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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  
 
 
 
 

 

COMPOSIÇÃO DO AR 

O que é ar? 
 
Ar é uma combinação de gases, vapor de 
água e poeiras que formam a atmosfera. 
Essencial para a nossa sobrevivência, o ar 
que respiramos tem peso e ocupa lugar no 
espaço, mas não têm cheiro e nem cor. 

O ar é composto pelos seguintes gases: 
nitrogênio, oxigênio, argônio e gás carbônico. 
Além deles, gases nobres, vapores de água e 
poeiras também entram na composição do ar 
atmosférico. Nas seguintes proporções: 

                                      

 

Elementos que compõem o ar 
 

Nitrogênio (N2) 
O nitrogênio é o gás mais abundante na 
atmosfera. No entanto, apesar de ser 
indispensável para a nossa vida, ele não pode 
ser utilizado pelas pessoas por si só. 

 

 

Oxigênio (O2) 

O oxigênio, embora esteja em menor 
quantidade no ar, é essencial para a vida dos 
seres vivos, uma vez que é responsável pela 
respiração dos seres aeróbicos, os quais 
dependem do oxigênio para viver. 

Argônio (Ar) 
 

O argônio é o gás nobre mais abundante no 
ar atmosférico. Esse gás é utilizado 
principalmente em equipamentos de 
iluminação e na conservação de materiais 
que enferrujam. 

Gás carbônico (CO2) 
 

O gás carbônico, ou dióxido de carbono, que 
é liberado no momento da respiração em que 
expiramos, também está presente na 
fotossíntese. A fotossíntese é um processo 
que garante a vida dos seres vivos, porque 
além de renovar o ar, conduz a energia 
química nos ecossistemas. 

Gases nobres 
 

A presença dos gases nobres na atmosfera é 
muito pequena, de modo que dizemos que 
esses são gases residuais na composição do 
ar. 

Os gases nobres que compõem o ar, com os 
respectivos volumes, são: néon (0,002%), 
hélio (0,0005), criptônio (0,0001), xenônio 
(0,00009) e hidrogênio (0,00005). 

Vapor d’água 
 

O vapor d’água, componente variável na 
composição do ar, indica a presença da 

OBJETIVO: Reconhecer as propriedades do ar e sua importância para a vida na terra.  

 

https://www.todamateria.com.br/nitrogenio/
https://www.todamateria.com.br/oxigenio/
https://www.todamateria.com.br/argonio/
https://www.todamateria.com.br/gases-nobres/


umidade no ar atmosférico, que garante a 
regulação da temperatura na Terra. 

A umidade relativa do ar é de extrema 
importância para a saúde dos seres vivos 
que, sem ela, estão sujeitos a vários 
problemas de saúde. 

Vale notar que o vapor d'água dá origem às 
nuvens e, consequentemente, à chuva, tão 
importante para o ambiente. 

Poeira 
 
A poeira que compõe o ar consiste no material 
sólido suspenso presente na atmosfera e 
também é um componente variável. Isso 
porque a sua presença na composição do ar 
depende de fatores tal como as condições 
climáticas. 

As poeiras podem ser bastante prejudiciais 
porque podem ser inaladas e causar danos às 
vias respiratórias. 

PROPRIEDADES FÍSICAS DO AR 
 
O ar tem algumas características que nos 
ajuda a perceber sua existência, já que não o 
vemos ou sequer podemos tocá-lo. São suas 
propriedades físicas são: 
 
Matéria e Massa                      
                 
Como todas as coisas que conhecemos, o ar 
é composto de matéria, afinal é formado por 
diversos gases, que por sua vez são 
formados por átomos. Então, o ar tem massa 
e ocupa espaço. Exemplo: Ao soprarmos um 
balão de aniversário ele fica cheio de ar e 
ocupa mais espaço. Ao mergulhar uma 
garrafa aparentemente vazia num balde cheio 
de água, percebe-se que enquanto a água 
entra na garrafa, algumas bolhas de ar 
precisa sair para dar espaço a água. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Pressão   
                                                       
O ar atmosférico exerce pressão sobre a 
superfície terrestre, é a chamada pressão 
atmosférica. Quanto mais próximo da 
superfície maior é a pressão (o ar tem mais 
massa e pesa mais) e à medida que aumenta 
a altitude diminui a pressão, pois tem menos 
ar acima e ele fica mais leve. 

 
 
Densidade 
 
O ar tem peso graças à gravidade, a força que 
atrai todas as coisas para o centro da Terra, 
por isso a concentração dos gases é maior 
próximo ao nível do mar, consequentemente 
mais denso. Então o ar que respiramos é mais 
denso do que o ar das montanhas, porque em 
altitudes maiores a densidade do ar diminui e 
ele se torna rarefeito. 
                                                     



 
 
Resistência 
 
O ar se contrapõe ao movimento porque ele 
tem resistência. Quanto mais rápido for o 
deslocamento (maior a velocidade) maior 
será a resistência. Exemplo: quanto mais 
depressa andamos de bicicleta, maior será a 
resistência do ar. Por esse motivo que carros, 
aviões, barcos e outros tipos de veículos são 
projetados para diminuir a resistência do ar, 
pois dessa maneira ele gastará menos 
energia (combustível) e sofrerá menor 
desgaste. 

  

 
Compressibilidade, Expansibilidade e 
Elasticidade 
 
O ar pode sofrer compressão ou expansão e 
depois retornar ao estado em que estava. 
• Quando é comprimido ele diminui o 
seu volume (Compressibilidade). Exemplo: 
apertar o êmbolo da seringa até o fim, 
tapando o orifício. O ponto até onde vai o 
êmbolo mostra o quanto o ar foi comprimido. 
 

• Se parar de acontecer compressão, o ar volta 
a ocupar o espaço que ocupava antes 
(Elasticidade). Exemplo: quando apertamos o 
êmbolo da seringa, tapando o orifício e depois 
soltamos, o êmbolo retorna à posição anterior. 

 
 

• Quando o ar se expande aumenta o 
seu volume (Expansibilidade). Exemplo: um 
vidro com perfume é aberto e o cheiro se 
espalha pelo ambiente, pois o aroma volátil 
misturado com o ar ocupa um espaço maior. 
 

 
 



 

 
 
 
 

 



 
 

 



Questão 1 – Quais são os elementos que compõem o ar?  
_____________________________________________________________________________ 
  
Questão 2 - Qual é o gás mais abundante na atmosfera? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 3 – Sabemos que o ar é uma combinação de gases, vapor de água e poeira que formam 
a atmosfera. Essencial para a nossa sobrevivência, o ar que respiramos tem peso (massa) e ocupa 
lugar no espaço, porém o ar puro não tem cheiro e nem cor. Como podemos perceber a existência 
do ar visualmente? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Questão 4 – Complete os textos abaixo: 

a) Como todas as coisas que conhecemos, o ar é composto de ______________, afinal é 
formado por diversos gases, que por sua vez são formados por átomos. Então, o ar tem 
________________e ocupa espaço. 

b) O ar atmosférico exerce pressão sobre a superfície terrestre, é a chamada 
______________________________. Quanto mais________________da superfície maior 
é a pressão (o ar tem mais massa e pesa mais) e à medida que aumenta a altitude 
______________ a pressão, pois tem menos ar acima e ele fica mais leve. 

 
Questão 5 - Observe a figura e marque a alternativa correta: 
 

                                        
 
                                        Onde a densidade e pressão do ar é maior? 
 
 
A) A No Rio de Janeiro (Nível do mar) 
B) B México 
C) C Monte Everest 
D) É igual em A, B, C 
 

https://1.bp.blogspot.com/-SqooqgTODpM/V_uWe21EpOI/AAAAAAAADdE/bjGQcbUC4kIonD_JjX9enxN1jtj0ASdegCK4B/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.png


 
Questão 6 - Que processo as plantas realizam absorvendo o gás carbônico e liberando oxigênio 
na atmosfera? 
 
A) Respiração. 
B) Fermentação. 
C) Fotossíntese. 
D) Combustão. 
 
Questão 7 - Ele é o gás presente na atmosfera, utilizado na respiração de todos os seres vivos 
aeróbicos.  
 
A) Gás nitrogênio. 
B) Gás carbônico. 
C) Gás oxigênio. 
D) Nenhuma das alternativas. 
 
Questão 8 - O ar se contrapõe ao movimento. Isso acontece devido a propriedade do ar 
denominada: 
 

A) Pressão 
B) Expansibilidade 
C) Elasticidade 
D) Densidade  

 
Questão 9 - Observe a figura: 

 

 
 
Ao tampar a ponta da seringa e empurrar o êmbolo, o ar que existe dentro da seringa fica 
comprimido, passando a ocupar menos espaço. Isto ocorre em razão de uma propriedade do ar 
denominada: 
 
A) Elasticidade 
B) Divisibilidade. 
C) Compressibilidade. 
D) Impenetrabilidade. 
 
Questão 10 – Ao realizar a fotossíntese, as plantas retira do ar o gás ___________________ e 
libera no ar o  ______________________. 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-BXome4qh4oA/V_uiVp6ckHI/AAAAAAAADdU/dN6dNRZSjrMHX4QbEcdIY7iupN7AKGmaACK4B/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.png1.png


Marque a alternativa que contêm as palavras que completa respectivamente, a frase acima.   
 

A) Nitrogênio, oxigênio 
B) Oxigênio, carbônico 
C) Carbônico, oxigênio 
D) Nitrogênio, gás carbônico.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) A água entrou no copo e molhou o papel? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

b) Se não. Porque isso aconteceu?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Agora retire a bola de papel do copo e repita a operação. Mergulhe o copo virado, no balde cheio 
de água. Quando o copo atingir o fundo do balde, vire ele bem devagar e observe o que acontece 
enquanto a água vai entrando no copo. 

 
Relate aqui sua observação e porque isso acontece 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Para comprovar que o ar ocupa espaço e tem massa. Realize o seguinte experimento: 
 
Material: Balde com água, copo de vidro (de preferência transparente) e bola de papel (folha 
amassada). 
 
Procedimento: Coloque a bola de papel dentro do copo (empurre bem no fundo de forma 
que ela fique presa) e mergulhe o copo totalmente com a borda para baixo até o fundo do 
balde. Retire devagar sem virar o copo. 
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ATIVIDADE 02 

 
 

 

O ciclo biogeoquímico, processo em que 
os elementos químicos saem do meio 
ambiente em direção aos seres vivos e depois 
retornam ao meio ambiente.   
 Uma característica fundamental desses 
ciclos biogeoquímicos é o fato dos seres vivos 
e não vivos estarem intimamente 
relacionados. 

Nesse processo, os elementos químicos são 
retirados do ambiente, utilizados pelos seres 
vivos e novamente devolvidos à natureza. A 
vida está continuamente sendo recriada a 
partir dos mesmos átomos. 

Sem essa reciclagem, alguns elementos 
químicos fundamentais para a vida poderiam 
desaparecer. 

Dentre os ciclos biogeoquímicos, vamos 
estudar os ciclos gasosos como o Carbono, 
Nitrogênio e o Oxigênio que possuem como 
reservatório a atmosfera. 

Ciclo do Carbono 
 
O carbono é o elemento que está na 
composição de todos os seres vivos. 

A fotossíntese e a respiração são 
processos que governam o ciclo do carbono. 
O ciclo do carbono consiste na fixação desse 
elemento pelas plantas e microalgas, através 
da fotossíntese ou quimiossíntese. 

As plantas e microalgas fixam o carbono na 
forma de compostos orgânicos. Assim, ficam 
disponíveis aos seres produtores e 
consequentemente, para os consumidores e 
decompositores, através da cadeia alimentar. 

O CO2 retorna para o meio ambiente através 
da respiração, decomposição ou queima 
de combustíveis fósseis. 

                                                 

 

 

 
 
Ciclo do Oxigênio 
 
O ciclo do oxigênio consiste no movimento 
desse elemento entre os seus três 
reservatórios principais: a atmosfera, os seres 
vivos e o solo. O oxigênio é liberado e 
consumido pelos animais e outros seres 

OBJETIVO: Identificar ciclos naturais que podem alterar a composição do ar e sua importância 
para a manuntenção da vida 
 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/quimica/elementos-quimicos
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/meio-ambiente
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/meio-ambiente
https://www.todamateria.com.br/carbono/
https://www.todamateria.com.br/combustiveis-fosseis/
https://www.todamateria.com.br/oxigenio/


aeróbios, utilizado na respiração celular e o 
resultado desse processo é a liberação de 
gás carbônico no ar, a queima de 
combustível, a decomposição da matéria 
também faz o mesmo processo. As plantas e 
microalgas além de consumir o oxigênio, 
consome e transforma o gás carbônico em 
oxigênio realizando a fotossíntese.  

                                         

 

A fotossíntese é a principal responsável pela 
produção de oxigênio. Apenas seres vivos 
autótrofos (vegetais e microalgas), realizam 
fotossíntese. 

A atmosfera é o principal reservatório de 
oxigênio para os seres vivos. 

 

Ciclo do Nitrogênio 
 
O nitrogênio é o elemento químico mais 
abundante da atmosfera terrestre. 
Encontrado na forma de N2, representa 
aproximadamente 78% do volume do ar 
atmosférico. 

Porém, a grande maioria dos seres vivos não 
consegue assimilar o nitrogênio atmosférico. 
Para isso, necessitam das bactérias fixadoras 
de nitrogênio. 

Existem quatro tipos de bactérias que 
participam do ciclo do nitrogênio: 

• Bactérias Fixadoras: absorvem o nitrogênio 
atmosférico e o transformam em amônia. 

• Bactérias Nitrificantes: bactérias 
quimiossintetizantes que oxidam a amônia e 
a transformam em nitrito e depois nitrato, 
forma assimilável pelas plantas. Assim, 
através da alimentação os animais podem 
obter o nitrogênio. 

• Bactérias Decompositoras: bactérias que 
atuam quando a matéria orgânica sofre 
decomposição e liberam amônia no 
ambiente. 

• Bactérias Desnitrificantes: bactérias que 
degradam de forma anaeróbica os 
compostos nitrogenados, como nitratos e 
amônia, e liberam gás nitrogênio para a 
atmosfera. 

                                                   

 
ALIMENTOS RICOS EM NITRATO 
 
Hortaliças como espinafre e rúcula costumam 
ter alto teor de nitrato, assim como aipo, 
beterraba e cenoura. Verduras e legumes. 
 

 

 

. 

 

QUESTÃO 1 – Sobre o ciclo do carbono. 
Complete o texto abaixo:  



O carbono é o elemento que constitui as 
moléculas ________________. 

A ___________________ e a 
______________________ são processos 
que governam o ciclo do carbono. 
O ciclo do carbono consiste na fixação desse 
elemento pelas plantas e microalgas, através 
da ______________________________  ou 
quimiossíntese. 

Questão 2 – O ciclo do oxigênio consiste no 
movimento desse elemento entre os seus três 
reservatórios principais. Quais são eles? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

Questão 3 – Descreva como acorre o ciclo do 
oxigênio. 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

4 – Quais são os seres vivos que produzem o 
oxigênio? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

5 –  O nitrogênio gasoso é importantíssimo, 
pois é usado pelo nosso organismo para 
síntese de proteínas e portanto, para o 
funcionamento do metabolismo, crescimento 
de músculos; crescimento celular. Porém não 
assimilamos o nitrogênio diretamente do ar. 
Como ele passa para o nosso organismo? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 

6 – Quais alimentos é preciso consumir para 
adquirir o nitrato em nosso organismo? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/carbono/
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ATIVIDADE 03  

 

 

CAMADA DE OZÔNIO 

 

 

 
A camada de ozônio protege a Terra de raios ultravioleta provenientes do Sol. 

 

Esta camada serve para proteger a Terra da 
incidência direta dos raios solares, evitando 
superaquecimento, entre outros problemas. 
Ela é composta, como seu próprio nome já diz 
pelo gás ozônio de fórmula molecular O3 e 
sem ela a vida na Terra, segundo estudos, 
seria impossível. Na superfície da Terra, o 
gás ozônio contribui para aumentar e agravar 
a poluição das cidades e também a chuva 
ácida. Porém, nas alturas em torno de 30 km 

acima da superfície (na estratosfera) ele é um 
filtro em prol da vida na Terra. 

Essa camada é responsável por manter a 
Terra em uma temperatura adequada, 
garantindo o calor necessário. No entanto, a 
emissão de gases poluentes nessa camada 
vem provocando desequilíbrio e 
consequentemente a destruição do gás 
ozônio.  

OBJETIVOS: Compreender a importância da camada de ozônio para a vida na Terra e 
descrever o mecanismo natural do efeito estufa. 

