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ÁREA: LINGUAGENS ANO: EJA II 8/9 ANO 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
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PROFESSORA: IVAN LIMA 
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HORAS 
ALUNO(A): 

 
ATIVIDADE 01 

 
 
 
 

Cordel-a expressão mais humanizada da poesia 
 
Bem-vindoatodos(as)!Ébompoderteracompanhiadevocês.Estaseráa nossa primeira trilha e juntos vamos caminhar 

em busca de novasdescobertas. O trabalho com a linguagem nos oportuniza realizar dife-rentes atividades seja de 

leitura, escrita, análise textual, análise linguística.Nessatrilhavamoslertextosquenoslevamarefletirsobreproblemasque 

estamos vivenciado nesse momento e analisar os traços que marcamcada um deles. Nessa caminhada vocês terão a 

oportunidade de registar assuas impressões, analisar a linguagem empregada, interpretar e interagircriticamente com 

os textos propostos. Vamos nos dar as mãos e começaranossajornada. 

 

Válendocadaperguntae respondendo. 
• AsdiscussõessobreoCoronavírusestãopresentesemsuavida.Emquecircunstânciasvocêse deparacomessas 

discussões? 
• .........................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
• Asinformaçõesquevocêrecebesãofáceisdeserementendidas? 
• ......................................................................................................................................... 
• ......................................................................................................................................... 
• Vocêjá leu algum texto que trate desse temacom humor? 
• .................................................................................................................................. 
• ................................................................................................................................... 
• Oqueénecessárioparaumtextoapresentarhumor? 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• Aescritadeumtextodehumorpodeusarmaisdeumtipodelinguagem? 
• Umaimageméumtexto? 
• .................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................... 

                 Comoumaimagempodecontribuircomaconstruçãodeumtexto? 

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

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

 

 

VocêencontraráotemaCoronavírustratadocomhumornessacharge. 

OBJETIVO: 
 



Figura1.ChargesobreCoronavírus. 

Aolê-la,muitasquestões 

podem ser pensadas.  

Achargetraztodaainformaçãoparaolei-

torapartirdodiálogoconstruído?Porquê? 

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

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

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

Comovocêpodeiden-tificaraquemAutor:Myrria (2020). 

pertencecadafala? 

1 .......................................................................................

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

 

2 Qual é a mensagem que você pode identificar nessa charge quenãoestáditapelaspersonagens? 

 

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

4 Amensagemquevocêidentificoupodeserdefinidacomexplícitaouimplícita?Porquê? 

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

5 Emtodosostextos,épossívelseencontraremmensagensexplí-citaseimplícitas? 

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

7 Ummesmotermofoiutilizadonessachargecomdoissignificadosdiferentes.Identifique-

oedigaoquesignificaemcadasituação. 

8 ............................................................................................................................................... 

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

10 Vocêpercebenotextoalgumaexpressãoutilizadacomogíria? 

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

12 Agíriaéumalinguagemprópriadostextosescritos? 

13 .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamosler?EssetambéméumtextosobreoCoronavírus,mascomumanovaproposta.Vamosexplorá-loedescobriroquetemdeinteressante. 

                                Coronavírusemcordel 

 



Armaria, minha 
genteQue desmantelo 
totalUm tal de 
coronavírusFezrebuliç
ogeral 
Tá pegando o povo 
todoEssainfecçãoviral. 

OcabratemlogofebreSemco
nseguircontrolarTossefeit
oumcondenadoDifícilatére
spirar 
SalivacontaminadaSet
ransmitepeloar. 

Espirro,tosse,catarroLe
vamcontaminaçãoA 
saliva quando 
falaSailevandoinfecção 
OvírustambémseespalhaEm
umapertode mão. 

Comogripeouresfriado,Prec
isamos 
prevenirCobrindoabocaeon
arizNahoraemquefortossir
Eobjetospessoais 
Nãopodemosdividir. 

Evitarlugarlotado 
CommuitaaglomeraçãoLimp
arbemosambientesLavar 
sempre a nossa 
mãoEsfregar bem 
direitinhoUsandoáguaesabã
o. 

Seprecisar,usemáscaraÁlc
oolemgelparalimparSe 
estiver muito 
doenteVáaomédicoconsul
tar 
SeossintomasforemlevesFiqu
eemcasaatécurar. 

NãosóprocoronavírusEsse 
cordel vai 
servirTodoresfriadoougrip
ePrecisamosprevenir 
CuidarbemdonossocorpoPra
doençanãosurgir. 

Vamossimboracuidar 
TátodomundoinformadoSe 
puder, fique em 
casaPrevenido, 
resguardandoTorcendopraq
ueessevírusSejalogoeliminad
o! 

Você acha que nesse texto, possui humor? Justifique sua resposta. 
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
Você acha que esse texto foi construído numa linguagem formal ou informal? Por quê? 
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
Pesquise sobre o que é variação linguística. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................... 
 
Agora que já sabe sobre variação linguística, qual variação você encontrou nesse texto? 
............................................................................................................................................................ 
 
Identifique no texto, palavras que vc conseguiu identificar a variação regional. 
............................................................................................................................................................ 
 
Procure saber o que significa as seguintes expressões presentes nesse texto: 
 

a. Armaria  ................................................................................ 
b. Desmantelo .......................................................................... 
c. Rebuliço ............................................................................... 

 

PO
RT

UG
UÊ
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ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 8/9 ANO 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
ASSUNTO:POTÊNCIA 
PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 
 

ATIVIDADE 01 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Calcule as potências: 
 
a) 93 = 
b) 12 = 
c) 8- 3 = 
d) 05 = 

e) (
�

�
)3= 

f) 104 = 

g) (
�

�
 )- 2 = 

h) 5- 4 = 
i) 60 = 
j) 122 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:Calcular potencias de númerais reais com expoente inteiro; Calcular potencias dos 
números reais com expoentes de números inteiros;Calcular potencias de numerais racionais com 
expoentes de números naturais e inteiro . 

 



 
ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 8/9 ANO 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
ASSUNTO: EQUAÇÃO DO 1º GRAU 
PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 
 

ATIVIDADE 02 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  Calcule o valor das raízes das equações do 1º grau que se seguem: 
 
a) 4( x – 1) = 2( 3x + 5 ) 

 

b) 



�
=

�


+

�

�
 

 
c) 6x + 5 = 8x – 3 

 
d) x + 7 = 5 + 2x 

 
e) 2x – 3x + 9 = 3x + x + 6 

 

f) 




+

�

�
=

�

�
  = 

 
g) 3( x – 1) = 2x + 1 

 
h) 2( x + 3) = 5( 2x – 1 ) 

 
i) 13 + 4 ( 2x – 1) = 5( x + 2) 

 
j) 8( x – 1) = 8 – 4( 2x – 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS:Identificar a equação do 1º grau  e os seus termos: primeiro e segundo 
membros;Verificar se um número dado é ou não raíz de uma equação;Reconhecer os termos 
semelhantes de uma equação; Resolver equações do 1º Grau. 

 



ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 8/9 ANO 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
ASSUNTO: EQUAÇÃO DO 2º GRAU 
PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 
 

ATIVIDADE 03 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Veja a equação abaixo: 

 

X2 – 6x + 8 =0 
Quais são as raízes dessa equação 
 
a) – 6 e 8 
b) – 2 e – 4 
c)   1 e 5 
d)   2 

 
 

2. O quadrado da idade de Clarissa é igual ao dobro de sua idade mais 120. 
 

QUAL É A IDADE DE CLARISSA? 
 
A) 3 ANOS 
B) 6 ANOS  
C) 9 ANOS 
D) 12 ANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:Identificar os coeficientes de uma equação do 2º Grau;Resolver equações completas e 

incompletas do 2º Grau, utilizando a fórmula de Bháskara; Resolver problemas por meio de equação 

do 2ºGrau. 



 
ÁREA: EXATAS ANO: EJA II 8/9 ANO 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
ASSUNTO: MONÔMIOS/ POLINÔMIOS 
PROFESSOR: LUÍS MÁRIO 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 
 

ATIVIDADE 04 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1. Sabendo que A = x3 + 8xc – 7, B = 2 x2 + 10  e C = 4 x3 + x – 14. Calcule: 
a) A + B = 

 
 
 

b) A – C = 
 
 
 

c) A + B + C = 
 
 
 

d) B + C - A = 
 
 

OBJETIVOS:Identificar monômios e polinômios nas expressões; Resolver as operações com 
monômios e polinômios; Reconhecer os termos semelhantes de um polinômio. 

 



 

ÁREA: HUMANAS 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ASSUNTO:INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE HISTÓRIA
PROFESSOR: MARIO ANGELO BARRETO
MÊS: MARÇO 

ALUNO(A): 
 

ANO: EJA II 8/9 ANO 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE HISTÓRIA 

MARIO ANGELO BARRETO 

TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 

1 
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ATIVIDADE 01 

 
 
Introdução ao Estudo da História 

 
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, podese 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. Segundoo 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. 
 

