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ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 6/7 ANO 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
ASSUNTO: NÚMEROS INTEIROS 
PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 
 

ATIVIDADE 01 
 
 
 
 
 
 
 
OPERAÇÕES COM SINAIS 
 

 
 
 

1. Resolva as operações: 
a) (-17) + (-15 ) + ( -13 ) = 
b) (+9) – (-7) – (- 3) = 
c) (-10 ) .  (-10) : ( +2) = 
d) (-24 ) :  (+6) . (-50)  = 
e) (+8 )   + (+7) + (- 5 ) = 
f) (+6)    .  (+6) .  ( +5 ) = 
g) (- 8 )  +  ( +6) + (- 10) = 
h) (  9 )   .   ( 9 ) :  (- 3) = 
i) (+100) :  ( - 50) . (+ 6 )  = 
j) (+ 9 )  + ( - 5 )  . (+7 ) = 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:Determinar a soma e a diferença entre os números inteiros;Determinar o produto e o 
quociente dos números inteiros; Saber a regra de sinais para resolver as operações com os números 
inteiros.   

 



 
 
ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 6/7 ANO 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
ASSUNTO: EXPRESSÕES NUMÉRICAS 
PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 
 

ATIVIDADE 02 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Calculando o valor numérico da expressão : 
 
a) {[( 8 x 4 + 3) + 7 + ( 3 + 15 : 5) x 3] x 2 – (19 – 7) + 6} = 
b) { 57 - [ 108 – ( 71 + 26)]} - {177 - [ 96 + ( 51 – 16)]} + 120 = 
c) 528 - {675 - [ 255 – ( 15 + 13)]} = 
d) 38 - { (51 – 15) + [ 5 + (3 – 1)] - 10} = 
e) ( 20 – 14 ) + ( 15 – 6) – ( 12 + 3 ) = 
f) 45 + ( 120 – 100) + 120 – (100 + 10) = 
g) { 108 - [15 + ( 13 – 10)]} + 58 = 
h) 100 – 80 + 40 – ( 30 + 5) = 
i) ( 7 + 5 )  + [ 6 – ( 9 – 5) + (15 + 1)] = 
j) 58 + [ 6 – ( 9 – 5 ) + (15 + 1)] = 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:Identificar as operações fundamentais nas expressões numéricas.Saber usar os símbolos 
matemáticos como parênteses ( ), cochetes [ ] e chaves { } no momento correto; Resolver as 
expressões numéricas.   

 



 
 
ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 6/7 ANO 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
ASSUNTO: OPERAÇÕES COM FRAÇÕES 
PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 
 

ATIVIDADE 03 
 
 
 
 
 
 

OPERAÇÕES COM FRAÇÕES 

 

1. Resolva as operações fracionárias: 
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OBJETIVOS:Calcular as operações fracionárias  de adição e subtração ; Calcular o produto e o 
quociente das operações fracionárias. 

 



 

 
ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 6/7 ANO 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
ASSUNTO: NÚMEROS NATURAIS 
PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 
 

ATIVIDADE 04 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 
 

1. O número formado por 1 centena de milhar, mais 3 milhares, mais 8 dezenas é igual 
a: 

 
a) 130080 
b) 103800 
c) 103080 
d) 130800 

 
2. No Sistema Decimal de Numeração , um número apresenta 3 classes e 7 ordens.Então 

, esse número tem : 
 

a) 7 algarismos 
b) 3 algarismos 
c) 10 algarismos 
d)  4 algarismos 

 

3. . Arme e efetue as operações fundamentais : 
 

a) 6987+ 5631+ 896 = 
b) 7563 + 3658 + 69 + 8 = 
c) 900065 – 563249 = 
d) 965801 – 236910 = 
e) 632549 x 9 = 
f) 689523 x 35 = 
g) 753210 x 354 = 
h) 986053 : 5 = 
i) 785364 : 32 = 

OBJETIVOS:Saber ler e escrever números naturais num numeral;Identificar no numeral as ordens e 
classes de número; Resolver as quatros operações fundamentais com  os números naturais. 

 



j) 632549 : 9 = 



 

 
ÁREA: HUMANAS 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
ASSUNTO:NOÇÕES DE HISTORIOGRAFIA
PROFESSORA: MARIO ANGELO BARRETO
MÊS: MARÇO 
ALUNO(A): 
 

ANO: EJA II 6/7 ANO 

NOÇÕES DE HISTORIOGRAFIA 
MARIO ANGELO BARRETO 

TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS

1 

TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
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ATIVIDADE 01 
 
 
 
 
 

 
O QUE É HISTÓRIA  

 
O historiador busca conhecer o passado e interpretá-lo de várias formas, por isso ele não é o 
“dono da verdade”. Afinal, que é a verdade?  
 
Existiria somente uma única verdade? A História é o estudo das ações humanas no passado e no 
presente, ou como defende o grande historiador Marc Bloch, a “ciência dos homens no tempo”.  
 
Fazer perguntas sobre a vida humana e buscar respostas para elas é o trabalho do historiador. 
Essas perguntas fazem parte da investigação histórica. O historiador, que vive no presente, olha 
para o passado, colhe informações importantes para a sua análise e, depois, interpreta essas 
informações com os conhecimentos e os valores que possui. Por isso, pode se dizer que a 
História é a ciência que estuda o passado e também o presente, bem como a relação entre um e 
outro.  
 
O historiador não sabe exatamente o que aconteceu no passado. Por isso, ele precisa reunir o 
maior número possível de informações que irão ajudá-lo a reconstituir os fatos. 
 
Em História é possível fazer novas descobertas até quando investigamos um fato já bem 
estudado do passado. Podemos encontrar novos documentos ou reinterpretar documentos já 
analisados. Segundo o historiador Marc Bloch, a diversidade dos testemunhos históricos é quase 
infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que constrói, tudo o que toca, pode e deve 
fornecer informações sobre o fato. 
 
O historiador só pode afirmar algo se tiver como prová-lo. Para isso, ele utiliza-se de todos os 
vestígios (sinais) da passagem dos seres humanos pela Terra: restos de suas moradias, de sua 
alimentação, seus instrumentos de trabalho, seus enfeites esculturas, armas, pinturas, canções, 
festas, cartas, jornais, revistas, certidões, leis, fotografias, filmes, fitas cassetes, etc. Esses 
vestígios quando estudados pelo historiador são chamados fontes históricas. 
 

 
 
 
Questão – 01. Sobre o conhecimento histórico é possível afirmar: 
 

A) Os historiadores pensam iguais sobre o conceito da ciência histórica.  
B) O estudo da história se preocupa também com as mudanças na sociedade.  
C) O historiador não define método para se investigar a história.  
D) Não há formação de historiadores no Brasil.  
E) O historiador pesquisa apenas fatos e datas do passado. 

OBJETIVOS:Conceituar a História como a ciência que estuda as ações humanas no tempo; 
Entender a importância da história e os processos de mudanças e permanências. 
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Questão – 02. Com base no texto, responda: 
 

A) O historiador conhece exatamente toda a história. 
B) A verdade histórica jamais muda de interpretação. 
C) O historiador precisa provar, através de fontes históricas, tudo que escreve sobre o 

passado. 
D) Existe apenas uma única verdade sobre determinado fato histórico. 
E) A visão do historiador não interfere na pesquisa. 

 
Questão 03. Com base na charge abaixo e nos conhecimentos, marque a alternativa correta: 
 

 
 

A) A charge retrata uma sociedade justa e igualitária.  
B) As histórias das famílias são diferentes, principalmente na distribuição da riqueza.  
C) O estudo histórico não tem o objetivo de identificar as razões das desigualdades sociais.  
D) A vida urbana trouxe maior igualdade entre as pessoas.  
E) Segundo a charge, o garoto deseja morar em outro planeta. 
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Questão – 04. Analise a charge e o que de pede. 
 

 
 

 
Você já deve ter reparado que nossa sociedade muda constantemente.Ao mesmo tempo, há 
coisas que parecem continuar sempre as mesmas. Porexemplo, ainda que existam direitos 
trabalhistas, há patrões que insistem em fazero empregado trabalhar mais de dez horas por dia 
ou que o demitem sem justacausa. Ou, ainda, mesmo que as mulheres sejam consideradas 
legalmente iguaisaos homens, muitos homens continuam achando que as mulheres têm menos 
direitos e lhes devem obediência. Por que você acha que isso acontece? 
 

Registre, a seguir, algumas situações em que você percebe mudanças eoutras em que nada 
parece mudar. Dê exemplos de fatos que você conhece e/ouvivenciou. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 6/7 ANO 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
ASSUNTO:SIGNIFICADOS DE PALAVRAS TÉCNICAS 
PROFESSORA: MARIO ANGELO BARRETO 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 02 

 
 
 
 

 
 

A História tem sua linguagem própria. Importante o aluno se apropriar de novas palavras 
tecnicamente utilizada na disciplina. Pesquise na internet ou em dicionário o significado das 
seguintes palavras abaixo. 
 
 

A) Hegemonia. 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

B) Práxis 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

C) Historiografia 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

D) Força Produtiva 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

E) Propriedade privada 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

F) Meios de Produção 

OBJETIVOS:Reconhecer a linguagem técnica na produção do conhecimento histórico; Utilizar 
os significados da comunicação escrita da história. 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

G) Proletariado 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

H) Burguesia 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

I) Latifúndio 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

J) Minifúndio 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

K) Capitalismo 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

L) Mecenas 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 



 

ÁREA: HUMANAS 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
ASSUNTO:AMÉRICA PRÉ-COLOMBIANA
PROFESSORA: MARIO ANGELO BARRETO
MÊS: MARÇO 
ALUNO(A): 

 

 
 
 
 

 
 

II - AMÉRICA PRÉ-COLOMBIANA 

Povos pré-colombianos são aqueles que 
viviam na América antes da 
Cristóvão Colombo. 
 
Este termo é usado para se referir aos povos 
nativos da América Hispânica e da América 
Anglo-saxônica. Para o Brasil se utiliza o 
termo pré-cabralino. 

Entre as culturas pré-colombianas podemos 
encontrar incas, astecas, maias,
tikunas, nazcas e muitas outras. 

Civilizações pré-colombianas 
 

 

As civilizações pré-colombianas mais 
estudadas são os incas, astecas e maias.

OBJETIVOS:Analisar as diversas formas de relações sociais civilizatórias
acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e 
manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais

ANO: EJA II 6/7 ANO 

COLOMBIANA 
MARIO ANGELO BARRETO 

TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS

ATIVIDADE 03 

COLOMBIANA  

são aqueles que 
viviam na América antes da chegada de 

Este termo é usado para se referir aos povos 
nativos da América Hispânica e da América 

saxônica. Para o Brasil se utiliza o 

colombianas podemos 
encontrar incas, astecas, maias, aimaras, 

 

 

 

colombianas mais 
estudadas são os incas, astecas e maias. 

Estes três povos eram sedentários e viviam 
em cidades onde havia templos, palácios, 
mercados e casas. 
diferentes entre si, podemos destacar 
algumas características comuns das 
sociedades pré-colombianas.

As sociedades pré
extremamente hierarquizadas com o 
imperador no topo da hierarquia, seguido 
pelos sacerdotes, chefes m
e camponeses que cultivavam a terra.

A agricultura era a base de sua economia e 
plantavam milho, batata e abóbora, entre 
outros. Praticavam o artesanato, 
especialmente a cerâmica, mas também 
faziam peças de metais.

Igualmente, davam im
na qual existia uma distinção muito clara 
entre as roupas dos nobres e as das pessoas 
comuns. 

Por fim, outra característica das sociedades 
pré-colombianas é o politeísmo. Vários 
deuses ligados ao ciclo da vida eram 
cultuados em ceri
procissões e sacrifícios de humanos e 
animais. 

 
Maias 
Os maias se estabeleceram onde atualmente 
é o sul do México, Guatemala, Belize e 
Honduras. Cultivavam algodão, milho, tabaco 
e desenvolveram um sofisticado sistema 
numérico. 

No entanto, o que mais nos chama atenção 
nos maias é sua impressionante arquitetura. 

Analisar as diversas formas de relações sociais civilizatórias
acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e 

sociais, políticas, econômicas e culturais 
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PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

Estes três povos eram sedentários e viviam 
em cidades onde havia templos, palácios, 
mercados e casas. Embora sejam muito 
diferentes entre si, podemos destacar 
algumas características comuns das 

colombianas. 

As sociedades pré-colombianas eram 
extremamente hierarquizadas com o 
imperador no topo da hierarquia, seguido 
pelos sacerdotes, chefes militares, guerreiros 
e camponeses que cultivavam a terra. 

A agricultura era a base de sua economia e 
plantavam milho, batata e abóbora, entre 
outros. Praticavam o artesanato, 
especialmente a cerâmica, mas também 
faziam peças de metais. 

Igualmente, davam importância à vestimenta, 
na qual existia uma distinção muito clara 
entre as roupas dos nobres e as das pessoas 

Por fim, outra característica das sociedades 
colombianas é o politeísmo. Vários 

deuses ligados ao ciclo da vida eram 
cultuados em cerimônias que incluíam 
procissões e sacrifícios de humanos e 

Os maias se estabeleceram onde atualmente 
é o sul do México, Guatemala, Belize e 
Honduras. Cultivavam algodão, milho, tabaco 
e desenvolveram um sofisticado sistema 

No entanto, o que mais nos chama atenção 
nos maias é sua impressionante arquitetura. 

Analisar as diversas formas de relações sociais civilizatórias; Compreender 
acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e 
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Até hoje sobrevivem pirâmides onde se 
ofereciam sacrifícios humanos e de animais. 
Estas construções eram ricamente 
decoradas com estátuas de animais e 
símbolos diversos. 

Como eram excelentes astrônomos, criaram 
calendários onde podiam conhecer as datas 
dos eclipses e estações do ano. Tudo isso 
era fundamental para a realização das 
atividades agrícolas e dos rituais aos seus 
deuses. 

Astecas 
Os astecas viviam, originalmente, no norte do 
atual México. 

Imigraram para o centro deste território e 
foram submetendo vários povos e, em 1325, 
se estabeleceram no meio do planalto 
mexicano onde construíram sua capital, 
Tenochtitlan, no centro de um lago. Esta 
cidade se tornou o centro do grande império 
e impressionou aos espanhóis com suas ruas 
largas e limpas. 

O povo asteca se organizava como um 
verdadeiro império e cobrava tributos dos 
povos subjugados. Cultivavam amendoim, 
milho, tomate, cacau (para fazer chocolate), 
feijão, abóbora, pimenta, melão, abacate e 
comercializavam artesanato com as 
populações vizinhas. 

Os astecas também aproveitavam as guerras 
para capturar bravos guerreiros e assim 
oferecê-los aos deuses em rituais religiosos. 

Incas 
Viveram na região onde estão os atuais Peru, 
Equador, parte do Chile e da Argentina. 

Os incas submeteram vários povos e 
estabeleceram uma rede de impostos e 

contribuições de trabalho que atingia todo 
império. Registravam a cobrança de tributos 
e acontecimentos num sistema denominado 
quipo. Este consistia em uma série de fios 
coloridos onde eram feitos nós de 1 até 9. 