 

https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/ozonio/
https://www.infoescola.com/quimica/chuva-acida/
https://www.infoescola.com/quimica/chuva-acida/


Em diversas situações, seja na mídia ou na 
escola, por exemplo, ouvimos a respeito do 
buraco na camada de ozônio e que nas 
últimas décadas ele vem aumentando e 
consequentemente seus efeitos também. 
Este “buraco” é ocasionado pelos gases 
poluentes que agridem esta camada e os 
principais gases são os gases fréon 
ou clorofluorcarbonetos (CFC’s). Estes gases 
poluentes são geralmente utilizados como 
propelentes em aerossóis e como isolantes 
em equipamentos de refrigeração e quando 
liberados no ar levam em torno de 8 anos para 
atingir a camada de ozônio e ao chegarem 
são atingidos pelos raios solares e liberam 
moléculas de cloro que acabam por 
transformar o principal constituinte da 
camada, o ozônio, em oxigênio. 

Nos seres humanos o principal efeito a saúde 
devido ao excesso de radiação 
ultravioleta incidente é o câncer de pele que 
ultimamente vem crescendo bastante. 
A forma de evitar esse problema é 
utilizando protetor solar sempre e evitando se 
expor ao sol em horários em que sua radiação 
se encontra mais forte. Segundo declaração 
da ONU a cada 1% de camada de ozônio que 
perdemos surgem 50 mil novos casos de 
câncer de pele e 100 mil novos casos 
inclusive de cegueira ocasionada pela 
catarata. 

Diversos acordos vêm sendo feitos 
principalmente entre os países que são os 
líderes em emissão de gases poluentes, mas 
a verdade é que estamos longe de que as 
questões ambientais sejam realmente 
resolvidas. Porém, outros gases poluentes 
são responsáveis por essa destruição (em 
menor escala) como, por exemplo, o gás 
carbônico (CO2) e os óxidos liberados pelos 
automóveis. Você pode contribuir para essa 
diminuição andando de bicicleta ou a pé, por 
exemplo, quando possível, que tal? 

 

EFEITO ESTUFA 

O efeito estufa é um fenômeno natural 
ocasionado pela concentração de gases na 
atmosfera, os quais formam uma camada que 
permite a passagem dos raios solares e a 
absorção de calor. 

Como ocorre o efeito estufa? 
 
Quando os raios solares atingem a superfície 
terrestre, devido a camada de gases de efeito 
estufa, em torno de 50% deles ficam retidos 
na atmosfera. A outra parte, atinge a 
superfície terrestre, aquecendo-a e irradiando 
calor. 

Os gases de efeito estufa podem ser 
comparados a isolantes, pois absorvem parte 
da energia irradiada pela Terra. 

O que acontece é que nas últimas décadas a 
liberação de gases de efeito estufa, em 
virtude de atividades humanas, aumentou 
consideravelmente. 

Com esse acúmulo de gases, mais 
quantidade de calor está sendo retida na 
atmosfera, resultando no aumento de 
temperatura. Essa situação dá origem ao 
aquecimento global. 

 
Desenho de como ocorre o efeito estufa 
 
Para termos uma ideia, o efeito estufa pode 
ser comparado ao que ocorre no interior de 
um veículo estacionado, com os vidros 
fechados e recebendo diretamente a luz solar. 
Apesar do vidro permitir a passagem da luz 
solar, ele impede a saída do calor, 
aumentando a temperatura em seu interior. 

 
Gases de Efeito Estufa 
 
Os principais gases de efeito estufa são: 

• Vapor de água (H2O): encontrado em 
suspensão na atmosfera. 

https://www.infoescola.com/quimica/clorofluorcarboneto-cfc/
https://www.infoescola.com/fisica/refrigeracao/
https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/oxigenio/
https://www.infoescola.com/cancer/cancer-de-pele/
https://www.infoescola.com/saude/protetor-solar/
https://www.infoescola.com/doencas/cegueira/
https://www.infoescola.com/quimica/dioxido-de-carbono/
https://www.infoescola.com/quimica/dioxido-de-carbono/
https://www.infoescola.com/quimica/oxidos/


• Monóxido de Carbono (CO): gás incolor, 
inflamável, inodoro, tóxico, produzido pela 
queima em condições de pouco oxigênio e 
pela alta temperatura do carvão ou outros 
materiais ricos em carbono, como os 
derivados do petróleo. 

• Dióxido de Carbono (CO2): expelido pela 
queima de combustíveis utilizados em 
veículos automotores à base de petróleo e 
gás, da queima de carvão mineral nas 
indústrias, e da queima das florestas. 

• Clorofluorcarbonos (CFC): composto 
formado por carbono, cloro e flúor, 
proveniente dos aerossóis e do sistema de 
refrigeração. 

• Óxido de Nitrogênio (NxOx): conjunto de 
compostos formados pela combinação de 
oxigênio com o nitrogênio. É usado em 
motores de combustão interna, fornos, 
estufas, caldeiras, incineradores, pela 
indústria química e pela indústria de 
explosivos. 

• Dióxido de Enxofre (SO2): é um gás denso, 
incolor, não inflamável, altamente tóxico, 
formado por oxigênio e enxofre. É usado na 
indústria, principalmente na produção de 
ácido sulfúrico e também é expelido pelos 
vulcões. 

• Metano(CH4): gás incolor, inodoro e se 
inalado é tóxico. É expelido pelo gado, ou 
seja, na digestão dos animais herbívoros, 
decomposição de lixo orgânico, extração de 
combustíveis, dentre outros. 
 
Quais as causas do efeito estufa? 
 
Como vimos, o efeito estufa é um fenômeno 
natural, mas é intensificado devido à 
crescente queima dos combustíveis 
fósseis que representam a base da 
industrialização e de muitas atividades 
humanas. 

As queimadas nas florestas para transformar 
suas áreas em plantação, criação de gado e 
pastagens, também colaboram para o 
aumento do efeito estufa. 

Efeito estufa e Aquecimento global 
 
A consequência da intensificação do efeito 
estufa na atmosfera é o aquecimento global. 

Segundo pesquisas cientificas, a temperatura 
média da Terra, nos últimos cem anos, sofreu 

uma elevação de cerca 0,5ºC. Se a atual taxa 
de poluição atmosférica seguir na mesma 
proporção, estima-se que entre os anos de 
2025 e 2050, a temperatura apresentará um 
aumento de 2,5 a 5ºC. 

As consequências do efeito estufa serão as 
seguintes: 

• Derretimento de grandes massas de gelo das 
regiões polares, ocasionando o aumento do 
nível do mar. Isso poderá levar a submersão 
de cidades litorâneas, forçando a migração 
de pessoas. 

• Aumento de casos de desastres 
naturais como inundações, tempestades e 
furações. 

• Extinção de espécies. 
• Desertificação de áreas naturais. 
• Episódios mais frequentes de secas. 
• As mudanças climáticas podem ainda afetar 

a produção de alimentos, pois muitas áreas 
produtivas podem ser afetadas. 

Outro problema associado à presença de 
gases poluentes na atmosfera é a chuva 
ácida. Ela resulta da quantidade exagerada 
de produtos da queima de combustíveis 
fósseis liberados na atmosfera, em 
consequência das atividades humanas. 

Como evitar o efeito estufa? 
 
Para alertar sobre a situação do efeito estufa 
e do aquecimento global, diversos países, 
entre eles o Brasil, assinaram o Protocolo de 
Kyoto, em 1997. 

Antes disso, foi assinado em 1987 o Protocolo 
de Montreal. O intuito principal é a redução da 
emissão de produtos que causam danos à 
camada de ozônio. 

Algumas dicas de ações individuais e 
coletivas também contribuem para redução 
do efeito estufa, são elas: 

• Realizar pequenos trajetos a pé ou de 
bicicleta; 

• Dar preferência ao transporte coletivo; 
• Utilizar produtos recicláveis; 
• Economizar energia elétrica; 
• Realizar coleta seletiva; 
• Reduzir o consumo de carne bovina e suína; 
• Fazer compostagem do material orgânico. 

https://www.todamateria.com.br/monoxido-de-carbono/
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-dioxido-de-carbono/
https://www.todamateria.com.br/metano/
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https://www.todamateria.com.br/combustiveis-fosseis/
https://www.todamateria.com.br/aquecimento-global/
https://www.todamateria.com.br/desastres-naturais/
https://www.todamateria.com.br/desastres-naturais/
https://www.todamateria.com.br/desertificacao/
https://www.todamateria.com.br/chuva-acida/
https://www.todamateria.com.br/chuva-acida/
https://www.todamateria.com.br/protocolo-de-kyoto/
https://www.todamateria.com.br/protocolo-de-kyoto/
https://www.todamateria.com.br/protocolo-de-montreal/
https://www.todamateria.com.br/protocolo-de-montreal/


 

Protocolo de Kyoto - Países se comprometeram a reduzir emissão de gases. O Protocolo de 
Kyoto é um acordo internacional entre os países integrantes da Organização das Nações Unidas 
(ONU), firmado com o objetivo de se reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e o 
consequente aquecimento global. 

 

 

Questão 1 – qual é a importância da camada de ozônio? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Questão 2 – Em que camada da atmosfera, o gás ozônio fica concentrado? 

_____________________________________________________________________________ 

Questão 3 – Explique por que grande parte dos seres vivos morreria, se a camada de ozônio fosse 
destruída? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Questão 4 – Informe o nome de um gás poluente que destrói a camada de ozônio e onde esse gás 
é encontrado? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



Questão 5 – O ozônio pode ser considerado benéfico e prejudicial.  Explique cada situação. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Questão 6 – Analise as afirmativas abaixo e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

a) (    )Plantas e animais respiram. 
b) (    ) Apenas animais respiram, plantas não. 
c) (    ) O gás mais abundante na atmosfera é o gàs nitrogênio. 
d) (    ) Os seres vivos não modificam a atmosfera. 
e) (    ) Através da fotossíntese o gás oxigênio é liberado na atmosfera. 
f) (    ) As plantas não realizam trocas gasosas na atmosfera. 
g) (    ) Os animais realizam fotossíntese. 
h) (    ) o gás oxigênio é fundamental para  
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Madre de Deus é um município brasileiro do estado da Bahia. Possui uma área de 11,201 km², 

com uma população estimada em 2020 de 21 432 habitantes. Seu antigo nome era Ilha dos 

Cururupebas, em virtude do cacique tupinambá Cururupeba que habitava nessa ilha e que após 

anos de resistência, sucumbiu às investidas dos colonizadores portugueses. 

 

O município é localizado em uma ilha. Sua ligação com o continente é através dos municípios 

de Candeias e São Francisco do Conde. Apenas 100 metros a separam do continente e uma 

ponte foi construída no fim dos anos cinquenta com a criação do terminal marítimo da Petrobras, 

o TEMADRE. Com a maré baixa é possível atravessar a pé de um lado para outro. A ilha situa-se 

OBJETIVOS: Compreender a importância da camada de ozônio para a vida na Terra e 
descrever o mecanismo natural do efeito estufa. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Candeias_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_do_Conde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobras
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=TEMADRE&action=edit&redlink=1


na Baía de Todos os Santos, a maior do Brasil. O município antes pertencia a Salvador e 

emancipou-se no fim dos anos oitenta. Além do terminal marítimo da Petrobras, outras atividades 

são a pesca artesanal e o turismo, pois se trata da praia mais próxima da região. É uma região 

marcada por fortes agressões ecológicas, oriundas da indústria petrolífera, sendo marcantes na 

História do Município os derramamentos de petróleo de 1992 e 1999. 

Este município é subdividido em duas macro-áreas: a Ilha de Madre de Deus e a Ilha de Maria 

Guarda. A ilha de Madre de Deus, por sua vez, se divide nos bairros do Centro, Suape, 

Cação, Marezinha, Mirim, Alto do Paraíso, Apicum, Nova Madre de Deus e Quitéria, Alto da Matriz, 

Alto do Santo Antônio, Alto da Boa Vista, Cururupeba, Malvinas e Nova Brasília. 

Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Madre_de_Deus_(Bahia) 

1- Na sua opinião, existe poluição do ar em Madre de Deus? Que tipo de poluição? 

2- Quem são os causadores dessa poluição?  

3- Quais possíveis problemas essa poluição poderá causar na população 

Madredeusense? 

4-  Há também contribuição para destruição da camada de ozônio e aumento do efeito 

estufa? Como? 

Relate aqui a sua opinião 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_Todos_os_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Madre_de_Deus
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilha_de_Maria_Guarda&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilha_de_Maria_Guarda&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marezinha
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Aspectos Econômicos do Nordeste  

 

ECONOMIA DA REGIÃO NORDESTE 

 

Economia crescente nos nove estados 

que abrange 

A economia da região nordeste é 

formada pelas atividades agropecuária 

e industrial e pelo turismo e comércio. 

Com mais de 56 milhões de habitantes, 

a região é pioneira no cultivo de cana 

de açúcar e responsável pela produção 

de milho, algodão, arroz, soja, cacau e 

frutas para exportação. O turismo gera 

grande impacto no estilo de vida da 

população e é uma força na economia, 

visto que as belas praias e destinos 

naturais nordestinos são os mais 

procurados do Brasil. 

A indústria petrolífera, têxtil, de gesso, 

de automóveis e de aço são grandes 

empregadoras na região nordeste e a 

expansão tecnológica já é uma 

realidade. Os 9 estados nordestinos: 

Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio 

Grande do Norte e Sergipe carregam 

cultura e importância econômica para o 

restante do país. 

 

Economia da Região nordeste: 

turismo 

 

A atividade turística nordestina tem 

ênfase principalmente nas cidades 

litorâneas, regiões montanhosas e 

centros históricos. Com grande 

diversidade, cada um dos estados 

contribui para a expansão da economia 

da região nordeste.  

Na Bahia, a capital Salvador conta com 

vários pontos turísticos ricos em 

história como o Pelourinho, Farol da 

Barra e praias premiadas. Há ainda a 

Chapada Diamantina, com belas 

OBJETIVO:VALORIZAR E COMPREENDER OS FATORES FISICOS E ECONOMICOS DA REGIÃO NORDESTE. 

 



montanhas e cachoeiras. E as cidades 

litorâneas que se destacam pelo turismo 

mundial: Trancoso, Caraíva, Porto 

Seguro, Morro de São Paulo, Arraial 

D’Ajuda. 

Em Pernambuco, além da capital Recife 

que tem belos pontos históricos e 

praias, há Porto de Galinhas, eleita 

como a melhor praia do mundo. 

Em Alagoas, Maragogi e Maceió 

encantam com o tom verde das águas do 

mar. 

As atividades turísticas também 

favorecem o comércio de artesanato e 

de pequenos empreendedores. 

 

 

 

Agricultura e Pecuária 

 

As atividades de agricultura e pecuária 

são as que trazem mais força econômica 

ao nordeste. Cultivo de feijão, milho, 

arroz, café, coco, algodão, mandioca, 

sisal, banana e castanhas predominam e 

movimentam a economia. A cana de 

açúcar é o produto mais importante e é 

produzido principalmente em Alagoas, 

Paraíba e Pernambuco. A soja e o cacau 

produzidos na Bahia também merecem 

destaque. 

 

Maranhão, Piauí e Bahia são os 

principais estados responsáveis pela 

pecuária, com foco no rebanho de 

bovinos.  

 

Tecelagem e produção de calçados 

advindos de couro também são 

atividades presentes nos estados 

nordestinos. 

 

Tecnologia no Nordeste 

 

O maior parque tecnológico do Brasil é 

localizado no bairro Recife Antigo, em 

Recife e é referência em produção de 

softwares. Denominado Porto Digital, 

abrange várias marcas como Motorola, 

Microsoft, IBM e Nokia. 

O nordeste conta não só com polos, mas 

também com institutos tecnológicos 

que formam profissionais para ingressar 

na expansão desse mercado que está em 

evidência.  

Campina Grande, por exemplo, foi a 

única cidade da América Latina citada 

como uma das mais influentes na 

apresentação de um novo modelo de 

centro de tecnologia.  

E, em outro estudo, apareceu junto a 

São Paulo como destaque em inovação 

tecnológica. A UFCG (Universidade 

Federal de Campina Grande), desde a 

década de 1960 traz a base acadêmica 

para a tecnologia do nordeste, com 

cursos de excelência como engenharia 

da computação. 



Fica em Salvador, no hospital São 

Rafael, o primeiro centro de 

biotecnologia do Norte-Nordeste 

especializado em células-tronco. O 

centro conta com as mais avançadas 

técnicas de estudos de toda a América 

Latina. 

Já no Rio Grande do Norte, encontra-se 

o “Campus do Cérebro” que tem como 

especialidade o desenvolvimento da 

neurociência em combinação com ações 

de inclusão social. 

 

Indústria e desenvolvimento 

 

Indústrias de automóveis, petróleo, 

alimentação, confecção, metais e gesso 

são algumas das vertentes em que o 

nordeste lidera. 

