

 
Identifique as estruturas indicadas por 3, 5, 7 
respectivamente: 
 
A) boca, estômago e intestino grosso. 
B) esôfago, pâncreas e intestino delgado. 
C) estômago, reto, fígado. 
D) estômago, intestino delgado e pâncreas. 
 
 
4) A bile é um líquido amarelo-esverdeado 
produzido no(a) ______________e 
armazenado na(o), ____________________ 
que a libera no intestino delgado. 
Os termos que completam corretamente a 
frase acima são: 
 
A) Pâncreas e vesícula biliar. 
B) Glândula salivar e bolsa amniótica. 
C) Estômago e marsúpio. 
D) Figado e vesícula biliar. 
 
5) O suco pancreático é produzido pelo 
pâncreas e contêm várias enzimas 
digestórias. Quanto as enzimas e suas 
funções é incorreto afirmar que é produzido 
pelo pâncreas: 

 
A) a ptialina - age sobre amido. 
B) a lipase pancreática - age sobre os 
lipídios. 
C) a protease pancreática ou tripsina - age 
sobre as proteínas. 
D) a pepsina pancreática - age sobre as 
proteínas. 
 
 
6) Julgue V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas: 
(     ) A boca é o primeiro órgão do sistema 
digestório. 
(     ) Boca, faringe, laringe, esôfago, 
estômago, intestino delgado e intestino 
grosso compreende estruturas do sistema 
digestório: 
(     ) A faringe faz parte do sistema digestório 
e também do sistema respiratório. 
(     ) o suco pancreático é liberado no 
estômago. 
(     ) A digestão no intestino delgado ocorre 
pela ação conjunta do suco pancreático, a 
bile. 
A o julgamento correto das afirmativas 
verdadeiras e falsas de cima para baixo, é: 
 
 
A) V, V, V, F, V 
B) F, V, F, V, V 
C) V, F, V, V, F 
D) F, F, V, F, V 
 
7) Depois do trabalho do estômago, o bolo 
alimentar vai para o: 
 
A) intestino delgado. 
B) esôfago. 
C) intestino grosso. 
D) pâncreas. 
 
8) Parte de sistema digestório 
correspondente à boca, à faringe e ao 
esôfago. Nessa mesma região, também se 
localizam a laringe e a traqueia, órgão do 
sistema respiratório. Dentre estes órgãos, 
qual é comum aos dois sistemas: digestório e 
respiratório.  
 
A) laringe. 
B) faringe. 
C) traqueia. 
D) esôfago. 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-UdWSi3KmdJU/WBj7wjuKkwI/AAAAAAAADtQ/tHiBfdgIpXQGRQ22YYTGaxZiYPvi3IoIACK4B/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.png2.png


 
9) O intestino delgado é um segmento do 
tubo digestivo. É um tubo muscular que se 
subdivide em partes. A parte inicial do 
intestino delgado recebe o nome de: 
 
A) esôfago. 
B) estômago. 
C) faringe. 
D) duodeno. 
 

10) Região do sistema digestório onde a 
água é absorvida.  
 
A) intestino grosso. 
B) intestino delgado. 
C) pâncreas. 
D) ânus. 
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ATIVIDADE 04  
 
 
 
 

 

 

PESQUISA:  

 

TEMA: A FOME NO BRASIL EM ÉPOCA DE PANDEMIA: COMO PODEMOS AJUDAR? 

 

 
 

Faça uma breve pesquisa sobre o tema e relate seus achados. 

 

Objetos a serem pesquisados: 

 

1- O que é a fome? 

2- Quais são os grupos mais atingidos e porque? 

3- Porque ela aumentou na pandemia? 

4- Políticas públicas do governo para amenizar a fome? Funciona? Por quê? 

5- Nós, enquanto cidadãos, como podemos ajudar?  

 

Obs: anexe sua pesquisa ao módulo e entregue na escola. 

OBJETIVOS:  Analisar dados estatísticos relacionados ao problema da fome no Brasil e 
compreender as causas da fome na atualidade para implementar postura solidária 
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América - recursos naturais 

O continente americano apresenta 
uma larga extensão territorial no 
sentido norte-sul, ou seja, possui uma 
grande variação em suas latitudes. Ao 
norte, ele é banhado pelo Oceano 
Glacial Ártico e, ao sul, pelo Oceano 
Glacial Antártico. A oeste, o referido 
continente é banhado pelo Oceano 
Pacífico, e a leste, pelo Oceano 
Atlântico. 

As grandes variações de latitude são 
um fator muito importante para a 
composição dos aspectos naturais do 
continente americano, que, por isso, 
apresenta uma grande variabilidade 
tanto em seus tipos climáticos quanto 
em sua vegetação. Além disso, o clima 
é influenciado também em grande 
parte pelas variações de altitude e 
pela maritimidade e continentalidade. 

Nas porções setentrionais, o clima da 
América é o polar, uma vez que parte 
de sua área é recortada pelo círculo 
polar ártico, que indica as zonas da 
Terra que recebem em menor 
intensidade o calor dos raios solares, 
sobretudo no inverno, quando os 
solstícios inviabilizam a iluminação 
natural em várias áreas. 

Em várias áreas na América do Norte 
e na América do Sul, os climas 
temperado e continental 
predominam, com a existência 
também de áreas desérticas e 
semiáridas graças ao bloqueio das 
massas de ar pelas formas de relevo, 
como ocorre no Nordeste brasileiro, 

no Chile e nos desertos dos Estados 
Unidos e México. 

 

 

 

 
 

              Paisagem desértica no Novo 
México 

Na América Central e em boa parte 
da América do Sul, predomina o clima 
tropical, por serem áreas que 
apresentam latitudes entre os 
trópicos. No continente sul-
americano, ainda se registram as 
variações do clima equatorial, com 
elevados índiceS de umidade 
proporcionados pela Floresta 
Amazônica. Na porção oeste de todas 
as Américas, ainda há algumas faixas 
climáticas do tipo mediterrâneo e de 
montanha, típicas de elevadas 
altitudes. 

O relevo do continente americano 
também é bastante diversificado, 
com uma tendência a apresent 
menores latitudes a leste e pontos 
mais elevados a oeste, onde há zonas 
de encontro entre placas tectônicas. 
No norte, o tectonismo proporcionou 
a formação de relevos como as 
Montanhas Rochosas, já no sul, a 
gênese da Cordilheira dos Andes. 

OBJETIVO: Compreender a distribuição dos recursos naturais no continente americano. 

 



Outra consequência é a presença de 
áreas com vulcanismos e terremotos, 
mais notadamente sentidos em zonas 
do Alasca, Haiti, Peru e Chile. Nos 
Estados Unidos, encontra-se um dos 
mais perigosos vulcões do mundo, o de 
Yellowstone. O ponto mais alto das 
Américas é o monte Aconcágua, com 
6.960 metros de altitude, 
consolidando-se como o ponto mais 
alto do mundo em relação ao nível do 
mar fora da Cordilheira do Himalaia. 

 

 
 

 

 
 

Monte Aconcágua na fronteira entre Chile e 
Argentina 

Já a vegetação do continente 
americano costuma acompanhar as 
variações dos tipos climáticos. Nas áreas de 
; clima mais frio, ao norte, desenvolveu-se 
a Taiga; nas áreas mais temperadas, alguns 
tipos de florestas temperadas, mais 
comuns no norte; nas regiões de clima 
subtropical, algumas vegetações como as 
pradarias e algumas formações do pampa 
sul-americano. 

Já nas áreas tropicais, 
encontram-se algumas florestas típicas, 
das quais merece destaque o cerrado • 
brasileiro — uma formação vegetal em 
forma de savanas com áreas bastante 
degradadas pela atuação agrícola. Mas é 
na área equatorial que se encontra a 
principal floresta, a Amazônica, que é 
responsável pela maior biodiversidade do 
continente. Existem ainda outros tipos 
de formações vegetais ao longo das 
Américas, como a Caatinga, no Brasil, e 
alguns tipos de vegetação de altitude nas 
áreas mais elevadas, tanto ao norte 
quanto ao sul. 

 

 

 

 

Imagem aérea da Floresta Amazônica 

Outro importante aspecto natural do 
continente americano diz respeito à sua 
hidrografia. O norte e o sul representam 
áreas em que se nota uma abundância de 
bacias hidrográficas, com grande 
potencial tanto para a navegação e 
transporte quanto para a produção de 
energia elétrica. Os principais cursos d'água 
são os rios Mississipi e Missouri, nos Estados 
Unidos; o Amazonas, no lado sul-americano; 
e o Rio da Prata, no Cone Sul. Esse último é 
alimentado por rios brasileiros, como o 
Paraná e seus afluentes. Ao todo, os rios da 
América representam 20% da água doce de 
todo o planeta. 

 

ATIVIDADE  

“A Amazônia é uma terra de superlativos: É 
a maior floresta tropical do mundo, com 
mais de 40.000 espécies de plantas. Em 
nenhum lugar na Terra se encontram 
tantas aves, peixes de água doce ou 



borboletas diferentes. Esta é a casa de 
uma em cada dez espécies conhecidas 
pela ciência. Entre elas estão a onça! 
pintada, o maior felino das Américas; a 
surucucu, a maior víbora da Terra; a sucuri, 
a cobra mais pesada do mundo; a harpia, a 
maior ave de rapina da América do Sul”. 

1. A localização e a configuração 
vegetal das fitofisionomias do Bioma 
Amazônia permitem classificar sua 
floresta como: 

a) (   )Temperada Decídua 

b) (   ) Equatorial 

c) (   ) Subtropical Úmida 

d) (   ) Ombrófila Densa 

e) (   ) Tropical Aciculifoliada 

2. Sobre a bacia hidrográfica amazônica, 
podemos afirmar que: 

a) (   ) é composta por uma rede de 
drenagem exclusivamente brasileira. 

b) (   ) é a segunda maior bacia 
hidrográfica do mundo, atrás somente da 
bacia Platina. 
c) (   ) possui um baixo potencial 
hidrelétrico e um alto potencial 
hidroviário. 

d) (   ) é abastecida pelas chuvas 
regulares e também pelo regime nival 
oriundo dos Andes. 

e) (   ) o seu rio principal ocupa uma área 
de relevo irregular do tipo planáltico. 

3. A Floresta Amazônica, com toda a sua 
imensidão, não vai estar aí para 
sempre. Foi preciso alcançar toda essa 
taxa de desmatamento de quase 20 
mil quilômetros quadrados ao ano, na 
última década do século XX, para que 
uma pequena parcela de brasileiros 
se desse conta de que o maior 
patrimônio natural do país está sendo 
torrado. 