Plantavam milho, bata e coca, e 
domesticaram animais como a lhana da qual 
obtinha lã, leite, carne, além de ajudar na 
carga de mercadorias. 

Assim como os demais povos pré-
colombianos, os incas eram politeístas e 
honravam a natureza. Para isso realizavam 
cerimônias grandiosas a cada mudança de 
estação que incluíam procissões, músicas, 
sacrifícios de animais e humanos. 

Economia dos povos pré-colombianos 
A base da economia dos povos pré-
colombianos era a agricultura. Para isso, no 
caso dos incas, desenvolveram um 
sofisticado sistema de irrigação e de cultivo 
por “andares”. Os astecas, por sua vez, 
aprenderam a aterrar e fazer locais de 
plantios em pleno lago, em locais que 
recebiam o nome de "chinampas". 

Tanto os incas como os astecas também 
cobravam impostos dos povos que haviam 
conquistado. Igualmente, as famílias 
deveriam mandar os filhos (ou as filhas) para 
servir ao imperador. 

Em contrapartida, os camponeses tinham 
direito a um terreno de acordo com o 
tamanho de sua família. Na época de fome 
ou peste, podiam servir-se das reservas de 
grãos fornecidas pelo imperador. Por isso, 
estas sociedades não conheceram a fome ou 
a miséria. 
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Questão 01. Pesquise e escreva de forma sintética sobre as: 

 

1) Civilização Astecas 

 

1.1 Localização ………………………………………………………………………. 
 

1.2 Economia  

 

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

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

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

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

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

1.3  Organização política 

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

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

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

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

1.4  curiosidades 

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

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

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

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

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

 

2 – Civilização Maias 

 

2.1 Localização ………………………………………………………………………. 

 

2.2 Economia  

 

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

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

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

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

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

 

2.3 Organização política 

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

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

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

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

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

2.4 curiosidades 

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

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

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

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

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

 

3 – Civilização Incas 

 



11 

 

3.1 Localização ………………………………………………………………………. 

 

3.2 Economia  

 

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

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

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

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

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

 

3.3  Organização política 

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

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

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

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

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

3.4  curiosidades 

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

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

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

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

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

 

ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 6/7 ANO 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
ASSUNTO:FEUDALISMO 
PROFESSORA: MARIO ANGELO BARRETO 
MÊS:MAIO TEMPO PEDAGÓGICO: 04 HORAS 
ALUNO(A): 

 

ATIVIDADE 04 
 
 

 

 
FEUDALISMO 

OBJETIVOS:Analisar as diversas formas de relações sociais civilizatórias; Compreender 
acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e 
manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais 

 



 

O feudalismo foi um modo de produção e um sistema de organização social que estabelecia 
como as pessoas se relacionavam entre si e o lugar que ocupavam na sociedade medieval na 
Europa central. Na sociedade feudal
suseranos com os quais faziam um tratado de
escravidão mais branda, como servos
sistema feudal: a relação servil de produção

Nos feudos ocorria a maior parte das relações sociais, a proteção em troca de serviços e 
obrigações. Os senhores feudais possu
e taxas, concedia terras e quem as recebia era vassalo, com obrigações mútuas e juramentos de 
fidelidade. 

Nessa sociedade os estamentos ou camadas sociais eram estanques e não permitiam
uma camada social para outra. Os nobres eram a camada dos que lutavam, o Clero dos que 
rezavam e os servos eram a camada dos que trabalhavam. Os servos trabalhavam nos feudos. 
Nas vilas ou povoados moravam os vilões, homens livres que viviam nesses feudos e de
obrigações aos suseranos. A camada dominante dos nobres e o
poder político, militar e jurídico. O alto clero se compunha do Papa, arcebispos e bispos e o baixo 
clero de padres e monges. A alta nobreza de duques, marqueses e
viscondes, barões e cavaleiros. 

Os feudos eram isolados e produziam o necessário para a sobrevivência e consumo próprio. Os 
senhores submetiam os vassalos aos trabalhos no campo e lhes davam proteção, soldados e 
armas, em troca de serviços e lealdade. Os servos dependiam desses senhores feudais e lhes 
entregavam produtos que cultivavam, suas terras e serviços aos seus protetores, numa forma de 
escravidão mais amena, que passava dos pais para os filhos, perpetuando uma relação de
dependência e proteção. 

Os vassalos pagavam aos senhores taxas e impostos. Havia o “manso senhorial” 
terras do feudo de uso exclusivo dos senhores onde os vassalos pagavam uma taxa de corveia 
para trabalhar. Das terras em que os
produção também iria para o senhor feudal 
senhor feudal. Outra taxa era a banalidade, imposto cobrado para que vassalos pudessem utilizar 
fornos e moinhos controlados pelos senhores. Ainda as taxas per capita (“por cabeça”) relativas 
ao número de servos que moravam nos feudos 
morta”, após a morte de seus pais, porque os servos herdavam a servidão e ainda pagavam por 
isso se quisessem continuar servindo ao mesmo senhor.

foi um modo de produção e um sistema de organização social que estabelecia 
relacionavam entre si e o lugar que ocupavam na sociedade medieval na 

sociedade feudal, os mais pobres trabalhavam e recebiam a proteção dos 
suseranos com os quais faziam um tratado de suserania e vassalagem, numa espécie de 

servos ou vassalos de proprietários de terras. Essa era a base do 
relação servil de produção. 

Nos feudos ocorria a maior parte das relações sociais, a proteção em troca de serviços e 
obrigações. Os senhores feudais possuíam terras e exploravam suas riquezas cobrando impostos 
e taxas, concedia terras e quem as recebia era vassalo, com obrigações mútuas e juramentos de 

Nessa sociedade os estamentos ou camadas sociais eram estanques e não permitiam
camada social para outra. Os nobres eram a camada dos que lutavam, o Clero dos que 

rezavam e os servos eram a camada dos que trabalhavam. Os servos trabalhavam nos feudos. 
Nas vilas ou povoados moravam os vilões, homens livres que viviam nesses feudos e de
obrigações aos suseranos. A camada dominante dos nobres e o clero
poder político, militar e jurídico. O alto clero se compunha do Papa, arcebispos e bispos e o baixo 
clero de padres e monges. A alta nobreza de duques, marqueses e condes e a baixa

Os feudos eram isolados e produziam o necessário para a sobrevivência e consumo próprio. Os 
senhores submetiam os vassalos aos trabalhos no campo e lhes davam proteção, soldados e 

de serviços e lealdade. Os servos dependiam desses senhores feudais e lhes 
entregavam produtos que cultivavam, suas terras e serviços aos seus protetores, numa forma de 
escravidão mais amena, que passava dos pais para os filhos, perpetuando uma relação de

Os vassalos pagavam aos senhores taxas e impostos. Havia o “manso senhorial” 
terras do feudo de uso exclusivo dos senhores onde os vassalos pagavam uma taxa de corveia 
para trabalhar. Das terras em que os camponeses trabalhavam - o manso servil 
produção também iria para o senhor feudal – essa era a talha, taxa que os vassalos tributavam ao 
senhor feudal. Outra taxa era a banalidade, imposto cobrado para que vassalos pudessem utilizar 

lados pelos senhores. Ainda as taxas per capita (“por cabeça”) relativas 
ao número de servos que moravam nos feudos – chamada de capitação. E o imposto da “mão 
morta”, após a morte de seus pais, porque os servos herdavam a servidão e ainda pagavam por 

se quisessem continuar servindo ao mesmo senhor. 
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foi um modo de produção e um sistema de organização social que estabelecia 

relacionavam entre si e o lugar que ocupavam na sociedade medieval na 
, os mais pobres trabalhavam e recebiam a proteção dos 

vassalagem, numa espécie de 
ou vassalos de proprietários de terras. Essa era a base do 

Nos feudos ocorria a maior parte das relações sociais, a proteção em troca de serviços e 
íam terras e exploravam suas riquezas cobrando impostos 

e taxas, concedia terras e quem as recebia era vassalo, com obrigações mútuas e juramentos de 

Nessa sociedade os estamentos ou camadas sociais eram estanques e não permitiam passar de 
camada social para outra. Os nobres eram a camada dos que lutavam, o Clero dos que 

rezavam e os servos eram a camada dos que trabalhavam. Os servos trabalhavam nos feudos. 
Nas vilas ou povoados moravam os vilões, homens livres que viviam nesses feudos e deviam 

clero possuíam as terras, o 
poder político, militar e jurídico. O alto clero se compunha do Papa, arcebispos e bispos e o baixo 

condes e a baixa nobreza de 

Os feudos eram isolados e produziam o necessário para a sobrevivência e consumo próprio. Os 
senhores submetiam os vassalos aos trabalhos no campo e lhes davam proteção, soldados e 

de serviços e lealdade. Os servos dependiam desses senhores feudais e lhes 
entregavam produtos que cultivavam, suas terras e serviços aos seus protetores, numa forma de 
escravidão mais amena, que passava dos pais para os filhos, perpetuando uma relação de 

Os vassalos pagavam aos senhores taxas e impostos. Havia o “manso senhorial” - um terço das 
terras do feudo de uso exclusivo dos senhores onde os vassalos pagavam uma taxa de corveia 

o manso servil - parte da 
essa era a talha, taxa que os vassalos tributavam ao 

senhor feudal. Outra taxa era a banalidade, imposto cobrado para que vassalos pudessem utilizar 
lados pelos senhores. Ainda as taxas per capita (“por cabeça”) relativas 

chamada de capitação. E o imposto da “mão 
morta”, após a morte de seus pais, porque os servos herdavam a servidão e ainda pagavam por 



 

Os homens livres que viviam nos feudos, moradores das vilas e pequenos povoados, eram os 
vilões, pessoas pobres que trabalhavam no manso senhorial mediante o pagamento da taxa de 
corveia, além de terem o direito de plantar e colher em suas vilas. Esses vilões pagavam mais um 
imposto – o censo: que se baseava no número de pessoas que constituíam essa população, 
único tributo pago em dinheiro; os demais eram pagos com serviços ou prod
feudalismo, os pobres se tornavam servos ou vassalos de senhores feudais, ou suseranos. Suas 
relações de proteção e servidão, de lealdade e serviço, também aconteciam entre os nobres, 
entre senhores mais e menos ricos, onde senhores menos

ricos e de maior prestígio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questão – 01. Com base no seu conhecimento sobre o feudalismo, complete a cruzadinha.
 

1.      Era a unidade de produção do feudalismo.

2.      Nobres que praticavam de luta a cavalo.

3.      Os que concediam a terra. 

4.      Imposto cobrado pelo uso dos instrumentos e instalações do senhor.

5.      O que recebia a terra. 

6.      Povo de origem germânica, que invadiram Roma e depuseram o 

7.      Principal instituição da Idade Média, considerada a grande senhora feudal.
8.      Além de trabalharem de graça três dias por semana na terra do senhor, tinham de entregar

parte do que produziam.  

9.      Eram chamados de bárbaros pelos romanos.

10.  Significa a obrigação do servo de trabalhar três dias por semana nas terras do senhor.

 

 

https://www.infoescola.com/historia/sociedade

feudal/https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/a

Feudalismo -

https://www.youtube.com/watch?v=s95LZ6bq

IDADE MÉDIA E FEUDALISMO

https://www.youtube.com/watch?v=QjoHiK_luxw

Os homens livres que viviam nos feudos, moradores das vilas e pequenos povoados, eram os 
vilões, pessoas pobres que trabalhavam no manso senhorial mediante o pagamento da taxa de 
orveia, além de terem o direito de plantar e colher em suas vilas. Esses vilões pagavam mais um 

o censo: que se baseava no número de pessoas que constituíam essa população, 
único tributo pago em dinheiro; os demais eram pagos com serviços ou prod
feudalismo, os pobres se tornavam servos ou vassalos de senhores feudais, ou suseranos. Suas 
relações de proteção e servidão, de lealdade e serviço, também aconteciam entre os nobres, 
entre senhores mais e menos ricos, onde senhores menos poderosos serviam a senhores mais 

01. Com base no seu conhecimento sobre o feudalismo, complete a cruzadinha.

Era a unidade de produção do feudalismo. 

Nobres que praticavam de luta a cavalo. 

Imposto cobrado pelo uso dos instrumentos e instalações do senhor. 

Povo de origem germânica, que invadiram Roma e depuseram o imperador em 476 a.C

Principal instituição da Idade Média, considerada a grande senhora feudal. 
Além de trabalharem de graça três dias por semana na terra do senhor, tinham de entregar

de bárbaros pelos romanos. 

Significa a obrigação do servo de trabalhar três dias por semana nas terras do senhor.

https://www.infoescola.com/historia/sociedade

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/a-sociedade

 

- Principais Características 

https://www.youtube.com/watch?v=s95LZ6bq-

IDADE MÉDIA E FEUDALISMO - Resumo Desenhado 
https://www.youtube.com/watch?v=QjoHiK_luxw
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Os homens livres que viviam nos feudos, moradores das vilas e pequenos povoados, eram os 
vilões, pessoas pobres que trabalhavam no manso senhorial mediante o pagamento da taxa de 
orveia, além de terem o direito de plantar e colher em suas vilas. Esses vilões pagavam mais um 

o censo: que se baseava no número de pessoas que constituíam essa população, 
único tributo pago em dinheiro; os demais eram pagos com serviços ou produtos agrários. No 
feudalismo, os pobres se tornavam servos ou vassalos de senhores feudais, ou suseranos. Suas 
relações de proteção e servidão, de lealdade e serviço, também aconteciam entre os nobres, 

poderosos serviam a senhores mais 

01. Com base no seu conhecimento sobre o feudalismo, complete a cruzadinha. 

imperador em 476 a.C 

Além de trabalharem de graça três dias por semana na terra do senhor, tinham de entregar-lhes uma 

Significa a obrigação do servo de trabalhar três dias por semana nas terras do senhor. 

https://www.infoescola.com/historia/sociedade-

sociedade-feudal.htm 

-H8 

https://www.youtube.com/watch?v=QjoHiK_luxw 
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Questão – 02.  Comente sobre a sociedade feudal 
 

 
 

1) Clero 

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

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

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

2) Nobreza 

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

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

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

3) Servo 

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

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

 

Questão – 03. Pesquise o que significa sociedade estamental. 

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

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

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

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

Questão – 04.O feudo (terra) era o domínio de um senhor feudal. ... Cada feudo compreendia 

uma ou mais aldeias, as terras cultivadas pelos camponeses, a floresta e as pastagens comuns, a 

terra pertecente à igreja paroquial e a casa senhorial, que ficava melhor cultivável. A base do 

sistema feudal eram as relações servis de produção. 

 

Cite três características da economia feudal. 

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

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

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

………………………………………………… 

 

Questão – 05.A crise do Feudalismo ocorreu no último período da Idade Média, chamado de 

Baixa Idade Média (séculos XI e XV). A autossuficiência dos feudos foi abalada pelo crescimento 

da população na Europa a partir do século X. 

 

Cite três fatores que contribuíram para a decadência do sistema feudal. 