 

Enquanto Recife é responsável por 

quase 95% da produção de gesso para 

todo o país, o Rio Grande do Norte 

produz os mesmos 95% de sal marinho 

para todo o Brasil.  

O maior complexo industrial integrado 

da América do Sul é o polo petroquímico 

de Camaçari, na Bahia, responsável por 

montagem de carros e mais serviços 

provenientes da indústria de aço.  

 

Já a indústria petrolífera tem produção 

de cunho histórico no nordeste. É muito 

explorado na região litorânea e 

processado na Refinaria Landulfo Alves 

na cidade interiorana de São Francisco 

do Conde, também na Bahia. Um outro 

ponto de destaque é Mossoró, no Rio 

Grande do Norte, que é o maior 

produtor de petróleo terrestre do 

Brasil. 

O Centro Industrial de Aratu, onde fica 

o Porto de Aratu, é outro importante 

complexo industrial nordestino por 

contar com empreendimento 

alimentícios, metalúrgicos e químicos. 

Obras de infraestrutura nos transportes 

(aeroportos, ferrovias, rodovias) estão 

encaminhadas para fortalecer ainda 

mais a economia da região nordeste. 
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Clima da Região Nordeste 

 
O Clima da Região Nordeste possui 
características determinantes na formação 
das diferentes paisagens da região. 
 
A Região Nordeste, formada pelos estados 
do Maranhão (MA), Piauí (PI), Ceará (CE), 
Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB), 
Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Sergipe 
(SE) e Bahia (BA), possui extensão territorial 
de 1.554.291.607 km2. 

Na região nordeste, predominam quatro tipos 
de clima: 

• Tropical Úmido ou Tropical Litorâneo 
• Tropical Semiárido 
• Tropical 
• Equatorial úmido 

 
Mapa da Região Nordeste dividido por zonas 
climáticas 
 

Clima Tropical Úmido 
 
O clima tropical úmido ou tropical 
litorâneo, apresenta um verão quente e 
úmido, com temperaturas elevadas o ano 
todo, que variam entre 25 e 31 graus. 
 
Possui uma estação com chuvas irregulares, 
com maior ocorrência entre os meses de abril 
a julho, com índice pluviométrico médio anual 
entre 2.000 e 3.000 milímetros. 

Esse clima é predominante em toda a Zona da 
Mata. Ela compreende uma faixa de terras na 
qual acompanha o litoral e se estende desde 
o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. 

É nessa região que se situam as capitais dos 
estados do Nordeste, com exceção de 
Teresina, Fortaleza e São Luís. 

O clima tropical úmido é também 
predominante na Zona do Agreste, em parte 
dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco e Alagoas. 

OBJETIVO:VALORIZAR E COMPREENDER OS FATORES CLIMÁTICOS DA REGIÃO NORDESTE. 

 

https://www.todamateria.com.br/agreste/


 
 
Paisagem da zona da mata 
 
Os planaltos elevados e as serras do Agreste, 
formam barreiras para a penetração de 
massas de ar úmidas provenientes do Oceano 
Atlântico. 

A porção leste do Agreste, próximo da zona 
da Mata, chove mais que na porção oeste, 
próxima do sertão. 

Nas regiões das serras e do Planalto da 
Borborema, as temperaturas, durante o 
período de chuvas, chegam a cair, oscilando 
entre 14 e 24 graus. Merecem destaques as 
cidades de Gravatá (PE), Garanhuns (PE), 
Triunfo (PE), Campina Grande (PB) e Lagoa 
Seca (PB). 

Clima Tropical Semiárido 
 
O clima tropical semiárido apresenta baixa 
umidade, com temperaturas médias em torno 
de 27 e 31 graus, podendo chegar a 41 graus 
nos longos períodos secos. 
As chuvas são raras, com índice pluviométrico 
inferior a 700 milímetros anuais, podendo 
ocorrer entre os meses de abril a maio. 

A menor média anual de chuvas no Brasil é 
registrada em Cabaceiras, no sertão da 
Paraíba, com apenas 278,1 milímetros. 

 
 
Estrada no semiárido nordestino, clima 
extremamente seco 
 
O clima tropical semiárido é predominante na 
porção central do Nordeste brasileiro. 
Encontrado em parte do Estado do Piauí, no 
Meio Norte e em parte da Zona do Sertão, nos 
Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. 

O grande problema do sertão é a 
irregularidade das chuvas. Quando não chove 
nos meses esperados, surgem os períodos de 
seca, com elevadas temperaturas e que 
podem se prolongar por vários anos. 

O Polígono das Secas é uma região 
reconhecida pela legislação dentro do 
semiárido do Nordeste. Ela apresenta 
diversos índices de aridez, com áreas 
extremamente secas, típicas de semi deserto. 
A área atingida pelas secas vem aumentando, 
devido aos fenômenos climáticos e o 
desmatamento da região. É o caso do Estado 
do Maranhão, que até 30 anos atrás não 
conhecia a seca. 

Clima Tropical 
 
O clima tropical apresenta duas estações 
bem definidas. O verão quente e chuvoso com 
temperaturas elevadas, e inverno seco, com 
estiagem prolongada e temperaturas amenas, 
entre 18 e 26 graus. 

https://www.todamateria.com.br/planalto-da-borborema/
https://www.todamateria.com.br/planalto-da-borborema/
https://www.todamateria.com.br/sertao/


 
Paisagem do clima tropical 
 
O índice pluviométrico varia entre 1.000 e 
1.750 milímetros. É predominante em grande 
parte do Maranhão, do Piauí, do Ceará e da 
Bahia. 

Clima Equatorial Úmido 
 
O clima equatorial úmido apresenta médias 
de temperatura elevadas, entre 25 e 27 graus, 
com índice pluviométrico médio anual de 
2.000 a 3.000 milímetros, com grande 
quantidade de chuva a maior parte do ano. 
 

 
 
Floresta equatorial úmida 
 

Predomina numa faixa estreita no estado 

do Maranhão, na fronteira com o estado do 

Pará, na Região Norte. 

1. O clima tropical úmido com chuvas 

predominantes no inverno aparece:  

a) (   ) no Sertão. 

b) (   ) no Agreste. 

c) (   ) na Zona da Mata. 

d) (   ) no Semi-Árido  

 

2. O único estado nordestino não 

atingido pelo polígono das secas é: 

a) (   ) a Bahia. 

b) (   ) o Maranhão. 

c) (   ) o Ceará  

d) (   ) Rio Grande do Norte. 

 

3. A vegetação natural no Sertão 

Nordestino é: 

a) (   ) a caatinga. 

b) (   ) a carnaúba. 

c) (   ) o cerrado. 

d) (   ) Mata Atlântica. 

 

4. O babaçu e a carnaúba são palmeiras 

da: 

 

a) (   ) caatinga. 

b) (   ) Mata dos Cocais. 

c) (   ) Zona da Mata. 

d) (   ) Vegetação Litoranea. 

 

 

5. Observe o mapa da grande região 

nordeste e coloque nos seus devidos 

lugares os nomes dos 9 estados que 

formam a regiao nordeste e pinte 

cada estados com cores diferentes 

com suas respectivas legendas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Alagoas 

 Bahia  

 Ceará  

 Maranhão  

 Paraíba 

 Pernambuco 

 Piauí 

 Rio Grande do Norte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sergipe  

 

6. O clima do Sertão do Nordeste é: 

a) (   ) semi-úmido. 

b) (   )  semi-árido. 

c) (   ) tropical úmido. 

d) (   ) Equatorial 
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Clima da região Nordeste 
 
Como a região é localizada em uma 

área de baixa latitude, seu clima 
sofre pouca variação nas 
temperaturas ao longo do ano, tanto 
durante o dia quanto à noite. No 
entanto, há grande variação quanto 
ao volume de pluviosidade durante o 
ano, sendo mal distribuído na 
região, causando secas severas em 
alguns estados e abundância de 
chuva em outros. 
 
Os climas encontrados no Nordeste 
são: equatorial, tropical semiárido,  

 

 

 

tropical continental e tropical 
litorâneo. 

O clima equatorial pode ser 
encontrado no oeste do Maranhão e 
possui características semelhantes 
ao clima da região Norte, com altos 
índices pluviométricos e 
temperaturas elevadas o ano todo e 
com médias termais entre 25 ºC e 27 
ºC. 
 
Já o clima tropical semiárido é o 
que mais predomina no Nordeste, 
com temperaturas acima dos 25 ºC 
o ano todo e baixa 
pluviosidade (menos de 1000 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:VALORIZAR E COMPREENDER OS FATORES CLIMÁTICOS DA REGIÃO NORDESTE. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/clima-equatorial.htm


por ano). No verão, há presença de 
chuvas devido à influência das 
massas de ar equatorial continental 
e atlântica. A área de ocorrência 
desse clima é conhecida como 
sertão, que pode chegar a ficar oito 
meses sem chuva. 

Paisagem típica do sertão 
nordestino. São Domingos do Cariri, 

interior da Paraíba. 
 

O clima tropical continental pode 
ser localizado em áreas da Bahia, 
Ceará, Maranhão e Piauí. 
Com temperaturas elevadas, as 
chuvas são concentradas no verão. 
 
No litoral nordestino temos o clima 
tropical litorâneo. Esse clima 
possui grande índice 
pluviométrico devido às massas de 
ar úmidas que vêm dos oceanos, 
além de médias térmicas 
altas durante todo o ano. 
 

Relevo da região Nordeste 
 
O relevo dessa região ajuda-nos a 
entender alguns problemas 
relacionados à seca que ocorre no 
sertão. É uma região com muitos 
planaltos, depressões e planícies, 
sendo estas últimas encontradas no 
litoral nordestino. 
 

Os planaltos e as depressões 
ocupam todo o interior. O Planalto 
da Borborema localiza-se nos 
estados de Pernambuco, Paraíba e 
Alagoas. Com altitudes de 800 m a 
1000 m, funciona como uma barreira 
dos ventos úmidos que vêm do 
oceano Atlântico. Devido à altitude, 
os ventos úmidos do oceano 
precisam elevar-se, esfriando e 
perdendo umidade. Com isso, ao 
transpor a barreira planáltica, 
esses ventos estão secos, o que 
explica, de forma parcial, a seca em 
algumas áreas do interior 
nordestino. 
 
Além do Planalto da Borborema, 
podemos encontrar a Chapada 
Diamantina, localizada nos planaltos 
e serras leste-sudeste. Essa chapada 
ocupa o centro-sul baiano. Outros 
planaltos podem ser encontrados na 
bacia do rio Parnaíba (os quais 
chamamos de planaltos e chapadas 
da bacia do Parnaíba), no Maranhão, 
Piauí e oeste da Bahia. Como 
exemplos, temos a Chapada das 
Mangabeiras e a Serra Grande no 
Piauí. 

Chapada Diamantina, na Bahia. 
 

As depressões podem ser 
encontradas ao longo do vale do rio 
São Francisco, sendo conhecidas 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/verao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planicies.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/depressoes.htm


como depressões sertanejas e 
tendo altitudes de 200 m a 500 m. 
Elas ocorrem em todos os estados 
nordestinos, exceto no Maranhão e 
no Piauí. 
 

Hidrografia da região Nordeste 
No Nordeste brasileiro encontramos 
a presença de três grandes bacias 
hidrográficas: a Parnaíba, a São 
Francisco e a Tocantins-Araguaia. 
Esta última tem incidência apenas 
no sul do estado do Maranhão, divisa 
com Tocantins. 
 
A bacia hidrográfica  
 
Parnaíba envolve os estados do 
Piauí, Maranhão e Ceará. É a 
segunda bacia mais importante da 
região Nordeste, percorrendo áreas 
semiáridas. Entretanto, grande 
parte de seus rios, como o rio 
Canindé e o rio Poti, é intermitente, 
ou seja, eles deixam de existir 
durante o período da seca. Em 
contrapartida, essa bacia abriga um 
rico reservatório de água 
subterrânea, o que promove a 
construção de poços artesianos que 
ajudam a população local nos 
períodos mais críticos de seca. 
 
Já a bacia do São Francisco é a mais 
importante, pois o rio que leva seu 
nome é perene, não deixa de existir 
nos meses de seca. O rio São 
Francisco nasce na Serra da 
Canastra, em Minas Gerais, e vai em 
direção sul–norte, passando por 
Bahia, Sergipe, Alagoas e 
Pernambuco. 
 
Sua importância vai além do 
consumo humano. Ao longo de seu 

curso, devido ao relevo acidentado 
da região, usinas hidrelétricas 
foram instaladas para a geração de 
energia, como a usina de Moxotó, 
entre os estados da Bahia e de 
Alagoas, e a usina de Sobradinho, 
também na Bahia. 

Usina de Xingó, entre Alagoas e 
Sergipe. Além do abastecimento 
humano, o Rio São Francisco gera 

energia para grande parte do 
Nordeste. 

 
Para minimizar a seca nas áreas mais 
interioranas, semiáridas, há um 
projeto que visa a transposição do 
Rio São Francisco, buscando alcançar 
a população do sertão. 
 

Vegetação da região Nordeste 
 
Devido ao clima quente e à variação 
no relevo, podemos encontrar cinco 
tipos de vegetação no Nordeste: 
Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, 
Mata dos Cocais e Manguezais. 
A Mata Atlântica era uma grande 
floresta que ocupava uma área do 
Rio Grande do Norte até o sul da 
Bahia. Localizada no litoral 
nordestino, essa floresta sofreu 
grande alteração por parte do ser 
humano no início da colonização: 
primeiro para a extração do pau-
brasil, depois para o cultivo da cana, 
sendo a primeira vegetação 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rio-sao-francisco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rio-sao-francisco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-relevo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/transposicao-rio-sao-francisco-rio-sao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/transposicao-rio-sao-francisco-rio-sao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/pau-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/pau-brasil.htm


desmatada do país. Atualmente 
possui algumas áreas preservadas na 
Bahia, onde há um rico cultivo de 
frutas. 
 
O Cerrado é encontrado nos estados 
da Bahia, Maranhão e Piauí. É uma 
vegetação típica de climas tropicais 
com duas estações definidas, uma 
seca (inverno) e outra chuvosa 
(verão), com árvores de baixo e 
médio porte. 
 
Presente no sertão semiárido, 
a Caatinga é uma vegetação com 
plantas acostumadas com a baixa 
umidade, o que chamamos 
de plantas xerófitas. Essas plantas 
costumam ser tortuosas, com cascas 
grossas e cheias de espinhos. 
Quando não chove, elas perdem suas 
folhas para reter água, além de ter 
raízes profundas que ajudam na 
captação de água no solo. 
 
O nome Caatinga é de origem tupi e 
significa “mata rala”, pois, durante 
a seca, a vegetação fica cinza, sem 
folhas. No entanto, basta pouca 
chuva para que o verde volte, 
mostrando a grande capacidade de 
recuperação dessa vegetação. 
 
A Mata dos Cocais, encontrada no 
Piauí e no Maranhão, recebe esse 
nome devido às espécies 
de palmeiras: a carnaúba e o 
babaçu. Essas palmeiras fornecem 
matéria-prima para a indústria de 
sabão, margarina, combustíveis, e 
são importantes para o sustento da 
população local, que retira os cocos 
para sua subsistência. 

Manguezal na cidade de Jandaíra, 
fronteira com Sergipe, Bahia. 

 
No litoral do Nordeste, temos a 
presença de Manguezais, 
vegetações acostumadas a solos 
com alta salinidade devido ao 
contato com a água do mar. Nessa 
vegetação encontramos crustáceos, 
como caranguejos e siris, muito 
utilizados na gastronomia das praias 
nordestinas. 
 

 

 

 

Assinale a alternativa correta: 

1. Os dois estados mais extensos no 

Nordeste são: 

a) (   ) Maranhão e Piauí. 

b) (   ) Piauí e Bahia. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/caatinga.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-solo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/mata-dos-cocais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/crustaceos.htm


c) (   ) Bahia e Maranhão. 

d) (   ) Paraíba e Ceará. 

 

2. No relevo nordestino prenominam: 

a) (   ) as planícies. 

b) (   ) as montanham.  

c) (   ) as chapadas. 

d) (   ) chapadas. 

 

3. A usninas hidrelétrica de Paulo 

Afonso situa-se no rio: 

a) (   ) Parnaíba. 

b) (   ) São Francisco. 

c) (   ) Capibaribe. 

d) (   ) Paraguaçú 

 

4. Na Bacia do Nordeste destacam-se 

os rios: 

a) (   ) Parnaíba, Jaguaribe e São 

Francisco. 

b) (   ) São Francisco, Jaguaribe e 

Caribaríbe. 

c) (   ) Caribaribe, Jaguaribe e Parnaíba. 

 

5. A maior parte da Grande Regiao 

Nordeste é banhada pela Bacia: 

a) (   ) do Amazona. 

b) (   ) do Nordeste. 

c) (   ) do São Francisco. 

d) (   ) do Tieté. 