 
 

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 – 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. 
 
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. Analise as informações abaixo e responda os questionamentos. 

 

 
 
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 menosdireitos 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/ou 
vivenciou. 
 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ASSUNTO:SIGNIFICADOS DE PALAVRAS TÉCNICAS 

PROFESSOR: MARIO ANGELO BARRETO 

MÊS:MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 

ATIVIDADE 02 

 

 

 
Questão – 01.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) Absolutismo 

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

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

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

C) Despotismo 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

E) Propriedade privada 

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

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

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

F) Meios de Produção 

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

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

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

 

G) Proletariado 

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

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

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

 

H) Burguesia 

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

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

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

 

I) Latifúndio 

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

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

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

 

J) Minifúndio 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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K) Mecenas 

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

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

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

 

ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ASSUNTO:IDADE MODERNA (CONCEITUAL) 
PROFESSOR: MARIO ANGELO BARRETO 

MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 

ATIVIDADE 03 

 
 
O Nascimento da Idade Moderna 
 
 
 
Idade Moderna foi uma das formas encontradas pelos historiadores para se dividir a 
história da humanidade. Seu recorte temporal inicia-se com a queda do Império Bizantino 
e a tomada da cidade de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, em 1453. Seu 
recorte final está delimitado com a Revolução Francesa, em 1789. 
Essa divisão é pautada na perspectiva histórica europeia, já que os marcos divisórios 
referem-se indireta ou diretamente a fatos importantes para os europeus. A tomada de 
Constantinopla pelos turcos pôs fim ao Império Bizantino – herdeiro direto do Império 
Romano da Antiguidade e surgido onde hoje é a Itália – e representou o fim de uma longa 
era. 

A concepção de uma Idade Moderna era também uma ruptura com o que foi considerado 
como uma Idade Média da História. Média, nesse sentido, era o período entre a 
Antiguidade e a Idade Moderna. A própria divisão histórica como conhecemos (Idades 
Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea) surge nesse momento da História 
europeia. 

A Idade Moderna foi uma oposição à Idade Média, considerada equivocadamente como 
uma Idade das Trevas, já que era dominada pela religião e pelo obscurantismo cristão-
católico. A Idade Moderna apareceria como o momento de retomar a perspectiva de vida 
da Antiguidade greco-romana, considerada como o auge cultural da humanidade. O 
equívoco, nesse sentido, foi o de não considerar a produção cultural, filosófica e mesmo 
técnica verificada durante o período da Idade Média. 

OBJETIVOS:Analisar os processos de mudanças que caracteriza a Idade Moderna; 
Conhecer os principais autores históricos que impulsionam as transformações do 
mundo moderno. 
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Isso pode ser entendido pelas grandes transformações ocorridas no território europeu no 
período. Foi durante a Idade Moderna que os europeus realizaram as Grandes 
Navegações e a Expansão Marítima, criando as condições para a dominação de 
continentes inteiros, como a África e a recém-conhecida América. O domínio dessas 
regiões resultou na conquista de inúmeras riquezas por parte das classes dominantes 
europeias, criando as bases para que pudessem expandir, posteriormente, sua forma de 
organização social para o restante do mundo. 

A expansão dessa forma de organização social contou com uma base material pautada 
no desenvolvimento do capitalismo. A passagem de uma produção material 
predominantemente agrária para uma produção material mercantil e industrial ocorreu 
nesse período. Conduzindo essa passagem estavam os pioneiros do capitalismo, os 
burgueses, construindo suas riquezas a partir da exploração do nascente proletariado 
urbano. A chamada primeira Revolução Industrial, ocorrida principalmente na Inglaterra, 
iniciou-se na Idade Moderna. 

No Aspecto cultural, a Idade Moderna caracterizou-se por uma produção muito rica. Seja 
em seu início, com o Renascimento, principalmente nos séculos XV e XVI, e a retomada 
da herança greco-romana, seja com os Iluministas do século XVIII, que propuseram 
novas formas filosóficas, científicas e políticas de se entender o mundo. Na religião, a 
principal mudança com o mundo medieval ocorreu com a Reforma Protestante, iniciada 
com Martinho Lutero no século XVI e que iria alterar permanentemente o mundo cristão 
ocidental. 

Politicamente a Idade Moderna ficou caracterizada principalmente pela criação dos 
Estados Nacionais na Europa. Foi nesse processo que surgiram as monarquias nacionais, 
criando estruturas políticas e administrativas centralizadas, em contraste à 
descentralização predominante na Idade Média. Essa estrutura político-administrativa 
serviu ainda de base para o fortalecimento do capitalismo e do poder político da 
burguesia. Essa classe social, quando se percebeu fortalecida econômica e politicamente, 
pôde se organizar e colocar fim à hegemonia antes detida pela nobreza aristocrática. O 
fim dessa hegemonia foi representado principalmente pela Revolução Francesa, quando o 
Estado representativo burguês foi criado, encerrando a Idade Moderna e iniciando a Idade 
Contemporânea. 
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Questão 01. Com base no texto e nos conhecimentos, marque a alternativa correta: 
 

 
A) A idade Moderna é marcada pela decadência do feudalismo e o crescimento do sistema 

capitalista.  
B) A divisão da história em períodos sempre existiu. 
C) Absolutismo, Expansão Marítima e Iluminismo são acontecimentos importantes da Idade 

Média.  
D) A Idade Moderna se encerrou durante a Revolução Francesa, não interferindo na Idade 

Contemporânea.  
E) A riqueza, acumulada pela Europa durante a Idade Moderna, foi utilizada para 

desenvolver a África e a América igualmente. 
 
Questão – 02. Com base no texto, comente sobre a centralização política durante a Idade 
Moderna. 
 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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ÁREA: HUMANAS ANO: EJA II 8/9 ANO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ASSUNTO:ILUMINISMO 

PROFESSOR: MARIO ANGELO BARRETO 

MÊS:MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
ALUNO(A): 

ATIVIDADE 04 

 
 

 

 

IILUMINISMO 

 
 

OBJETIVOS:Identificar os principais pensadores Iluministas; Refletir sobre as influências 
das ideias Iluministas no mundo moderno. 
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O Iluminismo foi um movimento 
intelectual que se tornou popular no 
século XVIII, conhecido como "Século 
das Luzes". 
Surgido na França, a principal 
característica desta corrente de 
pensamento foi defender o uso da razão 
sobre o da fé para entender e solucionar 
os problemas da sociedade. 

Os iluministas acreditavam que poderiam 
reestruturar a sociedade do Antigo 
Regime. Defendiam o poder da razão em 
detrimento ao da fé e da religião e 
buscaram estender a crítica racional em 
todos os campos do saber humano. 

Através da união de escolas de 
pensamento filosóficas, sociais e 
políticas, enfatizavam a defesa do 
conhecimento racional para desconstruir 
preconceitos e ideologias religiosas. Por 
sua vez, essas seriam superadas pelas 
ideias de progresso e perfectibilidade 
humana. 

Em suas obras, os pensadores 
iluministas argumentavam contra as 
determinações mercantilistas e religiosas. 
Também foram avessos ao absolutismo e 
aos privilégios dados à nobreza e ao 
clero. Estas ideias eram consideradas 
polêmicas, pois isso abalava os alicerces 
da estrutura política e social do Antigo 
Regime. 

Desta maneira, filósofos como Diderot e 
D’Alembert buscaram reunir todo o 
conhecimento produzido à luz da razão 
num compêndio dividido em 35 volumes: 
a Enciclopédia (1751-1780). 

A publicação da Enciclopédia contou com 
a participação de vários expoentes 
iluministas como Montesquieu e Jean-
Jacques Rousseau. 

Suas ideias se difundiram principalmente 
entre a burguesia, que detinha a maior 
parte do poder econômico. Entretanto, 
não possuíam nada equivalente em 
poder político e ficavam sempre à 
margem das decisões. 

Características do Iluminismo 

O iluminismo rejeitava a herança 
medieval e, por isso, passaram a chamar 
este período de "Idade das Trevas". 
Foram esses pensadores que inventaram 
a ideia que nada de bom havia 
acontecido nesta época. 

Vejamos, a seguir, as principais ideias 
iluministas sobre economia, política e 
religião. 

Economia 
Em oposição ao Mercantilismo, praticado 
durante o Antigo Regime, os iluministas 
afirmavam que o Estado deveria praticar 
o liberalismo. Ao invés de intervir na 
economia, o Estado deveria deixar que o 
mercado a regulasse. Essas ideias foram 
expostas, principalmente, por Adam 
Smith. 

Alguns, como Quesnay, defendiam que a 
agricultura era a fonte de riqueza da 
nação, em detrimento do comércio, como 
defendido pelos mercantilistas. 