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

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

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

Questão – 06.Desde janeiro de 2020, a crescente proliferação do novo Coronavírus transformou-
se em um dos maiores desafios da humanidade. Entretanto, lidar com uma pandemia infecciosa 
de proporções continentais e mundiais não é algo recente na história.  

Surtos de doenças repetem-se pelos séculos com algumas semelhanças tanto na forma de 
propagação quando de contenção destas doenças. Dessa maneira, podemos equiparar esta 
pandemia com outras que ocorreram anteriormente e criar alguns paralelos entre os casos. 

Durante a Idade Média (Feudalismo) ocorreu uma grande epidemia que devastou boa parte 
da população europeia. Cite o nome da epidemia e comente. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dinâmica populacional brasileira  

 

O total de habitantes do mundo, de um 
país, de uma região ou de um município 
chama-se população absoluta. A população 
absoluta do planeta Terra no ano 2008 era 
de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. 
No entanto, a população mundial encontra-
se distribuída de maneira irregular. Existem 
países com população absoluta elevada e 
países com população absoluta pequena. 

O Brasil possui uma população absoluta 
elevada, estimada em aproximadamente 184 
milhões de habitantes (IBGE, 2007). E 
considerado um país populoso, ocupando o 
quinto lugar no mundo entre os países de 
maior população. Em termos de população 
absoluta, o contingente brasileiro é menor 
que o da China, da índia, dos Estados 
Unidos e da Indonésia. 

A distribuição da população brasileira  

Apesar de ser populoso, nosso país é pouco 
povoado. Isso ocorre porque o território 
brasileiro é imenso, de dimensões continentais. 
A densidade demográfica no Brasil é de 
aproximadamente 22 habitantes por km2. 

Além de ser um país pouco povoado, o 
Brasil, como outrospaíses de grande 
extensão territorial, tem sua 
populaçãodistribuída de maneira desigual 
pelo território. 

Podemos identificar a distribuição da 
população brasileira em três áreas 
diferentes, segundo a densidade 
demográfica: 

1) Áreas densamente povoadas (mais de 50 
hab./km2): Região Sudeste do país. 

2) Áreas regularmente povoadas (entre 30 
e 50 hab./ km2): regiões Nordeste e 
Sul. 

3) Áreas escassamente povoadas (menos 
de 10 hab./ km2): regiões Centro-
Oeste e Norte. 

A distribuição irregular da população 
brasileira tem como causa, sobretudo, o 
modelo colonizador de exploração que 
determinou a ocupação de áreas que 
poderiam fornecer produtos primários 
exportáveis. O resultado final foi um 
povoamento periférico, com a maior parte 
da população concentrada próxima ao 
litoral. 

A densidade demográfica do país chega a 
mais de 5 000 hab./km2, em poucas áreas dos 
grandes centros urbanos industrializados da 
Região Sudeste, e cai para menos de 5 
hab./km2, em vastas áreas do Norte e 
Centro-Oeste. 

Em suma, a densidade demográfica 
diminui progressivamente em direção ao 
interior. 
 
Trento, Nova Veneza, Uruçanga, Orleans, 
Rodeio, Ascurra, entre outras. 

a) Japoneses 

As primeiras levas imigratórias 
chegaram em 1908; os maiores 
contingentes, de 1925 a 1935. Fixaram-
se em São Paulo, em sua maioria (cerca 
de 90% dos imigrantes), no Paraná, no 
Amazonas, no Pará e em Goiás, 

OBJETIVOS:Compreender a distribuição da população no mundo atual.  
 



dedicando-se, sobretudo, à agricultura. 

c) Espanhóis 
Estão presentes no território brasileiro 
desde os tempos coloniais e constituem o 
terceiro grupo mais numeroso. Não 
ocuparam nenhuma área específica, mas 
São Paulo foi a cidade mais procurada. 

d) Alemães 

Dirigiram-se, em sua maioria, para os 
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
por volta de 1824, portanto durante o 
Primeiro império. Dedicaram-se, também, às 
atividades agrícolas e imprimiram suas 
características culturais à região, fundando as 
cidades de Blumenau, Joinville, Brusque, 
Pomerode, em Santa Catarina, e as gaúchas 
Novo Hamburgo e São Leopoldo. 

 
e) Sírio-libaneses 
Os primeiros contingentes chegaram nos 
fins do século 19, quando a Síria e o Líbano 
estavam sob a dominação dos turcos. Não 
possuem uma área definida de fixação, 
embora possuam uma grande comunidade 
nas cidades de São Paulo e Foz de Iguaçu, 
no Paraná. 

f) Eslavos  
No Brasil, destacam-se as comunidades 

dos poloneses e: dos ucranianos. Os maiores 
contingentes começarama chegar em 1875, 
estabelecendo-se, principalmente, no estado do 
Paraná. 

g)Portugueses 

Formam o maior contingente de imigrantes 
que entraram no Brasil. Estão em território 
brasileiro desde 1500. Encontram-se 
espalhados por todo o país, em especial no Rio 
de Janeiro. A contribuição dos portugueses 
para a cultura brasileira vai desde a língua 
oficial, o português, até a principal religião 
praticada, a católica. 

Estrutura etária da população brasileira 

Quando falamos em estrutura etária de um 
país, estamos nos referindo à organização por 
idade, separada por sexo, de sua população. 

Essa organização é apresentada em gráficos 
cartesianos, em que na abscissa (horizontal) são 

colocadas as populações por milhões, divididas 
em homens e mulheres, cada qual ficando de 
um lado da ordenada (vertical), onde é colocada 
uma tabela de idades, dividida em faixas de 5 
em 5 ou de 10 em 10 anos. Esses gráficos 
cartesianos são chamados de pirâmides etárias. 

Normalmente, as idades são classificadas em 
três faixas etárias: 

• População jovem: O a 19 anos. 
• População adulta: de 20 a 59 anos. 
• População idosa: acima de 60 anos. 

Vários fatores influenciam a organização 
etária da população de um país, fazendo com 
que sua pirâmide etária se apresente com 
determinadas características. 

 
Migrações e problemas sociais 

Estudos mostram que a população 
marginalizada nas grandes cidades 
brasileiras é constituída, em sua maioria, de 
pessoas oriundas do espaço rural ou 
provenientes de pequenas cidades, com 
estrutura urbana deficiente e baixa oferta de 
empregos. Elas se concentram nas grandes 
cidades, na expectativa de que possam ser 
mais bem atendidas em suas necessidades de 
sobrevivência, obtendo melhor qualidade de 
vida. No entanto, muitas pessoas que migram 
para as grandes cidades não conseguem uma 
moradia digna para viver e acabam morando 
nas ruas, debaixo de pontes e viadutos ou 
em favelas e cortiços. Outras não conseguem 
emprego no comércio, na indústria ou na 
prestação de serviços e são obrigadas a 
trabalhar como catadores de papel, camelôs 
ou vendedores ambulantes. Muitos, ainda, 
vivem do que conseguem coletar nos lixões. 

Uma pergunta pertinente se impõe: por 
que a economia urbana não absorve essa 
mão de obra? 

De um lado, porque é constituída de 
pequenas e médias empresas, muitas vezes 
de tipo familiar. De outro lado, porque as 
grandes empresas usam tecnologia de 
capital intensivo que dispensa mão de obra. 
As que conseguem combinar avanço 
tecnológico e utilização de mão de obra 
esbarram na carência de preparo técnico dos 



recém-chegados à economia urbana. Mais 
recentemente, a globalização e o acelerado 
avanço tecnológico (robotização da produção) 
ampliaram consideravelmente o processo de 
marginalização. 

 

 

E por que o fluxo migratório para a 

cidade? 
Na atividade agrária, há setores bastante 

mecanizados que dispensam mão de obra. 
Outros não se modernizaram e, em face das 
obrigações trabalhistas, reduziram ao míni-
mo o número de trabalhadores residentes (os 
assalariados). 

 

 

 
1. Sobre a 'população' a alternativa 

verdadeira é: 
 

a)  (   ) Densidade demográfica é a divisão 
da população relativa pela área do local. 

b)  (   ) A população relativa é o número total 
de habitantes de um local. 

c)  (   ) Pode-se chamar uma área ou região 
de populosa quando ela possui urna 
grande população absoluta. 

d)  (   ) As áreas onde a população absoluta 
é grande são chamadas de áreas de 
grande concentração populacional. 

e)  ( ) As áreas anecumênicas são aquelas de 
grande concentração populacional. 
Geralmente são áreas urbanas, de 
grande concentração industrial. 

 

2. A entrada da migração estrangeira 
foi de fundamental importância para 
a ocupação do interior de São Paulo. 
No período de 1920-40, os grupos 
predominantes nas áreas 1 e 2 no 
mapa a seguir, foram, 
respectivamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) (   ) japonês e italiano. 

b) (   ) italiano e sírio-libanês. 
c) (   ) italiano e japonês. 
d) (   ) sírio-libanês e japonês. 

e) (   ) italiano e espanhol. 
 
3.  Considere os versos de "No dia 

que eu vim embora", de Caetano 
Veloso. 

E quando eu me vi sozinho 
Vi que não entendia nada 

Nem de por que eu ia indo 
Nem dos sonhos que eu sonhava 

Senti apenas que a mala 

De couro que eu carregava 
Embora sendo forrada 
Fedia, cheirava mal 

Afora isto ia indo 
Atravessando, seguindo 

Nem chorando, nem sorrindo Sozinho pra 
capital 

 

O sujeito retratado nos versos de 
Caetano Veloso: 
a) (   ) semelhante a milhares de outros 
migrantes, reflete problemas 
socioeconômicos de ordem estrutural 
que impelem habitantes de áreas pobres 
a buscarem melhores condições de vida 
em grandes cidades. 



b)  (   ) semelhante a milhares de outros 
migrantes, reflete problemas de ordem 
conjuntural, ligados às questões naturais 
adversas tais como secas pronunciadas 
ou enchentes catastróficas. 

c)  (   ) sinaliza para uma tendência recente 
de movimentação da população brasileira 
de deslocar-se mais intensamente no 
âmbito intrarregional. 

d)  (   ) representa um migrante 
temporário, que se desloca nos períodos 
de entressafra para garantir a 
subsistência das condições de vida de 
seu grupo. 

e)  (   ) pratica um tipo de movimento 
migratório temporário, com ritmo 
definido, caracterizado pelo tempo 
certo de saída e de retorno. 
 

4. Analisando a pirâmide etária a seguir, 
é possível concluir que ela 
caracteriza uma população com 
índices de: 

 
 
 
 
 
 
 

 

a) (   ) tem crescido a taxas menores nos 
últimos anos. 

b) (   ) tem crescido a taxas maiores nos 
últimos anos. 

c) (   ) tem aumentado assustadoramente 
devido à elevada taxa de mortalidade 
nos últimos 10 anos.  

d) (   ) é composta em grande maioria, de 
velhos  

e) (   ) é composta, em sua grande 
maioria, de crianças de 1 a 6.  
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RIOS DO BRASIL 
 

O Brasil possui a maior reserva de 
água doce do nosso planeta. Essa água 
é utilizada para os mais diversos fins: 
consumo direto, produção de 
alimentos através da agricultura e 
pecuária, produção de bens de 

consumo através da indústria, 
produção de energia, entre outros 
fins. 

No caso do Brasil, a água doce é 
proveniente da vazão das águas de 
outros países (principalmente na Bacia 
Amazônica) e das chuvas, que quando 
caem no solo podem escoar pela 

OBJETIVOS:Identificar a importancia do riobrasileiro e reconhecer as principais bacias.  
 



superfície até alcançar o leito dos rios 
ou infiltrar e ser armazenada como água 
subterrânea. Ambas parcelas, 
superficial e subterrânea, contribuem 
para a vazão dos rios. 

A distribuição das águas no território 
brasileiro é bastante desigual, sendo 
que 80% da água superficial do país 
encontra-se na Região Hidrográfica 
Amazônica. Para facilitar o 
gerenciamento do uso da água, o 
sistema hídrico brasileiro é dividido em 
12 regiões hidrográficas, sendo que 
cada uma destas regiões compreende 
uma ou mais bacias hidrográficas. A 
bacia hidrográfica é uma unidade 
geográfica delimitada pelos divisores 
de águas, formados, normalmente, 
por serras e planaltos. A chuva que 
cai dentro da área da bacia 
hidrográfica, quando não infiltra, escoa 
superficialmente em direção ao rio 
principal. 

 
Rede hidrográfica brasileira 
 

Características gerais 

 
O Brasil apresenta um território rico em 

recursos hídricos. Nosso país detém cerca de 
15% da água superficial existente na Terra, 
além de extensas reservas de águas 
subterrâneas. Essa riqueza, embora haja 
problemas de escassez de água na Região 
Nordeste, é resultado da combinação de 
elementos naturais como o clima e o relevo, 
favoráveis em grande parte do país. 

As principais características da rede 
hidrográfica brasileira são: 
 

• O Brasil é um país rico em rios e pobre em 
formações lacustres. A grande riqueza de 
cursos-d'água ocorre devido aos elevados 
índices pluviométricos na maior parte do 
país, responsáveis por densa rede fluvial, 
composta por uma grande quantidade de 
rios volumosos. No caso dos lagos, devido 
à estrutura geológica e ao relevo 
(geralmente os lagos são de origem 
tectônica ou glacial), o território brasileiro 
apresenta pequena e insignificante 
quantidade desses elementos naturais. As 
principais formações' lacustres são a 

Lagoa dos Patos (RS) e a Lagoa Mirim (RS), 
originadas pelo acúmulo de sedimentos 
marinhos. 

• Os rios brasileiros são 
predominantemente de planaltos, o que 
determina um grande potencial 
hidrelétrico devido à ocorrência, nesse 
tipo de terreno, de corredeiras equedas-
d’água. 

• O regime de alimentação de nossos rios é 
basicamente pluvial, ou seja, depende das 
chuvas. Apenas o rio Amazonas depende 
em parte do derretimento da neveregime 
nival) na cordilheira dos Andes, onde nasce. De 
forma geral, predomina o regime pluvial tropical 
(cheias de verão e vazantes de inverno). 

• Nossos rios apresentam como principais 
dispersares de água: a Cordilheira dos Andes, o 
Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro. 

• A maioria dos rios é perene, isto é, nunca seca 
totalmente. Apenas alguns rios do Sertão 
Nordestino são intermitentes (secam totalmente 
durante o período de estiagem). 

• Os rios brasileiros são, direta ou 
indiretamente, afluentes do Atlântico (drenagem 
exorreica) , em consequência da presença da 
cadeia Andina, que impossibilita a passagem dos 
rios em direção ao Pacífico. 

• Quanto à foz, há predominância de estuários, 
exceto no caso do rio Parnaíba (foz em delta) e 
do Amazonas (mista = delta e estuário). 