 

6. No Nordeste brasileiro, formações 

rochosas típicas do clima semiárido, 

com presença de morros residuais 

onde houve colaboração da erosão 

eólia, recebem o nome de: 

a) (   ) Peneplanos. 

b) (   ) Mares de Morros. 

c) (   ) Inselbergs. 

d) (   ) Tabuleiros. 

e) (   ) Trapps.  

 

7. O agreste alterna, de maneira geral, 

dois tipos de vegetação: 

a) (   ) Cerrado e Cocais. 

b) (   ) Floresta Equatorial e Cerrado. 

c) (   ) Floresta Tropical e Mangues. 

d) (   ) Floresta Tropical e Caatinga. 

e) (   ) Floresta Equatorial e Cocais.  

 

8.  Vegetação típica do sertão 

nordstino: 

a) (   ) cana de açúcar. 

b) (   ) mangues. 

c) (   ) caatinga. 

d) (   ) cacau. 

e) (   ) floresta equatorial.  

 

9. O planalto da Borborema interfere: 

a) (   ) na hidrografia da região Sul. 

b) (   ) na hidrografia da região Sudeste. 

c) (   ) na vegetação do Pantanal.   

d) (   ) na vegetação da Região Centro-

Oeste. 

e) (   ) no clima do Nordeste. 

 

10. O meio Norte ou Nordeste Ocidnetal 

é uma rregião: 

 

a) (   ) onde os brejos ocupam as 

encostas das chapadas e se 

transformam em áreas de agricultura 

de subsistência. 

b) (   ) de transição entre Amazônia e o 

Nordeste, com economia baseada no 

extrativismo vegetal e na agricultura 
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A regiao nordeste é mais problemática do país 

caracterizado por certos fatores climáticos e ou 

pelo processo migratório com maior índice de 

desemprego no país. 

 

Sabendo disso observe as questões e assinale as 

alternativas corretas.  

 

Leia os versos da canção Asa Branca de Luíz 

Gonzaga e Humberto Teixeira e assinale a 

alternativa correta. Sobre a indústria da seca 

podemos concluir que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (   ) a seca é responsável pela situação 
de pobreza da maioria da população do 
nordestino. 

b) (   ) a seca do sertão e o sofrimento do 
povo nordestino já foram e ainda são, 
tema da música Asa Branca. 

c) (   ) o dinheiro público, que deveria ser 
investido na construção de açudes e 
adutoras a fim de levar água para a 
população mais pobre, muitas vezes é 
destinado a outros fins. 

d) (   ) o problema da seca nao existe, mas 
nao há pobreza e miséria também. 

e) (   ) segundo especialidades, as águas 
existentes nos Rios do nordeste seriam 
suficientes para beneficiar toda a 
população do sertão.  
 

No nordeste a ocupação mais antiga 
desde a chegada dos colonizadores teve 
seu espaço organizado, principalmente, 
em torno da atividade canavieira, 
sabendo disto observe o mapa e assinale 
com X o estado de maior concentração 
populacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) (   ) Maranhão. 
b) (   ) Piauí. 
c) (   ) Ceará. 
d) (   ) Pernambuco. 
e) (   ) Bahia.  

 

 

Leia os versos da canção “O ultimo pau-de-

arara” de Venâncio Corumbá e José 

Guimarães, e assinale a alternativa 

correta: 

 

 

OBJETIVO: Compreender a importância da grande região nordeste no  território e saber identificar 
o grande porte industrial e turistico do Brasil.  

[...] 
Que braseiro, que fornalha 
Nenhum pé de plantação 
Por falta d'água, perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
Por farta d'água, perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão... 
Entonce eu disse, adeus, Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
Hoje longe muitas léguas 
Numa triste solidão 
Espero a chuva cair de novo 
Pra mim vortar, ir pro meu sertão... 

Luíz Gonzaga / Humberto Teixeira. 
Clássico Sertanejo. Universo Music, 1996. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (   ) a migração de sertanejos para 
outras regiões do país é 
exclusivamente fruto seco. 

b) (   ) no sertão, a agricultura é 
inviável, sendo o solo empregado 
fundamentalmente na atividade 
pecuária. 

c) (   ) o solo do Sertão não é de má 
qualidade. A falta de água, porém 
prejudica a agricultura regional. 

d) (   ) a saída da população em busca 
de emprego na atividade pecuária. 

e) (   ) nenhuma das anteriores. 
 

Leia o trecho do poema “Morte e Vida 
Severina” de João Cabral de Melo Neto 
e assinale a alternativa correta sobre 
a realidade do Nordeste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A leitura do texto e seus conhecimentos 
sobre a realidade nordestina permitem 
afirmar que o autor retratou: 
 

a) (   ) o corumba na Zona da Mata, onde 
trabalho temporário se reduz cada 
vez mais em função da mecanização 
do corte de cana. 

b) (   ) as dificuldades do médio e 
pequeno produtor da Zona da Mata, 
cada vez produzindo menos em 
função da perda de fertilidade do 
solo. 

c) (   ) o pequeno agricultor sertanejo, 
que sofre com a irregularidade do 
clima e sobretudo com a falta de 
tarras para o pplantio de 
subsistência. 

d) (   ) o pobre agricultor do Meio-Norte 
que sofre co o avanço do processo de 
desertificação provocado pelas 
sucessivas quaimadas. 

e) (   ) o problema dos agricultores do 
Agreste que têm perdido grandes 
espaços agrícolas, em função da 
laterização dos solos agrícolas. 
 

a) Os progressos econômicos Regionais 
contribuem com ums grande 
variedade de produtos. Nesse campo 
de mineração o maior destaque 
nordestino está nas produções de 
petróleo e sal, a refinaria de petróleo 
da Petrobás, ituada no Nordeste, é a 
Landulfo Alves, em Mataripe na Bahia 
e as Salinas do Nordeste fornecem 
quatro quintos do sal explorado no 
Brasil onde o maior produtor é o 
Estado:  

b)  
a) (   ) do Piauí. 
b) (   ) do Ceará. 
c) (   ) da Bahia. 
d) (   ) do Maranhão. 
e) (   ) do Rio Grande do Norte.  

 
 
Leia os versos do Improvisador popular 

Antônio Batista Guedes que falam de uma 

área nordestina onde: 

 

 

 

 

A vida aqui só é ruim 

Quando não chove no chão 

Mas se chover dá de tudo 

Fartura tem de montão 

Tomara que chova logo 

Tomara, meu Deus, tomara 

Só deixo o meu Cariri 

No último pau-de-arara 

 

Só deixo o meu Cariri 

No último pau-de-arara 

Enquanto a minha vaquinha 

Tiver o couro e o osso 

E puder com o chocoalho 

Pendurado no pescoço 

Vou ficando por aqui 

Que Deus do céu me ajude 

Quem sai da terra natal 

 

Em outro canto não pára 

Só deixo o meu Cariri 

No último pau-de-arara 

“Morte e Vida Severina” 
João Cabral de Melo Neto. 
(..) Somos muitos Severinos 

Iguais em tudo e na sina: a de 
abrandar estas pedras suando-se 

muito em cima, a de tentar despertar 
terra sempre mais extinta, a de 
querer arrancar algum roçado da 

cinza (...) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Os versos do improvisador popular Antônio 
Batista Guedes falam de uma área nordestina 
onde: 

 

a) ( ) Existe a alternância de uma estação 
com temperaturas baixas e outra mais
quente, sendo a policultura uma 
constante. 

 
b) ( ) A palavra inverno deveria vir entre 
aspas porque refere-se apenas á estação 
das chuvas nas áreas sertanejas, quando os 
agricultores podem plantar e fazer a 
colheita de seu trabalho familiar. 

 
 
c) ( ) As condições naturais da Zona da 
Mata são importantes para o 
desenvolvimento da agricultura camponesa 
e as populações alimentam-se bem. 
 
d) ( ) Certas Zonas, principalmente do 
Sertão ou do Agreste, apresentam solos
favoráveis ao desenvolvimento de uma 
agricultura comercial altamente valorizada. 
 
e) ( ) Os grandes plantadores da 
Zona da Mata deixam parte de suas 
terras para que seus  
empregados possam, no período 
menos quente, plantar para o auto-
consumo da família. 

 
 

7. A forma de relevo dominante na 
grande região do Nordeste é o Planalto 
caracterizado por chapadas e morros 
isolados. Sabendo disto leia o texto e 
assinale a alternativa correta. 

"Os fatores de conservação 
transformaram o semi-árido em uma 
região aparentemente sem história, 
dada à permanência e imutabilidade 
dos problemas. Como se com o 
decorrer das décadas nada tivesse se 
alterado e o presente fosse um 
eterno passado. A çada seca, e 
mesmo no intervalo entre uma e 
outra, milhares de nordestinos foram 
abandonando a região. Sem esperança 
de mudar a história das suas cidades, 
buscaram em outras paragens a 
solução para a sobrevivência das suas 
famílias. Foi nos sertões que 
permaneceu inalterado o poder 
pessoal dos coronéis, petrificado 
durante o populismo e pela migração 
de milhões de nordestinos para o sul" 
(VILLA, Marco Antônio. Vida e morte 
no Sertão: história das secas no 
Nordeste nos séculos XIX e XX. São 
Paulo: Ática, 2000, p.252) . 

Com base no trecho acima, é possível 

concluir que: 

a) ( ) a grande evasão das populações do 
Nordeste em direção á região Sudeste 
resultam no "boom" da borracha ocorrido na 
década de 1970; 

 
b) ( ) as secas nordestinas não 
podem ser historicamente 
explicadas, já que decorrem de 
fenômenos estritamente 
geográficos; 
 
c) ( ) a "indústria da seca" no Nordeste 
beneficiou diretamente as grandes capitais 
daregião, estimulando sua industrialização 
em inícios do século XX. 

 
 

d) ( ) as secas do Nordeste, resultando na 
multiplicação de fortes correntes 
migratórias, transformaram o  
homem nordestino em sinônimo exclusivo de 
flagelado. 

 

I 
Quando o inverno é constante 
O sertão é terra santa: 
Quem vive da agricultura 
Tem muito tudo que planta 
A fartura é boa e safra 
Todo pobre pinta manta. 
 
II 
Dá milho, feijão 
Tem fruta, tem cana,  
Melão e banana 
Arroz, algodão 
As melancias como areia. 
 
III 
Jerimum campeia 
Na roça faz lodo 
Vive o povo todo 
De barriga cheia  

Antônio Batista Guedes  



e) ( ) a grande mobilidade dos nordestinos, 
mais que uma decorrência das secas, foi 
fruto de um sistema de dominação baseada 
na propriedade da terra que marginalizava 
homens livres e pobres. 

8. Leia o texto sobre a indústria e 
responda a referida questão: 

Indústria é toda atividade humana quë, 
através do trabalho, transforma matéria-
prima em outros produtos, que em seguida 
podem ser, ou não, comercializados. De 
acordo com a tecnologia empregada na 
produção e a quantidade de capital 
necessária, a atividade industrial pode ser 
artesanal, manufatureira ou fabril. 

 

Sobre a indústria nordestina, pode-se afirmar 
que: 

 
a) ( ) Acha-se intimamente relacionada 
com as atividades agropecuárias e 
extrativas 
b) ( ) Bahia e Pernambuco são os 
principais produtores de sal no Brasil 
c) ( ) O Recôncavo baiano é o maior 
produtor de petróleo do Brasil, 
produzindo 80% do petróleo brasileiro 

d) ( ) O cultivo de frutas no Vale do São 

Francisco 

e) (   ) Nenhma das anteriore. 
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ATIVIDADE 01  

 

I - Expansão Marítima 

 

 

O Brasil Colônia, na História do Brasil, é a 
época que compreende o período de 1530 a 
1822. Este período começou quando o 
governo português enviou ao Brasil a primeira 
expedição colonizadora chefiada por Martim 
Afonso de Souza. Em 1532, ele fundou o 
primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São 
Vicente, no litoral do atual estado de São 
Paulo. 

 
Período Pré-Colonial 
 
Logo após a chegada dos portugueses ao 
novo território, a primeira atividade econômica 
girava em torno da exploração do pau-brasil, 
existente em grande quantidade na costa 
brasileira, principalmente no nordeste do País. 
Esse período ficou conhecido como Ciclo do 
Pau-Brasil ou ainda pré-colonial. 

A exploração do pau-brasil foi meramente 
extrativista e não deu origem a uma 
ocupação efetiva. 

O trabalho de derrubar árvores e preparar a 
madeira para embarque era feito pelos 
indígenas e uns poucos europeus que 
permaneciam em feitorias na costa. 

Explorado de forma predatória, as árvores 
próximas da costa desapareceram já na 
década de 1520. 

O início da colonização 
 

Várias expedições foram enviadas por 
Portugal, visando reconhecer toda costa 
brasileira e combater os piratas e 
comerciantes franceses. 

As mais importantes foram as comandadas 
por Cristóvão Jacques (1516 e 1526), que 
combateu os franceses. 

Também Martim Afonso de Sousa (1532), 
combateu a pirataria francesa. Da mesma 

OBJETIVO: Analisar as principais estratégias de domínio e a formação colonial portuguesa 
nas terras brasileiras. 
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forma, ele instalou em São Vicente, a primeira 
povoação dotada de um engenho para 
produção de açúcar. 
 
Para colonizar o Brasil e garantir a posse da 
terra, em 1534, a Coroa dividiu o território em 
15 capitanias hereditárias. Estas eram 
imensos lotes de terra que se estendiam do 
litoral até o limite estabelecido pelo Tratado 
de Tordesilhas. 

Esses lotes foram doados a capitães 
(donatários), pertencentes à pequena 

nobreza lusitana que, por sua conta, 
promoviam a defesa local e a colonização. 

A produção do açúcar foi escolhida, porque 
era um produto bastante procurado na Europa 
naquele momento. 

Foi no nordeste do país que a atividade 
açucareira atingiu seu maior grau de 
desenvolvimento, principalmente nas 
capitanias de Pernambuco e da Bahia. Nos 
séculos XVI e XVII, estas regiões tornaram-se 
o centro dinâmico da vida social, política e 
econômica do Brasil.  

 

 

 

 
 
Com base nas informações do texto acima, assinale a resposta correta: 
 
Questão – 01. Primeiro núcleo de povoamento do Brasil: 
 
A) Salvador 
B) Porto Seguro 
C) São Vicente 
D) São Paulo 
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Questão – 02. A primeira atividade de exploração econômica dos portugueses em território 
brasileiro: 
 
A) Pau-Brasil 
B) Ouro 
C) Cana-de-Açúcar 
D) Gado 
 
Questão – 03. Para garantir a posse das terras brasileira, Portugal dividiu o território em: 
 
A) Pequenas propriedades rurais 
B) Entre as tribos indígenas 
C) Os negros africanos 
D) Capitanias Hereditárias. 

  
Questão 04. O mapa abaixo trata-se das Capitanias Hereditárias introduzidas pelos portugueses 
no Brasil Colônia.  

 
 
 
Responda: 
 
a) Quem Portugal destinava as terras das capitanias? 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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b) Com as Capitanias Hereditárias estabelecidas, qual foi o principal produto econômico 

explorado? 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Questão – 05. O Nordeste foi a região de maior destaque entre o século XVI e XVII. Por que? 

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

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

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

 

 
O Governo Geral 
 

 
 
 

O sistema de Governo Geral foi criado em 
1548, pela Coroa, com o objetivo de 
organizar a administração colonial. O 
primeiro governador foi Tomé de Souza (1549 
a 1553), que recebeu do governo português, 
um conjunto de leis a serem aplicadas na 
colônia. Estas determinavam as funções 

administrativas, judicial, militar e tributária do 
Governo Geral. O segundo governador geral 
foi Duarte da Costa (1553 a 1558) e o terceiro, 
Mem de Sá (1558 a 1572). 
 
Em 1572, depois da morte de Mem de Sá e de 
seu sucessor Dom Luís de Vasconcelos, o 

OBJETIVOS: Verificar as principais mudanças na formação colonial; Analisar os fatores que 
contribuíram para a crise do Sistema Colonial no Brasil 
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governo português dividiu o Brasil em dois 
governos cuja unificação só voltou em 1578: 

• Governo do Norte, com sede em 
Salvador 

• Governo do Sul, com sede no Rio de 
Janeiro 
 

Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, 
inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da 
Espanha, situação que perdurou até 1640. 
Este período é conhecido como Unificação 
Ibérica. 
 
Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o 
Brasil foi novamente dividido em dois estados: 
o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. 
Essa divisão durou até 1774, quando 
o Marquês de Pombal decretou a unificação. 

 
A formação social do Brasil Colônia 
 
Fundamentalmente três grandes grupos 
étnicos, o indígena, negro africano e o branco 
europeu, principalmente o português, 
entraram na formação da sociedade colonial 
brasileira. Os portugueses que vieram para o 
Brasil pertenciam a várias classes sociais em 
Portugal. A maioria era formada por 
elementos da pequena nobreza e do povo. 