Quanto à propriedade privada não havia 
consenso entre os iluministas. John 
Locke enfatizava que a propriedade era 
um direito natural do homem, enquanto 
Rousseau, apontava que esta era a 
razão dos males da humanidade. 

Política e Sociedade 
Contrários ao Absolutismo, os iluministas 
afirmavam que o poder do rei deveria ser 
limitado por um conselho ou uma 
Constituição. 

O escritor Montesquieu, por exemplo, 
defendia um modelo de Estado onde o 
governo estaria dividido em três poderes: 
Legislativo, Executivo e Judiciário. Assim, 
haveria equilíbrio e menos poder 
concentrado numa só pessoa. Esta ideia 
de governo foi adota por quase todos os 
países do mundo ocidental. 

Igualmente, os súditos deveriam ter mais 
direitos e serem tratados de forma 
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igualitária. Com isso queria se afirmar 
que todos deveriam pagar impostos e 
minorias, como os judeus, tinham que ser 
reconhecidos como cidadãos plenos. É 
preciso lembrar que no Antigo Regime, 
as minorias religiosas como judeus e 
muçulmanos, forma obrigados a se 
converter ou a deixar os países onde 
estavam para escapar das perseguições. 

Embora houvesse algumas vozes a favor 
das mulheres e até pensadoras 
iluministas, como ÉmilieduChâtelet ou 
Mary Wollstonecraft, nenhum homem 
defendeu realmente a concessão de 
direitos para elas. 

Religião 
A religião foi muito criticada por vários 
pensadores iluministas. 

A maioria, defendia a limitação dos 
privilégios do clero e da igreja; bem como 
o uso da ciência para questionar as 
doutrinas religiosas. 

Havia aqueles que compreendiam o 
poder da religião na formação do ser 
humano, mas preferiam que houvessem 
duas esferas distintas: a religião e o 
Estado. De igual maneira, alguns 
iluministas defendiam o fim da igreja 
como instituição e a fé deveria ser uma 
expressão individual. 

Despotismo esclarecido 

As ideias iluministas se espalharam de tal 
modo que muitos governantes buscaram 
implantar medidas embasadas no 
iluminismo para modernizar seus 
respectivos Estados. 

Isso acontecia sem que os monarcas 
abdicassem de seu poder absoluto, 
apenas conciliando-o aos interesses 
populares. Deste modo, estes 
governantes faziam parte do Despotismo 
Esclarecido. 

Iluminismo no Brasil 

O Iluminismo chegou ao Brasil através 
das publicações que eram 
contrabandeadas para a colônia. 

Igualmente, vários estudantes que iam à 
Universidade de Coimbra também 
tiveram contato com as ideias iluministas 
e passaram a difundi-las. 

Essas ideias passavam a questionar o 
próprio sistema colonial e fomentar o 
desejo de mudanças. Assim, o 
movimento das Luzes influenciou a 
Inconfidência Mineira (1789), a 
Conjuração Baiana (1798) e a Revolução 
Pernambucana (1817). 

Consequências do Iluminismo 

Os ideais iluministas tiveram sérias 
implicações sociopolíticas. Como 
exemplo, o fim do colonialismo e do 
absolutismo e implantação do liberalismo 
econômico, bem como a liberdade 
religiosa, o que culminou em movimentos 
como a Revolução Francesa (1789). 

Principais pensadores iluministas 

Segue abaixo os principais filósofos 
iluministas: 

• Montesquieu (1689-1755) 
• Voltaire (1694-1778) 
• Diderot (1713-1784) 
• D’Alembert (1717-1783) 
• Rousseau (1712-1778) 
• John Locke (1632-1704) 
• Adam Smith (1723-1790) 

 

O Iluminismo foi um movimento 

intelectual que se tornou popular no 

século XVIII, conhecido como "Século 

das Luzes". Surgido na França, a 

principal característica desta corrente de 

pensamento foi defender o uso da razão 

sobre o da fé para entender e solucionar 

os problemas da sociedade. 
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Endereços na internet para pesquisas: 

 

Questão 01. Pesquise sobre os principais pensadores Iluministas: 

 

Nome do Pensador: …………………………………………….…………………………. 

Cite uma obra (Livro) ……………………………………………………………………… 

Resumo sobre as ideias 

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

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

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

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

 

Nome do Pensador: ………………………………………………………………. 

Cite uma obra (Livro) ……………………………………………………………… 

Resumo sobre as ideias 

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

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

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

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

 

Nome do Pensador: ………………………………………………………………. 

Cite uma obra (Livro) ……………………………………………………………… 

Resumo sobre as ideias 

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

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

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

 

Nome do Pensador: ………………………………………………………………. 

Cite uma obra (Livro) ……………………………………………………………… 

Resumo sobre as ideias 

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

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

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

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

 

Nome do Pensador: ………………………………………………………………. 

Cite uma obra (Livro) ……………………………………………………………… 

Resumo sobre as ideias 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Sobre liberalismo Econômico, escreva: 

 

a) Três características do Liberalismo Econômico 

 

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

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

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

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

 

b) “LaissezFaire, LaissezPasser” 
 

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

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

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

INFLUÊNCIA ATUALMENTE(O LIBERALISMO SE TORNOU NEOLIBERALISMO) 
NEOLIBERALISMO: A partir da década de 1980, passou a significar a doutrina econômica 

que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal na 

economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e, ainda assim, num grau 

mínimo. 

 

Pesquise na internet o que significa Neoliberalismo. Também tente responde quem ganha 

e quem perde com essa política econômica. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL  
 

O Brasil é um país que integra a América do Sul e apresenta extensão territorial de 8.514.876 km2. 
É o quinto maior país do planeta, só é menor que os territórios da Rússia, Canadá, China e Estados 
Unidos. A abundância territorial faz com que o 
Brasil tenha quatro fusos, uma vez que no sentido 
Leste-Oeste é bastante extenso. Por esses 
aspectos é considerado um país com dimensão 
continental. 

A grande extensão territorial proporciona ao 
país fronteira com quase todas as nações sul- 
americanas. Apenas Chile e Equador não fazem 
fronteira com o Brasil. 

Para a realização precisa da localização 
geográfica do Brasil e de outros países, 
independentemente do ponto do planeta, faz-se 
necessária a utilização das coordenadas 
geográficas (latitude e longitude).As latitudes 
explicitam os pontos em graus de um determinado 
lugar ao longo da superfície terrestre, tomando 
como referência a Linha do Equador, no sentido 
norte e sul.Já as longitudes mostram a posição em 
graus de um determinado ponto da Terra que tem 
como referência principal o Meridiano de 
Greenwich no sentido leste ou oeste. 

No sentido Leste-Oeste, o Brasil apresenta 
4.319,4 km de distância. Os extremos são a Serra Contamana, onde está localizada a nascente do rio Moa 
(AC), a oeste, com longitude de 73°59’32, e a Ponta do Seixas (PB), a leste, com longitude 34°47’30. Os 
extremos no sentido norte-sul apresentam 4.394,7 km de distância e são representados pelo Monte 
Caburaí (RR),ao norte do território, com latitude 5°16’20, e Arroio Chuí (RS), ao sul, com latitude 33°45’03. 

 
Os extremos do território brasileiro 

O território brasileiro está localizado, em sua totalidade, 
a oeste do meridiano de Greenwich, portanto sua área está 
situada no hemisfério ocidental. A linha do Equador passa no 
extremo norte do Brasil, fazendo com que 7% de seu território 
pertença ao hemisfério setentrional e 93% esteja localizado 
no hemisfério meridional. Cortado ao sul pelo trópico de 
Capricórnio apresenta 92% do território na zona intertropical 
(entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio); os 8% 
restantes estão na zona temperada do sul (entre o trópico de 
Capricórnio e o círculo polar Antártico). 

 

OBJETIVOS:Comprender a loclaização geografica do Brasil e conhecer as divisões politicas e 
regionais. 

 



 
1. Leia o trecho da letra do Hino Nacional 

Brasileiro podemos concluir que o hino 
exalta:  

 
Gigante pela própria natureza
És belo,és forte, Impávido 
colosso, 
E o futuro espelha essa 
grandeza. 
Terra adorada 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil 
O pátria amada! 

 
A. (     ) A dimensão do território e as  

belezas naturais; 
B. (     ) Os contrates econômicos do Brasil.
C. (     ) As dificuldades que os brasileiros 

enfrenta no cotidiano. 
D. (     ) A localização na zona entre o 

Equador. 
E. (     ) A extensão na América do Sul.