 
Bacias hidrográficas 
 

Entende-se por bacia hidrográfica a 
área drenada por um rio principal e todos os 
seus afluentes. O Brasil possui oito bacias 
hidrográficas: Amazônica, Paraná, Tocantins-
Araguaia, São Francisco, Uruguai, Norte-
Nordeste, Leste e Sudeste-Sul. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

• Bacia Amazônica: é a maior bacia 
fluvial do mundo. Cobre 46,93% do 
território brasileiro e ainda se distribui 
por Suriname, Guiana, Guiana Francesa, 
Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. É 



formada pelo rio principal, o Amazonas, 
e por seus vários afluentes. Possuí cerca 
de 20 mil quilômetros navegáveis em 
território brasileiro, sendo uma 
importante via de circulação para a 
Região Norte. Apesar de apresentar o 
maior potencial hidroelétrico do Brasil, 
devido à grande quantidade de rios, o 
relevo, caracterizado pelas baixas 
altitudes, dificulta a instalação de 
hidrelétricas. 

• Bacia do Paraná: cobre 10% do país e 
faz parte da Bacia Platina. É formada 
pelo rio principal, o Paraná, e destaca-
se pelo seu potencial hidrelétrico, em 
virtude da sua localização favorável: na 
região Sudeste (maior mercado 
consumidor de energia do país). A 
construção da hidrovia Tietê-Paraná, 
viabilizada pela construção de eclusas, 
proporcionou maior integração entre 
cinco estados brasileiros (SP, MG, GO, MS 
e PR) e aproximou o Brasil de seus 
parceiros do Mercosul (Argentina, 
Paraguai e Uruguai). Na bacia do Paraná, 
encontra-se o Aquífero Guarani, um 
grande reservatório de água 
subterrâneo que abrange partes dos 
territórios brasileiro, argentino, 
paraguaio e uruguaio. 
 

• Bacia do São Francisco: abrange cerca 
de 7,5% do território brasileiro. O São 
Francisco, principal rio da bacia, nasce ao 
sul de Minas Gerais (Serra da Canastra) e 
atravessa todo o Sertão semiárido 
nordestino, constituindo uma importante 
fonte de água para a população e a 
economia da região. É a segunda maior 
bacia hidrográfica genuinamente 
brasileira. Seu principal trecho navegável 
está entre Pirapora (MG) e Juazeiro (BA). 

Entre esses pontos encontram-se as 
eclusas da usina de Sobradinho. 

 
• Bacia do Uruguai: O Uruguai, 

principal rio da bacia, surge da junção 
dos rios Canoas e Pelotas. Seu percurso 
superior é predominantemente 
planáltico, com grande potencial 
hidrelétrico, mas ainda pouco explorado. 
Os cursos médio e superior, por serem 
predominantemente de planície, são 
navegáveis. 

 
• Bacia do Tocantins-Araguaia: ocupa 

9,5% do território brasileiro. É a maior 
bacia hidrográfica genuinamente bra-
sileira e com grande potencial 
navegável. O rio principal é o Tocantins. 
O Araguaia, seu maior e principal afluente, 
destaca-se na bacia hidrográfica devido à 
extensão e ao volume de água que 
possui. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As PARTES DE UM RIO 
 

O lugar onde o rio nasce é a nascente ou 
montante, que geralmente está situada nas partes 
mais elevadas do relevo e pode ser resultado do 
derretimento de neve, água do subsolo que vem 
à superfície, ou, ainda, um lago. A partir da 
nascente, a água escoa até formar um curso-d'água 
(rio) que percorre um caminho (leito) até um outro 
rio, lago ou mar, onde deságua (foz ou jusan te). Os 
terrenos que ficamd e  c a d a  u m  d o s  l a d o s  
d o  c u r s o - d ’ á g u a  s ã o  a s  m a r g e n s .    

Os rios que deságuam em outros rios 
recebem o nome de afluentes. Os que recebem 
as águas são os rios principais.  
 



 

 

1. Relação às bacias hidrográficas que 
possuem um maior aproveitamento 
hidrelétrico no Brasil, é correto afirmar 
que elas se localizam nas regiões: 

a) (   ) Norte e Nordeste.  
b) (   ) Nordeste e Centro-Oeste. Centro-

Oeste e Sul. 
c) (   ) Sul e Norte. 
d) (   ) Sudeste e Sul. 
e) (   ) Centro-Oeste e Sul. 

 
2. No Brasil, os cursos dos rios são 

motivo de uma afirmativa  
verdadeira e curiosa: todos os rios 
brasileiros deságuam direta ou  
indiretamente no Atlântico, mesmo 
aqueles que correm para o oeste. 

A correta explicação para o fato 
resulta: 

a) (   ) das elevadas altitudes ocidentais da 

América do Sul. 

b) (   ) do relevo mais alto e acidentado na 
porção oriental do Brasil. 

c) (   ) das terras baixas existentes nas 
fronteiras ocidentais brasileiras. 

d) (   ) do relevo mais baixo e plano na 
porção setentrional do Brasil. 

e) (   ) das elevadas altitudes da porção 
meridional da América do Sul. 

 
3. Assinale a alternativa que contém 

duas causas que prejudicam a 
navegação fluvial no Brasil. 

a) (   ) A maior parte dos rios é de planalto, e 
os rios de planícies situam-se longe das 
áreas mais desenvolvidas. 

b) (   ) Os rios não têm volume de água 
suficiente, e as embarcações são muito 
deficitárias. 

c) (   ) A rede de drenagem é endorreica, e os 
rios de planícies encontram-se fora das 
áreas mais desenvolvidas. 

d) (   ) O custo de transporte rodoviário é 
baixo, e a expansão da rede ferroviária 
foi rápida. 

e) (   ) A maioria dos rios é intermitente, e 
as embarcações possuem pequeno 
calado. 

 

4. Observe o mapa a seguir, 
representativo das bacias  
hidrográficas brasileiras, e analise as 
afirmações que seguem: 

 
a) (   ) A bacia 1 possui o maior 

potencial hidrelétrico disponível do 
país, mas um pequeno número de 
usinas instaladas. 

b) (   ) A bacia 3 apresenta grandes rios 
navegáveis que compõem 
importante hidrovia responsável 
pelo escoamento da produção de 
grãos da região. 

c) (   )  O principal rio da bacia 4 
contribuiu na formação histórico--
social do espaço brasileiro e, 
atualmente, enfrenta sérios 
problemas ambientais. 

d) (  ) As bacias 2 e 7 compõem a bacia 
Platina, que possui o maior potencial 
hidrelétrico instalado no país, além de 
boa navegabilidade. 

e) (   ) Grande parte dos rios da bacia 
5 são intermitentes, o que dificulta 
o seu aproveitamento econômico. 

 
5. O Brasil, devido à sua grande extensão 

territorial e à predominância de climas 
úmidos, tem uma extensa rede 
hidrográfica. Sobre a hidrografia 
brasileira, assinale a afirmativa 
incorreta: 

a) (   ) Todas as bacias hidrográficas são 
exorreicas, mesmo aquelas que têm 
rios que correm para o interior. 

b) (   ) As bacias hidrográficas brasileiras 
oferecem grande possibilidade de 



navegação e, em razão disso, o 
transporte hidroviário é muito utilizado 
no país, apesar de seu alto custo. 

c) (   ) Todos os rios brasileiros, com exceção 
do Amazonas, possuem regime pluvial. 
Uma pequena quantidade de água do rio 
Amazonas provém do regime nival, 
caracterizando um regime misto. 

d) (   ) Na maior parte do país os rios são 
perenes, contudo em áreas de clima 
semiárido existem rios intermitentes. 

e) (    ) Predominam rios de planalto, o que 
possibilita a produção de hi-
dreletricidade. 

 

6. Segundo uma organização mundial de 
estudos ambientais, em 2025, duas de 
cada três pessoas viverão situações de 
carência de água, caso não haja 
mudanças no padrão atual de consumo 
do produto. 

Uma alternativa adequada e 
viável para prevenir a escassez, 
considerando-se a 
disponibilidade global, seria: 

a) () desenvolver processos de 
reutilização da água. 

b) (   ) explorar leitos de água 
subterrânea. 

c) (   ) ampliar a oferta de água, 
captando-a em outros rios. 

d) (   ) captar águas pluviais. 
e) (   ) importar água doce de outros 

estados. 
 

7. Ultimamente vem se discutindo uma nova 
forma de minimizar a questão da seca 
em algumas regiões do Nordeste 
brasileiro. No centro do debate 
encontra-se um polêmico projeto, que 
é: 

a) (   ) a hidrovia Paraná-Tietê.  
b) (   ) a construção de um sistema de 

eclusas no rio Capiberibe. 
c) (   ) a construção do canal da 

Natividade. 
d) (   ) o desvio mdo rio Araguaia. 
e) (   ) a transposição de parte das águas 

do rio São Francisco 
 

8. Sobre a hidrografia brasileira é 
CORRETO afirmar que:  

a) (   ) apesar de a maioria dos dos 
brasileiros ter a vertente para o oceano 
Atlântico, o rio Negro, na bacia 
amazônica, tem sua vertente para o 
oceano Pacífico em virtude de sua 
nascente se localizar nos Andes 
peruanos. 

b) (   ) todas as grandes bacias 
hidrográficas brasileiras têm sua 
vertente para o oceano Atlântico. 

c) (   ) a grande maioria dos rios brasileiros 
tem sua foz em forma de delta, como é 
o caso do rio São Francisco. 

d) (   ) o rio São Francisco atravessa vários 
estados brasileiros percorrendo uma 
trajetória no sentido norte/sul do 
país. 

e) (   ) no Brasil predominam rios de 
planície, o que favorece a navegação  
fluvial como nos rios Uruguai e na maior 
parte do São Francisco. 

 

9. Cada rio possui características próprias e 
complexas, que resultam não apenas da 
combinação dos vários aspectos 
geográficos da área ou região 
atravessada como o clima, o relevo, a 
natureza do solo, a cobertura vegetal 
como também da ação antrópica (do 
homem) e outros." 

ADAS, Melhem e ADAS, Sérgio. Panorama geográfico do Brasil. 
São Paulo: Moderna, 1999. 

A partir do texto, podemos afirmar, sobre 
os rios brasileiros, que: 

a) (   ) são predominantemente de regime 
pluvial tropical, em que as cheias 
ocorrem na estação chuvosa, 
geralmente nos meses de verão — de 
dezembro a março — como no caso do 
Paraíba do Sul. 

b) (   ) oferecem um grande potencial 
hidrelétrico, em parte utilizado, como 
no caso dos rios de planalto que fazem 
parte da bacia hidrográfica do São 
Francisco. 

c) (   ) são subaproveitados como meio de 
transporte, pois apenas uma pequena 
parte do deslocamento de cargas, no 
país, é feito por meio de hidrovias, 
como em alguns trechos da bacia do 
Paraná. 

d) (   ) ao serem represados, causam, 
muitas vezes, impactos ambientais e 
sociais, pois os moradores dos povoados 
das áreas inundadas são transferidos 
para outros locais e perdem suas 
identidades espaciais. Um exemplo é 
o caso da Usina de Sobradinho. 
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Orientação e Coordenadas Geográficas  

A procura de meios eficientes de não se perder 
durante as suas viagens fez com que o próprio 
homem primitivo estabelecesse certos critérios de 
orientação. Os astros foram os primeiros marcos 
para assinalar o caminho percorrido ou a percorrer 
por apresentarem constância em seus movimentos 
e nas posições assumidas no firmamento. 

O termo orientação tem a sua origem na 
observação de que o movimento aparente do Sol 
se repete diariamente de Oriente para Ocidente. 
Além do Sol, foram pontos de referência muito 
usados a Lua, a Estrela Polar, o Cruzeiro do Sul e 
outros. 

O Oriente está a Leste, ou nascente, e o 
Ocidente está a Oeste, ou poente. Quando abrimos 
os braços, ficando com o direito voltado para o 
nascente e o esquerdo para o poente, teremos a 
frente voltada para o Norte e as costas para o Sul. 
Norte, Sul, Leste e Oeste são os pontos cardeais, 
cujas abreviaturas são: N – S – L – O 
respectivamente. Para Leste usa-se, também, a 
inicial E; e para Oeste, W, Entre eles estão 
intercalados os pontos colaterais: Nordeste (NE), 
Sudeste (SE), Sudoeste (50) e Noroeste (NO). 
Entre os pontos cardeais e colaterais estão os 
subcolaterais: Nor-Nordeste (NNE), Est-Nordeste 
(ENE), Es-Sudeste (ESE), Su-Sudeste (SSE), Su-
Sudoeste (SSO), Oes-Sudoeste (SSO), Oes-
Nordeste (ONO) e Nor-Nordeste (NNO). 

Existe um desenho, chamado Rosa dos Ventos, 
que representa as diversas direções por meio dos 
pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. 

Apesar de existirem complicados aparelhos de 
orientação na atualidade, o principal ainda é a 
bússola, que possui uma agulha imantada que fica 
sempre apontada para o Norte. 

As coordenadas geográficas são as linhas que 
vemos em um mapa e que nos possibilita 
estabelecer a localização dos acidentes  
geográficos.  
 

 
 

Quando as 
linhas 

existentes em 
um mapa ou em 
um globo 
terrestre artificial 
se encontram 
nos pólos, 
recebem o 
nome de 
meridianos. A 

distância máxima de separação entre os dois 
meridianos fica exatamente no círculo equatorial. 
Os meridianos variam de 0º a 180º, estando 
dispostos a Leste e a Oeste de um meridiano inicial, 
que, geralmente, é o de Greenwich. O meridiano 
de Greenwich, internacionalmente adotada como 
.marco inicial, passa no subúrbio de LOridres, O 
qual lhe empresta o nome e onde está o principal 
observatório astrônomo da capitania britânica. 

Os circuitos paralelos ao Equador recebem o 
nome deparalelos e vão diminuindo de tamanho à 
medida que se afastam do mesmo, até se 
transformarem em um simples ponto nos pólos. 
Os paralelos variam de 0º (linha equatorial) a 90º 
(pólos), estando dispostos ao Norte e ao Sul do 
Equador. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como base os meridianos e os 
paralelos, podemos localizar, com absoluta 
precisão, qualquer ponto em um mapa. Basta que 
saibamos qual é a latitude e a longitude do lugar. 

OBJETIVOS:Conhecer os principais meios de orientação no espaço geografico.  
 

Os Pontos Cardeais. 

Rosa-dos-Ventos ou Rosa-dos-Rumos 



Latitude é a distância, em graus, entre um 
ponto qualquer da Terra e do Equador. Pode ser 
latitude norte ou latitude sul, de acordo com o 
hemisfério em que o ponto se encontre. A latitude 
varia de 0º, no Equador, a 90º, nos pólos. 

Longitude é a distância, em graus, de um 
ponto qualquer da Terra ao meridiano inicial 
(normalmente o de Greenwich) ou de 0º. Pode 
ser longitude leste ou longitude oeste, de acordo 
com a posição do ponto em relação ao meridiano 
inicial ou 0º. A longitude varia de 0" a 180". 

O Trópico de Câncer está a 23º 27’ 30’ de latitude 
norte; e o Trópico deCapricórnio a 23 27' 30’ de 
latitude sul. O Círculo Polar Antártico a 66º 32' 30" de 
latitude sul, 

Um ponto qualquer da Terra pode ser 
setentrional se estiver ao Norte outro; e 
meridional se estiver ao Sul do outro. 

Os dois hemisférios em que o Equador divide a 
Terra são os Hemisférios ao Norte, ou boreal, e 
Hemisfério Sul, ou austral. 