Um processo econômico que tem 
contribuído na atualidade para acelerar o 
problema ambiental descrito é: 

a) (   ) Expansão do Projeto Grande 
Carajás, com incentivos à chegada de 
novas empresas mineradoras. 

b) (   ) Difusão do cultivo da soja com a 
implantação de monoculturas 
mecanizadas. 

c) (   ) Construção da rodovia 
Transamazônica, com o objetivo de 
interligar a região Norte ao restante do 
país. 

d) (   ) Criação de áreas extrativistas do 
látex das seringueiras para os chamados 
povos da floresta. 

 
e) (   ) Ampliação do polo industrial da 
Zona Franca de Manaus, visando atrair 
empresas nacionais e estrangeiras. 

4. A América Andina é uma subdivisão 
da América do Sul, os países 
integrantes dessa região apresentam 
seus territórios cortados pela 
Cordilheira dos Andes. Todos esses 
países integram a América Andina, 
exceto: 

a) (   ) Paraguai 

b) (   ) Chile 

c) (   ) Bolívia 

d) (   ) Colômbia 

e) (   ) Venezuela 
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América Latina 
 

A expressao “América Latina” é usada 
comumente para se referir a todos os países 
do continente americano com exceção de 
EUA e Canadá. Pórém, não há nenhuma 
"lista" oficial de países "latino-americanos" e 
as diversas fontes de informação divergem 
um pouco quanto aos países que realmente 
fariam parte da América Latina. 

Segundo o senso comum, ou o 
significado mais empregado, os países que 
compõem a "América Latina" seriam os que 
fazem parte da América do Sul, América 
Central e o México. Essa definição é parecida 
com a que é utilizada pela ONU, porém, da 
classificação geralmente utilizada por ela, 
são excluídos o Caribe e o México, embora 
eles possam aparecer em outras definições. 

Por outro lado, algumas fontes definem 
a “América Latina” como o nome que se dá aos 
países dos continentes americanos que foram 
colonizados predominantemente por países 
latinos (denominação dada aos países 
europeus que surgiram após a queda do 
Império Romano do Ocidente e que têm 
como língua majoritária, línguas latinas. Por 
exemplo: Espanha, França, Portugal, 
Romênia, etc.) e onde a língua oficial é 
derivada do latim (neolatina), como o 
espanhol, o português e o francês. 

 

 

 
 
 

 
 
 Segundo esta denifição, não fariam 
parte da América Latina, além dos EUAS e 
Canadá (embora no Canadá as línguas oficiais 
sejam o inglês e o francês e este último seja 
o masi falado), o Suriname e a Guiana, ambos 
colonizados por Inglaterra e Holanda (países 
de origem germânica) e que tem como língua 
oficial o holandês e o inglês, 
respectivamente. Mas estad efinição engloba 
também, alguns países do Caribe e como 
Cuba, Haiti e República Dominicana, que tem 
o espanhol ou o francês como língua oficial. 

A expressão teria sido usada pela 
primeira vez por Napoleão III no século XIX, 
na mesma época em que teria surgido a 
expressão de "Europa latina" para designar 
os países europeus de língua neolatina. 
Outras fontes apontam para Michel 
Chevalier que teria usado o termo em 1836. 

A utilização do termo foi consolidada 
com a criação da CEPAL (Comissão 

OBJETIVO: A importância dos paises Latino Américanos e as atuais divisões econômicas.  

 



Econômica para a América Latina e o Caribe) 
em 1948, pelo Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas (ECOSOC) e a partir daí 
passou a ser largamente utilizado para 
denominar os países latino-americanos, 
embora com algumas divergências. 

A junção de todos os países das 
Américas do Sul e Central em uma 
denominação comum não podem, contudo, 
levar a uma interpretação errônea de que 
todos estes países são iguais. Seja 
cultural, econômica, ou socialmente. 

A América Latina é uma porção do 
continente americano localizada entre o 
Rio Grande (fronteira entre os Estados 
Unidos e o. México) e a Terra do Fogo 
(conjunto de ilhas situado no extremo sul da 
América do Sul). Nessa porção do continente 
americano, vivem cerca de 586 milhões de 
pessoas*. A área total é de 21.060.501 km2, 
o que resulta em uma densidade 
demográfica de 27,8 habitantes por km2. 

Essa regionalização leva em conta a 
história e as características culturais. O 
continente americano fica então dividido 
em América Anglo-saxônica (Estados Unidos 
e Canadá) e América Latina, que recebe 
esse nome porque é composta por países 
que têm como língua oficial idiomas que 
derivam do latim, como português, espanhol 
e francês. Por essa razão, o México também 
está incluído nessa divisão. 

Os países da América Latina possuem 
um passado colonial em comum. A 
colonização de exploração foi a marca do 
passado desses países. A maioria dessas 
atuais nações serviu às suas metrópoles e 
teve suas economias voltadas à exportação, 
o que impediu a constituição de um mercado 
interno consolidado e causou prejuízos que 
permanecem até os dias atuais. Essa 
característica também diferencia 
expressivamente a América Latina da 
América Anglo-saxônica. 

Outra característica histórica que é 
comum aos países da América Latina é a 
concentração de terras nas mãos da elite, 
mesmo após a descolonização. Esse fator é 
um dos responsáveis pelas marcantes 
desigualdades sociais e econômicas 
presentes nesses países. Todavia, apesar de 
muitas semelhanças, esse conjunto de 
países possui diferenças que nos permitem 

agrupá-los em grandes conjuntos regionais: 

• México 

• América Central e Guianas 
A América Central é a região formada por 

dois conjuntos de países: a porção ístmica 
(ligada ao continente) e a porção insular 
(composta por ilhas). 
Suriname e Guiana - países independentes 

- e Guiana Francesa (departamento 
ultramarino francês), embora estejam na 
América do Sul, possuem características 
socioeconômicas mais parecidas com as 
dos países caribenhos (América Central). 
 

• América do Sul: 
América Andina 
É marcada pela presença da 
Cordilheira dos Andes. São chamados 
de andinos os países que compõem 
essa sub-região latino-americana: 
Venezuela, Colômbia, peru, equador 
(Plata, em espanhol), que é formada 
pelos rios Paraná, Paraguai e 
Uruguai. Os países que constituim 
essa sub-região sao: Argentina, 
Paraguai e Uruguai.  
 

O Rio Amazonas é o maior da América Latina. Sua bacia 
compreende Peru, Colômbia, Equador, Venezuela,  
Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil.  

A América Latina está situada na 
zona intertropical, onde predominam os 
climas quentes, com exceção do extremo 
sul (Argentina e Chile) e das áreas 
montanhosas (Andes). 

Sua grande extensão no sentido 
norte-sul, as diferentes latitudes e a 
variação climática conferem à América 
Latina uma enorme diversidade de 
formações vegetais. Destacam-se as 
principais paisagens: Floresta 
Amazônica, Cerrado, Caatinga, Pampa ou 
Estepes e desertos (México, Atacama e 
Patagônia). 



 

 

ATIVIDADE 

1. O Manufacturing Belt no Nordeste 

americano apresentava, na 

década de 50, cerca de 69% da 

produção industrial dos Estados 

Unidos, baixando essa 

participação, três décadas depois, 

para 48%. Milhões de 

trabalhadores migraram para o 

Sul e o Oeste que despontavam 

como áreas mais dinâmicas. O 

mesmo Manufacturing Belt, 

orgulho dos americanos, ganhava 

uma nova designação pejorativa - 

o Rust Belt – o "cinturão da 

ferrugem". 

Assinale a alternativa que melhor se 
relaciona ao texto: 

a) (   ) A sociedade industrial norte-
americana se reestrutura frente as novas 
exigências do mercado mundial. 

b) (   ) A terceirização das atividades 

econômicas no Leste americano tem 

promovido o intervencionismo do Estado, 

para garantir a estabilidade do emprego 

de milhares de americanos. 

c) (   ) Os investimentos das grandes 

transnacionais americanas no exterior 

esvaziaram a produção industrial e 

aumentaram o desemprego. 

d) A redução contínua das taxas de 

natalidade e o crescente aumento da 

imigração tem provocado sucessivas crises 

sociais na classe operária-norte 

americana. 

e) (   )O espaço geoeconômico norte-
americano está se reorganizando com o 
surgimento de novos polos industriais. 
 

Brasil 

É o país mais extenso da América 
Latina e com maior população. O Brasil é o 
único país que tem a língua portuguesa como 
idioma oficial. Faz fronteira com quase 
todos os países da América do Sul, com 
exceção do Chile e do Equador. 

Aspectos físicos da América Latina 

 

 

A Cordilheira dos Andes é uma extensa cadeia montanhosa que 

abrange sete países: Venezuela, Colômbia,  Equador, Peru, Bolívia, 

Chile e Argentina 

Os principais elementos do relevo da 
América Latina são: A Serra Madre Ocidental, 
no planalto mexicano; a Cordilheira 
Montanhosa dos Andes, situada na porção 
oeste da América do Sul; o Planalto das 
Guianas e c Planalto Brasileiro; e as Planície 
do Orinoco, Planície Amazônica e Planície 
Platina, localizadas na porçãc central da 
América do Sul. 

A América Latina é rica em recursos 
hídricos e possui extensas bacias 
hidrográficas, como a Bacia do Orinoco a 
Bacia Amazônica e a Bacia Platina. 
 

2. A costa oeste dos Estados Unidos da 
América apresenta: 

a) (   ) polos tecnológicos na região 
conhecida corno Vale do Silício, que 
combina universidades e empresas. 



b) (   ) grande presença de mão-de-obra 
migrante, devido à proximidade com a 
fronteira mexicana. 

c) (   ) maior possibilidade de furacões que 
a costa leste, devido à presença de falhas 
geológicas. 

d) (   ) menor densidade populacional na 
porção sul que no norte, em função das 
temperaturas mais baixas. 

e) (   ) produção de laranja orgânica em 
larga escala, competindo com a produção 
brasileira. 

3. A região do "Sun Belt", nos EUA, tem 

se caracterizado por um acalorado 

crescimento econômico, Grandes 

obras de infraestrutura, instalação 

de centros de desenvolvimento 

tecnológico e uma fantástica 

expansão do turismo, entre outros 

aspectos. Exemplos de áreas que 

apresentam estas características 

são: 

a) (   ) São Francisco - indústria da 

informática e centros de pesquisa - e 

Houston - indústria petrolífera, 

biotecnologia e tecnologia de ponta. 

b) (   ) Seatle - indústria aeronáutica a 

informática - a Portland - produção de 

alumínio e indústria bélica. 

c) (   ) Boston - indústria de informática a 

centro aeroespacial - e São Francisco - 

indústria da informática e centros de 

pesquisa. 

d) (   ) Atlanta - indústrias têxteis, químicas 

o de defesa - e Portland - produção de 

alumínio e indústria bélica. 

e) Seatle - indústria aeronáutica e 
informática - e Houston - indústria 
petrolífera, biotecnologia de ponta. 