 
2. No mapa da divisão Regional 

Brasileiro, sabemos que o instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) dividiu o Brasil em cinco 
grandes regiões. Observando o 
mapa podemos concluir que uma 
das regiões não é banhada pelo 
oceano Atlântico, logo a região é: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A) (    )Região Norte 
B) (    )Região Nordeste 
C) (    )Região Centro-Oeste
D) (    )Região Centro-Sul 
E) (    ) Região Sudeste 

 
 
 
3. Observando o mapa da América do 

S
u
l
,
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Leia o trecho da letra do Hino Nacional 
Brasileiro podemos concluir que o hino 

Gigante pela própria natureza 
És belo,és forte, Impávido 

a essa 

(     ) A dimensão do território e as  

(     ) Os contrates econômicos do Brasil. 
(     ) As dificuldades que os brasileiros 

localização na zona entre o 

(     ) A extensão na América do Sul. 

No mapa da divisão Regional 
Brasileiro, sabemos que o instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) dividiu o Brasil em cinco 
grandes regiões. Observando o 

ncluir que uma 
das regiões não é banhada pelo 
oceano Atlântico, logo a região é:  

Oeste 
 

Observando o mapa da América do 

mos concluir que o nosso território 
possui uma extensão Geográfica de 
8.547403,5 km² sendo o maior país 
sul-americano onde está localizado 
na:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A) (    )Porção Meridional
B) (    )Porção Setentrional
C) (    )Porção Ocidental
D) (    )Porção Centro
E) (    )Porção Oriental

 
 

4. O nosso território tem uma forma 
ligeiramente triangular sendo 
atravessado por dois ocidentes 
geográficos, onde estão situa
zona:  

 
A. (    ) Zona Térmica Subtropical;
B. (    ) Zona Térmica Equatorial;
C. (    ) Zona Térmica Intertropical;
D. (    ) Zona Térmica Temperada;
E. (    ) Zona Térmica Temperada do Sul.

 
5. Os países Sul-

constituídos de 13 países, denso que 
entre eles são três que não se limitam 
com o Brasil:  

 
A. (    ) Chile, Colômbia e Peru;
B. (    ) Peru, Equador e Bolívia;
C. (    ) Trindad Tobago, Chile e Equador;
D. (    ) Venezuela, Peru e Argentina;
E. (    ) Peru, Paraguai e Trindad Tobago.

 
6. Pela nossa consequência geográfica o 

Brasil é cortado por quatro pontos 
extremos, sab
extremo ocidental do Brasil é: 

 
A. (    ) Nascente do Rio Ailã;
B. (    ) Arroio Chuí;
C. (    ) Ponto Seixas;
D. (    ) Serra da Conta Mana;
E. (    ) Serra do Curral.

mos concluir que o nosso território 
possui uma extensão Geográfica de 
8.547403,5 km² sendo o maior país 

americano onde está localizado 

(    )Porção Meridional 
(    )Porção Setentrional 

)Porção Ocidental 
(    )Porção Centro- Meridional 
(    )Porção Oriental 

O nosso território tem uma forma 
ligeiramente triangular sendo 
atravessado por dois ocidentes 
geográficos, onde estão situados na 

(    ) Zona Térmica Subtropical; 
Térmica Equatorial; 

(    ) Zona Térmica Intertropical; 
(    ) Zona Térmica Temperada; 
(    ) Zona Térmica Temperada do Sul. 

-Americanos são 
constituídos de 13 países, denso que 
entre eles são três que não se limitam 

 

ile, Colômbia e Peru; 
(    ) Peru, Equador e Bolívia; 
(    ) Trindad Tobago, Chile e Equador; 
(    ) Venezuela, Peru e Argentina; 
(    ) Peru, Paraguai e Trindad Tobago. 

Pela nossa consequência geográfica o 
Brasil é cortado por quatro pontos 
extremos, sabendo disto o ponto 
extremo ocidental do Brasil é:  

(    ) Nascente do Rio Ailã; 
(    ) Arroio Chuí; 
(    ) Ponto Seixas; 
(    ) Serra da Conta Mana; 
(    ) Serra do Curral. 
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ATIVIDADE 02 

 
 
 
 
 
 
 

MEIO AMBIENTE BRASILEIRO 

 

Apenas 0,5% (meio por cento) do 
relevo brasileiro, têm altitudes superiores. 
a 1.200m. o que corres,,..)nd ã uma 
extensão-de 46.267km2. Os 8.465.698km² 
restantes possuem cotas altimétricas 
inferiores a 1.200m.. Também em todo o 
país, 97% do terreno não ultrapassa a 
altitude de 900m. Pode-se afirmar, então 
que a altitude média brasileira é da ordem 
de 600m. 

 

UNIDADES DE RELEVO 
BRASILEIRO 

 
No mapa acima estão localizadas as 

principais unidades do relevo brasileiro (planaltbs 
e planícies), conforme a descrição abaixo: 

 
• Planalto das Guianas. Localizado ao norte 

do território brasileiro, na divisa com a 
Venezuela, aColômbia e as Guianas. Está 
dividido em duas porções: o planalto 
norte-amazônico e a região serrana, 
onde se encontra a serra do lmeri, com 
os pontos culminantes do Brasil: o Pico 
da Neblina, com 3 014 m, e o Pico 31 de 
Março, com 2 992 m, ambos no Estado 
do Amazonas. 

• Planalto Atlântico. Inicia-se no 
planalto nordestino, com as 

OBJETIVOS:identificar os aspectos naturais do territorio brasileiro  
 



chapadas (Apodi, 
Araripe,Borborema, Diamantina e 
lbiapaba). Estende-se para o Sudeste, 
onde aparecem as serras doMar e 
dáMantiqueira. 

• Plaralto Central. Nele predominam 
os chapadões, em vastas extensõés 
dos Estados de MatoGrosso, Mato 
Grosso do Sul e Goiáis. 

 
• Planalto Meridional. Dividido em 

duas porções: a depressão 
periférica e o planalto 
arenitobasáltico. A terra roxa, 
famoso solo dessa região, resultou da 
decomposição das duas rochas: o 
arenito e o basalto. 

• Planície Amazônica. Aparece ao 
longo do rio Amazonas, separando os 
planaltos Central e dosGuianas. 

• Planície do Pantanal Mato-
grossense ou planície 
paraguaia. Localiza-se no 
sudoeste do Estado de Mato 
Grosso e no oeste de Mato Grosso do 
Sul É uma depressão relativa, com 
altitudes inferiores a 200m, atravessada 
pelo rio Paraguai. 

• Planícies litorâneas. Apresentam-se 
descontínuas, ao longo do litoral, 
constituindo baixadas, como a 
fluminense e a santista. No Estado do 
Rio Grande do Sul, essa planície se 
alarga para o Interior e é chamada de 
planície gaúcha, ou dos pampas, 
ou sid-rio-grandense. 

 
O Brasil é uma Repúbl ica 

Federat iva com capital em Brasíl ia, no 
Distr ito Federal.  O território brasileiro está 
dividido em 27 unidades da Federação, com 26 
estados e o Distrito Federal. Essa Divisão 
Política atual é o resultado de uma série 
de aiteirações ocorridas nas 
ult imasdécadas sabendo disto as maiores 
metrópoles do país são: Minas Gerais, 
São Paulo eRio de Janeiro. 

Um mapa f islcó mostra as alt itudes 
e longitudes do relevo, revela que o 
terreno brasileiro e modesto,  formado 
essencia lmente de planaltos e planícies,  
sabendo'  d is - to  sobre.  O mapa do relevo 
brasileiro pode dizer que, a Planície 
Amazônica está lociizada entre os: 
Planalto das Guinas e planalto Central. 

A forma de território brasileiro 
ligeiramente triangular e quase tão extensa 
na latitude quanto na longitude, onde 
possui uma posição geográf icas com 4 
pontos extremos, sendo que .o que está no 
setentrional é: Nascente do Rio Ailã. 

Devido á sia extensão Latitudinai e 

sua localização, o Brasil se,estende por 
duas zonas climáticas, que é a, tropical e 
a subtropical onde a maior parte do 
Brasil possui 93% localizado na: Zona 
Intertropical. 

O meio Rural- Brasileiro apresenta 
uma distribuição extremamente desigual 
das terras, heranças do per íodo colonia l  
que persiste até os dias atuais,  portanto 
as plantações existentes no Brasil que se 
destacam são: Café e Cacau.  

 
 

 
Um mapa físico nos mostra as altitudes do 

relevo, onde revela o terreno brasileiro, sendo 

modesto essencialmente de planaltos e 

planícies. Sabendo disto observe as questões 

e assinale as alternativas correta.  

 

1. Como se chama a planície brasileira 

que aparece ao lado do rio Amazonas.  

a) (   ) Planície litorâneas. 

b) (   ) Planície Paraguaia. 

c) (   ) Planície do Pantanal. 

d) (   ) Planície Amazônica.  

 

2. O Planalto das Guianas está localizado 

ao Norte do território brasileiro onde 

faz divisão com três países da América 

do Sul que são: 

a) (   ) Venezuela, Colômbia e Paraguai.  

b) (   ) Venezuela, Chile e Paraguai. 

c) (   ) Colômbia, Guianas e Venezuela.  

d) (   ) Guiana, Venezuela e Bolívia.  