Um local situado a Oeste de um meridiano 
qualquer está a ocidente do mesmo; e um locai 
situado a Leste, está a oriente. 

Existe uma terceira coordenada geográfica, a 
altitude de um lugar,que é a distância do nível 
médio das águas do mar ao lugar, tomada a partir 
do local até o nível médio do mar, em sentido 
vertical.  

A representação da Terra pode ser feita por meio 
dos globos terrestres artificiais e doa mapas. 

A maneira, mas exata de se representar a terra 
em sua forma esférica é por meio do globo terrestre 
artificial. 

Na escala 1: 350 000 000 cada centímetro do 
mapa representa a distância real de 3 500 km. 

Na escala 1: 150 000 cada centímetro do mapa 
representa a distância real de 1,5 km. 

A escala de um mapa irá determinara a 
quantidade de fatos que nele será representado. De 
acordo com a escala, os mapas podem ser divididos 
em várias categorias: 

a) Planos e plantas de cidade traçam-se à escala 
máxima de 1: 10 000, caso em que 10 metros 
equivalem a 1mm, permitindo a representação, com 
bastante exatidão, de contornos e proporções, de 
pontos de pequenas dimensões: casas, ruas, 
praças etc; 

b) Mapas topográficos são feitos em escala entre 1: 20 
000 e precisão de contorno, mas é impossível 
representar a largura de uma estrada ou acidentes 
menores; 

c) Os mapas de escala entre 1: 200 000 são 
denominados mapas coreográficos e podem 
representar uma parte considerável da superfície 
terrestre e se deter em muitas de suas 
particularidades; 

d) Acima de 1: 1 000 000, os mapas são denominados 
mapas geográficos e servem para representar a 

superfície terrestre em suas linhas mais fundamentais, 
realçando o mais importante e essencial, deixando 
de lado tudo àquilo que comprometa a sua clareza. 

Além das escalas gráfica ou numérica que 
existem em um mapa, a uni canto, os mapas 
apresentam umas legendas com as convenções 
nele usadas. De um modo geral, as convenções de 
um mapa não variam muito de um para outro 
(convenções topográficas). 

Em quase todos os mapas, as planícies estão 
representadas pela cor verde, os planaltos, pelo 
amarelo, e as montanhas por um marrom que 
escurece de acordo com a altitude. Da mesma• 
forma, o azul serve para representar os lagos, rios, 
mares e oce-os. O fundo do mar é •representado 
por diversas tonalidades de azul, que escurece nas 
partes mais profundas e clareia nas partes mais 
rasas,. Evidentemente, nos mapas em preto e 
branco serão usadas outras convenções. 

 
Os símbolos de um mapa, apesar de serem 

quase sempre Os tradicionais, podem ser 
modificados por um cartógrafo, o qual pode, 
inclusive, criar novos símbolos, daí a necessidade 
que temos de•observar a legenda do mapa sempre 
que vamos usá-lo. 
 

 
1. Na orientação:  
a) (   ) a Rosa dos Ventos é, atualmente o 

principal aparelho utilizado; 
b) (   ) o nascente do Sol fica no Oriente ou 

a Leste; 
c) (   ) a bússola é um aparelho pouco 

usado na atualidade; 
d) (   ) o Nordeste é chamado de ponto 

subcolateral. 
2. Os meridianos: 
a) (   ) variam de 0 a 90 (graus; 
b) (   ) estao dispostos ao Norte e ao Sul 

do equador; 
c) (   ) determinam a latitude do lugar; 
d) (   ) encontram-se nos pólos. 
3. Afirmar que um ponto é setentrional 

em relação a outro é o memso que 
dizer que ele está ao: 

a) (   ) Norte; 
b) (   ) Leste; 
c) (   ) Sul; 
d) (   ) Oeste. 
4. A 66º 32’ 30’ de latitude sul está 

localizado o: 
a) (   ) Trópico de Câncer; 
b) (   ) Círculo Polar Antático; 
c) (   ) Trópico de Capricórnio 
d) (   ) Círculo Polar àrtico. 
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CONCEITO BÁSICO DA GEOGRAFIA  
 

Geografia  pode ser definida da seguinte 
forma: Geografia é a ciência que descreve e 
interpreta os fenômenos físicos, biológicos e 
humanos da superfície da Terra. Ela investiga 
as causas desses fenômenos e as relações 
existentes entre eles. 

Pelo que ficou explicado, a Geografia é 
uma ciência, e toda ciência é constituída por um 
conjunto de conhecimento relacionado entre si e 
com um objetivo claramente estabelecido.  

 
A GEOGRAFIA E SUA DIVISÃO 

 
 É bastante complexo o trabalho de 
descrever, analisar e interpretar a Terra e os 
fenômenos físicos, biológicos e humano que 
sobre ela atuam. Por esse motivo, a Geografia 
apresenta divisões,que facilitam a tarefa de 
estudar a paisagem criada pela natureza e 
continuamente alterada pela própria natureza e 
pelo homem. 
Uma das divisões da Geografia é a Geografia 
Física, que estuda a superfície da Terra, o 
relevo, a atmosfera, o clima, a vegetação, a 
águas oceânicas e continentais e até mesmo o 
planeta Terra como unidade do sistema solar. 
Esta parte da Geografia utiliza-se de mapas 
físicos para elaborar suas analises. Os mapas 
físicos têm a função de mostrar as características 
de relevo, clima, hidrografia, vegetação e demais 
aspectos naturais de uma região. 
 

Assim, saber Geografia significa olhar o 
mundo como quem o compreende e acredita que 
ele ainda se tornará o domicilio ideal de toda 
sociedade. 

A Geografia Humana apresenta várias 
subdivisões: chama-se Geografia da População 
quando trata dos grupos humanos e das 
populações; Geografia Rural quando estuda o 
uso da terra; Geografia da Circulação quando 
aborda o transportes; e assim por diante. A 
subdivisão mais importante é a Geografia 
Econômica, que estuda a distribuição, a 
produção e o consumo dos bens obtidos pela 
atividade do homem no espaço geográfico. 

O estudo da vida vegetal e animal nas 
suas relações com o meio ambiente constitui o 
campo de estudo da Biogeografia ou Geografia 
Biológica, geralmente situada como um ramo da 
Geografia Física. 

O estudo dos grupos humanos, 
populações, uso da terra, vias de transportes, fins 
políticos e econômicos dos países ao campo da 
Geografia Humana. Da mesma forma que a 
Geografia Física, a Geografia Humana também 
faz uso de mapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:Identificar o papel da geografia como uma ciências e suas divisões  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É difícil dizer qual o dedo mais importante da Mao, quando precisamos segurar alguma 

coisa. Todos atuam conjuntamente, e basta que um deles estejam machucado para percebemos o 
quanto ele é útil. As ciências são mais ou menos assim: uma ajuda a outra, e todas em conjunto 
constituem o que chamamos de cultura geral. Para a Geografia Física são importantes alguns 
conhecimentos da Geologia, da Meteorologia e mesmo da Física e da Hidrologia. Para o 
biografo, a Biologia, a Botânica e a Zoologia são “ferramentas” que fornecem bases 
indispensáveis para o estudo dos animais e das plantas. O especialista em Geografia Humana não 
pode dispensar o conhecimento da História, da Sociologia da Economia e Estatística. 

 

 
 

 
 

1. Lugar - Porção ou parte do Espaço Terrestre conhecido como Mundo.  Conhecer Geografia é 
estudar o espaço onde vive os homens, preocupando-se em saber como as sociedades se 
organizam, qual a sua relação com a natureza e quais as transformações que impõem o 
espaço, porém a Geografia que estuda as paisagens não criadas pelo homem é a: 

a)  (  )  Geograf ia  Rura l ;  
b )  (  ) Geografia Biológica; 
c )  (  )  Geograf ia Humana; 
d )  ( ) Geograf ia Econômica; 
e )  ( )  Geograf ia Física.  

 
2. Todos nós moramos num determinado lugar, onde você vive faz parte de um espaço que é formado 

por elemento naturais, ou seja, criados pela natureza. A Geografia estuda o espaço geográfico, que é o 
espaço produzido, ocupado e transformado pelos seres humanos, porém é uma porção ou parte do 
espaço terrestre conhecido por um nome na qual chamada de: 

a) ( ) Captação de Recursos; 
b) ( ) Espaço em Transformação; 
c) (  ) Lugar; 
d) ( )  Continente;  
e) (  )  Globo Terrestre. 

 
 



3. Sabemos que geografia é uma ciência que se preocupa apenas com as definições da terra, porém o 
estudo da vida animal e vegetal na suas relações com o meio ambiente constitui o campo de estudo da 
geografia: 

a) ( ) Biogeograf ia; 
b) ( )  Geograf ia humana; 
c) ( )  Geograf ia f ísica;  
d)  (  )  Geograf ia rural;  
e) ( ) Geograf ia econômica. 

 
4. A Geografia é uma ciência constituída por um conjunto de conhecimento relacionado entre si, 

sabemos disto eles está dividida em três partes que são:  
a) ( ) Geografia, biologia, zoológica e humanas; 
b) ( ) Geografia física, econômica e geociência; 
c) ( ) Geografia humana, biológica e rural; 
d) ( ) Geografia econômica, sociológica e física; 
e) ( ) Geografia humana, física e biológica. 

 
5. Na geografia física que estuda a superfície da terra, cujo objetivo analisar e elaborar a paisagem não pelo 

homem que mostra todas as características da terra é:  
a)  (  )  Globo terrestre; 
b) ( ) Mapa f ísico; 
c) (  )  Planisfério;  
d) ( )  Mapa Mundi;  
e) ( )  Continente.  

 
6. Assim saber geografia significa olhar o mundo com quem o compreende e acredita que ele se tornará 

o domicilio ideal de toda humanidade, sabendo disto a forma mais fiel de representação da terra é a:  
a) (   ) Geografia humana; 
b) (   ) O lugar; 
c) (   ) Globo terrestre; 
d) (   ) Ocontinente; 
e) (   ) O planeta.  
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ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 
 

“Querido(a) aluno(a)! Seja bem vindo(a)! Que este ano seja 
repleto de alegrias e aprendizagem. Breve estaremos juntos 

fisicamente. Abraços virtuais!” 
 

1- Planetas são astros que giram em torno de uma estrela e não emitem luz, mas refletem a 

luz do Sol ou de outras estrelas. Quanto à estrutura física, como podem ser os planetas? 

a) gasosos e líquidos 
b) gasosos e rochosos 
c) rochosos e líquidos 
d) gasosos, rochosos e líquidos 

 
2- O planeta Terra (nosso habitat) possui dois movimentos: Rotação e Translação. Sobre o 

tempo que a Terra leva para completar esses movimentos. Marque a informação correta 

a) A Terra completa o movimento em torno do seu próprio eixo (rotação) em 365/366 
dias.  

b) A terra completa o movimento em torno do Sol (translação) em 24 horas. 
c) A Terra completa seu movimento em torno do seu próprio eixo em 24 horas 
d) A Terra completa o movimento de translação em 325 dias. 

 
3- O planeta Terra possui características que favorecem a existência de vida. São os 

chamados recursos naturais fundamentais para a vida. São eles: 

a) Solo, água, luz, ar; 
b) Casa, comida, roupas; 
c) Praia, petróleo, transportes; 
d) Atmosfera e seus gases apenas; 

 
4- O ecossistema é o ambiente formado por meio Bióticos (seres vivos) e Abióticos (seres 

não vivos). Identifique eles relacionando a coluna à seguir: 

 

a) Biótico                                        (    ) solo 

b) Abiótico                                      (    ) água 

                                                   (    ) ar 
                                                   (    ) vegetais 
                                                   (    ) animais 

OBJETIVOS:IDENTIFICAR AS DIFICULDADES NA ASSIMILAÇÃO DO CONHECIMENTO, TANTO 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DELES QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS 
CONTEÚDOS DO CURRÍCULO APRESENTAM NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM. 

 



 
5- A matéria encontrada na natureza pode ser formada por um, dois, ou mais componentes 

formando substâncias simples ou compostas. As substâncias por sua vez, formam 
misturas que podem ser HOMOGÊNEA ou HETEROGÊNEA Classifique abaixo os tipos de 
misturas citadas: 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
6- Chama-se virose, todas as doenças causadas por vírus. A doença causada por um vírus, 

transmitido através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegipti cujos sintomas são 
dores musculares e nas articulações, dores de cabeça, febre, manchas e sensação de 
cansaço é: 
 
a) dengue 
b) AIDS 
c) gripe 
d) resfriado 

 
7- Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. Trata-se de doença sexualmente 

transmissível: 
 
(   ) sífilis                (   ) gripe           (    ) câncer de próstata     (   ) gonorreia 
(   ) cancro             (   ) sarampo     (    ) AIDS                           (   ) herpes 
 
 

8- Todos os organismos vivos são formados por células. Essas estruturas são vivas, 
carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes de 
transmitir essa informação no momento da reprodução. Alguns indivíduos são formados 
por uma única célula que constitui todo o corpo; em outros são necessárias várias células 
atuando de modo conjunto para que o corpo seja formado. De acordo com o número de 
células, o indivíduo pode ser classificado em: 

a)  eucariontes e procariontes 
b) haploides e diploides 
c) unicelulares e multicelulares 
d) vírus e bactérias 

 
9- Identifique as células abaixo em:  VEGETAL e ANIMAL 

 
                          ________________________                __________________________ 



 
10-  Os animais cordados (com vértebras) são classificados em grupos por características 

semelhantes. Relacione as colunas abaixo colocando os animais em seus determinados 
grupos classificatórios: 
 

1- Gatos                                                             (      ) répteis 

2- Sapos                                                            (      ) peixes 

3- Ganso                                                            (     ) mamíferos 

4- Xaréu                                                             (     ) anfíbios 

5- Lagartixa                                                        (     ) aves 
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A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos oito planetas 
do Sistema Solar. É também o maior dos quatro planetas telúricos (sólidos). É por vezes 
designada como Mundo ou Planeta Azul. Lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo 
os humanos, a Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. O planeta 
formou-se há 4,56 bilhões de anos, e a vida surgiu na sua superfície um bilhão de anos depois. 
Desde então, a biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera e outros fatores 
abióticos do planeta, permitindo a proliferação de organismos bem como a formação de 
uma camada de ozônio, a qual, em conjunto com o campo magnético terrestre, bloqueia radiação 
solar prejudicial, permitindo a vida no planeta. As propriedades físicas do planeta, bem como sua 
história geológica e órbita, permitiram que a vida persistisse durante este período.  

A sua superfície exterior está dividida em vários segmentos rígidos, chamados placas tectônicas, 
que migram sobre a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Cerca de 71% da superfície 
da Terra está coberta por oceanos de água salgada, com o restante consistindo 
de continentes e ilhas, os quais contêm muitos lagos e outros corpos de água que contribuem 
para a hidrosfera. Não se conhece a existência de água no estado líquido em equilíbrio, 
necessária à manutenção da vida como a conhecemos, na superfície de qualquer outro planeta. 

OBJETIVOS:IDENTIFICAR AS DIFERENTES CAMADAS QUE ESTRUTURAM O PLANETA 
TERRA (DA ESTRUTURA INTERNA À ATMOSFERA) E SUAS PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS. 