4. Com uma produção diversificada, 

abrangendo indústrias têxteis, 

siderúrgicas e de equipamentos 

ferroviários, a região do 

Manufacturing Belt, comparada a 

outras regiões industriais dos EUA: 

a) (   ) vem aumentando sua participação 

relativa no total da produção do país, desde 

o pós-guerra. 

b) (   ) é uma região de fortes investimentos 

(hot belt) graças à vertiginosa expansão da 

indústria automobilística nas duas últimas 

décadas. 

c) (   ) perdeu sua posição de comando nas 

decisões econômicas do país, devido ao 

deslocamento significativo de indústrias, 

serviços e rede bancária para o Noroeste. 

d) ( ) apresenta organização 

predominantemente fordista, 

diferenciando-se dos novos centros 

industriais do Sun Belt, pautados pela 

acumulação flexível. 

e) (    ) caracteriza-se por dispersão 

territorial de suas indústrias, grande 

automação e pequena dependência das 

fontes de energia. 

 

5. Os polos mundiais de alta 

tecnologia, chamados tecnopolos, 

agrupam os centros de pesquisa de 

grandes empresas, localizam-se 

próximos a importantes 

universidades e contam com 

eficientes sistemas de transmissão 

de dados e informações, como é o 

caso: 

a) (   ) do Vale do Rhur, na Alemanha. 

b) (   ) da região industrial dos 
Grandes Lagos nos E.U.A. 

c) (   ) do Vale do Silício na Califórnia. 

d) da Bacia de Londres, na Inglaterra. 

e) (   ) da região industrial dos Urais, 
na Rússia. 

 



 

6. Sobre a economia dos Estados Unidos 
é INCORRETO afirmar: 

a) (   ) As grandes extensões de solos 

férteis, a maior parte do relevo de 

topografia plana e o clima 

temperado favorece a agricultura na 

porção central, que se caracteriza 

pelo emprego maciço da mecanização 

e pela baixa utilização de mão-de-

obra. 

b) (   ) A região das Planícies Centrais 

é dividida em cinturões de cultivo, 

onde a agricultura é altamente 

especializada, com alta 

produtividade. 

c) (   ) A atividade industrial, 

tradicionalmente concentrada na 

região Nordeste e em torno dos 

Grandes Lagos, beneficiou-se da 

riqueza mineral e energética da 

região. 

d) (   ) Atualmente verifica-se uma 

descentralização industrial, em 

direção à Costa Oeste (indústrias de 

alta tecnologia) e à região do Golfo 

(indústria petrolífera). 

e) (   ) Apesar da grande dependência 

de carvão e petróleo e, em menor 

grau, de minerais metálicos, o país 

ainda é responsável pela maior 

produção industrial do mundo. 

7. Um certo carro esporte é desenhado 

na Califórnia, financiado por Tóquio, 

o protótipo criado em Worthing 

(Inglaterra) e a montagem é feita nos 

EUA e MéXico, com componentes 

eletrônicos inventados em Nova 

Jérsei (EUA), fabricados no Japão. 

(...). Já a indústria de confecção 

norte-americana, quando inscreve 

em seus produtos `made in USA', 

esquece de mencionar que eles 

foram produzidos no México, Caribe 

ou Filipinas. 

(Renato Ortiz, Mundialização e Cultura) 

O texto ilustra como em certos países 

produz-se tanto um carro esporte caro e 

sofisticado, quanto roupas que nem 

sequer levam uma etiqueta identificando 

o país produtor. De fato, tais roupas 

costumam ser feitas em fábricas — 

chamadas "maquiladoras" — situadas em 

zonas-francas, onde os trabalhadores nem 

sempre têm direitos trabalhistas 

garantidos. 

a) ( ) A produção nessas condições 
indicaria um processo de globalização 
que fortalece os Estados Nacionais e 
diminui as disparidades econômicas 
entre eles pela aproximação entre um 
centro rico e uma periferia pobre. 

b) (   ) garante a soberania dos Estados 

Nacionais por meio da identificação, 

da origem de produção dos bens e 

mercadorias. 

c) (   ) fortalece igualmente os Estados 
Nacionais por meio da circulação de 
bens e capitais e do intercâmbio de 
tecnologia. 

d) ( ) compensa as disparidades 

econômicas pela socialização de novas 

tecnologias e pela circulação 

globalizada da mão-de-obra. 

e) (   ) reafirma as diferenças entre um 
centro rico e uma periferia pobre, 
tanto dentro como fora das fronteiras 
dos Estados Nacionais. 

 
8. O grande continente americano 

abriga países com características 

diversas. A América pode ser 

dividida entre países que adotam 

o inglês ou o espanhol como 

língua oficial (no caso do Canadá, 

em algumas províncias, ainda há 

o francês como língua oficial). Há 

países desenvolvidos, países em 

desenvolvimento e outros com 

taxas altas de miséria, como é o 

caso do Haiti. Há também um 

país cujo sistema político-

econômico é socialista. Que país é 



esse? 

a) (   ) Honduras. 
b) (   ) Porto Rico. 
c) (   ) Guatemala. 
d) (   ) México. 
e) (   ) Cuba 

9. As Américas foram formadas pela 

colonização europeia, resultado 

da expansão marítimo-comercial 

dos países europeus a partir do 

final do século XV. Sobre esse 

tema é incorreto afirmar que: 

a) ( )ao chegarem, os europeus se 
depararam com grandes 
impérios indígenas, como o 
inca e o asteca. 

b) ( ) os principais grupos que 

colonizaram as Américas 

foram os ingleses, 

portugueses, espanhóis, 

franceses e holandeses. 

c) ( ) os indígenas que habitavam 
esse território foram, em sua 
maioria, massacrados. 

d) ( ) os países europeus e 
asiáticos repartiram o 
continente americano entre 
eles. 

 
10. Sobre a América do Sul, é 

incorreto afirmar que: 

a. (  ) A cordilheira dos Andes é 
resultado do choque de duas 
placas tectônicas. 

b. (  )A porção leste do continente é 
marcada por planaltos de origem 
recente na história geológica do 
planeta. 

c. (  ) As terras centrais apresentam 
planícies e terras baixas, como a 
planície Amazônica. 

d. (  ) A porção oeste do continente 
tem grande instabilidade sísmica. 

e. (  ) A porção leste do continente 
apresenta terrenos muito antigos 
e desgastados pela erosão. 
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1. O grande continente americano 
abriga países com características 
diversas. A América pode ser 
dividida entre países que adotam o 
inglês ou o espanhol como língua 
oficial (no caso do Canadá, em 
algumas províncias, ainda há o 
francês como língua oficial). Há 
países desenvolvidos, países em 
desenvolvimento e outros com 

taxas altas de miséria, como é o 
caso do Haiti. Há também um país 
cujo sistema político-econômico 
difere dos demais. Que país é esse? 

 

a) (   ) Hondura 

b) (   ) Porto Rico. 

c) (   )Guatemala 

d) (   ) México  

e) (   ) Cuba. 

OBJETIVO: A importância dos paises Latino Américanos e as atuais divisões econômicas.  
 

 



2. As Américas foram formadas pela 
colonização europeia, resultado da 
expansão marítimo-comercial dos 
países europeus a partir do final do 
século XV. Sobre esse tema é 
incorreto afirmar que: 

a) (  ) ao chegarem, os europeus se 
depararam com grandes impérios 
indígenas, como o inca e o asteca. 

b) (   ) os principais grupos que 
colonizaram as Américas foram os 
ingleses, portugueses, espanhóis, 
franceses e holandeses. 

c) (  ) os indígenas que habitavam esse 
território foram, em sua maioria, 
massacrados. 

d) (    ) no final do século XVIII, o 
território já estava todo repartido  
 
entre os países europeus  

e)  (  ) a superioridade bélica foi a única 
forma de os conquistadores tomarem 
as terras americanas. 
 

3. Estados Unidos e Canadá são países 
de língua ingles que passaram pelo 
processo de colonização de 
povoamento. Essa parte do 
continente americano é chamada 
de: 

a) (   ) América Latina 
b) (   ) América Central 
c) (   ) América do Sul 
d) (   ) América Anglo-Saxônica 
e) (   ) América do Norte. 

 
4. O méxico, oficialmente Estados 

Unidos Mexicanos, é uma república 
constitucional federal. É o quinto 
maios país das Américas em 
extensão. O México, dentro dos 
critérios de regionalização físico e 
socioeconômicos está localizado: 

a) (   ) na Amércia do Sul e na América 
Anglo-Saxônica 

b) (   ) na América Central e na América 
Latina 

c) (   ) na América dp Norte e na América 
Anglo-Saxônica 

d) (   ) na América do Norte e na América 
Latina 

e) (   ) na América Central-Sul.  
 
 
 
 
 

 
 

 

5. Utilizando os seus 

conhecimentos e a 

observação do mapa, 

pode-se dizer que: 

a) (   ) o clima na América 

do Norte varia unicamente 

conforme a latitude, ou seja, quanto mais 

ao sul, mais quente. 

b) (   ) o fato de a América do Norte situar-

se em latitudes mais altas do que a 

América do Sul faz com que lá 

predominem climas tropicais e 

subtropicais. 

c) (   ) praticamente todos os tipos de 

clima do planeta podem ser 

observados no continente 

americano. 

d) (   ) o relevo e as correntes marítimas não 

interferem na variação das temperaturas, 

uma vez que a maior parte do continente 

se situa na faixa intertropical. 

na América do Sul predominam os climas 
semiárido e subtropical. 

 
6. Observe o climograma de Brasília, 

cidade que está localizada bem no 

coração do Brasil, em área de clima 

tropical: 

qual das alternativas 

abaixo explica 

corretamente a 

informações contida 

no climograma? 

 

a) (   ) possui 
inverno rigoroso e 
verões quentes 
b) (   ) possui 
invernos secos e 

verões chuvosos 
c) (   ) possui grandes índices de chuva o 

ano inteiro 
d) (  ) as chuvas concentram-se no 

inverno 
e) (   ) há baixos índices pluviométricos 

o ano inteiro.  