 

3. No estado do Rio Grande do Sul ao 

logo do seu Litoral a planície se alarga 

para o interior onde são chamadas de: 

a) (   ) Planície Gaúcha. 

b) (   ) Planície Paraguaia. 

c) (   ) Planície Litorânea. 

d) (   ) Planície Amazônica.  

 

4. Sabemos que o território brasileiro é 

constituído por 4 unidades de planalto 

e 3 planícies. Identifique a planície que 



está localizada entre o planalto das 

guianas e o planalto central é a: 

a) (   ) Planície Atlântico. 

b) (   ) Planície do Pantanal. 

c) (   ) Planície Litorânea. 

d) (   ) Planície Sul-Rio-Grandense.  
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ATIVIDADE 03 

 
 
 
 
 
 

O CONTINENTE AMERICANO: PANORAMA GERAL 
 
 
Enquanto a Eurásia (nome que se dá à massa de 

terra abrangendo Europa e Ásia) e a África são 
continentes cuja proximidade empresta às terras do 
Velho Mundo uma certa unidade, a América tem no 
isolamento físico, em meio às grandes massas 
oceânicas do Atlântico e do Pacífico. Uma de suas 
primeiras particularidades. Essas maiores massas 
de água do globo a separam das terras européias e 
africanas, do lado oriental, e das asiáticas e 
australianas, do lado ocidental. Esse distanciamento e 
as conseqüências provocadas pelas grandes 
superfícies marinhas até há alguns séculos fizeram 
com que o continente americano, que é o segundo 
em extensão entre as massas emersas, com pouco 
mais de 42 milhões de km2, só viesse a ser 
conhecido pelos europeus em tempo bastante 
recente. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de os vikings terem atingido os litorais 
setentrionais atlânticos da América por volta do século X de 
nossa era, onde, inclusive, fundaram Vinlândia, no 
litoral canadense, foram as viagens de Colombo, no 
final do século XV, que se responsabilizaram pela 
consciência européia da existência, sobre a Terra, do  
 
 
chamado Novo Mundo, e que desencadearam a onda de 
interesses europeus pela sua conquista e exploração. 

A América é um continente que tem uma 
disposição espacial diferente dos demais. Enquanto os 
outros são mais compactos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:Compreender a localização geografica do continente americano e suas divisões 
geopolitica. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
As terras americanas se dispõem no sentido 

norte-sul, guardando uma distância de quase 16 mil km 
entre seu extremo setentrional, a 83° 30' de latitude 
norte (Groenlândia), e seu ponto mais meridional a 56° 
de latitude sul (Terra do Fogo), fato que lhe possibilita 
possuir uma grande variedade de ambientes climáticos e 
vegetais. 

Sua configuração permite distinguir nitidamente dois 
grandes conjuntos maciços de terras, ambos 
apresentando-se sob a forma triangular e que se 
afinam em direção ao sul. 

A posição que ambos guardam no continente tornou-
os conhecidos como América do Norte e América do 
Sul. 

Essas duas Américas estão ligadas por um istmo 
bastante estreito, que se desdobra na parte atlântica 
por um conjunto de ilhas (as Antilhas), que formam a 
denominada América Central.  

Nessa porção mediana e nos extremos norte e sul, o 
continente conhece a presença de litorais mais 
recortados e onde a presença de ilhas favorece a 
formação de mares interiores: o golfo do México e o 
mar das Antilhas, na região do Trópico de Câncer, a 
baía de Hudson e o arquipélago norte-canadense, em 
águas do oceano Glacial Ártico, e o conjunto 
intrincado de ilhas, golfos e canais do litoral sul-
ocidental da América do Sul. 

A América do Norte e a do Sul, apesar de se 
assemelharem na configuração e volume de terras, 
guardam disposições diferentes tanto em longitude, 
como em latitude. A primeira é mais ocidental que a 
segunda, mas é a posição em latitude que as distancia 
no que toca às grandes qualidades de seus ambientes 
naturais. A América do Norte, totalmente situada no 
hemisfério boreal (norte), tem seus limites meridionais 
um pouco ao sul do Trópico de Câncer, enquanto suas 
terras penetram, ampliando-se, em latitudes cada vez 
maiores, o que lhe faz familiar os ambientes naturais 
temperados e frios. A América do Sul, cortada ao 
norte pela linha do Equador, vê suas terras se 
estreitarem à medida que crescem as latitudes, sendo, 
ao contrário, o espaço de ocorrência em maior escala 
dos ambientes tropicais, incorporando a si nesse 
aspecto a porção centro-americana. 

Uma outra característica que distingue o continente 

americano é aquela derivada do tipo de ocupação e 
valorização levado a efeito nos seus últimos 450 anos 
de história. A região norte não só conheceu um tipo de 
colonização de qualidade global diferente da do centro-
sul, como teve sua ocupação dirigida por origens 
culturais diferentes. Essas duas trajetórias históricas, 
diferenciadas, acabaram por criar nas terras americanas 
dois conjuntos de padrões de organização espacial 
bastante diferenciados. 

Isso torna mais objetiva, em termos globais, a 
proposição de divisão do território do Novo Continente 
em uma América AngloSaxônica, situada ao norte do rio 
Grande (fronteira entre os Estados Unidos e o México), 
e uma América Latina, ao sul, com comportamentos e 
problemas bastante diferenciados. 
 
Quadro natural  

A extensão de sua superfície, que corresponde 
a mais de 28% das terras emersas do globo, sua 
disposição alongada no sentido das latitudes e'a 
presença de uma orografia, que associa terrenos de 
grande e pequena altitude, de formações geológicas 
bastante diferentes quanto à gênese e à idade, dão à 
América a oportunidade de oferecer um grande número 
de complexos naturais diferenciados e contrastantes. 
Eles permitem, porém, em uma ampla generalização, 
uma divisão bastante simples em grandes unidades 
físicas. 

Morfologia 
A disposição geral do relevo americano permite 

distinguir três setores nítidos, orientados no sentido leste-
oeste. Toda a fachada ocidental do continente (junto ao 
oceano Pacífico), praticamente sem descontinuidade, é 
caracterizada pela presença de vigorosas linhas de 
montanhas dobradas, de idade recente, ricas em 
manifestações vulcânicas, ainda ativas. As altitudes são 
bastante elevadas, sendo freqüentes as cotas 
superiores a 5 e 6 mil metros. Essas cadeias estão, 
em certas porções, associadas a amplas superfícies 
interiores menos movimentadas, que se configuram 
em altos planaltos. 

Na América do Norte esse setor montanhoso 
ocidental é mais largo, sendo formado por uma série de 
cordilheiras paralelas, desde o Alasca até o México, 
podendo-se nele observar dois sistemas distintos: o da 
costa (cadeias do Alasca, Costeira, Cascatas, Nevada, 
Sierra Madre Ocidental) que sustenta os picos mais 
elevados (McKinley, 6.178 m; Logan, 6.050 m), e o do 
interior formado pelas montanhas Rochosas. 

Na altura do território dos Estados Unidos, as duas 
linhas montanhosas se afastam bastante entre si, dando a 
oportunidade do aparecimento de um setor de 
planaltos e bacias interiores (Colúmbia, Grande 
Bacia, Colorado) que se prolonga pelo planalto 
mexicano, limitado a leste pelo escarpamento da Sierra 
Madre Oriental. já na vertente do golfo do México. 

 



1. Além da perda de territórios, as 
interferências políticas e militares e a 
influência econômica dos Estados 
Unidos motivaram um antigo dirigente 
deste país a exclamar: “Pobre tão longe 
de Deus e tão perto dos Estado Unidos”. 
O país que completa corretamente a 
citação é: 

a) (   ) México. 
b) (   ) Porto Rico. 
c) (   ) Panamá. 
d) (   ) Cuba. 
e) (   ) Canada.  

 
 

2. O México vem atravessando momentos difíceis mesmo com os entendimentos para criação 
de uma zona econômica previstano Eucamex. Uma das questões mais importantes, os 
braceros não tem sido objeto de negociações. Assinale a opção que indica corretamente o 
movimento bracero. 

a) (  ) a emigração defifnitiva dos trabalhadores mexicanos para o complexo turístico na Flórida. 
b) (   ) a imigração dos trabalhadores rurais mexicanos sobretudo para as colheitas da Califórnia. 
c) ( ) a fixação dos camponeses mexicanos para garantir a produção de subsistência. 
d) (   ) a mordenização das haciendas mexicanas. 
e) (   ) a ocupação com monocultura de exportação dos litifúndios mexicanos.  

 
3. Nova região industrial dos Estados Unidos, tem o seu desenvolvimento baseado nos 

grandes lençíes petrolíferos da área. Suas principais indústriais  estão ligadas ao petróleo. 
Tratas-se: 

a) (   ) do Texas. 
b) (   ) da Califórnia. 
c) (   ) do Nordeste. 
d) (   ) da regiao dos Grandes Lagos. 
e) (   ) de Seattle.  