Os polos geográficos da Terra encontram-se cobertos por mantos de gelo. O interior da 
Terra permanece ativo, com um manto espesso e relativamente sólido, um núcleo externo líquido 
que gera um campo magnético, e um núcleo interno sólido, composto sobretudo por ferro. 

A Terra interage com outros objetos no espaço, em particular com o Sol e a Lua. No presente, a 
Terra orbita o Sol uma vez por cada ano através do movimento de translação. E faz rotações 
sobre o seu próprio eixo, o que equivale a um dia. O eixo de rotação da Terra possui 
uma inclinação de 23,4° no seu plano orbital. A Lua é o único satélite natural conhecido da Terra. 
É responsável pelas marés, estabiliza a inclinação da Terra e abranda gradualmente a rotação do 
planeta. 

Os recursos minerais da Terra em conjunto com os produtos da biosfera, fornecem recursos que 
são utilizados para suportar uma população humana global. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra -acesso em 23 de março de 2021 

 

 
 
 
 

1- Marque a afirmativa INCORRETA sobre as características do planeta Terra. 
a) A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. 
b) É considerado o maior dos oito planetas do Sistema Solar. 
c) É o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. 
d) O planeta formou-se há 4,56 bilhões de anos, e a vida surgiu na sua superfície um 

bilhão de anos depois.  
 

2- Como é conhecida a cobertura de gases que bloqueia radiação solar prejudicial, permitindo 
a vida no planeta? 

a) Camada da estratosfera 
b) Camada de ozônio 
c) Camada de gás carbônico 
d) Camada de Nitrogênio 

 
3- A superfície exterior da Terra conhecida por litosfera está dividida em vários segmentos 

rígidos que migram sobre a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Quando se 
encostam, ocorrem os terremotos. Esses segmentos são chamados de: 

a) Continentes  
b) Ilhas  
c) Placas tectônicas 
d) Estados  

 
4- Cerca de 71% da superfície da Terra está coberta por oceanos de água salgada, têm 

também muitos lagos e outros corpos de água que contribuem para a hidrosfera. Porém 



pouco é a agua própria para o consumo. Sobre o uso consciente da água, coloque (V) para 
verdadeiro e (F) para falso. 

a- (    ) Não precisa desligar o chuveiro durante todo o banho. 
b- (    ) Evitar a poluição dos rios.  
c- (    ) Manter as nascentes dos rios bem desmatadas. 
d- (    ) Desligar a torneira durante a escovação dos dentes. 

 
5- A Lua é o único satélite natural conhecido da Terra. Quais são as influências exercidas 

pela Lua sobre a Terra? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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AS CAMADAS INTERNAS DA TERRA 

 
A Terra é formada por camadas com características bastante diferentes: a crosta, o manto e o 
núcleo. Acredita-se que a Terra sempre teve o formato que conhecemos atualmente. alguns 
cientistas dizem que ela não era sólida e possuía um aspecto de uma grande bola de fogo. com o 
passar do tempo, a Terra foi esfriando e a camada superficial foi se tomando consistência mais 
sólida, porém seu interior continuou muito quente com variação de temperatura de dentro para 
fora formando camadas. Elas são classificadas em camada externa denominada CROSTA 
TERRESTRE, composta por uma fina e dura camada de rochas logo abaixo da superfície. O 
MANTO é composto por substâncias ricas em ferro e magnésio. Divide-se em duas partes. Pode 
se apresentar no estado sólido ou como uma pasta viscosa em virtude das pressões. O NÚCLEO 
também se apresenta dividido em duas partes: uma sólida acredita-se que é formada por ferro e 
níquel, a outra líquida composta por ferro e níquel dissolvidos em altíssima temperatura.   

OBJETIVOS:COMPREENDER A DINÂMICA DO INTERIOR DO PLANETA, ALÉM DE 
CONHECER AS CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS QUE SE ENCONTRAM NO 
SUBSOLO. 



 

 
 
1- Observe a figura que ilustra as camadas da terra e marque a resposta que  corresponde as 
características da crosta terrestre? 

 
a) Formada por rochas em estado líquido com consistência leitosa 
b) Formada por ferro e níquel em estado sólido 
c) Formada basicamente por rochas 
d) Ferro  e rochas em altíssima temperatura 

 
1- Observe a imagem do planeta terra e identifique cada camada sinalizada 

 
 

2- Sobre a estrutura interna da Terra, é CORRETO afirmar que: 
a) A crosta terrestre (litosfera) é uma camada  única constituída de duas partes de 

rochas sólidas e derretidas 
b) O manto envolve o núcleo e fica com a maior parte do volume do planeta 
c) Núcleo é formado basicamente por alumínio e níquel e esta na parte mais central do 

planeta 
d) Nenhuma está correta 

 
3- Sobre à temperatura do núcleo da Terra. Assinale a resposta correta 

a) Por ficar distante da superfície terrestre, o núcleo é formado por uma bola central 
sólida congelada 

b) Apresenta-se em altíssima temperatura, com uma parte em estado líquido. 
c) Trata-se de uma camada pastosa com temperatura ambiente 
d) Nenhuma das respostas anteriores 

 
4- A camada superficial da Terra (crosta terrestre) fica logo abaixo de onde vivemos, 

plantamos construímos a nossa casa e retiramos a matéria para nossa sobrevivência 
confortável. Porém nem sempre damos a ela o cuidado necessário. O solo que recobre 
essa camada precisa de proteção e cuidados. Relate sobre os cuidados necessários para 
protegê-lo. 

1- _____________________________ 

2- _____________________________ 

3- _____________________________ 

4- _____________________________ 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________
 

AS CAMADAS EXTERNAS DA TERRA
 

 
As divisões da atmosfera podem ser baseadas na
Normalmente, utilizam
categorias: troposfera, estratosfera,

A troposfera é a camada de ar que está em
ar que estamos neste exato momento. A troposfera possui aproximadamente 17 quilômetros de 
espessura e concentra a maior parcela da massa atmosférica. Isso acontece porque a
parcela do vapor de água presente n
um aumento da sua massa. 

Na troposfera, ainda, circulam os
tropopausa, região que faz a divisa com a estratosfera.

A estratosfera é a segunda camada da atmosfera terrestre, localizada entre a troposfera e a 
mesosfera. Ao contrário do que falamos anteriormente, na estratosfera a 
temperatura aumenta com o ganho de elevação. Esta faixa está localizada aproximadamente 
entre 17 e 50 km da superfície da Terra e é na estratosfera que está localizada a
ozônio. 

A camada de ozônio é muito importante para o planeta, pois funciona como um
que a radiação solar atinja diretamente as pessoas. A camada de ozônio é
a nossa. Ainda destacamos que os
uma maior estabilidade. 

A mesosfera é a camada localizada entre a estratosfera e a termosfera. É considerada a camada 
atmosférica mais fria, com temperaturas qu
resistência do ar cria atrito com 
que atinjam a superfície da Terra
aproximadamente. 

A termosfera é a camada entre a mesosfera e a exosfera, com altitudes entre 80 e 600 km! 
Também denominada ionosfera, a termosfera possui
os 1500°C. O ar nesta região torna

_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

AS CAMADAS EXTERNAS DA TERRA 

 

As divisões da atmosfera podem ser baseadas na temperatura e pressão
Normalmente, utilizam

estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera.  

é a camada de ar que está em contato com a crosta terrestre, ou seja, a camada de 
ar que estamos neste exato momento. A troposfera possui aproximadamente 17 quilômetros de 
espessura e concentra a maior parcela da massa atmosférica. Isso acontece porque a

de água presente na atmosfera está localizada nessa parcela, o que promove 

os aviões de carga e de passageiros. Essa região se estende até a 
tropopausa, região que faz a divisa com a estratosfera. 

camada da atmosfera terrestre, localizada entre a troposfera e a 
mesosfera. Ao contrário do que falamos anteriormente, na estratosfera a 

com o ganho de elevação. Esta faixa está localizada aproximadamente 
fície da Terra e é na estratosfera que está localizada a

é muito importante para o planeta, pois funciona como um
que a radiação solar atinja diretamente as pessoas. A camada de ozônio é

nossa. Ainda destacamos que os aviões a jato circulam nesta faixa, uma vez que apresenta 

é a camada localizada entre a estratosfera e a termosfera. É considerada a camada 
mais fria, com temperaturas que podem atingir os -90°C. Nessa camada, a 

 meteoritos, de maneira a gerar a sua combustão, o que
Terra. A mesosfera situa-se numa altitude entre 50 e 80 km, 

a camada entre a mesosfera e a exosfera, com altitudes entre 80 e 600 km! 
ionosfera, a termosfera possui temperaturas elevadas, que podem atingir 

nesta região torna-se extremamente rarefeito, predominando o gás hidrogênio

_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___________________________________ 

temperatura e pressão das massas de ar. 
Normalmente, utilizam-se cinco diferentes  

crosta terrestre, ou seja, a camada de 
ar que estamos neste exato momento. A troposfera possui aproximadamente 17 quilômetros de 
espessura e concentra a maior parcela da massa atmosférica. Isso acontece porque a maior 

a atmosfera está localizada nessa parcela, o que promove 

passageiros. Essa região se estende até a 

camada da atmosfera terrestre, localizada entre a troposfera e a 
mesosfera. Ao contrário do que falamos anteriormente, na estratosfera a 

com o ganho de elevação. Esta faixa está localizada aproximadamente 
fície da Terra e é na estratosfera que está localizada a camada de 

é muito importante para o planeta, pois funciona como um filtro, impedindo 
que a radiação solar atinja diretamente as pessoas. A camada de ozônio é fundamental para 

circulam nesta faixa, uma vez que apresenta 

é a camada localizada entre a estratosfera e a termosfera. É considerada a camada 
90°C. Nessa camada, a 

meteoritos, de maneira a gerar a sua combustão, o que impede 
se numa altitude entre 50 e 80 km, 

a camada entre a mesosfera e a exosfera, com altitudes entre 80 e 600 km! 
temperaturas elevadas, que podem atingir 

rarefeito, predominando o gás hidrogênio. 



É nesta camada que ocorre a circulação de ônibus espaciais, além de ser a faixa onde ocorre 
a aurora boreal, fenômeno ótico muito interessante, caracterizado por luzes brilhantes no céu! 

A exosfera é a última camada da atmosfera, responsável pela transição entre a termosfera e 
o espaço sideral. Não apresenta limite superior, mas se inicia a partir dos 600 km de altitude. 

Na exosfera as partículas começam a perder o efeito da gravidade terrestre, fazendo com que as 
partículas se desprendam da Terra. Nessa região normalmente circulam naves espaciais, sujeitas 
a temperaturas na casa dos 1000°C. 

https://infoenem.com.br/estudando-as-camadas-da-atmosfera-terrestre/ acesso em 23 de março de 2021 

 
Classifique as alternativas como VERDADEIRAS ou FALSAS. Justifique as falsas. 

1. A troposfera corresponde a última camada da atmosfera, e é onde ocorrem as principais 
trocas gasosas dos seres vivos. 

____________________________________________________________________ 

2. Os principais fenômenos meteorológicos acontecem na troposfera, pois quase todo vapor 
de água encontra-se nessa camada. 

____________________________________________________________________ 

3. A camada atmosférica onde circulam aviões é a mesosfera. 

____________________________________________________________________ 

4. A exosfera corresponde à última camada atmosférica, e possui temperatura elevada. 

_____________________________________________________________________ 

5. A camada de ozônio, responsável pela proteção do planeta contra os raios ultravioleta 
provenientes do sol, encontra-se na estratosfera. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÁREA: SAÚDE E VIDA 
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
ASSUNTO: 
PROFESSORA: CÉLIA CRUZ 
MÊS: MARÇO 
ALUNO(A): 
 

 
 
 
 
 
 

OS MOVIMENTOS DA TERRA E OS FENÔMENOS OBSERVADOS

Translação é o movimento da terra, numa trajetória elíptica, em torno do Sol. Os fenômenos 
observados durante essa viagem são:

Rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. 24 horas, e alguns 
segundinhos é o tempo que ela leva para completar esse giro. Os fenômenos observados por nós 
durante esse processo são: mudança de horários e
luz solar vai focando outras partes do planeta conforme seu movimento de rotação no sentido 
anti-horário. 
 

OBJETIVOS: IDENTIFICAR O MOVIMENTO
ESSE MOVIMENTO COM AS ESTAÇÕES DO ANO.
RELACIONAR OS MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO À FORMAÇÃO DOS DIAS E NOITES

ANO: EJA II 6/7 ANO 
: CIÊNCIAS 

TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS

ATIVIDADE 04 

 

OS MOVIMENTOS DA TERRA E OS FENÔMENOS OBSERVADOS

é o movimento da terra, numa trajetória elíptica, em torno do Sol. Os fenômenos 
durante essa viagem são: 

Rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. 24 horas, e alguns 
segundinhos é o tempo que ela leva para completar esse giro. Os fenômenos observados por nós 
durante esse processo são: mudança de horários e dia e noite. Isso ocorre porque a incidência de 
luz solar vai focando outras partes do planeta conforme seu movimento de rotação no sentido 

MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO DA TERRA
COM AS ESTAÇÕES DO ANO. 

RELACIONAR OS MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO À FORMAÇÃO DOS DIAS E NOITES 
 

TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

OS MOVIMENTOS DA TERRA E OS FENÔMENOS OBSERVADOS 

é o movimento da terra, numa trajetória elíptica, em torno do Sol. Os fenômenos 

 
Rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. 24 horas, e alguns 
segundinhos é o tempo que ela leva para completar esse giro. Os fenômenos observados por nós 

dia e noite. Isso ocorre porque a incidência de 
luz solar vai focando outras partes do planeta conforme seu movimento de rotação no sentido 

TERRA; E ASSOCIAR  

 



 
1- Observe um poste ou um coqueiro alto em um terreno livre de construção próxima. Veja o 

que acontece com a sombra durante os horários a seguir. Qual a posição dela? 
 

8:00h _______________________________________________________ 
12:00h______________________________________________________ 
14:00h______________________________________________________ 
 
Dê uma justificativa para as mudanças que foram observadas. Por que isso aconteceu?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

FASES DA LUA 
 
A Lua é o único satélite natural da Terra conhecido até o momento. Faz o movimento em torno do 
planeta completando todo um trajeto em torno de 28 dias. Não tem luz própria. A luz que 
observamos na Lua vem do Sol que reflete nela e ela funciona como um espelho recebendo essa 
luz e transmitindo para a Terra em alguns períodos do mês. A quantidade de luz recebida é a 
mesma, porém é vista por nós em fases diferentes por causa de sua posição em relação ao Sol 
durante o movimento. Observe a figura abaixo: 
 

 

 



São 4 fases observadas tomando como base a quantidade de luz recebida: Lua cheia, Lua 
minguante, Lua Nova, Lua crescente. 
 