Também é preciso ter em conta que as tribos 
indígenas tinham línguas e culturas distintas. 
Algumas eram inimigas entre si e isto era 
usado pelos europeus quando desejavam 
guerrear contra os portugueses. 

Da mesma forma, os negros trazidos como 
escravos da África possuíam crenças, idiomas 
e valores distintos e não constituíam um povo 
homogêneo. No entanto, tudo isso foi sendo 
absorvido pelos portugueses e indígenas. 

No Brasil Colônia, o engenho era o centro 
dinâmico de toda a vida social. Isso 
possibilitava o “senhor da casa grande” 
concentrar em torno de si, grande quantidade 
de indivíduos e ter a autoridade máxima, o 
prestígio e o poder local. 

Ameaças ao domínio português 
 
Nos primeiros anos logo depois da 
descoberta, a presença de piratas e 

comerciantes franceses no litoral brasileiro foi 
constante. 

A invasão francesa se deu em 1555, quando 
conquistaram o Rio de Janeiro, fundando ali a 
"França Antártica", sendo expulsos em 1567. 

Em 1612, os franceses invadiram o 
Maranhão, ali fundaram a "França Equinocial" 
e a povoação de São Luís, onde 
permaneceram até 1615, quando foram 
novamente expulsos. 

Os ataques ingleses no Brasil se limitaram a 
assaltos de piratas e corsários que 
saquearam alguns portos. Invadiram as 
cidades de Santos e Recife e o litoral do 
Espírito Santo. 

As duas invasões holandesas no Brasil se 
deram durante o período em que Portugal e o 
Brasil estavam sob o domínio espanhol. A 
Bahia, sede do Governo Geral do estado do 
Brasil, foi invadida, mas a presença holandesa 
durou pouco tempo (1624-1625). 

Em 1630, a capitania de Pernambuco, o maior 
centro açucareiro da colônia, foi invadida por 
tropas holandesas. 

A conquista foi consolidada em 1637, com a 
chegada do governante holandês o 
conde Maurício de Nassau. Ele conseguiu 
firmar o domínio holandês em Pernambuco e 
estendê-lo por quase todo o nordeste do 
Brasil. 

A cidade do Recife, o centro administrativo, foi 
urbanizada, saneada, pavimentada, foram 
construídos pontes, palácios e jardins. O 
governo de Maurício de Nassau chegou ao fim 
em 1644, mas os holandeses só foram 
expulsos em 1654. 

O século do ouro e dos diamantes 
 
A procura de metais preciosos sempre 
constituiu o sonho dos colonizadores. As 
descobertas começaram na década de 1690, 
na região de Minas Gerais. 

A partir daí se espalhou em várias partes do 
território nacional. No século XVIII a 
mineração era a grande fonte de riqueza da 
metrópole. 
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O Ciclo do Ouro e do Diamante foram 
responsáveis por profundas mudanças na 
vida do Brasil colônia, com o crescimento 
urbano e do comércio. 

A crise do sistema colonial 
 
Em 1640, as rendas do Brasil do comércio 
brasileiro eram essenciais para Portugal. Por 
isso passou a exercer um controle mais rígido 
sobre a arrecadação de impostos e as 
atividades econômicas, chegando a proibir o 
comércio com estrangeiros. 

O descontentamento com a política 
econômica da metrópole fez surgir algumas 
revoltas, entre elas: 

• Revolta de Beckman (1684), no 
Maranhão 

• Guerra dos Emboabas (1708-1709), 
em Minas Gerais 

• Guerra dos Mascates (1710), em 
Pernambuco 

Em fins do século XVIII, teve início os 
movimentos que tinham como objetivo libertar 
a colônia do domínio português, entre elas: 

• Inconfidência Mineira (1789) 
• Conjuração Baiana (1798) 

No início do século XIX, a conjuntura criada 
pelas Guerras Napoleônicas, provoca a 
mudança da sede do Reino para o Brasil. Em 
1815, com a elevação do Brasil à categoria de 
Reino Unido, o território deixa de ser colônia 
e, mais tarde, a Independência do Brasil é 
realizada em 1822. 

 

 

RESPONDA AS QUESTÕES COM BASE NAS INFORMAÇÕES ACIMA: 

 
Questão - 01. Responda o que se pede: 
 
a) Qual o objetivo do sistema de Governo Geral? 

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

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

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

b) Cite uma das consequências da Unificação Ibérica. 

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



7 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Questão - 02. Sobre a formação social do Brasil Colônia, comente: 
 
a) Branco europeus: 

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

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

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

b) Tribos indígenas: 

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

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

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

c) Negros Africanos: 

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

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

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

 

Questão – 03. Orquestrada por negros escravizados, libertos, trabalhadores pobres e alguns 

membros das elites brancas liberais, a Revolta dos Búzios teve seu “estopim” no dia 12 de 
agosto de 1798. Salvador amanheceu com 12 boletins afixados em locais públicos e de grande 
circulação de pessoas, convocando o Povo à revolução! Um deles dizia: “Animai-vos, povo 
Bahiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade: o tempo em que todos 
seremos irmãos; o tempo em que todos seremos iguais; sabei que já seguem o partido da 
liberdade.” 
 

Cite dois objetivos da Revolta da Conjuração baiana (Revolta dos Búzios) 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Questão – 04. A charge abaixa retrata que movimento e qual era o objetivo principal? 

 

 

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

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

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

 
ATIVIDADE  03 

Em entrevista para o Brasil de Fato Pernambuco, João Pedro Stédile, dirigente nacional do MST, 
falou sobre agroecologia, reforma agrária popular e o aumento 
da escalada da violência no campo. 

Brasil de Fato: Na situação de crise pela qual passa o 
Brasil, há um grande aumento dos conflitos agrários. Qual 
a relação entre o momento de crise política que estamos 
vivendo com esse aumento da violência no campo? 
 
João Pedro Stédile: O aumento da violência no campo contra 
os trabalhadores rurais vem acontecendo sobretudo na 
fronteira agrícola, ou seja, naqueles estados onde o 
agronegócio tenta se expandir e a população que vive agora 
naquela região é uma população mais dispersa e fragilizada, 
em geral são posseiros pobres, populações indígenas ou 
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OBJETIVOS: Analisar a narrativa de um líder popular a partir de um trecho de uma entrevista; 
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áreas de quilombos e por que a violência aumenta contra eles? Primeiro porque o capital tem 
interesse em ampliar suas fazendas, então vai sobre essas populações que estão lá procurando 
sobreviver. Segundo porque com o golpe político que a direita deu e impôs o governo Temer, os 
deputados ruralistas acham que podem fazer o que querem com uma imensa maioria no 
Congresso. Há uma sensação de impunidade entre os fazendeiros que apoiam a bancada ruralista, 
esticam a corda e acham que podem tudo, contratam pistoleiro, passam a fazer agressões e a 
prática da violência, para tentar resolver na bala aquelas questões que antes eles não podiam fazer 
sem contar com a lei. 
 

 

 
 

 
 
Questão – 01. Numa entrevista é possível extrair diversas informações e entender o que o 
entrevistado expõe, inclusive podendo o leitor relacionar o tema aos fatos históricos. 
 

a) Qual a relação que o entrevistado faz entre violência e distribuição da terra no Brasil? 
 

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

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

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

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

 

b) Refletindo sobre a posse da terra no período colonial e a entrevista do líder do MST, qual 

a relação que você faz? 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

Questão – 02. Pesquise na internet, livros ou mesmo em dicionários o significado dos seguintes 

termos: 

a) Agroecologia 

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

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

b) Agronegócio 

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

………………………………………………………………………………….……………………………… 

c) Quilombos 

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

………………………………………………………………………………….……………………………… 

d) Bancada ruralista 

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

…………………………………………………………………..……………….…………………………… 

 

 

ATIVIDADE 04 
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Diferenças entre escravidão indígena e escravidão africana 

 
A escravidão foi uma instituição implantada 
no Brasil em meados da década de 1530 e 
que se estendeu até o final do século XIX, 
quando a Lei Áurea, de 1888, proibiu o 
trabalho escravo. Ao longo da 
história colonial e imperial do Brasil, os 
grupos escravizados foram, primeiramente, 
os indígenas e, depois, os africanos. 
Acesse também: A história da revolução 
realizada por escravos africanos em um país 
do Caribe. 
 

Implantação da escravidão no Brasil 

 
A escravidão foi implantada aqui na década 
de 1530, quando os portugueses iniciaram a 
ocupação sistemática da América 
Portuguesa, por meio da ocupação 
das Capitanias Hereditárias. A princípio, no 
dito Período Pré-Colonial, a relação de 
trabalho existente foi a do escambo, em que 
os indígenas trabalhavam com a exploração 
do pau-brasil. 
Com a ocupação sistemática do território e a 
implantação de um sistema econômico que 
necessitava de grande número de 
trabalhadores braçais, os portugueses viram a 
necessidade de adquirir trabalhadores 
escravos. O primeiro grupo disponível para 
isso foram os indígenas, e a escravização 
indígena foi utilizada, em alta escala, em todo 
o continente americano, não somente na 
América Portuguesa. 

Escravização indígena 
 
Os indígenas, como mencionado, foram o 
primeiro grupo a ser escravizado em nosso 

país, quando ainda colônia. Aos poucos, essa 
mão de obra foi sendo gradativamente 
substituída pela dos escravos africanos, mas 
essa foi uma transição lenta e que não 
aconteceu de maneira uniforme. 
Sendo assim, em alguns locais da América 
Portuguesa, os trabalhadores indígenas foram 
substituídos pelos africanos em meados do 
século XVII, enquanto em outros isso 
aconteceu somente no século XVIII. 

Os indígenas foram primeiramente 
escravizados justamente por ser o único 
grupo disponível em grande quantidade para 
que os portugueses pudessem explorar. A 
escravização dos indígenas era mais barata, 
mas uma série de fatores tornavam-na mais 
complicada de sustentar-se. 
 
Primeiro, havia uma questão cultural, pois os 
indígenas não estavam acostumados com 
uma rotina de trabalho que visasse a 
produção de excedentes, já que sua cultura 
de trabalho era a de subsistência. Além disso, 
há o fato de que o trabalho na lavoura, na 
visão dos grupos indígenas, era um trabalho 
realizados pelas mulheres. 
 
Outro complicador relacionava-se com 
a questão demográfica. A população de 
indígenas, sobretudo no litoral, reduziu-se 
sensivelmente na medida em que avançava 
a colonização portuguesa. Isso se explica 
pelo fator biológico, pois doenças trazidas 
pelos portugueses eram fulminantes para os 
nativos, mas também pelos conflitos com os 
portugueses e pela escravização, os quais 



12 

 

resultavam na morte de indígenas aos 
milhares. 
 
As fugas também eram uma questão 
relevante, pois os indígenas, que possuíam 
amplo conhecimento do território, conseguiam 
fugir e dificilmente eram recapturados. Por 
último, há a questão dos jesuítas, que criavam 
dificuldades para a escravização dos 
indígenas pelos colonizadores. 
 
Os jesuítas criavam suas missões no interior 
da América Portuguesa, iniciavam o processo 
de catequização dos indígenas e exploravam 
a mão de obra desses na produção de itens 
agrícolas. As historiadoras Lilia Schwarcz e 
Heloísa Starling comentam que a 
concentração de indígenas nas missões 
jesuíticas mostrou-se nefasta porque 
favoreceu a proliferação de epidemias. 
 
Escravização africana 
 
A substituição da mão de obra dos indígenas 
pela dos africanos foi uma tendência que 
aconteceu em toda a América. No caso da 
América Portuguesa, essa migração não foi 
uniforme e cada local teve fatores específicos 
que contribuíram para uma migração mais 
rápida ou mais lenta. A migração para a mão 
de obra escrava de africanos deu-se com o 
crescimento de um comércio que atravessou 
séculos: o tráfico negreiro. 
O tráfico negreiro era a atividade que obtinha 
africanos escravizados em regiões litorâneas 
da África e transportava-os para a América, a 
fim revendê-los. A substituição do indígena 
pelo africano está diretamente relacionada 
com a necessidade contínua por 
trabalhadores escravizados e com a 
diminuição da disponibilidade dos indígenas. 

Além dessa necessidade, a alta 
lucratividade desse comércio fez com que o 
tráfico negreiro tomasse proporções 
gigantescas na América Portuguesa e fosse 
responsável pelo desembarque de 
quase 5 milhões de africanos aqui. O preço 
de um escravo africano, por sua vez, era um 
impeditivo, pois era cerca de duas ou três 
vezes mais caro que um indígena. 
 
Durante todo o século XVI, os africanos eram 
escravizados em menor número que os 
indígenas na América Portuguesa e somente 
se tornaram a maioria nas primeiras décadas 
do século XVII. Em alguns locais, isso só 
aconteceu no século XVIII. Lugares como a 
Bahia, devido a sua prosperidade, 
conseguiram fazer essa transição já na 
passagem do século XVI para o XVII. 

A alimentação dos escravos era muito 
ruim, e por isso esses faziam o complemento 
dela com base em uma plantação de 
subsistência, embora nem todos os escravos 
tivessem esse direito. O trabalho era 
exaustivo, podendo chegar a 20 horas por 
dia, e as violências eram rotineiras. Esses 
escravos eram transportados para a América 
em condições degradantes e, no dia a dia, 
eram violentados de todas as formas. Essa 
rotina desumana fazia com que alguns deles 
optassem por cometer o suicídio. 
 
Entre as formas de punição, os escravos 
poderiam ser açoitados até a 
morte, enforcados, queimados vivos, marcad
os com ferro. Os horrores da escravidão 
motivavam a resistência dos escravos, que 
se revoltavam contra seus senhores e 
feitores, fugiam, formavam quilombos, 
continuavam praticando sua religião e cultura 
às escondidas. 
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Questão – 01. Analise a charge e comente qual era o papel dos povos escravizados no Brasil 
Colônia. 

 

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

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

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

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

 

Questão – 02. Cite duas diferenças entre a escravidão indígena e negra. 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Questão – 03. Qual a relação que você fazer entre a história dos negros e as condições de vida 

dos afrobrasileiros atualmente? 

 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ARTIGOS – ARTICLES 
 
Artigo é a classe de palavras que se antepõe ao substantivo para definir, limitar ou modificar seu uso. 
Os artigos dividem-se em definido e indefinido. A seguir, estudaremos cada um deles. 
 
THE INDEFINITE ARTICLE USE (O USO DO ARTIGO INDEFINIDO)  
 
Em inglês, os artigos indefinidos são a e an, que significam: um e uma, são utilizados somente antes de 
substantivos no singular e que sejam contáveis. Vejamos em quais situações utilizamos os artigos 
indefinidos a e an. 
 

 
 

OBJETIVO: Compreender o uso dos artigos indefinidos na Língua Inglesa. 
 

HELLO STUDENTS!  
 
COMO VOCÊS ESTÃO?  SE CUIDEM, ESPERO VER TODOS 
MUITO BEM EM BREVE.  
 
VAMOS INICIAR O ESTUDO DOS ARTIGOS INDEFINIDOS 
EM INGLÊS (A=UM, UMA; AN=UM, UMA) E DEFINIDOS EM 
INGLÊS (THE= O, A,OS, AS na atividade 02) 
 
LEIAM COM MUITA ATENÇÃO AS EXPLICAÇÕES.  
 
BONS ESTUDOS!  

 

https://br.pinterest.com/pin/763923155525826766/


• An é utilizado antes de substantivos no singular que se iniciem por vogais ou por h, quando 
este não for pronunciado: 
 
An orange: uma laranja 
An apple: uma maçã 
An egg: um ovo 
An ice cream: um sorvete 
An hour: uma hora 
 
• A é utilizado antes de substantivos no singular que se iniciem por consoantes, por h, quando 
este for pronunciado, ou por vogais que tenham som de consoantes: 
 
 a chocolate: um chocolate  
A banana: uma banana  
A bread: um pão  
A mango: uma manga  
A cake: um bolo 
 

 
 

 
 
OBSERVE A IMAGEM ABAIXO: 
 
Usamos “a, an” no singular, ou seja, quando nos referimos somente a um elemento, porque no plural, o 
substantivo recebe “s”. 
 
 
                                   

 
 



 
 

1) Com o auxílio da imagem acima traduza as expressões: 
 

A BOOK: ................................................................................................................ 
SEVEN BOOKS: ..................................................................................................  
AN ORANGE: ....................................................................................................... 
FOUR ORANGES: ............................................................................................... 
AN ICE-CREAM: .................................................................................................  
TWO ICE-CREAMS: .......................................................................................... 
A TOY: ...................................................................................................................  
THREE TOYS: ..................................................................................................... 
 