 
4. É o encontro da polarização economica dos Estados Unidos. Concentra metade da 

população do país e 80% do seu parque industrial. Essa população, basicamente urbana, 
forma a maior mercado consumidor mundial e constitui a maior concentração urbano 
industrial do mundo.” 
O trecho se refere: 

a) (   ) à região de Los Angeles. 
b) (   ) à grande região das Planícies Centrais. 
c) (   ) ao Sun-belt. 
d) (   ) à planície dos Grandes Lagos. 
e) (   ) ao nordeste do país.   
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ATIVIDADE 04 

 
 

OBJETIVOS:Saber identificar a distribuição populacional brasileira. 
 



 
 
 
 

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, 
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) Al e m ãe s  

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 mínimo 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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ATIVIDADE 01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS: COMPREENDER O PROCESSO EVOLUTIVO DO SER HUMANO NA CONSTRUÇÃO DE SABERES, 
PARA ENTENDER AS CARACTERÍSTICAS DO HOMEM MODERNO, RESPEITAR SUA CULTURA E VALORIZAR 
AS DIVERSIDADES. 

 



 
1- O ser humano pertence ao reino animal. Quanto a sua capacidade de nutrição dizemos 

que ele é um animal heterótrofo. Isso significa que: 
 

a) O  ser humano produz seu próprio alimento utilizando a luz do Sol e realizando a 
fotossíntese 

b) O ser humano não produz seu próprio alimento, sua energia é adquirida ingerindo 
alimentos. 

c) O ser humano já nasce com toda energia necessária para sua sobrevivência 
d) O ser humano é autótrofo 

 
2- Classifique o ser humano de acordo com as características apresentadas 

 
CARATERÍSTICAS CLASSIFICAÇÃO 

1- Possui coluna vertebral  
2- Apresenta glândulas mamárias  
3- Possuemcinco dedos nas mãos e nos 

pés, visão binocular, cérebro 
desenvolvido, postura ereta. 

 

4- Mantém constante a temperatura do 
corpo, independente da temperatura do 
ambiente.  

 

5- Seus filhotes se desenvolvem dentro 
do corpo. 

 

 
3- A seguência biológica evolutiva do homem no (gênero homo) comprende algumas 

espécies. Qual é o significado de cada uma delas? 
a) Homo neanderthalensis _____________________________________ 
b) Homo habilis ____________________________________________ 
c) Homo herectus __________________________________________ 
d) Homo sapiens __________________________________________ 

 
 

4- Qual é a espécie humana? _________________________________ 
 

5- São muitos os animais vertebrados que pertencem a classe dos mamíferos. Portanto 
são organizados por ordem observando características afins. Qual é a ordem dos 
mamíferos ao qual pertence o homem? 

 
______________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 02 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBJETIVOS:COMPREENDER A CULTURA HUMANA COMO UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO PRODUZIDA 
ATRAVÉS, VALORES, COSTUMES, CRENÇAS DE CADA GRUPO E SUA INTERAÇÃO COM O MEIO. 

 



 
 

1- A Ciência procura entender o processo evolutivo do ser humano atravéis de fósseis. Qual é 
o fóssil mais antigo do ser humano até o momento encontrado? Onde foi esse achado e 
como foi denominado? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2- Como eram os costumes das primeiras organizações humanas quanto a: 
 

a) Alimentação ____________________________________________________________ 
b) Expressões artísticas _____________________________________________________ 

 
3- Como surgiram as primeiras cidades? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

4- O que você entendeu sobre cultura?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
5- Somos seres humanos de mesma espécie, formidavelmente semelhantes entre sí. Porém 

algumas poucas caracterrísticas que funciona como meras “embalagens” causam análise 
preconceituosa separatista. Dê sua opinião sobre esse assunto. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS: COMPREENDER O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO CELULAR. SUAS ESTRUTURAS E 
FUNÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA VIDA 

 



 



 
 
 

1- Observe a tabela a seguir e relacione 
as organelas as a sua função ao lado: 

 
a) Retículo endoplasmático  (    ) Realiza 

fotossíntese. 
b) Lisossomo          (    ) Libera energia 

por meio da respiração celular 
c) Mitocondria         (    ) Produz, 

transporta e armazena substância na 
célula. 

d) Complexo Golgiense(    ) Fabricam as 
proteínas na célula 

e) Ribossomo         (    )  Armazena 
proteínas e outras substâncias 

f) Cloroplasto (    ) Realiza digestão 
dentro da célula 

 
2- Cada célula é uma unidade viva, que 

desempenha muitas funções 
necessárias a sobrevivência do 
indivíduo. Cada célula utiliza material 
para liberação de energia, o 
crescimento e a reprodução. No 
citoplasma, há estruturas menores, as 
organelas como os lisossomos, os 
ribossomos e as mitocôndrias. Além 
das organelas, a célula possui um 
núcleo. Com base no texto acima, 
respoda as seguintes questões: 
 

a) Das estruturas mencionadas, qual 
sintetiza proteínas? 
_______________________________ 
 

b) Qual é a responsável pela 
hereditariedade? 
_______________________________ 

 
 
 

 
c) Qual é capaz de digerir e destruir 

organelas da propria 
célula?_________________________ 

 
d) Qual organela libera energia a partir 

de nutriente e 
oxigênio?_______________________ 
 

3- Em ecologia, os seres vivos se 
organizam no ambiente nos seguintes 
níveis: organismo, população, 
comunidade, ecossistema, biosfera. 
Esses níveis estão de certa forma, 
contidos uns nos outros. Um nível 
maior sempre contém um menor. 
Relacione cada nível com suas 
respectivas definições e assinale a 
sequência correta. 
 

1. Célula 
2. Tecido 
3. Organismo 
4. Órgão 
5. Sistema 

 
a) (    ) Unidade fundamental que 

forma a maioria dos seres vivos. 
b) (    ) Formados por vários tecidos 

que´juntos realizam determinada 
função. 

c) (    ) Agrupamento de  celulas 
especializadas em determinada 
função. 

d) (    ) Formado por vários órgãos 
que trabalham harmoniosamente 
desempenhando uma função no 
organismo. 

e) (    ) Conjunto de sistemas 
 

A) 1.b, 2.a, 3.c, 4.d, 4.e 
B) 1.a, 2.c, 3.b, 4.e, 5.d 
C) 1.a, 2.c, 3.e, 4.b, 5.c 
D) 1.d, 2.b, 3.c, 4.a, 5.e 

 
4- Assinale a alternativa correta: 
 
a) Todas as células apresentam o 



mesmo formato 
b) Células só são encontradas em 

animais 
c) Todos os seres vivos possuem muitas 

células 
d) As células possuem estruturas em seu 

interior que atuam em conjunto para 
garantir sua sobrevivência 

 
5- Qual das estruturas abaixo está 

associada a sua função correta? 
 

a) Centro celular: divisão celular 
b) Lisossomo: respiração celular 
c) Mitocôndria: síntese de proteína 
d) Ribossomo: digestão celular 
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ATIVIDADE 04 
 
 
 

 

 

RELACIONAR DIVISÃO CELULAR AO PROCESSO DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO 
DO CORPO DOS SERES VIVOS 

 



 

1- Todos os seres humanos foram formados a partir de uma única célula. A célula ovo ou 
zigoto. Qual é o processo envolvido na formação da célula-ovo ou zigoto? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2- Quantos cromossomos são necessários para formar uma célula humana? 

______________________________________________________________________________ 

3- Sobre as células. Explique como ocorre a seguintes divisões.  

a) Mitose 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

b) Meiose 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ASSUNTO:GREETINGS AND INTRODUCTIONS(CUMPRIMENTOS E APRESENTAÇÕES) 
PROFESSORA: FLORISNALVA PAIM 
MÊS: MARÇO TEMPO PEDAGÓGICO: 03 HORAS 
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CUMPRIMENTOS E APRESENTAÇÕES - GREETINGS AND INTRODUCTIONS 

DAS SAUDAÇÕES BOM DIA, BOA TARDE E BOA NOITE EM PORTUGUÊS (EM INGLÊS, 

RESPECTIVAMENTE GOOD MORNING, GOOD AFTERNOON E GOOD EVENING), SOMENTE UMA TEM USO 

MAIS COMUM EM INGLÊS: GOOD MORNING. ATENÇÃO PARA GOOD NIGHT, QUE SÓ SE FALA QUANDO AS 

PESSOAS JÁ VÃO DORMIR. GOOD AFTERNOON SE USA EM SITUAÇÕES MAIS FORMAIS. 

 

 

Português Inglês 

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



 

 

 

1) LINK: (RELACIONE) 

(A) DESCULPE!                            (      ) HOW ARE YOU? 

(B) COMO VAI VOCÊ?                (      ) BOA TARDE! 