Alguns produtores usam as fases como indicadores de plantio e colheita, outras pessoas se 
baseiam nela para cortes de cabelo, acredita-se que a Lua também influência nas dores 
musculares, reumáticas, etc. Que ela tem um poder de atração sobre a Terra já foi observado no 
controle do movimento de rotação, infuência também nas marés, pois a quantidade de água dos 
oceanos é sempre a mesma, porém para onde vai a água quando a maré está baixa? E de onde 
vem quando está cheia? A Lua tem o controle das marés por causa da sua força de atração,  
conforme a Terra se movimenta. A cada dia, a influência lunar provoca correntes marítimas que 
geram duas marés altas (quando o oceano está de frente para a Lua e em oposição a ela) e 
duas baixas (nos intervalos entre as altas). 
 

 
 

1- Por que Lua é o satélite natural da Terra? Marque a alternativa correta. 
 

a) Porque a Terra faz um giro completo em torno da Lua. 
b) Porque seu movimento em torno do seu próprio eixo permite a influencia das marés  
c) Porque transmite a luz do Sol para a Terra durante a noite se movimentando em 

torno dela. 
d) A Lua realiza seu movimento em torno do Sol, por esse motivo ela fica iluminada 

durante as fases. 
 

2- Sobre a Lua, é INCORRETO afirmar: 
a) A Lua é um satélite que influencia nas marés alta e baixa 
b) A Lua reflete a luz do Sol e transmite para a Terra a noite. 
c) A Lua tem luz própria, observamos isso nos períodos de Lua cheia. 
d) A Lua equilibra a velocidade dos movimentos da Terra. 

 
3- Vimos que a Lua tem várias fases, porém consideramos quatro. Qual é a fase em 

que podemos observar a circunferência da Lua voltado para a Terra, totalmente 
iluminada? 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- Observe a figura abaixo e identifique na posição da Lua, as fases que são 
observadas na Terra. 

 
 

5- Vimos no texto algumas superstições sobre a influência da Lua na vida da gente. 
Você conhece outras? Compartilhe com a gente. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

1_________________________________ 

 

2________________________________ 

 

3________________________________ 

 

4________________________________ 



 
ÁREA: LINGUAGENS 
DISCIPLINA: INGLÊS 
ASSUNTO:PALAVRAS IMPORTADAS DA LÍNGUA INGLESA/PALAVRAS COGNATAS
PROFESSORA: FLORISNALVA PAIM 
MÊS: MARÇO 
ALUNO(A): 
 

 
 
 
 
 
 

 
AS PALAVRAS SEGUINTES FORAM IMPORTADAS DE OUTROS PAÍSES E AGORA FAZEM P
VOCABULÁRIO DA NOSSA LÍNGUA. SÃO O QUE PODEMOS CHAMAR DE PRODUTOS DA GLOBALIZAÇÃO:
 
ENTRETENIMENTO, LAZER E JOGOS: 
GAME, GOLF, HANDBALL, HAPPY END, JEEP, MOTOCROSS...

DIVERSOS: KING-SIZE, KITCHEN, WC, BLACKOUT, CHECKUP, DIESEL, ICE, KIT, LASER, MIX, PREMIUM, SPRAY, 
STANDARD, STEP, MASTER, CITY, HOUSE, PARK, PLACE, RUSH...
 
INFORMÁTICA: INPUT, BACKUP, BIT, BYTE, CD
HARDWARE, HOMEPAGE, MEDIA, MEDIA PLAYER, MONITOR, MOUSE... 
 
MÚSICA: BLACK MUSIC, BLUES, CD, COMPACT DISC, CONCERT, COUNTRY MUSIC, DANCE MUSIC, DJ, DISC
FLASHBACK, FUNK, GOSPL, RAP, ROCK, SPIRITUAL, STEREO, SWING, TECHNO, TWIST.

NEGÓCIOS: BANK, BEST SELLER, BOUTIQUE, CASH, CLUB, CONTAINER, DELIVERY, EXPRESS, FEEDBACK, FREE, MADE 
IN, NEWS, OUTDOOR, SALE, SERVICE, SHOPPING CENTER, SLIDE, SLOGAN, TAXI, TICKET, VAN, DESIGN, DRIVE

SOCIEDADE E COMPORTAMENTO: BOYFRIEND, FRIEND, GIRLFRIEND, LADY, MISTER BLACK, BLA
GLS, HIGH SOCIETY, SERIAL KILLER, FULL
SITTER 

VESTUÁRIO, ACESSÓRIOS E MODA: BABY DOLL, BLACK TIE, BLAZER, CASUAL, COTTON, LYCRA, FASHION, JEANS, 
STRETSANDCH, SHORTS, TENNIS SHOES.

ALIMENTOS E BEBIDAS: CHEESEBURGER, COOKIES, DIET, FAST FOOD, KETCHUP, LIGHT, MILK
SANDWICH, SELF-SERVICE, SNACK, SODA, SUNDAE, SWEET, WHISKY.
 

OBJETIVOS: COMPREENDER QUE A GLOBALIZAÇÃO TROUXE A IMPORTAÇÃO DE PALAVRAS INGLESAS 
PARA A NOSSA LÍNGUA; CONHECER PALAVRAS IMPORTADAS DA L.INGLESA; CONHECER PALAVRAS 
COGNATAS.            

ANO: EJA II 6/7 ANO 

PALAVRAS IMPORTADAS DA LÍNGUA INGLESA/PALAVRAS COGNATAS 
 

TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS

ATIVIDADE 01 

 

AS PALAVRAS SEGUINTES FORAM IMPORTADAS DE OUTROS PAÍSES E AGORA FAZEM P
VOCABULÁRIO DA NOSSA LÍNGUA. SÃO O QUE PODEMOS CHAMAR DE PRODUTOS DA GLOBALIZAÇÃO:

ENTRETENIMENTO, LAZER E JOGOS: BASEBALL, BASKETBALL, BIKE, CINEMA, DOPING, DRIVE
GAME, GOLF, HANDBALL, HAPPY END, JEEP, MOTOCROSS... 

SIZE, KITCHEN, WC, BLACKOUT, CHECKUP, DIESEL, ICE, KIT, LASER, MIX, PREMIUM, SPRAY, 
STANDARD, STEP, MASTER, CITY, HOUSE, PARK, PLACE, RUSH... 

INPUT, BACKUP, BIT, BYTE, CD-ROM, CHIP, CONNECTION, E-MAIL, FAX, MODEM, GRAPHIC, 
EPAGE, MEDIA, MEDIA PLAYER, MONITOR, MOUSE...  

BLACK MUSIC, BLUES, CD, COMPACT DISC, CONCERT, COUNTRY MUSIC, DANCE MUSIC, DJ, DISC
, RAP, ROCK, SPIRITUAL, STEREO, SWING, TECHNO, TWIST. 

TIQUE, CASH, CLUB, CONTAINER, DELIVERY, EXPRESS, FEEDBACK, FREE, MADE 
IN, NEWS, OUTDOOR, SALE, SERVICE, SHOPPING CENTER, SLIDE, SLOGAN, TAXI, TICKET, VAN, DESIGN, DRIVE

BOYFRIEND, FRIEND, GIRLFRIEND, LADY, MISTER BLACK, BLA
GLS, HIGH SOCIETY, SERIAL KILLER, FULL-TIME, PART-TIME, HAPPY, LOVE, RELAX, SEX APPEAL, SEXY, STRESS, BABY

BABY DOLL, BLACK TIE, BLAZER, CASUAL, COTTON, LYCRA, FASHION, JEANS, 
SHOES. 

CHEESEBURGER, COOKIES, DIET, FAST FOOD, KETCHUP, LIGHT, MILK
SERVICE, SNACK, SODA, SUNDAE, SWEET, WHISKY. 

COMPREENDER QUE A GLOBALIZAÇÃO TROUXE A IMPORTAÇÃO DE PALAVRAS INGLESAS 
PARA A NOSSA LÍNGUA; CONHECER PALAVRAS IMPORTADAS DA L.INGLESA; CONHECER PALAVRAS 

 

TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

AS PALAVRAS SEGUINTES FORAM IMPORTADAS DE OUTROS PAÍSES E AGORA FAZEM PARTE DO 
VOCABULÁRIO DA NOSSA LÍNGUA. SÃO O QUE PODEMOS CHAMAR DE PRODUTOS DA GLOBALIZAÇÃO: 

BASEBALL, BASKETBALL, BIKE, CINEMA, DOPING, DRIVE-IN, FILM, FITNESS, 

SIZE, KITCHEN, WC, BLACKOUT, CHECKUP, DIESEL, ICE, KIT, LASER, MIX, PREMIUM, SPRAY, 

MAIL, FAX, MODEM, GRAPHIC, 

BLACK MUSIC, BLUES, CD, COMPACT DISC, CONCERT, COUNTRY MUSIC, DANCE MUSIC, DJ, DISC-JOCKEY, 

TIQUE, CASH, CLUB, CONTAINER, DELIVERY, EXPRESS, FEEDBACK, FREE, MADE 
IN, NEWS, OUTDOOR, SALE, SERVICE, SHOPPING CENTER, SLIDE, SLOGAN, TAXI, TICKET, VAN, DESIGN, DRIVE-THRU. 

BOYFRIEND, FRIEND, GIRLFRIEND, LADY, MISTER BLACK, BLACK POWER, GAY, 
TIME, HAPPY, LOVE, RELAX, SEX APPEAL, SEXY, STRESS, BABY-

BABY DOLL, BLACK TIE, BLAZER, CASUAL, COTTON, LYCRA, FASHION, JEANS, 

CHEESEBURGER, COOKIES, DIET, FAST FOOD, KETCHUP, LIGHT, MILK-SHAKE, PIZZA, 

COMPREENDER QUE A GLOBALIZAÇÃO TROUXE A IMPORTAÇÃO DE PALAVRAS INGLESAS 
PARA A NOSSA LÍNGUA; CONHECER PALAVRAS IMPORTADAS DA L.INGLESA; CONHECER PALAVRAS 



 
 
 
1) NA LISTA A SEGUIR, AS PALAVRAS ESTÃO 
ESCRITAS COM A GRAFIA QUE TEM NA LÍNGUA 
ESTRANGEIRA. QUAL É A GRAFIA (A FORMA DE 
ESCREVER) DELAS EM PORTUGUÊS? 
 
A) BEEF ________________________________ 
B) BASKET BALL _________________________ 
C) FOOT BALL ___________________________ 
D) GRAPHIC_____________________________ 
E) SANDWICH ___________________________ 
F) FAN _________________________________ 
G) STRESS ______________________________ 
H) SHAMPOO____________________________ 
 

2) ATUALMENTE, HÁ MUITAS PALAVRAS QUE 
VEM DO ESTRAGEIRO E NÃO SÃO ADAPTADAS, 
ISTO É, NÃO SÃO ESCRITAS DA MESMA FORMA 
QUE NA LÍNGUA ESTRANGEIRA. RELACIONE: 

 

A. ESPETÁCULO                                              (  ) MILK-SHAKE 

B. LEITE CHOCALHADO COM SORVETE              (  )E-MAIL 

C. CENTRO DE COMPRAS                                  (  ) SHOW 

D. CORREIO ELETRÔNICO                                 (  ) SHOPPING CENTER 

 

3) PALAVRAS COGNATAS SÃO AQUELAS QUE 
POSSUEM A MESMA ORIGEM, COM GRAFIAS IGUAIS 
OU SEMELHANTES, E O MESMO SIGNIFICADO, 
PODENDO POSSUIR PEQUENAS DISCREPÂNCIAS 
(DIFERENÇAS). AS PALAVRAS SEGUINTES SÃO 
COGNATAS. FAÇA A TRADUÇÃO: 

FRANCE___________________________________ 
PARK ____________________________________ 
CIRCUS___________________________________ 
CLUB ____________________________________ 
THEATER_________________________________ 
ZOO ____________________________________ 
MECHANIC________________________________ 
DENTIST _________________________________ 
SECRETARY_______________________________ 
JACKET _________________________________ 
4) OBSERVE A TIRINHA DE ADÃO 
ITURRUSGARAI: 

 
O EFEITO DE HUMOR DA TIRINHA É CAUSADO 
PELO FATO DE: 

A) O PERSONAGEM NÃO CONSEGUIR ABRIR A 
PORTA PORQUE NÃO LEU A PLACA AFIXADA; 
B) O PERSONAGEM NÃO CONSEGUIR ENCONTRAR 
A PALAVRA PUSH NO DICIONÁRIO; 
C) O PERSONAGEM ACREDITAR NA FALSA 
SEMELHANÇA ENTRE AS PALAVRAS PUSH E PUXE; 
D) O PERSONAGEM NÃO SABER INGLÊS, POR ISSO 
NÃO CONSEGUE ABRIR A PORTA. 
 

5)  DAS PALAVRAS WEBMAIL, HOME PAGE, 
DELETAR, CAPS LOCK A ÚNICA PALAVRA 
ADAPTADA PARA A LÍNGUA    PORTUGUESA É: 
 
    A.(   )WEBMAIL 
    B.(   )HOME PAGE 
    C.(   )DELETAR 
    D.(   )CAPS LOCK 
 
 
6) ANALISANDO A ORAÇÃO "KEN AND HIS FAMILY 
LIVE CLOSE TO MY HOUSE.", É POSSÍVEL 
AFIRMAR QUE A PALAVRA COGNATA ESTÁ 
CORRETAMENTE INDICADA NA ALTERNATIVA: 

A. (      ) HOUSE 
B.(       ) FAMILY 
C.(       ) CLOSE 
D.(       ) LIVE 
 

 



7)  FAZEMOS USO TAMBÉM DE ALGUMAS ABREVIATURAS E SIGLAS DA LÍNGUA INGLESA. RELACIONE-AS 
USANDO OS NÚMEROS 
 

1. A.M.                          2. PH. D                  3. P.M.                             4. S.O.S 
5. W.C.                            6. AIDS                   7. DNA                            8. FBI 

9. HIV                            10. NASA                11. UHF                           12. UNICEF 

 

     13. VHF                           14. VIP 

 

(     ) VERY IMPORTANT PERSON             (     ) POST MERIDIEN 
(     )  ULTRA HIGH FRAQUENCY (     )  SAVE OUR SOURCES 
(        ) WATER-CLOSET (     ) NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 

(        ) VERY HIGH FREQUENCY (      ) UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND 
(        ) ANTE MERIDIAN        () PHIÇOSOPHIAE DOCTOR 
(        ) HUMAN IMMUNOLOGY 
VIRUS 

()   ACQUIRED IMMUNOLOGICAL DEFICIENCY SINDROME   

(       ) DESOXIRIBONUCLEIC ACID (     ) FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATOR 
 

 
ÁREA: LINGUAGENS ANO: EJA II 6/7 ANO 
DISCIPLINA: INGLÊS 
ASSUNTO:SAUDAÇÕES (GREETINGS) 
PROFESSORA: FLORISNALVA PAIM 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 
 

ATIVIDADE 02 
 

 

 

SAUDAÇÕES (GREETINGS) 

 

BOM DIA!               OLÁ, COMO VAI?              MEU NOME É...                           EU SOU FULANO... ESSAS 
FRASES SÃO TÃO SIMPLES QUE ÀS VEZES, NÃO PERCEBEMOS O QUANTO SÃO IMPORTANTES. ELAS SÃO O 
PRIMEIRO CONTATO QUE TEMOS COM AS PESSOAS QUE NÃO CONHECEMOS.  