2) Write a or an: (Escreva  a ou an) 
 

a) This is ______English girl. f) That is ______  pen. 
b) That is ______  American boy. g) This is _______orange. 
c) This is  ______  egg. h) That is_______  desk. 
d) That is ______  table. i)  That is _______  elephant.  
e) That is ______  house.  

3) Coloque um (x) nas opções que estão incorretas. 

a) (    ) an egg.    e)  (     ) a orange 
b) (    ) an apple.    f) (     ) an pencil 
c) (    ) an table.           g) (     ) an desk 
d) (    ) a elephant.      h)  (     ) an animal 
 
4) Assinale a alternativa que tem a sequência correta: 
 
a.(   )an opera, a boy, a girl,  
b.(   )a opera, a evening, an arm 
c.(   )an book, an house, a apple 
d.(   )a book, a house, an year 
 
5) Escreva a ou an: 
 
a.   ______animal 

b. ______ banana 
c. ______ accident 

d. ______ teacher 
e. ______school 

f. ______ student 

g. ______ girl 
h. ______boy 

i. ______ hour 

 

6) Preencha as frases abaixo com a palavra  “is” e o artigo indefinido correto “a ou an”. 
 



THIS ______   ______ ICE CREAN. 
THAT ______    ______ SPIDER. 
THIS  _____     _______DOG. 
THAT _______  _______ SHOE. 
 
 

7) Complete os espaços com o artigo indefinido correto e ligue a gravura ao nome. 
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THE DEFINITE ARTICLE (O ARTIGO DEFINIDO)  

 

O artigo definido the é usado antes de um substantivo já conhecido pelo ouvinte ou leitor. Significa o, 
a, os, as, mas, em inglês, é invariável em gênero (feminino e masculino) e número (plural e singular), 
ao contrário do que acontece no português.  
 
Exemplos: 

 
 
 

                

 
 
 
 
 

Deve ser utilizado principalmente com:                                
 

• Tudo relacionado à música. 
• Antes de nome de família. 
• Antes de um representante de uma espécie, classe e de substantivos únicos. 
• Antes de marcos e tudo aquilo que possuir valor cultural. 
• Antes do nome de oceanos. 
• O artigo the é obrigatório antes de superlativos. 

OBJETIVOS: Compreender o uso dos artigos na Língua Inglesa; diferenciar os artigos definidos e 

indefinidos. 

 
 

 

O artigo definido THE 
 

 



 

Não deve ser utilizado 
 

• Antes de nomes próprios (Nome de pessoa, país, lugar…). 
• Antes de nomenclaturas geográficas. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1)Em qual das alternativas o artigo THE foi usado corretamente? 
 

a) (      ) The Mary is a good girl. ( A Maria é uma boa garota.)  
b) (      ) The girls are in the beach.( As garotas estão na praia.) 
c) (      ) The São Paulo is beaytiful place.( O São Paulo é um lugar lindo.) 

 
 
2)  Complete com o artigo The . Em seguida, traduza as frases: 

a) ________ boys are good.  ......................................................................................................... 

b) ________ girl is beautiful. ........................................................................................................ 

c) ________ cat is black. ................................................................................................................ 

d) ________ girls are beautiful...................................................................................................... 

e) ________ boy is good. ............................................................................................................ 

 
 
 

 

2)Complte os espaços com o artigo indefinido correto, use: A ou AN 

A.  architect. 

B.  house. 



C.  hour. 

D.  umbrella. 

E.  honest man. 

F.  good artist. 

G.  apple. 

H.  moment. 

 

ESCOLHA A OPÇÃO CORRETA: 
  

4) There is______ excellent lawyer in______office I know. 

(Há _______ excelente advogado no _______ escritório que conheço) 

 

a) a, the. 
b) an, an. 
c) a, an. 
d) an, the. 

 
 

5) Yesterday I ate _____ egg and _____ apple for breakfast.  

(Ontem comi _____ ovo e _____ maçã no café da manhã.) 
 
a) a, the. 
b) an, an. 
c) a, an. 
d) an, the. 

6) Complete os espaços em branco com os artigos adequados.  
 
Inside my bag there's ____ Iphone, ____ earphone, ____ lipstick, ____ wallet, ____ documents 
and ____ cookies. 
 
 
 
 
 
 



7) Observe a letra inicial de cada palavra. Escolha e circule o artigo adequado: 
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OBJETIVO: Aprender a usar, ler e escrever os pronomes pessoais em inglês 
 

 

HELLO STUDENTS! 
 
No caderno de atividades de abril vimos os pronomes 
pessoais(personal pronouns). Nas próximas atividades 
relembraremos este conteúdo e veremos como precisamos 
dos pronomes para conjugar o verbo TO BE. 
 
LEIAM COM MUITA ATENÇÃO AS EXPLICAÇÕES.  
 
BONS ESTUDOS!  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Utilize o pronome pessoal adequado de acordo com a palavra entre parêntese: 

a) _____________is happy.( George) 

b) _____________is big. (The dog) 

c) _____________ are watching tv. ( My brother and I) 

d) _____________ are in the garden.( the flowers) 

 

 

 

• O pronome I (eu) é escrito sempre com letra maiúscula. No começo, no 

meio ou no fim da frase.  

•  O pronome IT (ele/ela) se refere a tudo que não for humano. Ele se refere 

a animal, objeto, data, distância, hora e tempo.  

•  O pronome THEY (eles/elas) é o plural dos pronomes: HE e SHE e IT. 

Assim, THEY se refere tanto a pessoas quanto animais, objetos.  

• O pronome YOU tanto se refere à VOCÊ no singular, quanto VOCÊS no 

plural. A diferença pode ser percebida pelo contexto da conversa ou texto. 

 



2) Substitua os nomes destacados pelos pronomes he, she, it, they:  

A. Michael is a good teacher. _________ is a good teacher.  

B. The boys are happy. _________ are happy 

C. Emily is a good student. _________ is a good student. 

D. The apple is red. _________ is red. 

3) Complete as frases com o pronome apropriado. (OBSERVE A TRADUÇÃO) 

A.  ________________ are very late.  (Você está muito atrasada.) 
B.  ________________ is an English teacher. (Ele é professor de inglês.) 
C.  _____________ had dinner with ________________. (Eu jantei com eles.) 
D. Jane was looking at ___________________. (A Jane estava olhando para ele.) 

       4)  The baby is crying.  

                 a) he  

                 b) him  

                 c) they  

                 d) we 
 

5)  Complete as frases abaixo com os pronomes que substituam as palavras sublinhadas.  
 
A. The dog is in the house                         __________ is in the house. 

       B. Is Mr. Brown a doctor?                          Is_________ a doctor?  
       C. Sally is French.                                         __________ is French.  

D. Bob and Jack are in the kitchen.        ___________ are in the kitchen.  
 

      6) Com que frase o homem diz que é um médico? 
 

A) I am a doctor. 
B) My name is Rose Silva. 
C) Good morning, class! 
D) Good night, class! 

 
 
 
 

                           

Agora chegou a hora de conhecer o mais famoso verbo em 
inglês, o verbo “To be” que significa ser ou estar. Observe 

a conjugação no tempo presente juntamente com os 
pronomes pessoais: Este verbo é para ser sempre 

lembrado, pois sua utilização em inglês é muito 
importante. 

 



                      

 
7) Complete com am, is ou are:  

 
a) Robert _____my friend.  
b) I ________happy.  
c) Bob _____intelligent.  
d) My mother _________happy.  
e) My parents _________Peter and Mary. 
 

8) Sobre o uso do verbo TO BE, identifique a oração que foi escrita CORRETAMENTE:  
 

a) Marcos are tired.  

b) My parentes is very old. 

c) The student is very intelligent.  

d) Ana and I am cousins.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCABULÁRIO PARA MELHOR COMPREENSÃO DA ATIVIDADE 
   

Leite – milk                    casa - house 
Escola – school             médico- doctor 
Peixe – fish                     pais - parents 
Garoto – boy                  primo - cousin 
Mãe- mother                  feliz - happy 
Enfermeira – nurse     amigo - friend 
Pai – father                     bom/boa - good 
kicthen – frango           maçã - apple 
Menina – girl                 vermelho- red 
Água – water                      assistindo-   watching 
Jardim – garden                    flores - flowers 
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OBJETIVOS: Usar as formas do verbo to be em diversas situações; 

Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e descrever rotinas diárias.  

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   

 
 
 

 

O VERBO TO BE 

 

O verbo "to be" é o verbo que, em inglês, indica "ser" ou "estar“.  

• É o verbo mais importante da língua inglesa;  

• É utilizado de três formas distintas: “am”, “is” e “are”;  

• É apresentado em três formas básicas: afirmativa, interrogativa e negativa.  

• Para conjugar o verbo “to be” usamos os SUBJECT PRONOUNS OR 

PERSONAL PRONOUNS. 
                     

 



 

1) Identifique a frase que utiliza o verbo “to be” na forma negativa CORRETA: 
 
 a) Alice and Nancy isn’t in my house. 
 b) The blue car aren’t expensive. 
 c) She and I aren’t Brazilian. 
 d) We isn’t American. 
 
 
2) Escolha a opção que melhor completa a frase: 
They __________________ good friends. ( Eles _____ bons amigos). 
 
a) is  
b) isn’t  
c) are  
d) am 
 

3) Complete as frases afirmativas com o 
Verbo To Be: IS – ARE  

 

a) Mary _________ my best friend. 

b) John and Cindy __________ classmates. 

c) Peter __________ my brother. 

d)You __________ a good student. 

e) They _________  in the classroom. 

 
 
4) O que significa o verbo TO BE? 

A.  Ser ou estar 

B. Estar ou ficar 

C. Ser e aparecer 

D. Comer e dormir 

 

5) Usando o verbo TO BE, qual alternativa completa corretamente a frase a seguir: 

"Brasilia _________ the capital of Brazil". 
A) ARE 
B) IS NOT 
C) IS 
D) AM 

 
6) O pronome que substitui corretamente o termo: "My mother and my father" é WE. 
 

A. TRUE(      )                                   B. FALSE (        ) 
VERDADEIRO                                 FALSO 

 
 



 
7) Como fica a frase a seguir na forma negativa? "You are beautiful".( Você é lindo!) 
 
 

A. (       ) You is not beautiful. 
B. (       ) You am beautiful. 
C. (       ) Are you beautiful? 
D. (       ) You are not beautiful. 

 
8) O pronome IT é um pronome neutro, usado para objetos e animais, nos gêneros masculino e 
feminino. 
 

A. TRUE(      )                                   B. FALSE (        ) 
       VERDADEIRO                                 FALSO 

 
 

9) A frase "I am not a high school student"("Eu não sou um estudante do ensino médio") 

 na forma afirmativa é: 
 
 

A. (      )I am a high school student. 
B. (       )Am I a high school student? 
C. (       ) Is a high school student. 
D. (       )I are a high school student. 

 
10) Reorganize as frases: 
 
a) I / not / a teacher. / am     ( Eu não sou um professor.) 
I am not a teacher.____________________________________________ 
 
b) She / my mother. / is     (Ela é minha mãe.) 
____________________________________________________________________ 
 
c) The boys / playful. / are      (Os garotos são brincalhões.) 
____________________________________________________________________ 
 
d) The girl / in the room. / is   ( A garota está no quarto.)  
____________________________________________________________________ 
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SISTEMA DE NUMARAÇÃO DECIMAL 

 

A figura nos mostra um paralelepípedo com suas principais dimensões em centímetros. 

 

Essas dimensões são apresentadas sob a forma de notação decimal, que corresponde a uma 
outra forma de representação dos números racionais fracionários. 

A representação dos números fracionários já era conhecida há quase 3.000 anos, enquanto a forma 
decimal surgiu no século XVI, com o matemático francês François Viète. 

O uso dos números decimais é bem superior ao dos números fracionários. Observe que nos 
computadores e nas máquinas calculadoras utilizamos unicamente a forma decim 

Frações decimais 

Observe as frações: 

 

Os denominadores são potências de 10. 

 

 

OBJETIVOS:  Identificar um número decimal; comparar  números decimais;representar na forma 
decimal um número natural e inteiros;saber ler um número decimal.  

 



Assim: 

Denominam-se frações decimais todas as frações que apresentam 
potências de 10 no denominador. 

O francês Viète (1540 - 1603) desenvolveu um método para escrever as frações decimais. No lugar 
de frações, Viète escreveria números com vírgula. Esse método, modernizado, é utilizado até hoje. 

Observe no quadro a representação de frações decimais através de números decimais. 

Fração Decimal = Números Decimais 

 

= 0,1 

 

= 0,01 

 

= 0,001 

 

= 0,0001 

Fração Decimal = Números Decimais 

 

= 0,5 

 

= 0,05 

 

= 0,005 

 

= 0,0005 

Fração Decimal = Números Decimais 

 

= 11,7 

 

= 1,17 

 

= 0,117 

 

= 0,0117 

Os números 0,1, 0,01, 0,001 e 1,17, por exemplo, são números decimais. Nessa representação, 
verificamos que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. 

 

 

 

Leitura dos números decimais 

No sistema de numeração decimal, cada algarismo da parte inteira ou decimal ocupa uma posição 
ou ordem com as seguintes denominações: 



Centenas Dezenas Unidades 

Partes inteiras 

Décimos Centésimos Milésimos 
Décimos 

milésimos 
Centésimos 
milésimos 

Milionésimos 

Partes decimais 

Quanto à leitura, lemos a parte inteira seguida da parte decimal, acompanhada das palavras: 

décimos: quando houver uma casa decimal; 
centésimos: quando houver duas casas decimais; 
milésimos: quando houver três casas decimais; 
décimos milésimos: quando houver quatro casas decimais; 
centésimos milésimos: quando houver cinco casas decimais e, assim sucessivamente. 

Exemplos: 

1,2:  um inteiro e dois décimos; 

2,34:  dois inteiros e trinta e quatro centésimos 

Quando a parte inteira do número decimal é zero, lemos apenas a parte decimal. 

Exemplos: 

0,1 :  um décimo; 

0,79 :  setenta e nove centésimos 

Observação: 

1. Existem outras formas de efetuar a leitura de um número decimal. Veja a leitura do número 5,53: 

Leitura convencional: 

- cinco inteiros e cinquenta e três centésimos; 

Outras formas:  

- quinhentos e cinquenta e três centésimos; 

- cinco inteiros, cinco décimos e três centésimos. 

    
2. Todo número natural pode ser escrito na forma decimal, bastando colocar a vírgula após o último 
algarismo e acrescentar zero(s). Exemplos: 

4 = 4,0 = 4,00                    75 = 75,0 = 75,00 

 



 

 

Transformação de números decimais em frações decimais 

Observe os seguintes números decimais: 

• 0,8 (lê-se "oito décimos"), ou seja, . 

• 0,65 (lê-se "sessenta e cinco centésimos"), ou seja, . 

• 5,36 (lê-se "quinhentos e trinta e seis centésimos"), ou seja, . 

• 0,047 (lê-se "quarenta e sete milésimos"), ou seja,  

 

Verifique então que: 

 

 

 
 

 

 

Para se transformar uma fração decimal em número decimal, basta dar ao numerador tantas casas 
decimais quantos forem os zeros do denominador. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Decimais equivalentes 

As figuras foram divididas em 10 e 100 partes, respectivamente. A seguir, foram coloridas de verde 
escuro 4 e 40 dessas partes, respectivamente. Observe: 

                

    Assim: 

   Um número decimal é 
igual à fração que se 
obtém escrevendo para 
numerador o número sem 
vírgula e dando para 
denominador a unidade 
seguida de tantos zeros 
quantas forem as casas 
decimais. 

Transformação de fração 

decimal em número 

decimal 

   Observe as igualdades entre 
frações decimais e números 
decimais a seguir: 

 

 

 

  



 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Verificamos que 0,4 representa o mesmo que 0,40, ou seja, são decimais equivalentes. Logo, 
decimais equivalentes são aqueles que representam a mesma quantidade. 

Exemplos: 

0,4 = 0,40 = 0,400 = 0,4000 

8 = 8,0 = 8,00 = 8,000 

2,5 = 2,50 = 2,500 = 2,5000 

95,4 = 95,40 = 95,400 = 95,4000 

Dos exemplos acima, podemos concluir que: 

   Um número não se altera quando se acrescenta ou se suprime um 
ou mais zeros à direita de sua parte decimal. 

 

Comparação de números decimais 

Comparar dois números decimais significa estabelecer uma relação de igualdade ou de 
desigualdade entre eles. Consideremos dois casos: 

 

 

 



1º caso: as partes inteiras 

O maior é aquele que tem a maior parte inteira. 

   Exemplos: 

   3,4 > 2,943, pois 3 >2.                                10,6 > 9,2342, pois 10 > 9. 

  

2º caso: as partes inteiras são iguais 

    O maior é aquele que tem a maior parte decimal. É necessário 
igualar inicialmente o número de casas decimais acrescentando 
zeros. 