(C) SIM, POR FAVOR!                (      ) I AM FINE, THANKS! 

(D) GOOD AFTERNOON!           (      ) SORRY! 

(E) ESTOU BEM, OBRIGADO!  (      ) YES, PLEASE! 

 ESCOLHA A OPÇÃO QUE MELHOR TRADUZ AS EXPRESSÕES A SEGUIR: 

2) THANK YOU VERY MUCH! 

A) O PRAZER É MEU! 
B) OBRIGADO! 
C) MUITO OBRIGADO! 

3)  GOOD EVENING! 

A) BOM DIA! 
B) BOA NOITE! (AO SAIR) 
C) BOA NOITE! (AO CHEGAR) 

4) NICE TO MEET YOU! 

Olá Hello 
Oi Hi 

Bom dia Good morning 
Boa tarde (F) Good afternoon 

Boa noite (quando se chega a um lugar) Good evening 

(IN)  Dia! (IN) Morning! 
(IN) Tarde! (IN) Afternoon! 
(IN) Noite! (IN) Evening! (Em situações informais a palavra good é omitida.) 

Qual é o seu nome? What's your name? 
Oi, eu sou... Hi, I'm... 

Desculpe, (mas) qual é mesmo o seu nome? I'm sorry, (but) what was your name again? 

(F) (Muito) Prazer! 
(F) Nice to meet you / Delighted to meet you / Pleased to meet 
you / Glad to meet you 

Como vai? / Tudo bem? / Tudo Bom? How are you? / How are you doing? 
(IN) Como é que tá? (IN) How's you? 

Estou bem, obrigado(a) (I'm) Fine, thanks 
Estou bem, e você? (I'm) Fine, and you? 

(IN) Tô legal, valeu. E você? Fine thanks. You? 
Está tudo bem? Is everything OK? 

Tudo bem OK 
Obrigado(a) / Muito Obrigado(a) Thank you / Thank you very much! 

(IN) Obrigado(a) / Valeu! (IN) Thanks / Cheers¹ 

(F) O prazer é (todo) meu! 
(F) Nice to meet you too (comumente dito enquanto se apertam 
as mãos) / Delighted to meet you too / Pleased to meet you too / 
Glad to meet you too 



A) COMO VOCÊ VAI? 
B) PRAZER EM CONHECÊ-LO! 
C) O PRAZER É TODO MEU! 

 
5) TRANSLATE: (TRADUZA) 

MY NAME IS WILLIAN. I AM FRON RIO DE JANEIRO. I HAVE 28 YEARS. 

A) (     ) MEU NOME É WILLIAN. TRABALHO NO RIO DE JANEIRO. TENHO 28 ANOS. 
B) (     ) MEU NOME É WILLIAN. MORO NO RIO DE JANEIRO. NASCI NO DIA 28. 
C) (     ) MEU NOME É WILLIAN. SOU DO RIO DE JANEIRO. TENHO 28 ANOS. 

 

6) REESCREVA O TEXTO A SEGUIR TROCANDO AS PALAVRAS GRIFADAS POR SEUS DADOS PESSOAIS. 

MY NAME IS WILLIAN. I AM FRON RIO DE JANEIRO. I HAVE 28 YEARS. 

________________________________________________________________________________________________________ 

7)AO DESPEDIR-SE, VOCÊ PODE EXPRESSAR QUAIS CUMPRIMENTOS EM INGLÊS? ASSINALE APENAS UMA 
ALTERNATIVA. 

    (A) GOOD BYE! 
    (B) HELLO! 
    (C) HALLO! 
    (D) GOOD MORNING! 
 

8) ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM A INFORMAÇÃO CORRETA: 

    (A) HI!, HELLO! SÃO CUMPRIMENTOS UTILIZADOS SOMENTE AOS SÁBADOS. 
    (B)GOOD NIGHT! SIGNIFICA: SONO ATRASADO 
    (C) SEE YOU LATER! DIZEMOS QUANDO NOS DESPEDIMOS A NOITE. 
    (D) SO LONG! SIGNIFICA ATÉ LOGO! 
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TEXT: TALKING TO THE CLASS (FALANDO COM A CLASSE) 
 
TEACHER: GOOD MORNING, CLASS! 
CLASS:  GOOD MORNING! 
TEACHER: MY NAME IS ROSE SILVA. I AM YOUR ENGLISH TEACHER. 
CLASS: HELLO, MISS SILVA! 
TEACHER: LET US CALLTHE ROLL... NUMBER ONE? 
GIRL: PRESENT! 
TEACHER: WHAT IS YOUR NAME, NUMBER ONE?  
GIRL: MY NAME IS AMANDA.  
TEACHER: NUMBER TWO? 
BOY: PRESENT! 

OBJETIVO:LER, INTERPRETAR E TRADUZIR O TEXTO TENDO COMO SUPORTE O MATERIAL DA 
AULA 01 E O VOCABULÁRIO PROPOSTO. 
 



TEACHER: WHAT IS YOUR NAME, NUMBER TWO?  
BOY: MY NAME IS DANIEL! 
TEACHER: THANK YOU, DANIEL! 
 

 
 
OBSERVAÇÃO: PARA RESPONDER AO EXERCÍCIO CONSULTE O MATERIAL DA AULA 1 E O 
VOCABULÁRIO A SEGUIR: 
 
CLASS: CLASSE- TURMA         
TEACHER: PROFESSOR (A) 
MISS: SENHORITA                       
PRESENT: PRESENTE 
NUMBER ONE /TWO: NÚMERO UM/ DOIS 
BOY/ GIRL: GAROTO/GAROTA                   
LET US CALLTHE ROLL: VAMOS FAZER A CHAMADA 
 

 
 
RESPONDA AS QUESTÕES EM INGLÊS 

1) QUE EXPRESSÃO, EM INGLÊS, A PROFESSORA USA PARA CUMPRIMENTAR OS ALUNOS? 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
2) EM QUE PERÍODO DO DIA A AULA ESTÁ ACONTECENDO? 



___________________________________________________________________________________________________ 

3) COM QUE FRASE, EM INGLÊS, A PROFESSORA DIZ SEU NOME? 
_________________________________________________________________________________________________ 

4) COM QUE FRASE, EM INGLÊS, ROSE DIZ A DISCIPLINA QUE VAI ENSINAR? 
___________________________________________________________________________________________________ 

5) COM QUE FRASE, EM INGLÊS, A PROFESSORA PERGUNTA O NOME DO PRIMEIRO ALUNO? 
       ___________________________________________________________________________________________________  

6) COM QUE EXPRESSÃO, EM INGLÊS, A PROFESSORA AGRADECE A DANIEL? 
 __________________________________________________________________________________________________ 

7) QUAIS CUMPRIMENTOS PODEMOS USAR A QUALQUER HORA DO DIA? (EM INGLÊS) 
___________________________________________________________________________________________________ 

8) QUANDO NOS DESPEDIMOS DE ALGUÉM USAMOS... 

A) À NOITE __________________________________________________ 
B) A QUALQUER HORA DO DIA   _____________________________________________________________ 
 

9) DE ACORDO COM AS RESPOSTAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, RESPONDA: 
A) QUAL A DIFERENÇA ENTRE GOOD EVENING E GOOD NIGHT 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

10) ANSWER THE QUASTION (RESPONDA À QUESTÃO) 
 
WHAT IS YOUR NAME? 

 
A) OUR NAME IS FRED 
B) I NAME IS FRED 
C) HER NAME IS FRED 
D) MY NAME IS FRED 
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DIÁLOGO: 
 
(LAURA E NINA SÃO ESTUDANTES E SE ENCONTRAM COM UM COLEGA NO PÁTIO NO PRIMEIRO DIA DE 
AULA) 
 
LAURA: HI! I AM LAURA. I AM STUDENT. WHAT IS YOUR NAME? 
PAULO: HELLO, LAURA! MY NAME IS PAULO. I AM STUDENT, TOO. 
LAURA: PAULO, THIS IS NINA.SHE IS MY FRIEND. 
PAULO: HELLO, NICE TO MEET YOU. 

OBJETIVO:RECONHECER A IMPORTÂNCIA DA EXPRESSÃO WHERE ARE YOU FROM?NAS SITUAÇÕES DE 
COMUNICAÇÕES. 

 



NINA: HELLO, PAULO. NICE TO MEET YOU, TOO. 
PAULO: WHERE ARE YOU FROM?  
NINA: WE ARE FROM SALVADOR. AND YOU? 
PAULO: I AM FROM FEIRA DE SANTANA. 
 