 
7. Como é denominado o clima 

brasileiro que possui temperaturas 

elevadas e escassez de chuvas 

durante o ano, provocando secas 

prolongadas? 

a) (   ) Equatorial semi-úmido. 

b) (   ) Tropical de altitude. 

c) (   ) Subtropical. 

d) (   ) Tropical. 
e) (   ) Semiárido. 

 
8. Observe o mapa e responda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) A regionalização do mapa se baseia em 
qual critério? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
b) Que porção do continente está indicada 

com cinza claro? 
______________________________________
______________________________________ 
 
c) Que porção do continente está indicada 

com cinza escuro? 
______________________________________
______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ATIVIDADE 04 
 
 
 
 

 

1. Estados Unidos e Canadá são 

países de língua inglesa que 

passaram pelo processo de 

colonização de povoamento. Essa 

parte do continente Americano é 

chamada de: 

a) (   ) América Latina 

b) (  )América Central  

c) (   )América do Sul  

d) (   ) América Anglo-Saxõníca 

e) (  ) América do norte 

2. A parte do continente Americano 
que passou pelo processo de 
colonização de povoamento é 
chamada de: 

a)  (    )  Amér ica  Lat ina.  

b)  (    )  Sudeste  As iát ico.  

c )  (    )  Le s te  Europeu.  

d) (   ) América Anglo-Saxõnica. 

e) (   ) América Caribenha. 
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3. O México, oficialmente Estados 

Unidos Mexicanos, é uma 

república constitucional federal.É 

o quinto maior pais das Américas 

em extensão. O México, dentro dos 

critérios de regionalização físicos e 

socioeconômicos está localizado: 

a) (   ) na América do Sul e na 
América Anglo-Saxônica. 

b) (   ) na América Central e na 
América Latina. 

c) (   ) na América do Norte e na 
América Anglo-Saxônica. 

d) (   ) na América do Norte e na 
América Latina. 

e) (   ) na América Central e na 
América Latina. 

4. Quando chegaram à América, os 
europeus encontraram inúmeros 
povos que ocupavam o continente 
há milhares de anos. Estes povos 
posteriormente foram 
denominados povos pré-
colombianos. Dentre os vários 
povos pré-colombianos, três se 
destacaram por terem, de certa 
forma, encontrado um 
desenvolvimento social bem 
avançado, formando verdadeiros 
Impérios. Estes povos eram: 

a) (   ) os Portugueses, Astecas e 
Jês. 

b) (   ) os Astecas, Maias e Incas. 

c) (   ) os Maias, Astecas e Espanhóis. 

d) (   ) os Astecas, Tupis e Esquimós. 

e) (   ) os Maias, Tupis e 
Xeroquees. 

5. O continente americano foi 
colonizado por povos de várias 
nações europeias, dentre eles: 
portugueses, espanhóis, 
franceses, ingleses e holandeses. 
Esses povos passaram a explorar 
toda a América e a impor sua 
cultura de maneira forçada aos 
povos nativos do continente. Essa 
influência cultural oriunda de 
diferentes nacionalidades produziu 
distinções entre os países do 
continente, especialmente no que 
se refere ao idioma. Diante desse 
fator, o continente é regionalizado 
em América Latina e América 

Anglo-Saxônica. Essa distinção 
acontece, pois: 

a) (   ) são considerados países latinos 

todos aqueles que possuem línguas 

derivadas do latim, como por 

exemplo: espanhol, francês e 

português. Já as nações que falam 

língua de origem anglosaxônica, como 

o inglês, formam a América Anglo-

Saxõnica. 

b) (   ) os Estados Unidos, antiga colônia 

de exploração, haviam sido 

primeiramente colonizados pelos 

portugueses e espanhóis, estando 

assim inseridos na América Anglo-

Saxôníca. 

c) (   ) a chamada América espanhola 

fala a língua inglesa e francesa, 

inserindo-os na América AngloSaxônica, 

enquanto que o Brasil e Canadá estão 

na América Latina. 

d) (   ) o Brasil, mesmo estando na 
América do Sul, faz parte da América 
Anglo-Saxônica. 
e) (   )A Jamaica, antiga colônia de 
povoamento, havia sido 
primeiramente colonizados pelos 
portugueses e espanhóis, estando 
assim inseridos na América Anglo-
Saxônica. 
 

6. A respeito do processo de 
industrialização que culminou 
com a presença de grandes   
diversificadas plantas fabris em 
países como Brasil. México, Chie 
e Argentina, em que consistia o 
processo conhecido como 
“substituição de importações'? 
Responda:  

a) (   ) O país deixa de comprar produtos 
estrangeiros e investe esse capital nas 
forças armadas. 

b) (   ) Trata-se da produção interna de 
bens que antes eram importados de 
países industrializados e desenvolvidos. 

c) (   ) A nação passa a produzir dentro de 

seus domínios os produtos que antes 

eram exportados. 

d) (   ) O país começa a importar produtos 

que antes exportava para as potências 

ricas. 



1 
 

ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ASSUNTO: BRASIL IMPÉRIO 

PROFESSORA: MARIO ANGELO BARRETO 

MÊS: MAIO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 

ATIVIDADE 01 
 
 

Independência do Brasil 

 

O que foi o período imperial? 
 
O período imperial foi uma fase da história brasileira iniciada em 1822, quando o Brasil se 
tornou independente, e finalizada em 1889, quando houve a Proclamação da República. 
Nesse período, o Brasil organizou-se politicamente como uma monarquia, sendo 
governado por um imperador, cujo poder era transmitido de maneira hereditária. 
 
 

 
  

OBJETIVOS: Compreender o processo de consolidação do Império brasileiro; Identificar 

as mudanças ocorridas durante o período histórico. 
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Primeiro Reinado 
 
O Primeiro Reinado foi o período em que o país foi governado por Dom Pedro I, filho de 
Dom João VI e regente do Brasil até sua independência. O Primeiro Reinado ficou marcado 
pelos atritos entre D. Pedro I e grupos políticos do Brasil, pelo autoritarismo e pela 
incompetência na administração do país. 
Com a independência, determinadas regiões do país, como Pará e Maranhão, 
permaneceram fiéis a Portugal, desencadeando uma guerra no país. Com o fim da guerra 
de independência, era necessário garantir que Portugal reconhecesse a independência 
brasileira. Esse reconhecimento foi formalizado em 1825 por meio de negociações 
mediadas pela Inglaterra. 

A outorga da Constituição de 1824 foi o exemplo mais claro do autoritarismo que marcou o 
reinado de D. Pedro I. Seu governo também foi marcado por decisões equivocadas, como 
a Guerra da Cisplatina, que destruiu nossa economia, e por rebeliões, que demonstravam 
a fraqueza do governo no comando do Brasil. Pressionado por diversos grupos insatisfeitos, 
D. Pedro I renunciou ao trono em 1831, em favor de seu filho. 
 
O filho de D. Pedro I, porém, não tinha idade para assumir o Brasil. Assim, iniciou-se um 
período de transição em que o país foi governado por regentes até que o futuro imperador 
tivesse a idade mínima para assumir o país – 18 anos –, conforme estipulava a Constituição 
de 1824. Esse período de transição ficou conhecido como Período Regencial. 
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Responda as questões abaixo com base nas informações acima: 
 
Questão – 01. As três fases que formam o império brasileiro são:  
 

A) Primeiro Reinado, Segundo Reinado e Terceiro Reinado. 
B) Primeiro Reinado, Queda de D. Pedro I e Segundo Reinado 
C) Primeiro Reinado, Período Regencial e Segundo Reinado 
D) Primeiro Reinado, Segundo Reinado e Proclamação da república 
 

Questão – 02. Sobre o Império brasileiro é possível afirmar: 
 

A) O poder estava concentrado nas mãos do povo. 
B) As eleições escolhiam o imperador a cada 4 anos. 
C) O poder político era concentrado na figura do Imperador e transmitido 

hereditariamente. 
D) D. Pedro I proclamou a República em 1889. 

 
Questão – 03. Sobre a Constituição de 1824. 
 

A) A Constituição de 1824 determinou o fim da escravidão. 
B) A Constituição de 1824 concentrou o poder nas mãos do imperador, garantido uma 

relação autoritária no Império. 
C) A Constituição de 1824 limitou o poder do imperador. 
D) Apenas os fazendeiros podiam ser candidatos a imperador do Brasil. 

 
Questão – 04. Com base nas informações acima e na charge abaixo, comente sobre a 
Renúncia ao trono por D. Pedro I. 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Questão – 05. Para Décio Freitas (1983), “um escravo armado seria um ex-escravo”. A 

independência, então, deveria ser “ordeira”, nas palavras temerosas de José Bonifácio, feita 

“por cima” para evitar insurreições dos “de baixo”. Com base nas informações e nos 

estudos, comente a participação dos negros na formação do Estado brasileiro. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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ATIVIDADE 02 

 

 

OBJETIVOS: Conhecer as principais revoltas do período Regencial; Analisar as disputas 

pelo poder entre as elites e os interesses populares. 
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Período Regencial (1831-1840) 
 
Embora não tenha completado uma década, o Período Regencial registrou uma série 
de eventos decisivos e momentos de tensão política. Segundo a Constituição vigente 
de 1824, a maioridade para a ocupação do cargo de imperador era 21 anos de idade. 
Como D. Pedro II tinha apenas 5 anos e 4 meses de idade quando seu pai, Pedro I, voltou 
para Portugal, a Constituição de 1824 determinava que “Durante a sua menoridade, o 
Império será governado por uma Regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado ao 
Imperador, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de vinte e cinco anos”. 
Assim, até D. Pedro II alcançar a maioridade para assumir o cargo, houve quatro 
regências, a saber: 
 

• Trina Provisória (1831); 
• Trina Permanente (1831-1835); 
• Una de Feijó (1835-1837); 
• Una de Araújo Lima (1837-1840). 

O final desse período foi marcado pelo Golpe da Maioridade, quando o Senado declarou 
D. Pedro I, com apenas 15 anos, maior de idade, podendo assumir, portanto, o cargo de 
imperador do Brasil.  
 

 
 
Durante essa fase, houve diversas revoltas que ameaçaram a unidade territorial do 
Império, tais como a Balaiada (1838-1841), a Sabinada (1837-1838), a Revolta dos 
Malês (1835), a Guerra dos Cabanos (1835-1840), a Guerra dos Farrapos (1835-1845), 
entre outras. Ao mesmo tempo, houve a estruturação das Forças Armadas para garantir a 
integridade do território nacional. 
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Durante a regência, dois partidos políticos centralizaram as discussões: o Partido Liberal, 
fundado em 1831, e o Partido Conservador, fundado em 1836. Ambos os partidos se 
alternaram no poder durante a regência, ditando seus interesses. 
 