Exemplos: 

• 0,75 > 0,7 ou 0,75 > 0,70  (igualando as casas decimais), pois 75 > 70. 
• 8,3 > 8,03  ou  8,30 > 8,03 (igualando as casas decimais), pois 30 > 3. 

 

Representação decimal de uma fração ordinária 

Podemos transformar qualquer fração ordinária (ou seja, uma fração que não é decimal) em número 
decimal, devendo para isso dividir o numerador pelo denominador da mesma. Exemplos: 

• Converta   em número decimal. 

 

Logo,  é igual a 0,75 que é um decimal exato. 

• Converta  em número decimal. 

 

Logo,  é igual a 0,333... que é uma dízima periódica simples. 

• Converta  em número decimal. 

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


 

Logo,  é igual a 0,8333... que é uma dízima periódica composta. 
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1. Dada a fração, diga que número decimal ela representa: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

2. Dado o número decimal, diga a que fração corresponde: 

a) 0,566 
b) 0,13 
c) 0,00098 
d) 0,077 

OBJETIVOS: Transformar um número decimal em fração decimal e vice versa; Saber fazer leitura dos 
números decimais; Comparar números decimais entre si. 

 

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


3. Escreva como se lê os números decimais abaixo: 

a) 0,45 

b)7,62 

c)5,86 

d)4,4 

e)0,093 

f)0,003 

g)2,574  

h)5,011 

4.Represente em números decimais cada uma das frases a seguir: 

a) Quinze centésimos 

b)Treze inteiros e sete centésimos 

c) Nove inteiros e quinhentos e trinta e dois milésimos 

d) Quatro inteiros e setecentos e setenta e nove milésimos 

e) Novecentos e um milésimos 

f) Quinze décimos 

g) duzentos e trinta e quatro centésimos 

5.  Qual alternativa representa a dízima periódica 0,555...? 

a)5/3 

b)5/4 

c)5/2 

d)5/9 

6.Observe as frações e suas respectivas representações decimais. 

a. 3/1000˃0,003 
b. 2367/100=23,67 
c. 129/10000=0,0129 
d. 267/10<2,67 

Usando as igualdades acima, escolha a alternativa correta. 

a. I e II 
b. I e IV 
c. I, II e III 
d. I, II, III e IV 



6.Observar as desigualdades: 
 
I.10,001<9,99    II. 2,09>1,90   III. 9,01<0,901      
e indique a alternativa correta. 

a. I e II estão certas. 
b. II está errada. 
c. I e III estão erradas. 
d. Todas estão erradas. 
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ATIVIDADE 03 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Operações com números racionais decimais 

Adição e subtração 

Adição 

Considere a seguinte adição: 

1,28 + 2,6 + 0,038 

Transformando em frações decimais, temos: 

OBJETIVOS: Determinar  a soma e subtração dos números decimais;Determinar as multiplicações 
com os números decimais;Determinar a divisão exata. e inexata com os números decimais. 

 



 

Método prático: 

1º) Igualamos o números de casas decimais, com o acréscimo de zeros; 
2º) Colocamos vírgula debaixo de vírgula; 
3º) Efetuamos a adição, colocando a vírgula na soma alinhada com as demais. 

Exemplos: 

1,28 + 2,6 + 0,038 35,4 + 0,75 + 47 6,14 + 1,8 + 0,007 

 

 
 

Subtração 

Considere a seguinte subtração: 

3,97 - 2,013 

Transformando em fração decimais, temos: 

 

Método prático: 

1º) Igualamos o números de casas decimais, com o acréscimo de zeros; 
2º) Colocamos vírgula debaixo de vírgula; 
3º) Efetuamos a subtração, colocando a vírgula na diferença, alinhada com as 
demais. 

Exemplos: 

3,97 - 2,013 17,2 - 5,146 9 - 0,987 

 
  

 

Multiplicação de números racionais decimais 

Considere a seguinte multiplicação: 

3,49 · 2,5. 

Transformando em frações decimais, temos:  

Método prático: 



    Multiplicamos os dois números decimais como se  fossem naturais. Colocamos a 
vírgula no resultado de modo que o número de casas decimais do produto seja igual 
à soma dos números de casas decimais do fatores. 

Exemplos: 

3,49 · 2,5 

 

  

1,842 · 0,013 

 

Observação: 

1. Na multiplicação de um número natural por um número decimal, utilizamos o método prático 
da multiplicação. Nesse caso, o número de casas decimais do produto é igual ao número de 
casas decimais do fator decimal. Exemplo: 

5 · 0,423 = 2,115 

2. Para se multiplicar um número decimal por 10, 100, 1.000, ..., basta deslocar a vírgula para a 
direita uma, duas, três, ..., casas decimais. Exemplos: 

 

 

 

3. Os números decimais podem ser transformados em porcentagens. Exemplos: 



0,05 =  = 5% 

1,17 =  = 117% 

5,8 = 5,80 =  = 580% 

Divisão de números racionais decimais 

Divisão exata 

Considere a seguinte divisão:  

1,4 : 0,05. 

Transformando em frações decimais, temos:  

Método prático: 

1º) Igualamos o números de casas decimais, com o acréscimo de zeros; 
2º) Suprimimos as vírgulas; 
3º) Efetuamos a divisão. 

Exemplos: 

1,4 : 0,05 

Igualamos as casa decimais: 1,40 : 0,05 
Suprimindo as vírgulas: 140 : 5 

Efetuando a divisão: 

 

Logo, o quociente de 1,4 por 0,05 é 28. 

 

6 : 0,015 

Igualamos as casas decimais 6,000 : 0,015 
Suprimindo as vírgulas 6.000 : 15 

Efetuando a divisão: 

 



Logo, o quociente de 6 por 0,015 é 400. 

 

4,096 : 1,6 

Igualamos as casas decimais 4,096 : 1,600 
Suprimindo as vírgulas 4.096 : 1.600 

Efetuando a divisão: 

 

Observe que na divisão acima o quociente inteiro é 2 e o resto corresponde a 896 unidades. 
Podemos prosseguir a divisão determinando a parte decimal  do quociente. Para a determinação 
dos décimos, colocamos uma vírgula no quociente e acrescentamos um zero  resto, uma vez que 
896 unidades corresponde a 8.960 décimos. 

 

 

Continuamos a divisão para determinar os centésimos, acrescentando outro zero ao novo resto, 
uma vez que 960 décimos correspondem a 9600 centésimos. 

 O quociente 2,56 é exato, pois o resto é nulo. 

Logo, o quociente de 4,096 por 1,6 é 2,56. 

Outros exemplos: 

0,73 : 5 

Igualamos as casas decimais 0,73 : 5,00 
Suprimindo as vírgulas 73 : 500 

Efetuando a divisão: 



 

Podemos prosseguir a divisão, colocando uma vírgula no quociente e acrescentamos um zero à 
direita do três. Assim: 

 

Continuando a divisão, obtemos: 

 

Logo, o quociente de 0,73 por 5 é 0,146. 

Em algumas divisões, o acréscimo de um zero ao resto ainda não torna possível a divisão. Nesse 
caso, devemos colocar um zero no quociente e acrescentar mais um zero ao resto. Exemplos: 

• 2,346 : 2,3 

 

Verifique que 460 (décimos) é inferior ao divisor (2.300). Colocamos, então, um zero no quociente 
e acrescentamos mais um zero ao resto. 

 

 

Logo, o quociente de 2,346 por 2,3 é 1,02. 

Observação: 

Para se dividir um número decimal por 10, 100, 1.000, ..., basta deslocar a vírgula para a esquerda 
uma, duas, três, ..., casas decimais. Exemplos: 

 



 

 

Divisão não exata de números racionais decimais 

No caso de uma divisão não exata, determinamos o quociente aproximado por falta ou por excesso. 
Veja, por exemplo, a divisão de 66 por 21: 

 

Tomando o quociente 3 (por falta), ou 4 (por excesso), estamos cometendo um erro de menos de 
uma unidade, pois o quociente real encontra-se entre 3 e 4. 
Logo: 

 

Assim, na divisão de 66 por 21, podemos afirmar que: 

• 3 é o quociente aproximado por falta, a menos de uma unidade. 
• 4 é o quociente aproximado por excesso, a menos de uma unidade. 

Prosseguindo a divisão, temos: 

 

Podemos afirmar que: 

• 3,1 é o quociente aproximado por falta, a menos de um décimo. 
• 3,2 é o quociente aproximado por excesso, a menos de um décimo. 

Dando mais um passo, nessa mesma divisão, podemos afirmar que: 

• 3,14 é o quociente aproximado por falta, a menos de um centésimo. 
• 3,15 é o quociente aproximado por excesso, a menos de um centésimo. 

Observação: 



1. As expressões têm o mesmo significado: 

- Aproximação por falta com erro menor que 0,1 ou aproximação de décimos. 
- Aproximação por falta com erro menor que 0,01 ou aproximação de centésimos e, assim, 
sucessivamente. 

2. Determinar um quociente com aproximação de décimos, centésimos ou milésimos significa 
interromper a divisão ao atingir a primeira, segunda ou terceira casa decimal do quociente, 
respectivamente. Exemplos: 

13 : 7 = 1,8     (aproximação de décimos) 
13 : 7 = 1,85   (aproximação de centésimos) 
13 : 7 = 1,857 (aproximação de milésimo) 

Cuidado! 

No caso de ser pedido um quociente com aproximação de uma divisão exata, devemos completar 
com zero(s), se preciso, a(s) casa(s) do quociente necessária(s) para atingir tal aproximação. Por 
exemplo, o quociente com aproximação de milésimos de 8 e 3,2 é: 
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1. Calcule as seguintes adições e subtrações com os números decimais: 

 

a)5,8 + 3,45= 

b) 4 + 0,5 +0,7 = 

c)0,3 + 0,03 + ,003= 

d)4,05 + 7,004 + 8,5= 

e) 5,7 + 0,12 + 12,45 = 

f) 4,572 -  1,9= 

g) 2,048 – 2,002 = 

h) 35,21 – 19,274 = 

i) 92,74 – 0,001 = 

j) 1 – 0,99 = 

 

 

OBJETIVOS: Calcular a soma e a diferença com os números decimais; calcular a multiplicação e 
divisão com numeros decimais; resolver problemas do cotidiano com números decimais;resolver 
multiplicação e divião por 10,100 e 1000.  

 



2. Efetue as multiplicações e divisões por 10,100 e 1000: 

                     a) 12,3 . 10 =                                     f) 56,9  : 10 = 

                      b) 135,42 . 100 =                               g) 3,2 : 1000 = 

                      c) 0,0001 . 100 =                                h) 72 : 100 = 

                      d) 0,002 . 1000 =                                i) 0,038 : 10 = 

                      e) 2,995 . 10000 =                               j) 5,32 : 10  

3. Calcule as multiplicações e divisãoes com os números decimais: 

                      a) 1,22 x 2,7 = 

                      b) 34,81 x 1,5 = 

                      c) 123,4 x 2,45 = 

                      d) 302,4 x 0,012 = 

                      e) 7,42 x 2,1 = 

                       f) 302,4 : 0,012= 

                       g) 7,42 : 2,1= 

                       h) 124,8 : 64,5= 

                        i) 35,2 : 0,08 = 

                        j) 123,4 : 2,45= 

 

4. Em um feirão, Juarez aproveitou as promoções e comprou sete agendas, que custaram R$ 1,32; 
4 canetas, que custaram R$ 0,26; e 45 lapiseiras a R$ 1,22. Qual é o troco de Juarez, sabendo que 
ele levou apenas uma nota de R$ 100,00? 

           a) R$ 34,82 

            b) R$ 65,18 

            c) R$ 83,62 

            d) R$ 49,80 

            e) R$ 51,50 

 

 

 

 



5. O gráfico mostra a venda de veículos de uma indústria fictícia, em determinado período de 

tempo. 

 

Venda de veículos (em mil unidades) 

 

 

     a) Em qual mês desse período a venda do veículo foi maior? 

  b) Em março de 2007 foram vendidos mais veículos do que em agosto de 2007. Quantos 

veículos a mais? 

 c) Qual o total de veículos vendidos nos cinco últimos meses de 2006? 

d) Calcule o total de veículos vendidos por essa indústria nos cinco primeiros meses de 2007? 
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ATIVIDADE 01 

 
Ratos gostam de queijo? 

Verdade ou mito? 

    O rato doméstico gosta tanto de queijo quanto de qualquer outra comida que ele possa levar da sua 

cozinha. A espécie é onívora: ingere todos os tipos de alimento de origem animal ou vegetal. O que 

acontece, segundo os cientistas, é que esses bichos são atraídos por refeições de cheiros fortes. Então, é mais 

fácil eles irem atrás de queijo, bacon ou leite do que de outros alimentos sem odor. Mas na hora da fome, os 

roedores topam tudo! 

    E você sabe qual é a diferença entre rato e camundongo? Os dois são roedores e a principal diferença 

entre eles é o tamanho. Os ratos, mais conhecidos como ratos-de-telhado, chegam a 19 centímetros de 

comprimento, têm cauda longa e fina e escalam muito bem (sobem em árvores, fios e telhados).  

    Já os camundongos são pequenos, atingindo 7 centímetros de comprimento. Eles vivem escondidos em 

tocas construídas em paredes, armários, caixas e outros lugares protegidos. Por não gostarem muito de 

andar, fazem as tocas perto de um lugar com comida.  

    No Brasil, ainda são comuns as ratazanas: maiores, elas atingem 26 centímetros de comprimento, vivem 

nos esgotos e não conseguem subir nos canos, árvores, calhas e outros locais altos. 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/>. 

 

ATIVIDADES: 
 
Questão 1 – O texto acima atende ao objetivo de: 
 

a) (   ) dar uma notícia. 

b) (   ) apresentar uma explicação. 

c) (   ) expor uma opinião. 

d) (   )  narrar uma história. 

 

 
 
Questão 2 – O conteúdo do texto lido é de natureza: 



 

a)  (     ) jornalística 

b)  (     ) humorística 

c)  (     )científica 

d) (      ) didática 

Questão 3 – De acordo com o texto, os ratos domésticos são onívoros porque: 
 

a) (     ) “[…] ingerem todos os tipos de alimento de origem animal ou vegetal.” 

b) (     ) “[…] são atraídos por refeições de cheiros fortes.”  

c) (     ) “[…] é mais fácil eles irem atrás de queijo, bacon ou leite […]” 

d) (     ) “[…] têm cauda longa e fina e escalam muito bem […]” 

Questão 4 – Assinale o adjetivo que apresenta o sentido equivalente à locução “sem odor”: 
 

a) (     ) incomuns. 

b) (    ) insípidos. 

c) (     ) inodoros. 

d) (     ) incolores. 

Questão 5 – Relacione, numerando conforme indicação: 
 
1. Características dos ratos 

2. Características dos camundongos 

3. Características das ratazanas 

 

(     ) “[…] vivem escondidos em tocas construídas em paredes, armários, caixas […]” 

(     ) “[…] chegam a 19 centímetros de comprimento […]” 

(     ) “[…] atingem 26 centímetros de comprimento […]” 

(     ) “[…] têm cauda longa e fina e escalam muito bem […]” 

(     ) “[…] vivem nos esgotos e não conseguem subir nos canos, árvores, calhas […]” 

(     ) “[…] são pequenos, atingindo 7 centímetros de comprimento.” 

  
Questão 6 – No trecho “Mas na hora da fome, os roedores topam tudo!”, a conjunção “mas” 
estabelece uma relação de: 
 

a) (     ) comparação 



b) (   ) conclusão 

c) (   ) adição 

d) (   ) oposição 

  
Questão 7 – Na passagem “Por não gostarem muito de andar, fazem as tocas perto de um lugar 
com comida.”, a preposição “por” indica a ideia de: 

 

a) (    ) finalidade 

b) (     ) causa 

c) (     )  modo 

d) (     ) lugar 

Locução Adjetiva 

Locução = reunião de palavras. 

Sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se locução. Às vezes, 

uma preposição + substantivo tem o mesmo valor de um adjetivo: é a Locução Adjetiva (expressão que 

equivale a um adjetivo.) 

Por exemplo: 

aves da noite (aves noturnas), paixão sem freio (paixão desenfreada). 

 
Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação donde, 

geralmente, o segundo termo subordina o primeiro. 

 

Tipos e Exemplos de Preposições 
 
Preposição de lugar: O navio veio de São Paulo. 

Preposição de modo: Os prisioneiros eram colocados em fila. 

Preposição de tempo: Por dois anos ele viveu aqui. 

Preposição de distância: A cinco quilômetros daqui passa uma estrada. 

Preposição de causa: Com a seca, o gado começou a morrer. 

Preposição de instrumento: Ele cortou a árvore com o machado. 

Preposição de finalidade: A praça foi enfeitada para a festa. 