VOCABULÁRIO: 
STUDENT: ESTUDANTE/ ALUNO. 
THIS IS: ESSA É...       SHE IS: ELA É/ESTÁ  
TOO: TAMBÉM 
FRIEND: AMIGO/ AMIGA 
NAS APRESENTAÇÕES, AO ENCONTRARMOS UMA PESSOA NOVA É COMUM INDAGARMOS DE ONDE ESSA 
PESSOA É. USAMOS, ENTÃO: 
 
WHERE ARE YOU FROM?   DE ONDE VOCÊ É?  
I AM FROM... EU SOU DE .... 
WE ARE FROM... NÓS SOMOS DE... 
 
 

 
 
 

 
 
 
1) LEIA O DIÁLOGO E RESPONDA EM PORTUGUÊS: 

A) QUAL É A OCUPAÇÃO DE LAURA? ______________________ 
B) O QUE LAURA É DE NINA? _____________________________ 
C) DE ONDE É PAULO?  ___________________________________ 
D) QUAL É A CIDADE DE LAURA E NINA? ______________________ 

 
 
 
 



2) COMO VOCÊ TRADUZ AS EXPRESSÕES ABAIXO:
A) WHERE ARE YOU FROM?  ______________________________________
B) I AM FROM... __________________________________________________
C) NICE TO MEET YOU. ___________________________________________
D) WE ARE YOU FROM... __________________________________________
 
 

2) COMPLETE COM A PALAVRA ADEQUADA:

A) HELLO. MY ___________ IS NINA.   _____________ YOUR NAME?
B) I _______ A STUDENT AND LAURA _____ STUDENT, TOO.
C) WHERE ________YOU FROM? 
D) I AM _________ FEIRA DE SANTANA.

 
 
4) RESPONDA SOBRE VOCÊ:  
A) WHAT IS YOUR NAME? _______________________________________________________________________ 
B) WHAT IS YOUR OCCUPATION? ______________________________________________________________ 
C) WHERE ARE YOU FROM?   ______________________________
 
 
 
VAMOS REVISAR SUA PRIMEIRA AULA?
 
 
 
 
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” 

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

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

 

7) COMPLETE: 

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

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

C) ESTÁ ANOITECENDO E VOCÊ DIZ: GOOD ___________________________________!

 

EXPRESSÕES ABAIXO: 
WHERE ARE YOU FROM?  ______________________________________ 
I AM FROM... __________________________________________________ 
NICE TO MEET YOU. ___________________________________________ 

__________________________________________ 

COMPLETE COM A PALAVRA ADEQUADA: 

HELLO. MY ___________ IS NINA.   _____________ YOUR NAME? 
I _______ A STUDENT AND LAURA _____ STUDENT, TOO. 

I AM _________ FEIRA DE SANTANA. 

A) WHAT IS YOUR NAME? _______________________________________________________________________ 
B) WHAT IS YOUR OCCUPATION? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

VAMOS REVISAR SUA PRIMEIRA AULA? 

NO DIÁLOGO A SEGUIR A EXPRESSÃO DESTACADA, SIGNIFICA: 
HAT IS YOUR NAME? 

LO.                                             B.     COMO VAI VOCÊ?
C.    QUAL É O SEU NOME?                                                      D.     BOM DIA! 

MY NAME IS KIM” TRADUZ-SE COMO: 

RIO.                                                     B. MEU NOME É KIM.

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

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

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

ANOITECENDO E VOCÊ DIZ: GOOD ___________________________________! 

 

 

 

 

A) WHAT IS YOUR NAME? _______________________________________________________________________  
B) WHAT IS YOUR OCCUPATION? ______________________________________________________________  

LO.                                             B.     COMO VAI VOCÊ? 

RIO.                                                     B. MEU NOME É KIM. 

C. MINHA MÃE SE CHAMA KIM.                               D. SEU NOME É KIM. 
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TEXT:  CAROL’S FAMILY             A FAMÍLIA DE CAROL 
 
I AM FROM BRAZIL. MY NAME IS CAROL. I AM STUDENT. I AM 12 YEARS OLD. 
MY FAMILY IS NOT BIG BUT WE ARE HAPPY. MY MOTHER IS MARIA. SHE IS 35.  
MY FATHER IS PEDRO. HE IS 38. HE IS MECHANIC. MY SISTERS ARE LUCY AND NINA.  
LUCY IS 14 AND NINA IS 16. THEY ARE STUDENTS, TOO. MY BROTHER IS FRED.  
HE IS TWO YAERS OLD. HE IS NOT AT SCHOOL, HE IS AT HOME. 
 

VOCABULÁRIO: FAMILY – FAMÍLIA 

BROTHER – IRMÃ                HE/ SHE – ELE/ ELA 
MOTHER – MÃE                MECHANIC - MECÂNICO 
FATHER – PAI                   BIG – GRANDE                  
SISTERS – IRMÃS               HAPPY – FELIZ                 
 

 

OBJETIVOS:AMPLIAR O VOCABULÁRIO DE NOVAS PALAVRAS DA LÍNGUA INGLESA. 
 
 



 

ATENÇÃO: A EXPRESSÃO I AM 12 YEARS OLD SIGNIFICA EU TENHO 12 ANOS. 

PARA SE DIZER A IDADE EM INGLÊS USA-SE O VERBO BE, SEGUIDO DA EXPRESSÃO YEARS. 

PODE-SE TAMBÉM OMITIR A EXPRESSÃO YEARS OLD E DIZER APENAS  

I AM 12  - EU TENHO 12 ANOS                                          

THEY ARE 10 – ELAS TÊM 10 ANOS 

 

1)RESPONDA AS PERGUNTAS SOBRE O TEXTO: 
A) QUANTAS PESSOAS COMPÕEM A FAMILIA DE CAROL? ___________________________________ 
B) COMO É A FAMILIA DE CAROL? ___________________________________________________ 
C) QUAL É A IDADE DA MÃE DELA? ________________________________________________ 
D) QUAL A PROFISSÃO DO PAI DELA? ______________________________________________ 
E) POR QUE O IRMÃO DE CAROL NÃO VAI À ESCOLA?  

____________________________________________________________________________________________________________ 
2) COMBINE AS COLUNAS: 

A) MARIA                      (    ) IRMÃO 
B) PEDRO                      (    ) MÃE 
C) LUCY                         (    ) PAI 
D) FRED                         (    ) IRMÃ 

 
3 ) COLOQUE AS FRASES NA ORDEM CORRETA: 

A) MY/ LUCY/ NAME /IS .  __________________________________________________________________________ 
B) HE/ A/ IS/ MECHANIC. ___________________________________________________________________________ 
C) I/ OLD / SEVENTEEN / AM / YEARS_____________________________________________________________ 
D) THEY / STUDENTS / TOO / ARE. __________________________________________________________________ 

3) ESCREVA EM INGLEÊS A IDADE DE DUAS PESSOAS DA SUA FAMILIA 
_______________________________________________________________________________________________________________  

 
OBSERVE A APRESENTAÇÃO DA FAMÍLIA FEITA POR PAUL 
 
 
PAUL: I AM PAUL.  
PETER IS MY FATHER.  
MARY IS MY MOTHER. 
PETER AND MARY ARE MY PARENTS.  
CAROL IS MY SISTER AND MIKE IS MY BROTHER.  
MY FAMILY IS VERY HAPPY.  
 
NOTE QUE PARENTS EM INGLÊS SIGNIFICA PAIS, EMBORA A PALAVRA SE PAREÇA COM PARENTES.  
ISTO É O QUE CHAMAMOS DE “FALSO COGNATO” A PALAVRA PARECE, MAS NÃO É.  
AO LONGO DO CURSO VOCÊ VAI OBSERVAR AS PALAVRAS COGNATAS, OU SEJA, AQUELAS QUE 
SÃO SEMELHANTES TANTO EM GRAFIA QUANTO NO SEU SIGNIFICADO. 
 
5) COMPLETE AS FRASES DE ACORDO COM O TEXTO VISTO ACIMA:  
A) MARY IS MY ________________________________________________________  
B) PETER IS MY ________________________________________________________  
C) MIKE IS MY _________________________________________________________  



D) MARY AND PETER ARE MY _____________________________________________ 
E) CAROL IS MY ________________________________________________________ 
 
6) ESCREVA SIM (YES) OU NÃO (NO) DE ACORDO COM O TEXTO:  
A) (            ) MARY IS MY SISTER.  
B) (            ) CAROL IS MY MOTHER  
C) (            ) MARY IS MY MOTHER  
D) (            ) PETER IS MY BROTHER  
E) (             ) MIKE IS MY FATHER  
F)  (            ) MY FAMILY IS VERY HAPPY 
 
RESPONDA AS PERGUNTAS, DE ACORDO COM O EXEMPLO DADO: 
 
 WHO IS THE FATHER?     
 
PAULO IS THE FATHER____________________________________________.  
A) WHO IS THE MOTHER?  
________________________________________________________________________. 
B) WHO IS THE SISTER?  
________________________________________________________________________. 
C) WHO IS THE BROTHER?  
________________________________________________________________________. 
D) WHO IS VERY HAPPY 
________________________________________________________________________. 
 
 