 
 

 

 
 

 
Questão – 01. Comente os motivos que deram início ao Período Regencial. 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Questão – 02. Com base nas informações do texto e no mapa abaixo, responda o que se 

pede: 
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2.1 - Revolta da Balaiada 

Local: ………………………………………………………………………………………… 

Motivo: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.2 – Revolta da Cabanagem 

Local: ………………………………………………………………………………………… 

Motivo: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.3 – Revolta da Farroupilha 

Local: ………………………………………………………………………………………… 

Motivo: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.4  - Revolta da Sabinada 

3 Local: ………………………………………………………………………………………… 

4 Motivo: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Questão - 03. Considere a quadrinha popular a seguir: 

Do Folclore pernambucano 
 

“Por subir Pedrinho ao trono 
Não fique o povo contente 
Não pode ser coisa boa 

Servindo com a mesma gente” 
(In: CALMON, Pedro. História do Brasil na poesia do povo. Rio de Janeiro: A 

Noite, s/d.) 

a) Os versos representam qual fato da história do Brasil? 
 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Questão – 04. O golpe da maioridade, datado de julho de 1840 e que elevou D. Pedro II 
a imperador do Brasil, foi justificado como sendo: 

 

A) uma estratégia para manter a unidade nacional, abalada pelas sucessivas rebeliões 
provinciais; 
B) o único caminho para que o país alcançasse novo patamar de desenvolvimento 
econômico e social; 
C) a melhor saída para impedir que o partido Liberal dominasse a política nacional; 
D) a forma mais viável para o governo aceitar a proclamação da República e a abolição 
da escravatura; 
E) uma estratégia para impedir a instalação de um governo ditatorial e simpatizante do 
socialismo utópico. 
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ATIVIDADE 03 

 

 

 

OBJETIVOS: Identificar as principais transformações do Segundo Reinado; Analisar os 

fatores decisivos da queda do Império. 

 

 



9 
 

Segundo Reinado (1840-1889) 
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O Segundo Reinado foi o período de maior estabilidade política do Brasil durante o 
Império. D. Pedro II conseguiu manter o equilíbrio entre liberais e conservadores, além de 
aparelhar as instituições públicas com aliados políticos. 
O Brasil começou a se modernizar, havendo a construção de estradas de ferro, a 
introdução dos telégrafos e de aparelhos telefônicos, o que, inclusive, deu certo 
protagonismo mundial ao Brasil. Foi também o momento em que o Brasil começou a 
se industrializar, tendo como figura central o Barão de Mauá (1813-1889). 
 

Foi um momento também de florescimento das artes, como literatura, teatro, arquitetura, 
artes visuais e, até mesmo, fotografia. Começou-se a pensar na imagem que o país queria 
criar de si mesmo. Nomes ilustres, como Joaquim Nabuco, Alberto Salles, Sílvio Romero, 
Lopes Trovão, André Rebouças, entre outros, compuseram um grupo que ficou 
historicamente conhecido como Geração de 1870. 
 

Contudo, não tardaram também de surgir momentos de crise e instabilidades 
profundas, que, ao final do século, provocaram o fim do Período Imperial, com 
a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1989. Três questões marcaram a 
crise do Império, a saber: 
 
→ Questão escravocrata 

 

Ainda no Período Regencial, uma lei, conhecida como Lei Feijó, promulgada em 1831, já 
tinha proibido a importação de escravos no Brasil, sob pressão da Inglaterra. Uma vez em 
vigor, a lei era dificilmente cumprida. Em grande parte do mundo, todavia, o trabalho 
escravo já havia sido abolido. 
 
Novamente sob pressão da Inglaterra, o Brasil promulgou, em 1850, a Lei Eusébio de 
Queirós, proibindo novamente a importação de escravos africanos e passava, dessa vez, 
a criminalizar quem infringisse a lei. A campanha abolicionista, que se estendeu por um 
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longo período até chegar realmente à abolição (em 1888), gerou descontamento nas elites 
econômicas, que se sustentavam por meio do trabalho escravo. 
 
→ Questão religiosa 
 

Sobre a Questão Religiosa, é importante entender a relação específica que a Igreja 
matinha com os Reinos de Portugal e Espanha. Existia a instituição do Padroado, que 
concedia uma série de privilégios para esses dois reinos, ao mesmo tempo em que os reis 
ibéricos detinham o poder exclusivo de organizar e administrar as atividades religiosas nos 
domínios de suas terras descobertas. Assim, o monarca possuía um forte poder sobre 
as instituições religiosas. 
 

No Segundo Reinado, um acontecimento abalou as relações da Igreja com o Imperador: 
os bispos de Olinda e Belém acataram as ordens do Papa Pio IX, sem a aprovação 
régia, que proibiam o casamento de católicos e maçons e puniam os seguidores que 
frequentassem maçonarias ou as apoiassem. 
 

D. Pedro II, embora não tenha sido maçom, possuía laços com nomes importantes da 
maçonaria, além de possuir simpatia pela instituição. O episódio fez com que os dois 
bispos fossem condenados a quatro anos de prisão. Logo depois, receberam o perdão 
imperial, contudo as relações entre o Império e a Igreja estavam sensivelmente abaladas. 
 

→ Questão militar 
 

Os militares, após a Guerra do Paraguai (1864-1870), saíram fortalecidos e ocupando, 
cada vez mais, espaços no debate político. Já o Império, além de ter-se desgastado 
bastante durante o conflito, saiu extremamente endividado, sobretudo com a Inglaterra. 
 

Após o término da guerra em 1870, os familiares dos militares mortos ou mutilados 
deveriam receber assistência custeada pelo Império. Contudo, ainda em 1883, esse direito 
não havia sido pago. Isso ocasionou uma série de embates entre o Exército e a 
monarquia. 
 

O desfecho desse imbróglio ocorreu com militares influentes aderindo à campanha 
republicana, representada por nomes civis de prestígio, como Benjamin Constant, Rui 
Barbosa, Quintino Bocaiuva, entre outros. Assim, em 15 de novembro de 1889, o marechal 
Deodoro da Fonseca depôs a monarquia e proclamou a república no Brasil, colocando fim 
ao período imperial. 
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Questão – 01. Por que o Segundo Reinado é considerado um momento de estabilidade 

política? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Questão – 02. Cite algumas modernizadoras no Segundo Reinado. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Questão – 03. Qual o papel do Barão de Mauá para a economia no Segundo Reinado? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Questão – 04. Com base no texto do caderno e na charge abaixo, cite um dos fatores que 
contribuiram para a queda do Império brasileiro e comente.  
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Questão – 05. De forma crítica, escreve sobre a “questão escravocrata” e a realidade dos 

afrodescendentes no Brasil atual. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ASSUNTO: AS QUESTÕES RACIAIS NO BRASIL 

PROFESSORA: MARIO ANGELO BARRETO 

MÊS: MAIO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 

ATIVIDADE 04 

 

OBJETIVOS: Entender a discussão de raça como como relação de poder; Analisar as 

narrativas legitimadoras do preconceito, do racismo e da segregação social. 
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Entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, vigoraram 
em várias partes do globo as teses eugenistas, isto é, teses que defendiam um 
padrão genético superior para a “raça” humana. Tais teses defendiam a ideia de que 
o homem branco europeu tinha o padrão da melhor saúde, da maior beleza e da 
maior competência civilizacional em comparação às demais “raças”, como a 
“amarela” (asiáticos), a “vermelha” (povos indígenas) e a negra (africana). 
 
Nesse período, alguns intelectuais brasileiros incorporaram essas teses e delas 
derivaram outra, por sua vez, “aplicável ao contexto do Continente Americano: a 
“tese do branqueamento.” A defesa do branqueamento, ou do 
“embranquecimento”, tinha como ponto de partida o fato de que, dada a realidade 
do processo de miscigenação na história brasileira, os descendentes de negros 
passariam a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole gerada. 
O antropólogo e médico carioca João Baptista de Lacerda foi um dos principais 
expoentes da tese do embranquecimento entre os brasileiros, tendo participado, em 
1911, do Congresso Universal das Raças, em Londres. Esse congresso reuniu 
intelectuais do mundo todo para debater o tema do racialismo e da relação das raças 
com o progresso das civilizações (temas de interesse corrente à época). Baptista 
levou ao evento o artigo “Sur les métis au Brésil” (Sobre os mestiços do Brasil, em 
português), em que defendia o fator da miscigenação como algo positivo, no caso 
brasileiro, por conta da sobreposição dos traços da raça branca sobre as outras, a 
negra e a indígena. 
 
Em um trecho do referido artigo, Baptista afirma: “A população mista do Brasil deverá 
ter pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes 
de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco desta 
população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais 
poderia persistir ainda alguns traços do negro.” Percebe-se nitidamente nesse trecho 
o teor do anseio pelo branqueamento. 
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Responda as questões de acordo ao texto e com os conhecimentos 

 

Questão – 01. Responda o que se pende: 

a) O que é eugenia 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b) O que é embranquecimento racial 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Questão – 02. Qual era o objetivo de tentar embranquecer o Brasil logo após o fim da 

escravidão?  

 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



ÁREA: LINGUAGENS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: INGLÊS 

ASSUNTO: SIMPLE PAST VERB TO BE 
PROFESSORA: FLORISNALVA PAIM 

MÊS: MAIO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                       

 

 

 

 

VERB TO BE NO SIMPLE PAST 

O verbo to be é um verbo irregular. De forma bem simples, isso significa que no passado (Simple Past) 

ele tem uma forma própria. Ou melhor, ele tem duas formas: was e were. 

 

OBJETIVO: Usar as formas do verbo to be em diversas situações. 

           Utilizar o pretérito( passado)  do indicativo do Verbo To Be para descrever rotinas diárias.  

 

 

HELLO STUDENTS!  
 
COMO VOCÊS ESTÃO?  SE CUIDEM, ESPERO VER TODOS MUITO 
BEM EM BREVE. NO CADERNO DE ATIVIDADES DE ABRIL 
INICIAMOS A NOSSA REVISÃO DO VERBO TO BE. ESTUDAMOS 
SUAS FORMAS NO TEMPO PRESENTE. 
 
NESTE CADERNO REVISAREMOS O SIMPLE PAST  , OU SEJA, O 
PASSADO DO VERB TO BE! 
LEIAM COM MUITA ATENÇÃO AS EXPLICAÇÕES.  
 
BONS ESTUDOS!  
 



 

SELECIONE QUAL É A FORMA CORRETA DO VERBO TO BE NO SIMPLE PAST. 
 