 

Para saber mais acesse: https://youtu.be/H79zV-4JWIg 

                                      https://youtu.be/E4M1_CfC7Hw 

 

https://youtu.be/H79zV-4JWIg
https://youtu.be/E4M1_CfC7Hw


ATIVIDADE 02 
 

A Menina dos Fósforos 

 
    Fazia um frio terrível, nevava e começava a escurecer. Era a última noite do ano, a noite de ano-bom. No 

frio e na escuridão, andava, pela rua, uma garotinha pobre, descalça, de cabeça descoberta. Ao sair de casa 

tinha chinelos nos pés. Mas os chinelos eram grandes demais, sua mãe os havia usado antes, e, de tão 

grandes que eram, a menina os perdera ao atravessar a rua correndo, no momento em que dois carros 

passavam a toda velocidade. Não conseguira encontrar um dos chinelos, e o outro, um rapaz levara, dizendo 

que o usaria como berço quando tivesse filhos. 

    Lá ia, pois, a menina, com os pezinhos nus, arroxeados de frio. Trazia num velho avental certa porção de 

fósforos e segurava um pacotinho deles na mão. O dia inteirinho ninguém lhe comprara um só palito de 

fósforo, ninguém lhe dera um níquel. Sofrendo frio e fome, a pobrezinha, andando pela rua, parecia 

apavorada. Os flocos de neve caíam-lhe sobre os longos cabelos louros, que formavam graciosos cachos em 

torno da nuca – mas a menina estava longe de pensar em cabelos bonitos. 

    Todas as janelas estavam iluminadas, e chegava  até a rua um aroma delicioso de ganso assado, pois era a 

noite de ano-novo. Nisso, sim, ela pensava.  Por fim ela encolheu-se num canto, entre duas casas: uma delas 

avançava mais sobre a rua que a outra. Sentou-se, encolheu as perninhas, mas continuava a sentir frio. Não 

tendo vendido um único fósforo, não possuindo um único níquel, não ousava ir para casa, onde o pai bateria 

nela. Além disso, também fazia frio na casa onde moravam — uma casa sem forro, com o telhado cheio de 

fendas, por onde o vento sibilava, apesar de haverem tapado muitas delas com palha e trapos. Suas 

mãozinhas estavam enregeladas. Um pequenino fósforo lhes faria bem. Pudesse ela, com os dedos duros, 

puxar um fósforo do pacotinho, riscá-lo contra a parede e aquecer os dedos! Conseguiu-o, afinal; tirou um e 

riscou-o. Como o fósforo ardeu e crepitou! A chama clara e quente parecia uma velinha, quando a envolveu 

com a mão. Era uma luz estranha. A garotinha imaginou estar sentada em frente a uma grande lareira de 

ferro, com adornos e um tambor de latão polido. O fogo crepitava alegremente, e aquecia tanto… Que 

beleza! A pequena já ia estendendo os pés, para aquecê-los também… quando a chama se apagou e a lareira 

desapareceu. Ela estava sentada na rua, com um pedacinho de fósforo na mão. 

    Riscou novo fósforo, que ardeu, claro, brilhante. Onde o clarão incidiu, a parede tornou-se transparente 

como um véu. Ela viu então o interior de uma casa, onde estava posta uma mesa, com toalha muito alva e 

fina porcelana. O ganso assado fumegava, recheado de ameixas e maçãs, e, o que foi ainda mais 

extraordinário, de repente o ganso pulou da travessa e saiu cambaleando pela sala, com o garfo e a faca 

espetados nas costas. Veio vindo assim até ao pé da menina pobre. Aí o fósforo se apagou, e só se via a 

parede, grossa e fria.  Ela acendeu outro fósforo. Viu-se sentada sob os ramos da mais linda árvore de Natal. 

Era ainda maior e mais enfeitada que a árvore que ela vira através da porta envidraçada, na sala do rico 

negociante, no Natal passado. Milhares de velas ardiam nos ramos verdes, e figuras coloridas, como as que 



adornam as vitrinas das lojas, a fitavam. A pequena estendeu as mãos para o alto – mas nisto o fósforo se 

apagou. As velas de Natal foram subindo, cada vez mais, e ela viu que eram estrelas cintilantes. Uma delas 

caiu, traçando um longo risco de fogo no céu. Deve ter morrido alguém – disse a pequena.  A velha avó, 

única pessoa que lhe quisera bem, mas que já estava morta, costumava dizer: “Quando uma estrela cai, sobe 

aos céus uma alma.”  A menina tornou a riscar um fósforo contra a parede. No clarão produzido em volta, 

ela viu, radiante e iluminada, a velha avó, meiga e bondosa. 

    – Vovó! – gritou a pequena. – Leva-me contigo! Sei que não mais estarás aí quando o fósforo se apagar. 

Desaparecerás, como a boa lareira, o delicioso ganso assado e a grande, linda árvore de Natal! 

    Riscou às pressas o resto dos fósforos que havia no pacotinho, para ter a avó ali a seu lado e retê-la. O 

clarão dos fósforos tornou-se mais intenso que a luz do dia. Nunca a avó fora tão grande e bela. Ergueu a 

menina nos braços e as duas voaram, felizes, para as alturas, onde não havia frio nem fome, nem apreensões, 

voaram para junto de Deus. Quando raiou a manhã, muito fria, encontraram,ali no cantinho, entre as duas 

casas, a menina com as faces coradas e um sorriso a brincar –lhe nos lábios. 

    Morrera de frio na última noite do ano velho. A  aurora do ano-novo brilhava sobre o pequenino cadáver, 

que jazia com os fósforos nas mãos.  Um maço inteiro estava queimado. 

    – Ela quis aquecer-se – disseram.  Ninguém sabia que maravilhas ela vira, nem imaginava o esplendor 

que a cercara, com a  velha avó, nas alegrias do ano-novo. 

Contos de Andersen. Trad. Guttorm Hanssen. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

 Atividades: 

1) Quem é a personagem principal do texto? 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 2) Descreva: 

a) Como estava o clima na rua onde a menina trabalhava? 

 _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

b) Como eram as vestes da menina? 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

  

c) Faça a descrição física da menina. 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 3) Explique porque a menina parecia apavorada? 



_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 4) Por quê a menina não quis voltar para casa? 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 5) Faça a descrição da moradia da menina. 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 6) Sentindo muito e frio a menina começa a riscar os fósforos na tentativa de se aquecer. Descreva o 
acontece a partir desse momento com ela? 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 7) Qual foi o desfecho da história. 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 8) Você acha que essa história só acontece nos livros ou pode acontecer na vida real? Comente. 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 9) Transcreva do texto  10 substantivos e 10 verbos no pretérito. 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 10) Faça uma pesquisa sobre a exploração do trabalho infantil no Brasil. Selecione textos,frases, fotos, 
gráficos, análises de dados estatísticos e  desenhos,  entre outros e crie um mural. Se preferir recorte as 
imagens em revistas ou jornais. 

Observe: 

 
Substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. Em 

virtude dessa função e da amplitude de sua ocorrência, esses termos podem ser divididos em comum e 

próprio, o primeiro designa a generalidade e o segundo apresenta elementos individualizados. Podem ser 

distinguidos por seu aspecto primitivo ou derivado, sendo aquele a palavra base e este a que se origina 

dele. Também podem ser discriminados pelas suas configurações  simples ou compostas, isto é, que 

possuem uma palavra ou várias. Por fim, podem apresentar um teor concreto, ou seja, uma existência 

própria, ou um caráter abstrato, relativo aos sentimentos, sensações, qualidades e estados. 

Para  saber mais acesse: https://youtu.be/A6jyjd4IewE ( Substantivo conceito e classificação) 

                                       https://youtu.be/jw3S6lcJyI0 ( verbo pretérito) 

Pretérito Imperfeito do Modo Indicativo 

O tempo verbal do pretérito imperfeito do modo indicativo é utilizado para os seguintes fins: 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/classes-palavras.htm
https://youtu.be/A6jyjd4IewE
https://youtu.be/jw3S6lcJyI0


- quando o locutor enuncia fatos ocorridos, transportado mentalmente para o momento da ocorrência, 

descrevendo os fatos da forma como iam prosseguindo; 

 

Exemplo: Eu cantava em voz baixa, e fazia gestos, regendo uma sinfonia invisível. 

 

- na enunciação de fatos dos quais não se tem certeza quanto às suas realizações futuras; 

 

Exemplo: Queria que fosses feliz. 

- na substituição do futuro do pretérito, ao exprimir a consequência inevitável de um fato 

condicionante; 

 

Exemplo: Se o bonde não chegasse logo, logo me irritava. 

- na enunciação em que se dá a ideia de prolongação de fatos ocorridos em direção ao momento 

presente da própria enunciação. Neste caso, exprime-se com maior evidência a característica principal do 

tempo no pretérito imperfeito do indicativo: a descrição de fatos passados não concluídos ("imperfeitos"). 

  

Atividade nº 03 
 

 
O pulo do gato 

 

    A raposa andava maluca para pegar o gato. Mas ela sabia, como todo mundo sabe, que gato é o maior 

mestre pulador e nem adiantava tentar agarrá-lo. Com um salto de banda, o danado sempre se safava. 

    Decidiu então a raposa usar a esperteza. Chegou-se para o gato e propôs a paz: 

    – Chega de correr um atrás do outro, mestre gato. Vamos agora viver em paz! 

    – Não é bem assim, comadre raposa – corrigiu o gato – Não é um que corre atrás do outro, é “uma”, que é 

a senhora, que corre atrás do “outro”, que sou eu… 

    – Bom, de qualquer forma, vamos fazer as pazes, amigo gato. Como o senhor é mestre em pulos, 

proponho que, para celebrar nosso acordo de amizade, o senhor me dê um curso de pulos, para eu ficar tão 

puladora como o senhor. Pago-lhe cada lição com os mais saborosos filés de rato que o senhor já 

experimentou! 

    O gato aceitou e começaram as lições no mesmo dia. A raposa era aluna dedicada e o gato, ótimo 

professor. Ensinou o salto de banda, o salto em espiral, o cambalhota-simples, o cambalhota-com-pirueta, o 

duplo-mortal, o triplo-mortal e até o saca-rolha-composta. A raposa todos eles aprendia, praticava depois das 

aulas e, logo, já estava tão mestre em pulos quanto o gato. 

    Decidiu então que já era chegada a hora de colocar em prática seu plano sinistro. No começo de outra 

aula, esgueirou-se por trás do gato e deu um bote, caprichando no salto mais certeiro que o mestre lhe tinha 

ensinado! 

    E o gato? Deu um volteio de banda, rolou no ar, e a raposa passou chispando por ele, indo esborrachar-se 

num toco de aroeira. 

    Ainda meio tonta da queda, a raposa voltou-se para o gato e protestou: 



    – Mas mestre gato, esse pulo o senhor não me ensinou! 

    – Não ensinei, nem ensino! – riu-se o gato – Esse é o segredo que me salva de malandros como a senhora, 

comadre raposa. Esse é o pulo do gato! 

Paulo Bandeira. “O pulo do gato”. In: Nova Escola, p. 48. São Paulo, Abril, 1991. 

 Atividades: 
 
Questão 1 – Identifique o gênero do texto lido: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  

Questão 2 – Cite os personagens da história: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 Questão 3 – Assinale a alternativa que apresenta o objetivo da raposa: 
 
a) (     )  pegar o gato. 

b) (    ) fazer as pazes com o gato. 

c)  (     ) aprender a pular tão bem quanto o gato. 

d)  (     ) demonstrar que era esperta. 

 Questão 4 – Aponte o fato que impedia a raposa de atingir o seu objetivo: 

 _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 Questão 5 – Qual foi a atitude tomada pela raposa para atingir o seu objetivo? 

 _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Questão 6 – A frase que caracteriza o clímax da história é: 
 
a) (     ) “Decidiu então a raposa usar a esperteza.” 

b) (     ) “– Não é bem assim, comadre raposa – corrigiu o gato […]” 

c)  (     ) “A raposa … já estava tão mestre em pulos quanto o gato.” 

d) (     ) “[…] esgueirou-se por trás do gato e deu um bote, caprichando no salto mais certeiro […]” 

 Questão 7 – “Esse é o pulo do gato!”. A que pulo do gato o desfecho da história se refere? 

a) (    ) o duplo-mortal. 

b) (     ) o triplo-mortal 

 



c) (     ) o saca-rolha-composta 

d)  (    ) um volteio de banda 

 Questão 8 – Para o gato, qual a importância do pulo identificado na questão anterior? 

 _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 Questão 9 – Sublinhe os termos que retomam o referente “o gato” nas frases a seguir: 

a) (     ) “[…] e nem adiantava tentar agarrá-lo.” 

b) (     )“Com um salto de banda, o danado sempre se safava.” 

c)  (     )“Pago-lhe cada lição com os mais saborosos filés de rato que o senhor já experimentou!” 

d)  (     ) “[…] caprichando no salto mais certeiro que o mestre lhe tinha ensinado! 

* Substantivos compostos: https://youtu.be/MPtW5qvM-PE 

Questão 10 – Faça uma pesquisa sobre substantivos compostos, indicando a sua flexão de 
gênero e número.    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________                                                            

Atividade nº 04 

As plantas dormem? 

 
    As flores se abrem pela manhã e se fecham à noite. Você já reparou como isso acontece? Será que elas 

estão dormindo? 

    Sim! Elas “dormem” à noite! E o que faz elas dormirem é o ritmo circadiano, assim como acontece com 

os humanos. 

    O ritmo circadiano dos seres vivos dura, aproximadamente, 24 horas, ou seja, acompanha o movimento de 

rotação da Terra. 

    Isso quer dizer que as plantas, os animais e o organismo dos humanos reconhecem que a noite é o período 

para descansar, e o dia é o período para ficar acordado e realizar atividades. 

    Então, quando dizemos que as plantas estão “dormindo”, é porque elas interrompem certos processos que 

só fazem com a luz do sol, durante o dia. 

    Luz e escuridão desencadeiam nas plantas mecanismos para produzir substâncias que controlam o 

crescimento e o desenvolvimento. 

    As plantas podem não ser capazes de se levantar e caçar alimentos, mas, durante o dia, elas se movem 

ligeiramente para maximizar sua exposição à energia solar. 

https://youtu.be/MPtW5qvM-PE


    Elas absorvem a luz do sol para fazer energia através da fotossíntese e à noite voltam sua atenção para 

metabolizar a energia e usá-la para crescer. 

Verônica Soares. Disponível em: <https://minasfazciencia.com.br/infantil/>. (Com cortes e adaptações). 

  

Atividades  

Questão 1 – Releia esta passagem do texto: 

“O ritmo circadiano dos seres vivos dura, aproximadamente, 24 horas, ou seja, acompanha o 
movimento de rotação da Terra.” 
O trecho destacado é: 

(     ) uma suposição. 

(     ) uma conclusão. 

(     ) uma explicação. 

 Questão 2 – Em “Isso quer dizer que as plantas […]”, o vocábulo grifado: 

(     ) retoma uma informação. 

(     ) anuncia uma informação. 

(     ) complementa uma informação. 

 Questão 3 – A autora dirige-se diretamente ao leitor no fragmento: 

(     ) “Você já reparou como isso acontece?” 

(     ) “[…] e o dia é o período para ficar acordado e realizar atividades.” 

(     ) “As plantas podem não ser capazes de se levantar e caçar alimentos […]” 

 Questão 4 – No quinto parágrafo do texto, a palavra “dormindo” está entre aspas porque: 

(     ) foi escrita incorretamente. 

(     ) foi empregada com sentido figurado. 

(     ) é um exemplo da linguagem informal. 

 Questão 5 – Observe: 

“Luz e escuridão desencadeiam nas plantas mecanismos para produzir substâncias que 
controlam o crescimento e o desenvolvimento.” 

O verbo “desencadeiam” poderia ser substituído por: 

(     ) “separam”. 

(     ) “estimulam”. 

(     ) “transformam”. 



 Questão 6 – No segmento “[…] elas se movem ligeiramente para maximizar sua exposição à 

energia solar.”, o termo destacado exprime: 

(     ) lugar. 

(     ) modo. 

(     ) tempo. 

 Questão 7 – Na parte “Elas absorvem a luz do sol para fazer energia através da fotossíntese e à 

noite voltam sua atenção para metabolizar a energia […]”, a palavra sublinhada indica: 

(     ) fatos que se somam. 

(     ) fatos que se alternam. 

(     ) fatos que se contradizem. 

 Questão 8 – Faça uma pesquisa sobre Pronomes indefinidos, abordando além da definição, os 

tipos e exemplos de frases com os respectivos pronomes. 

Pronomes indefinidos: https://youtu.be/SIUg6pQd_E8 

Observação: A pesquisa deverá ser manuscrita de próprio punho 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

https://youtu.be/SIUg6pQd_E8