INTRODUCTIONS (APRESENTAÇÕES) 

• MY NAME IS ~. MEU NOME É … 
• I AM FROM ~. EU SOU DE … 

• WHAT IS YOUR NAME? QUAL É O SEU 
NOME? 

• WHERE ARE YOU FROM? DE ONDE 
VOCÊ É?  

OBJETIVO:RECONHECER AS FORMAS DE CUMPRIMENTO E APRESENTAÇÕES NA LÍNGUA INGLESA. 
 



GREETINGS (CUMPRIMENTOS) 

• HELLO. OLÁ! 
• GOOD MORNING. BOM DIA! 
• GOOD AFTERNOON. BOA TARDE! 
• GOOD EVENING. BOA NOITE (AO 

CHEGAR)  
 
GOODBYES (DESPEDIDAS) 
 

• GOOD NIGHT. BOA NOITE 
(DESPEDIDA) 

• GOODBYE. ADEUS 

• SEE YOU LATER. TE VEJO DEPOIS! 
• TAKE CARE. SE CUIDA! 

 
VOCABULÁRIO: 

PLEASE – POR FAVOR 

THANKS - OBRIGADO 

EXCUSE ME – COM LICENÇA 

SORRY – DESCULPA 

 

1) RELACIONE AS COLUNAS: 

A. GOOD MORNING (       ) DESCULPA! 
B. PLEASE                                 (        ) COMO VOCÊ ESTÁ? 
C. HOW ARE YOU?                   (        ) BOA NOITE!( AO SAIR) 
D. GOOD EVENING.                  (        ) COM LICENÇA! 
E. FINE, THANKS                      (        ) POR FAVOR! 

F. GOOD NIGHT                         (        ) BOM DIA! 
G. EXCUSE ME (        ) BOA NOITE! (AO CHEGAR) 
H. SORRY                                   (        ) BEM, OBRIGADO! 
 

ESCOLHA A OPÇÃO QUE MELHOR TRADUZ CADA EXPRESSÃO: 

2) GOOD AFTERNOON 

A. BOM DIA 
B. BOA TARDE  
C. BOA NOITE  

3)   TAKE CARE  

A. BOM DIA 
B. SE CUIDA 
C. OBRIGADA 

 

4) SEE YOU LATER 

A.TE VEJO DEPOIS 

B. DESCULPA 

      C. BOA TARDE 

 
5) NO DIÁLOGO A SEGUIR A EXPRESSÃO DESTACADA, SIGNIFICA: 
 

JACOB: HELLO. I AM JACOB. WHAT IS YOUR NAME? 

KIM: HEY, MY NAME IS KIM. 

JACOB: NICE TO MEET YOU, KIM. 

KIM: NICE TO MEET YOU, TOO. 

A. PRAZER EM CONHECÊ-LO.                                             B.     COMO VAI VOCÊ? 
C.    QUAL É O SEU NOME?                                                  D.     BOM DIA! 

 

6) A EXPRESSÃO “MY NAME IS KIM” TRADUZ-SE COMO: 

            A. EU SOU DO RIO.                                               B. MEU NOME É KIM. 

            C. MINHA MÃE SE CHAMA KIM.                               D. SEU NOME É KIM. 

 



AGORA É A SUA VEZ DE PRATICAR OS CUMPRIMENTOS COM OS EXERCÍCIOS A SEGUIR: 

 

7) COMPLETE: 

 A) VOCÊ ACABOU DE ACORDAR E DIZ: GOOD ___________________________! 

 B) LOGO DEPOIS DO ALMOÇO, VOCÊ DIZ: GOOD ________________________!  

C) ESTA ANOITECENDO E VOCÊ DIZ: GOOD ___________________________________!  

D) NA DESPEDIDA, À NOITE, VOCÊ PODERÁ DIZER: GOOD ________________________________!  

8) COMO PODEMOS DIZER ADEUS EM INGLÊS? ____________________________________________ 
 
 
ÁREA: LINGUAGENS ANO: EJA II 6/7 ANO 
DISCIPLINA: INGLÊS 
ASSUNTO:NUMBERS (NÚMEROS) 
PROFESSORA: FLORISNALVA PAIM 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 
 

ATIVIDADE 03 
 

 

 
 
NUMBERS 
 
 
PARA VOCÊ APRENDER E UTILIZAR, ABAIXO ESTÃO OS NÚMEROS DE 1 A 100 E SUAS RESPECTIVAS 
ESCRITAS POIS ELES SÃO MUITO ÚTEIS PARA FORNECER INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS, ENDEREÇOS, 
TELEFONES, ETC...  
OBS: 0 = ZERO 0= /OW/ QUANDO SE TRATA DE NÚMERO DE TELEFONE. 
 

OBJETIVOS:CONHECER OS NÚMEROS DE 1 A 100 NA LÍNGUA INGLESA, BEM COMO, SUA 
IMPORTÂNCIA NAS DIFERENTES INFORMAÇÕES PESSOAIS. 
 



 

 
 

1) ESCREVA POR EXTENSO, EM INGLÊS, SÓ OS RESULTADOS DAS OPERAÇÕES ABAIXO:  
 

A)1+0= ______________________  
B)50 -2=______________________         
C)21+3=________________________ 
D)30+3=_____________________  
E)11+1=______________________         
F)20X2= ________________________ 
G)9+3=  _____________________  
H)41-3= ______________________          
I)60-10=________________________ 
 
2) MARQUE O NÚMERO CORRESPONDENTE: 

 
A) EIGHTEEN     (     ) 18            (      ) 80 
B) TWENTY    (     ) 12            (      ) 20 
C) FIFTEEN        (     ) 50            (      ) 15 
D) THREE           (      ) 3             (      ) 8 
E) SEVEN            (      ) 17           (      ) 7 
F)NINETEEN   (     ) 9           (      ) 19 

 
3) ESCOLHA A OPÇÃO QUE MELHOR TRADUZ OS NÚMEROS ABAIXO PARA O INGLÊS: (MARQUE COM UM 
X) 



 
(   ) 13 -  [THIRTY, THIRTEEN] 
(   ) 16 - [SIXTY, SIXTEEN] 
(   ) 22 -  [TWELVE TWO, TWENTY TWO]
(   ) 8 -  [EIGHT, EIGHTY] 
(   ) 10 - [TEEN, TEN] 
(   ) 11 - [ELEVEN, ELEVENTH] 

 
4) TRANSLATE (TRADUZA) 
 
A. TWO BOOKS _______________________________________
B. TEN BANANAS ____________________________________
C. FIVE HOT DOGS ____________________________________
D. FOUR SANDWICHS _______________________________
E. ONE SHAMPOO    ______________________________
 
5) ESCREVA POR EXTENSO, EM INGLÊS, O NÚMERO DE CASOS ATIVOS NA DATA DESSA POSTAGEM:

5) QUANTOS PARES DE SAPATOS HÁ NA PRATELEIRA?

 
 
6) ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA PARA ESTE NÚMERO DE TELEFONE: 
 

 
 

[TWELVE TWO, TWENTY TWO] 

BOOKS _______________________________________ 
B. TEN BANANAS ______________________________________ 
C. FIVE HOT DOGS ____________________________________ 
D. FOUR SANDWICHS __________________________________ 
E. ONE SHAMPOO    ___________________________________ 

5) ESCREVA POR EXTENSO, EM INGLÊS, O NÚMERO DE CASOS ATIVOS NA DATA DESSA POSTAGEM:

 
 

5) QUANTOS PARES DE SAPATOS HÁ NA PRATELEIRA? 

 

A. SIXTEEEN         C. SIX
B. SEVEN                D. SEVENTEEN

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA PARA ESTE NÚMERO DE TELEFONE:  

 
525-3108 

5) ESCREVA POR EXTENSO, EM INGLÊS, O NÚMERO DE CASOS ATIVOS NA DATA DESSA POSTAGEM: 

SIXTEEEN         C. SIX 
SEVEN                D. SEVENTEEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) FIVE FIVE TWO FOUR ONE NINE 0W  
B) FIVE TWO FIVE THREE ONE 0W EIGHT  
C) TWO TWO FIVE FOUR 0W SIX SEVEN 
D) FIVE ONE TWO THREE ONE NINE 0W  
 
7) ESCOLHA A RESPOSTA CORRETA PARA PREENCHER OS ESPAÇOS EM BRANCO: 

 
13, 14, _____, 16, 17, _____, 19, 20 

 
A. FIFTY/EIGHTEEN 
B. FIVE/EIGHT 
C. FIFTEEN/EIGHTEEN 
D. FIFTY/FIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ENCONTRE AS PALAVRAS - LIMPAR, TRANSMISSÍVEL, CORONA VÍRUS, TOSSE, COVID, FEBRE, 
MÁSCARA, PROPAGAÇÃO, SINTOMAS, LAVAR - QUE ESTÃO EM INGLÊS ABAIXO DO DIAGRAMA: 
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ATIVIDADE 04 
 

 

 
 

OCCUPATIONS (OCUPAÇÃO, PROFISSÃO, EMPREGO) 

EXEMPLOS: 

 

 

 

 

 

EXERCISES: 

ESCOLHA A OPÇÃO QUE MELHOR TRADUZ OS NOMES DAS PROFISSÕES GRIFADAS A SEGUIR: 

1) WHAT´S THE FIREFIGHTER’S PHONE NUMBER? 

A) COSTUREIRO 

OBJETIVOS:AMPLIAR O VOCABULÁRIO, O CONHECIMENTO E USO DE NOVAS PALAVRAS DA LÍNGUA 
INGLESA. 
 



B) BOMBEIRO 
C) MOTORISTA 

 

2) JOHN IS A GOOD CHEF. 

A) MÉDICO 
B) NUTRICIONISTA 
C) COZINHEIRO 

 

3) WHERE IS THE NURSE? 

A)   ENFERMEIRA 
B) CABELEIREIRA 
C) SECRETARIA 

 

4) ANA IS TEACHER. 

A) VETERINÁRIA 
B) PROFESSORA 
C) MÉDICA 

 
5) IS DANIEL POLICEMAN? 

A) BOMBEIRO 
B) ENGENHEIRO 
C) POLICIAL 

CONTINUE.  

 AS SENTENÇAS AGORA ESTÃO EM PORTUGUÊS E AS OPÇÕES EM INGLÊS: 

6) ESCREVO OS ARTIGOS QUE VOCÊ LÊ NO JORNAL (I write the articles you read in the newspaper.) 

        A. AN AUTHOR 
        B. JOURNALIST 
        C. AN ACTOR 

7) QUANDO VOCÊ ENTRA EM UM AVIÃO, EU SOU A PESSOA QUE VOA. (When you ride on an airplane, I'm the 
person flying) 

A. A MECHANIC 
B. A FLIGHT ATTENDANT 

       C. A PILOT 

8)DOU AULAS EM UMA ESCOLA SECUNDÁRIA.(I teach courses at a high school.)  
A. A TEACHER 
B. A DIRECTOR 
C. A LIBRARIAN 

9)TRAGO-LHE SUAS BEBIDAS EM UM AVIÃO.(I bring you your drinks o airplane). 

A. A WAITRESS 
B. A STUDENT 
C. A PILOT 
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ATIVIDADES DE PORTUGUÊS Nº 1 

 

Vamos seguir a nossa caminhada? Que bom contar, mais uma vez, com a sua 

companhia! 

 Vamos juntos descobrir as particularidades da linguagem e, para isso, vamos ler, 

escrever, realizar análise textual e análise linguística. Os textos selecionados trazem questões 

que fazem parte da identidade da população baiana. São textos que tratam de uma das maiores 

festas populares: o Carnaval. 

Nosso objetivo não é falar especificamente sobre o Carnaval, mas observar como 

podemos tratar um tema a partir de muitas perspectivas, usando diferentes linguagens na 

composição de músicas relevantes para épocas distintas dos festejos. 

Você terá a oportunidade de ler textos produzidos em vários momentos do Carnaval, 

poderá observar o poder de comunicação que uma música nos oferece, além de registrar as suas 

impressões,analisar a linguagem empregada, interpretar e interagir criticamente com os textos 

propostos. 

Vamos nos dar as mãos e começar a nossa jornada! 

 

Vá lendo cada pergunta e pensando… 

 

Você participa das festas do Carnaval? Por quê? 

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

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

Na sua família, as pessoas costumam participar dessas festas? Por quê? 

 

Você conhece músicas do Carnaval? Cite um exemplo: 

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

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

 

OBJETIVO: 
 



As músicas de Carnaval tratam de questões relativas a identidade da população baiana? 

Justifique. 

 

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

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

 

Você se lembra de temas de músicas de Carnaval que fizeram sucesso? Cite exemplos. 

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

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

 

Nas músicas de Carnaval, a linguagem é marcada por gírias? Ou é umalinguagemmaisformal? 

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

...................................................................................................... 
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ATIVIDADE 02 
 

 

 

 

 

 

 

VamosdescobrircomoasmúsicascriadasparaoCarnavalnarramahistóriadeumpovo? 

VamoslerumtextosobreoCarnaval,mascomumanovaproposta.Vamosexplorá-

loedescobriroutrasperspectivasportrásdamúsica. 

 

 Colombina eu te amei 

Colombinaeuteamei                         Os confetes dourados 

Masvocênãoquis                            Que alguém te atirou 

             Eufuiparavocê                                   Não fui eu quem jogou 

UmPierrotfeliz.                                   Não fui eu quem jogou 

 

 

 

Apartirdaleituradamúsica,muitasquestõespodemserpensadas. 

1 Vocêjáouviuessamúsica?Eseusfamiliaresjáaouviram? 

2 ........................................................................................................... 

3 ........................................................................................................... 

OBJETIVO: 
 



4 AmúsicafazreferênciaaalgumelementoquecompõeoCarna-valatualmente? 

5 ................................................................................................ 

6 ................................................................................................ 

7 Paravocê,oqueéumacolombina?Eumpierrot?Pesquiseosignificadosevocênãoso

uber. 

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

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

8 AsfigurasdacolombinaedopierrotrepresentamoCarnavaldaBahia? 

9 ............................................................................................................................................

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

10 Alinguagemdamúsicaédefácilentendimento?Representaaformadefalardapopulação

hoje? 

11 ..........................................................................................................................................

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

12 PorqueessamúsicafoiconsideradaamúsicaoficialdoCarna- 

valdaBahianadécadade1970? 

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

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

 

         O texto “ Colombina, eu te amei”, você acha que parece mais um texto jornalístico ou um 
poema? 
 
.............................................................................................................. 
 
         No verso “ Um pierrot feliz”, você acha que a palavra feliz está dando uma qualidade ao Pierrot? 
................................................................................................................ 
 
Peaquise nos assuntos do ano passadoe diga qual é classe de palavras que serve para dar 
qualidade ao ser? 
................................................................................................................. 
 
Agora que você ja sabe qual é a classe de palavra que dá qualidade ao ser, coloque aqui a sua 
definição. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
 
Na atual situação em que estamos vivendo, em quais coisas você  não atiraria confetes? 
.................................................................................................................. 
 

  

 

 