1)  Thomas(He)  _______________talking to her  yesterday. (Thomas estava falando com ela ontem) 

(      ) Was                            (       )Were 

2)  I _______ thinking about eating a pizza tonight. (Eu estava pensando em comer uma pizza esta noite) 
 
        (       ) Was                            (        ) Were 
 

 

3) We _________ dancing together last Saturday night. (Estávamos dançando juntos no último sábado à 
noite) 

        (        ) Was                           (         ) Were 

4) Sublinhe a resposta correta. (PAY ATTENTION AO SUJEITO EM CADA FRASE) 

Exemplo: 
Helen was/were in hospital yesterday 
 
a) Joe  was /were  here last night. 

b) I  was/were  ill yesterday. 

c) We  was/were  very busy two weeks ago. 

d) You  was/were  brilliant! 

e) I  was/were  very happy last year. 

f) Kate  was/were  at home yesterday. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRESSÕES TEMPORAIS USADAS COM O SIMPLE PAST 
 
Para reforçar o uso do Simple Past, muitas expressões temporais são utilizadas 
nas frases. 
Os exemplos mais usuais são: yesterday (ontem),  the day before 
yesterday (anteontem), last night (ontem à noite), last year (ano passado), last 
month (mês passado), last week (semana passada), ago (atrás), etc. 

 



 

 

ESCOLHA A OPÇÃO CORRETA PARA COMPLETAR AS FRASES ABAIXO (Choose the correct option 
to complete the sentences below:) 

5) The money _____ on the desk last week. 

A) is 
B) was 
C) were 

6) We _____ together last night. 

A) are 
B) were 
C) was 

7) I _____ the one who told him the truth. 

A) did 
B) was 
C) were 

8) Escreva a frase a seguir na forma NEGATIVA do simple past do verb TO BE: 
 
A) He was a good student.  ______________________________________________________________ 
( Ele foi um bom estudante) 
 
 
9) Escreva a frase a seguir na forma INTERROGATIVA do simple past do verb TO BE: 
 
A)  She was the first on the list. __________________________________________________________ 
(Ela foi a primeira da lista) 
 
 
 
 
 
 



10) Na imagem abaixo a senhora responde ao policial com uma frase negativa e outra afirmativa. 
 

 
 

 a) Quando o policial pergunta se ela estava falando ao celular e por isso bate o carro na arvore, qual a 
resposta negativa? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual a frase afirmativa de sua resposta? 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

ÁREA: LINGUAGENS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: INGLÊS 

ASSUNTO: LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

PROFESSORA: FLORISNALVA PAIM 

MÊS: MAIO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 02 

 

 

 

READ THE TEXT BELOW TO ANSWER THE QUESTIONS: 
(LEIA O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER AS PERGUNTAS: ) 
 
          

OBJETIVO: Reconhecer e analisar um texto publicitário; ler e interpretar o texto Solidarity WhatsApp 
 
 

 



 
TRANSLATION 
                                                                 Whatsapp Solidário. 
 

      Para que os idosos não se sintam sozinhos nesse período de isolamento social, a Secretaria de 
Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo criou o grupo Whatsapp Solidário. 

Por meio do grupo, serão disseminados conteúdos como: 
diretrizes de prevenção covid-19 
dicas de bem-estar e qualidade de vida 
vídeos sobre culinária 
filme 
ioga 

                                               Venha se juntar a este grupo também! 

 
1. The genre of the text is: (O gênero do texto é: ) 

a) news. 

b) advertising. 

c) instruction manual.  

d) reporting.  

 

2. The purpose of the text is:  ( O propósito do texto é: ) 

 

a) sell a product.  



b) present a prescription.   

c) announce an idea.  

d) narrate an event.  

 

3. O público-alvo do texto são:  

 

a) children. 

b) young people.  

c) women.  

d) elderly people. 

 

 4. What does the text announce the creation of? (De que o texto anuncia a criação?) 

a) A social networking group. 
b) A WhatsApp profile. 
c) A special phone.  
d) A Facebook account. 
 
5. Segundo o cartaz, que tipos de vídeos serão divulgados no grupo?  

 

a) Vídeos sobre motivação.  

b) Vídeos sobre o Coronavírus. 

 c) Vídeos sobre atividade física.  

d) Vídeos sobre culinária.  

 

                                                                           

6. Por que foi criado o “Solidarity WhatsApp”? 

 

 

 

a) Para as pessoas não saírem de casa.  

b) Para as pessoas não se sentirem sozinhas.  

c) Para as famílias sentirem-se protegidas.  

d) Para combater o isolamento social. 

 

 

7. The group will disclose: ( O grupo vai divulgar: ) 

 

a) food. 

b) audios. 

c) songs. 

d) content.  

 

8. O trecho do texto que faz um convite ao leitor é:  

 

a) “Solidarity WhatsApp” 

b) “it will be disseminated”  

c) “Come join this group as well!”  

d) “Contact of the Cultural for the Elderly”  

 

9. O órgão responsável pela divulgação do texto é:  

 

a) Secretaria de Educação. 



b) Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.  

c) Secretaria de Saúde e de Cidadania.  

d) Secretaria de Ação Social.  

 

10. Segundo o cartaz, serão divulgados no grupo dicas sobre:  

 

a) qualidade de vida.  

b) prevenção da Covid-19. 

c) tipos de filmes. 

d) boa alimentação. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VOCABULÁRIO PARA MELHOR COMPREENSÃO DA ATIVIDADE 
   

News – notícia  
Advertising – publicidade 
Instruction manual – Manual de instruções 
Reporting - relatórios 
Sell a production – vender um produto 
Present a prescription – apresentar receita 
Announce an idea- anunciar uma ideia 
Narrate an event – narrar um event 
Profile – perfil 
Networking group- grupo em redes sociais 
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ATIVIDADE 03 

 

 

 

 
READ THE TEXT BELOW TO ANSWER THE QUESTIONS: 
(LEIA O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER AS PERGUNTAS: ) 
 

EFFECTS OF THE VACCINE AGAINST COVID-19 ONLY IN APRIL 

 

The director of the Butantan Institute, Dimas Covas, said this 

Saturday, "if vaccination against covid-19 in Brazil starts in 

January, the drop in the number of cases and deaths from the 

disease should only be felt in April". The statement was given at 

an event at the Centro Universitário Claretiano, in Batatais, in the 

interior of São Paulo. 

 
UOL 

 
  

EFEITOS DA VACINA CONTRA COVID-19 SOMENTE EM 
ABRIL 
 
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse neste 
sábado, "se a vacinação contra o covid-19 no Brasil 
começar em janeiro, a queda no número de casos e mortes 
pela doença só deve ser sentida em abril". A afirmação foi 
proferida em evento no Centro Universitário Claretiano, 
em Batatais, interior de São Paulo. 
 
 

 

1. The genre of the text is: ( O genero do texto é: ) 

a) report. 

b) chronic. 

c) news. 

d) announcement. 

 

2. The general subject of the text is about: ( O assunto geral do texto é sobre: ) 

a) The flu. 

OBJETIVO: Reconhecer e analisar uma notícia; ler e interpretar o texto EFFECTS OF THE VACCINE 
AGAINST COVID-19. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Z0YpJZkx_9w/X_u2BCyhQYI/AAAAAAAAsHs/Xk3yIztrIR4P30xPkbHgk4HlckhKJpYnQCLcBGAsYHQ/s255/1.jpg


b) The virus. 

c) São Paulo. 

d) The vaccine. 

 

3. Segundo o texto, a afirmação de Dimas Covas aconteceu 

 

a) No domingo. 

b) Na quarta-feira. 

c) Na sexta-feira.  

d) No sábado.   

 
4) No trecho: "if vaccination against covid-19 in Brazil starts in January...", o termo grifado "if" 
introduz uma: 
 
a) Possibilidade. 
b) Consequência. 
c) Oposição. 
d) Explicação. 
 
5. According to the text, there are possibilities of reducing deaths only in: (De acordo com o 
texto, há possibilidades de redução de óbitos apenas em: 
 
a) January. 
b) February. 
c) April. 
d) December. 

 
6) Where did the director of Instituto Butantan's 
statement come from? (De onde veio a declaração do 
diretor do Instituto Butantan?) 
 
a) In a school. 
b) At a university. 
c) In a church. 
d) In a square. 
 
 
 
 

7. The text is intended to: ( O texto se destina a: ) 
a) inform. 
b) advertise. 
c) teach. 
d) amuse. 
 
8. Segundo o texto: 
 
a) A vacinação contra o coronavírus será realizada em abril. 
b) São Paulo sediará a vacinação contra a Covid 19. 
c) A queda dos números de mortes não diminuirá de forma rápida. 
d) As mortes diminuirão em janeiro.  
 



 
 
 
 
9. O trecho: "if vaccination against covid-19 ... only be felt in April" foi colocado entre aspas 
para 
 
a) Delimitar a fala do diretor. 
b) Revelar a fala do narrador. 
c) Destacar algo importante. 
d) Ironizar a fala de Dimas Covas. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   VOCABULARIO ÚTIL! 
 
 

 
INFORM – INFORMAR 

                 ADVERTISE- ANUNCIAR 
                 TECH-  ENSINAR 
                 AMUSE- DIVERTIR 
                 REPORT - RELATÓRIO 
                 CHRONIC- CRÔNICA 
                 NEWS - NOTÍCIA 
                 ANNOUNCEMENT- ANÚNCIO 

 

O que é if em inglês? 
 
Orações condicionais usadas para falar do passado, presente e 
futuro. “If Clauses” são orações condicionais em inglês que são 
usadas de várias maneiras. ... Será o “if” que irá estabelecer a 
relação de condicional e são utilizadas para 
comunicar/expressar situações do passado, presente e futuro. 
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ATIVIDADE 04 

 

 

 

HELLO STUDENTS! 
Nessa atividade vamos relembrar os dois tempos verbais : Present and Past! 
 

  
 

OBJETIVO: Reconhecer os tempos verbais present and past do Verbo TO BE. 
 
 

 



 
 

 
 

1) Transcreva da tirinha a frase afirmativa do verb to be  no simple past:  
______________________________________________ 
 
LEIA O TEXTO A SEGUIR E RESPONDA: 
 
“There was an importante historic event in 1492: Christopher Columbus and his ships were in 

the “ New World”. It was the Discovery of America. But that was a tragedy forthe real first 
Americans: the Indians.” 
 
2) O texto está: 

A) (      ) no presente                                     B) (      ) no passado 
 

3) A frase sublinhada está em que forma? 
A) (      ) afirmativa                                        B)  (       ) negativa 

 
 
4) Considerando a frase sublinhada transforme-a em uma frase interrogativa: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
5) Complete as frases com  was ou were.  
 
a)  She _____________  Albania. 
b)  They __________ English.  
c)  They ____________ American. 
d)  He ____________ Spanish. 



 
6) Os pronomes pessoais sujeitos são: 
 
a) (     ) I, Your, Mine,Her, Him,Ther.  
b) (     ) A, An, My, Her, She, It, Her , Him 
c) (     ) My, Your, Her, She, It, We, You, They. 
d) (     ) I, You, He, She, It, We, You, They 

 
 

OBSERVE COM ATENÇÃO OS SUJEITOS! 
 
ANALISE E SELECIONE AS FORMAS 
CORRETAS PARA COMPLETAR AS FRASES:  
 
 
7) I _____ from England and Erika _____ from 
Japan. 

a) am – is 
b) am -  are 
c) are – are    
 
8) My friend _____ a doctor and my brothers 
_____ lawyers. 

a) is – is  
b) are – are  
c) is – are  
 
9) _____ Kelly crying or _____ Phillip? 

a) are – are  
b) are – is  
c) is – is   
 
10) Sobre o diálogo na imagem abaixo, é 
correto afirmar que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) O tempo verbal é simple present. 
B)  O tempo verbal é o simple past. 
C) O senhor pergunta se é a nova médica e ela 
responde que sim. 
D) A senhora pergunta se ele é o novo 
professor e ele responde que não. 
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ATIVIDADE 01 

 
 
 
 

 

 

O que é radiciação? 

Já sabemos que 6² = 36. Aprenderemos agora a operaçao que nos permite determinar qual o 
número que elevado ao quadrado equivale a 36. 

, pois 6 elevado ao quadrado é 36. 

Essa operaçao é a inversa da potenciação e denomina-se radiciação. 

Outros exemplos: 

, pois 2³ = 8. 

, pois . 

Sendo assim: 

 

Notaçao 

 

Leitura 

 (lê-se “raiz quadrada de 81”) 

 (lê-se “raiz cúbica de 64”) 

 (lê-se “raiz quarta de 16”) 

Observaçao: 

Na indicaçao de raiz quadrada, podemos omitir o índice 2. Por exemplo, . 

 

OBJETIVOS: Identificar o fator racionalizante de uma expressão com radical;Reconhecer as 
propriedades dos radicais; Identificar radicais semelhantes;saber simplificar radicais. 

 



 

Raízes de índice par 

Quando elevamos um número positivo ou um número negativo a um expoente par, o resultado 
sempre é um número positivo. 

Exemplo: 

(-4)² = (-4)(-4) = 16 
e 
(+4)² = (+4)(+4) = 16 

Porém, como em matemática o resultado de uma operaçao deve ser único, fica definido que: 

 

Genericamente: 

Qualquer raiz de índice par de um número positivo é o número positivo que elevado ao 
expoente correspondente a esse indíce equivale ao número dado. 

Observaçao: 

Não existe raiz real de um número negativo se o índice for par. 

Exemplo: 

 nao existe, pois nao há nenhum número real que elevado ao quadrado dê - 4. 

Raízes de índice ímpar 

Quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é positivo, a raiz é positiva. 

Quando o índice de uma raíz é ímpar e o radicando é negativo, a raiz é negativa. 

Exemplos: 

  

 

Potência com expoente fracionário 

Se a é um número real positivo, m é um número inteiro e n é um número natural nao-nulo, temos 
que: 

 

 

https://info.doutornature.com/sfunnel/923/?ob_campaign_name=Map2-2.1&ob_ad_id=005f8e655164b405d648b0abd8bba30768&ob_ad_title=O+Vov%C3%B4+de+%24%7Bcity%7D%24+Ainda+se+Diverte+no+Quarto+Gra%C3%A7as+a+Isso&ob_campaign_id=000b08092bc4aada764d3395ca0648c05c&ob_section_id=$section_id$&ob_section_name=$section_name$&ob_publisher_name=$publisher_name$&utm_source=Outbrain&fp=1&obOrigUrl=true
https://info.doutornature.com/sfunnel/923/?ob_campaign_name=Map2-2.1&ob_ad_id=005f8e655164b405d648b0abd8bba30768&ob_ad_title=O+Vov%C3%B4+de+%24%7Bcity%7D%24+Ainda+se+Diverte+no+Quarto+Gra%C3%A7as+a+Isso&ob_campaign_id=000b08092bc4aada764d3395ca0648c05c&ob_section_id=$section_id$&ob_section_name=$section_name$&ob_publisher_name=$publisher_name$&utm_source=Outbrain&fp=1&obOrigUrl=true


Exemplos 

 

 

 

 

 

Propriedades dos radicais 

 

Justificativa:  

Exemplo:  

 

Justificativa:  

Exemplo:  

 

Justificativa: Escrevendo em forma de potência com expoente fracionário:  

Exemplo:  

Propriedades operatórias dos radicais 

 

 
Radical de um produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radical de um quociente 

 

Justificativa:  

Exemplo:  

 
Mudança de índice 

 

Justificativa:  

Exemplo:  

 

Simplificaçao de radicais 

Confira a seguir alguns exemplos de simplificação de radicais, com base nas propriedades 
operatórias do item anterior: 

 

 

Radicais semelhantes 

Radicais semelhantes sao aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. 

Exemplos: 

 

 

 

 

https://www.somatematica.com.br/fundam/radiciacao5.php
https://www.somatematica.com.br/fundam/radiciacao5.php


 

 

 

 

 

ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

ASSUNTO: EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 

MÊS: MAIO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 02 

 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS: Aplicar as propriedades dos radicais na resolução de exercícios;Simplificar radicais. 

 



 

1.Qual das alternativas a seguir é a simplificação do seguinte radical? 

 

a) x 

b) 2x 

c) 3x 

d) 4x 

e) 16x 

2 Qual das alternativas a seguir é resultado da simplificação do radical a seguir? 

 

a) 1/x 

b) 2/x 

c) 3/x 

d) 4/x 

e) √32 

     x 

 
3.Das alternativas a seguir, apenas uma é resultado da simplificação do radical a seguir. Qual 
delas é a opção correta? 

 

a) 4y 

b) 5x 

c) 4/x 

d) y/5 

e) 4y/5x 

 
 
 



4.) Calcule as raízes, usando as propriedades de radicais aritméticos: 
 
a) √3 2  
b) √134  
 c) −√273 3 
 

 

ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

ASSUNTO: OPERAÇÕES COM RADICAIS/RACIONALIZAÇÃO  DE DENOMINADORES 

PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 

MÊS: MAIO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 03 

 
 
 
 

 

 

Adiçao e subtraçao de radicais 

1º caso: Radicais semelhantes 

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

 

2º caso: Radicais semelhantes após simplificação 

Depois de obter radicais semelhantes, procedemos como no 1º caso. 

 

3º caso: Os radicais não são semelhantes 

Extraímos as raízes e efetuamos as operações. 

 

 

Multiplicação e divisão de radicais 

 

1º caso: Os radicais têm o mesmo índice 

Efetuamos a operaçao entre os radicandos. 

OBJETIVOS:  Determinar somas e diferenças de radicais;Determinar produtos e quocientes de 
radicais;Identificar o fator racionalizante de uma expressão com radical. Racionalizar o denominador 
de uma fração.  

 



 

2º caso: Os radicais nao têm o mesmo índice 

Primeiramente os reduzimos ao mesmo índice e depois efetuamos as operações. 

 

Potência de um radical 

Para elevar um radical a uma certa potência, devemos conservar o índice e elevar o radicando à 
potência indicada. 

 

Veja a justificativa dessa propriedade através de um exemplo: 

 

Outros exemplos: 

 

 

Radical de um radical 

Para obter a raiz de uma raiz, devemos conservar o radicando e multiplicar os índices. 

 

 

Potência de um radical 

Para elevar um radical a uma certa potência, devemos conservar o índice e elevar o radicando à 
potência indicada. 

 

Veja a justificativa dessa propriedade através de um exemplo: 

 



Outros exemplos: 

 

Radical de um radical 

Para obter a raiz de uma raiz, devemos conservar o radicando e multiplicar os índices. 

 

 

Outros exemplos: 

 

  

 

Racionalização de denominadores 

Considere a fração , cujo denominador é um número irracional 

Vamos agora multiplicar o numerador e o denominador desta fração por , obtendo uma fração 
equivalente: 

 

 

Observe que a fração equivalente  possui um denominador racional. 

A essa transformação, damos o nome de racionalização de denomindores. 

A racionalização de denominadores consiste, portanto, na obtenção de um fração com 
denominador racional, equivalente a uma anterior, que possuía um ou mais radicais em seu 
denominador 

Para racionalizar o denominador de uma fração, devemos multiplicar os termos desta fração por 
uma expressão com radical, denominado fator racionalizante, de modo a obter uma nova fração 
equivalente com denominador sem radical. 

 



Principais casos de racionalização 

1º caso: O denominador é um radical de índice 2. Exemplo: 

   

 é o fator racionalizante de , pois    = a 

2º caso: O denominador é um radical de índice diferente de 2, ou a soma (ou diferença) de 
dois termos. 

Neste caso, é necessário multiplicar o numerador e o denominador da fraçao por um termo 
conveniente, para que desapareça o radical que se encontra no denominador. Exemplo: 

 

A seguir, os principais fatores racionalizantes, de acordo com o tipo do denominador. 

 é o fator racionalizante de  

é o fator racionalizante de  

é o fator racionalizante de  

é o fator racionalizante de  

Veja outro exemplo: 
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ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 04 

 
 
 
 

 

 

1. Determine as  somas e diferenças  com os radicais que  se seguem 

      a) 2√7 + 3√7 =  
      b) 5√11 - 2√11 =  
      c) 8√3 - 10√3 =  
      d) ⁴√5 + 2⁴√5 =  
      e) 4³√5 - 6³√5 =  
      f) √7 + √7 =  
      g) √10 + √10 =  
      h) 9√5 + √5 =  
      i ) 3.⁵√2 – 8.³√2 =  
      j ) 8.³√7 – 13.³√7 =  
      k) 7√2 - 3√2 +2√2 =  
      l ) 5√3 - 2√3 - 6√3 =  
     m) 9√5 - √5 + 2√5 = 10√5 
     n ) 7√7 - 2√7 - 3√7 = 2√7 
 
 
 
 

OBJETIVOS: Saber resolver as operações fundamentais com radicais; Racionalizar os radicais  
conforme os casos apresentados. 

 



2. Calucle  as multiplicações e divisões com os radicais que se seguem 

 
a) √2 . √7 =  
b) ³√5 . ³√10 =  
c) ⁴√6 . ⁴√2 =  
d) √15 . √2 =  
e) ³√7 . ³√4 =  
f) √15 : √3 =  
g) ³√20 : ³√2 =  
h) ⁴√15 : ⁴√5 =  
i) √40 : √8 =  
 
3.  Racionalize o denominador da fração: 

a)   

b)   

c)  

    d)  
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ATIVIDADE 01 

Medida Certa 
Oi, tô te ligando pra você passar aqui em casa 

Hoje à noite, se tiver desocupada 

Só se der, só se der 

  

Não, não vai dizer pra ninguém que sinto saudades 

Não é verdade 

Eu e você, nada a ver 

  

É que meu pente perguntou do seu cabelo 

Ouvi reclamações do meu espelho 

Querendo saber de você 

Que dia ele vai te ver 

  

Eu juro que, pra mim, pouco me importa 

Se eu passo toda hora na sua porta 

Meu carro que se apaixonou na rota 

  

É, não sou eu 

O meu quarto que ficou apaixonado 

Travesseiro dependente e viciado em você 

  

Não sou eu 

Meu lençol te quer agora e não depois 

Minha cama tem a medida certa pra nós dois 



  

É que meu pente perguntou do seu cabelo 

Ouvi reclamações do meu espelho 

Querendo saber de você 

Que dia ele vai te ver(…) 

(Trecho da música de https://www.letras.mus.br/jorge-mateus/medida-certa/) 

  

RESPONDA ÀS QUESTÕES QUE TÊM RELAÇÃO COM O TEXTO: 
1) No início do texto, há uma redução de formas linguísticas aceitáveis na fala, mas 

indesejáveis na escrita. Identifique o trecho em que pelo menos uma delas ocorre. 

R: 

  

2) Uma redução de palavras na fala como “refri”(de refrigerante), “moto”(de 
motocicleta) ou “Zé”(de José) e as também analisadas do texto são consideradas 

variações da linguagem formal ou coloquial? Explique.   

R: 

  

3) Reescreva uma passagem (ou mais) do texto em que um objeto assume uma atitude 

humana: 

R: 

  

4) A palavra “pra” no texto está na linguagem formal ou coloquial? Qual a classe 

gramatical dessa palavra? 

R: 

  

5) O rapaz afirma que não é verdade que sente saudade. Podemos dizer que isso é 

verdade? Justifique a resposta. 

R: 

  

6) QUESTÃO PARA CRIATIVIDADE ! Crie uma resposta para o texto dessa canção 
de forma breve. Aqui você dirá se vai ou não encontrá-lo! 

R: 

 

 



7) Faça uma pesquisa sobre Linguagem formal e informal, abordando além das 

definições, a sua aplicabilidade nos textos. 

Observação: A pesquisa deverá ser feita manuscrita e de próprio punho 

R= 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Atividade 02 

 Como definir “acessibilidade”? 
    O dicionário nos diz que “acessibilidade” é um substantivo que denota a qualidade 
de ser acessível; “acessível”, por sua vez, é um adjetivo que indica aquilo a que se 

pode chegar facilmente; que fica ao alcance. Na área da Deficiência, quando este termo 
começou a ser utilizado, estava restrito ao ambiente construído e designava a 

eliminação de barreiras arquitetônicas. Na verdade, a expressão mais frequentemente 
usada era “eliminação de barreiras”, pois ficava subentendido que a pessoa se referia 

às barreiras arquitetônicas. 

    A sensação que as pessoas tinham (tanto as pessoas com deficiência quanto 
familiares, amigos e profissionais) era muito negativa: a cidade era vista como um 

lugar perigoso, cheio de armadilhas e obstáculos a serem enfrentados, que requeriam 
disposição e paciência, todo dia. Nada era fácil, nada era possível. A ilustração de 

Ricardo Ferraz traduz brilhantemente a percepção e o sentimento dessa época. 

  



 
( Retirado de http://apnendenovaodessa.blogspot.com.br/2011/05/como-definir-

acessibilidade.html) 
 

RESPONDA ÀS PERGUNTAS A PARTIR DO TEXTO: 
As respostas devem ser: 
– legíveis 

– à caneta 
– completas 

  
1) A partir da leitura do texto e do desenho em questão o que você entende por 

acessibilidade? 

R: 

  

2) Segundo o dicionário Aulete, arquitetura é a “Arte e técnica de projetar espaços e 

edificações adequados a vivências e atividades humanas”. Como você define o que 

autor quis dizer com “barreiras arquitetônicas”? 

R: 

  

3) O autor utilizou parênteses no segundo parágrafo. Qual a função deles na construção 

de sentido nesta parte do texto? 

R: 

  

4) Você acha que a cidade em que vive possui acessibilidade para pessoas de 
determinadas deficiências em geral? Independentemente de sua resposta for positiva 

ou negativa, comente brevemente sobre sua percepção disso. 

R: 

  

5) Na ilustração, o advérbio “NÃO” está escrito bem grande. O que ele representa na 

verdade além do valor de negação para o desenho como um todo? 

R: 

  

https://acessaber.com.br/wp-content/uploads/2017/08/charge-acessibilidade.png
https://acessaber.com.br/wp-content/uploads/2017/08/charge-acessibilidade.png


  

  

Por André Tarragô Martins – professor de ensino médio e fundamental de Língua 

Portuguesa e Mestre em Letras na área de Linguagem, Interação e Processos de 
Aprendizagem. Além disso, é músico e jornalista. Atua em pré-vestibulares, pré-

concursos, aulas particulares, elaboração de provas de concursos e é criador de 

conteúdo para o Portal  www.acessaber.com.br 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 
2. › 
3. MORFOLOGIA 

Advérbio 

 

Márcia Fernandes 

  

Professora licenciada em Letras 

Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São 
flexionados em grau (comparativo e superlativo) e divididos em: advérbios de modo, intensidade, 
lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida. 

Classificação dos Advérbios 
De acordo com as circunstâncias que os advérbios exprimem nas frases, eles podem ser: 

Advérbio de Modo 

Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, devagar, acinte, debalde e grande parte das 
palavras que terminam em "-mente": cuidadosamente, calmamente, tristemente, dentre outros. 

Exemplos: 
• Fui bem na prova. 
• Estava andando depressa por causa da chuva. 

Advérbio de Intensidade 

Muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, mais, menos, quanto, quase, 
tanto, assaz, tudo, nada, todo. 

Exemplos: 
• Comeu demasiado naquele almoço. 
• Ela gosta bastante dele. 

Advérbio de Lugar 

Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, defronte, 
atrás, detrás, atrás, além, aquém, antes, algures, nenhures, alhures, aonde, longe, perto. 

Exemplos: 
• Minha casa é ali. 
• O livro está embaixo da mesa. 

Advérbio de Tempo 

Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, amiúde, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim, 
entrementes, ainda, jamais, nunca, sempre, doravante, outrora, primeiramente, imediatamente, 
antigamente, provisoriamente, sucessivamente, constantemente. 

Exemplos: 
• Ontem estivemos numa reunião de trabalho. 
• Sempre estamos juntos. 

https://www.todamateria.com.br/lingua-portuguesa/
https://www.todamateria.com.br/lingua-portuguesa/morfologia/


Advérbio de Negação 

Não, nem, tampouco, nunca, jamais. 

Exemplos: 
• Jamais reatarei meu namoro com ele. 
• Não saiu de casa naquela tarde. 

Advérbio de Afirmação 

Sim, deveras, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, decerto, certo, 
efetivamente. 

Exemplos: 
• Certamente passearemos nesse domingo. 
• Ele gostou deveras do presente de aniversário. 

Advérbio de Dúvida 

Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez, casualmente. 

Exemplos: 
• Provavelmente irei ao banco. 
• Quiçá chova hoje. 

Veja também: Classificação dos Advérbios 

 

QUESTÕES SOBRE O NEGRO PARA O PROJETO 

Sou negra sim 

                    Isabel Cristina Silveira Soares 

  

Tenho cabelo crespo 

Pele como noite escura 

Sou forte, lutadora 

Aceito-me sem frescura! 

Sou linda, versátil 

Lábios carnudos, 

Sentimento luz. 

 Trabalhadora, honesta  

Um jeito que seduz.  

Da história deste país 

 Que um dia, só floresta 

 Sou protagonista da dor 

 Sofrimento e progresso! 

https://www.todamateria.com.br/classificacao-dos-adverbios/


 Sou negra sim! 

 Sou a matriz desta sociedade 

Tão falsamente rebuscada 

E totalmente desorientada. 

Sou negra sim! 

Segregada, discriminada 

Mas sempre serei história 

2) O poema descreve uma personagem: 

(   ) Que tem vergonha de ser negra. 

(   ) Que se aceita do jeito que é. 

(   ) Que gostaria de ser diferente. 

3) Segundo sua opinião 

a) Por que a personagem diz ser “Protagonista da dor, sofrimento e progresso”? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

QUESTÕES SOBRE O ÍNDIO 

POEMA: A vida do índio 
Por 

  

- 

6 de setembro de 2006 

95004 

 

O índio lutador, 

Tem sempre uma história pra contar. 

Coisas da sua vida, 

Que ele não há de negar. 

A vida é de sofrimento, 

E eu preciso recuperar. 



Eu luto por minha terra, 

Por que ela me pertence. 

Ela é minha mãe, 

E faz feliz muita gente. 

Ela tudo nós dar, 

Se plantarmos a semente. 

A minha luta é grande, 

Não sei quando vai terminar. 

Eu não desisto dos meus sonhos, 

E sei quando vou encontrar. 

A felicidade de um povo, 

Que vive a sonhar. 

Ser índio não é fácil, 

Mas eles têm que entender. 

Que somos índios guerreiros. 

E lutamos pra vencer. 

Temos que buscar a paz, 

E ver nosso povo crescer. 

Orgulho-me de ser índio, 

E tenho cultura pra exibir. 

Luto por meus ideais, 

E nunca vou desistir. 

Sou Pataxó Hãhãhãe, 

E tenho muito que expandir. 

Autor: Edmar Batista de Souza (Itohã Pataxó) 06/09/06 

ENTENDENDO O POEMA 

1- O autor do texto declara que não é fácil ser índio. A quais  motivos você acredita que o autor deva estar se 

referindo? Explique sua resposta. 

R:______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2- Explique a seguinte frase citada pelo autor no poema: “ Eu luto por minha terra porque ela me pertence”. 

R:______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


